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ROČNÍK XXXX. (LXV)

SEŠIT 9.

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

IV. Nová a konečná úprava celé záležitosti.
(Dokonč.) Indultem apoštolským ze dne 6. února 1863
upravena byla záležitost mší matice náboženské prozatímně,
t. j. do té doby, až bude moci mším' těm přiřknuto býti pří
slušné stipendium Čas ten nastal dnem působnosti zákona
o kongrue ze dne 19. září 1898. Mezi výdaji, jež možno v při
znání započísti dle § 7., stanoví se v odstavci ď): Nařízená
náhrada za mše náboženského fondu, které na doplňku kongruy váznou. Všeobecné ustanovení toto zevrubněji vysvětluje
prováděcí nařízení ze dne 16. listopadu 1898, jež v § 4. II. d)
praví: Aby odměna za mše náboženského fondu mohla býti
započtena, musí dříve býti přesné určeny mše fondu nábo
ženského, které příslušnému místu správy duchovní jsou stále
k sloužení přiděleny, a budiž tato odměna vyměřena podle
příslušných poukazu, které v této příčině v jednotlivých ko
runních zemích platí. Nedala-li by se taková pravidla v ně
kterých zemích prokázati, budiž o tom, jaká výměra této od
měny má býti určena, vyžádáno rozhodnutí ministeria věcí
duchovních.
Odměna za naložené mše fondu náboženského, za které
se stipendium platí, nesmí nikdy jako výdaj býti zařaděna.
Že odstavec poslední týče se 12.291 mší zrušených bratr
stev, kostelův a kaplí atd., patrno z toho, co o mších těch
výše v II. řečeno. Tu zůstalo vše při starém. Odměna neb
náhrada povolena zákonem za mše váznoucí na doplňku kongruy, prováděcím pak nařízením za mše, které příslušnému
místu správy duchovni jsou stále k sloužení přiděleny. Očividno je, že tu jde o 67.291 mši, váznoucí na matici náboženské v Cechách, za něž povolena náhrada, obvyklá v teto zenu,
t. j. 50 kr. r. m. za mši. Ale o kterém počtu mší mohlo se
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nyní po všech těch změnách, jež u věci té se udály, říci, že
jsou nějakému místu správy duchovní stále ké sloužení přidě
leny? Byl to počet mší z r. 1797 neb z r. as 1831 či z r. 1860
Či z r. 1863? Ze v tom nejasném smyslu se tomu rozumělo,
poznalo se, když docházela jednotlivá přiznání k adjustování.
Počet mší matice náboženské udáván tu velice nestejně, dle
toho, které přidělení za základ se bralo. Jedni započetli mše
ty dle nařízení z r. 1797, jiní dle nařízení z let pozdějších,
jiní dle indultu apoštolského, jiní neuvedli žádných mší, ač
dle doplňku kongruy ke sloužení mší takových povinni byli.
I ukázal se u věci té úplný zmatek, jejžto rozřešiti nutno
bylo z toho také důvodu, aby úplný počet zredukovaných
aspoň mší k platnosti přišel, jinak řečeno, aby všech 67.291
mší vykázáno a honorováno bylo. Jaký by byl vyšel počet
mší, mající za podklad naznačené výše různé počítání, nelze
říci; ale sotva as byla by vyšla číslice správná.
Úprava záležitosti té byla jednou z těch věcí, o nichž
jednala konference nejdůst. episkopátu Čech dne 28. únor^ a
1. března 1899 v Praze. Jeho Eminence zvěčnělý pan kardinál
ze Schoenbornů, kníže arcibiskup pražský, ustanovil pisatele
tohoto pojednání referentem o věci té a uložil mu, aby prů
běh její vylíčil a příslušné návrhy učinil. Ty byly přijaty a
bylo ustanoveno toto: Poněvadž rozdělením mši matice nábo
ženské r. 1860 zrušeno bylo vládní, před tím platné rozdělení
mší těch, a poněvadž indultem apoštolským a na základě jeho
r. 1863 vydaným nařízením ordinariátním zrušeno zase dřívější
církevní rozdělení. mší matice náboženské, tak že vlastně žád
ných mší trvale místům duchovní správy přidělených ani ne
ní: stalo se nutným nové rozdělení všech 67.291 mší, a to
nejprv mezi 4 diecése Cech a pak mezi duchovní správy
jednotlivých diecésí. Rozdělení to mělo platiti již od 1. října
1898, aby nebylo potřebí dvojí jinak nutné úpravy jednotli
vých fassí. Podrobný výkaz nově rozdělených mší budiž podán
c. k. místodržitelství s vylíčením celého stavu věci. Ohledně
neodsloužených 136.241 mší, dále o sanaci všech dřívějších po
chybení u věci té a schválení nového rozdělení a přikázání
mší budiž zakročeno u Apoštolské Stolice.
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Rozhodnutí tato byla také ihned provedena. Diecéši li
toměřické přiděleno 12.000 mší, diecési králové-hradecké 17000,
budějovické 16000, zbytek 22.291 mší ponechán pro arcidiecésí
pražskou. Při rozdělení tom brán zřetel na velikost diecésir
počet far matice náboženské i původ mší. V jednotlivých diecésích přikázány mše chudším farám matice náboženské, a to
farářům i kooperatorům, při čemž ještě jiné důvody padaly
na váhu, o nichž šířiti se nelze.
Když se strany vlády na návrhy ty se přistoupilo, do
rozpočtu matice náboženské na r. 1899 na honorování mší ma
tice náboženské příslušný obnos pojat byl a nová přiznání
duchovních správců dle toho jednotlivě počala se u c. k. místo
držitelství upravovati, zaslal Jeho Eminence nejdůst pan kar
dinál Schoenborn jménem svým i jménem nejdůst. pp. suffragánů do Říma podání, jež částečně zkráceno má toto znění :
Beatissime Pater,
Cardinalis Archiepiscopus Pragensis, nomine etiam Suffraganeorum Litomericensis, Bohemobudvicensis et ReginaeHradecensis, Sanctitati Vestrae humillime exponit, bona fundi,
quem dicunt, religionis, qui annis 1781—1811 ex cassatis in
provincia Pragena 56 caenobiis, 153 piis sodalitatibus nec non
65 ecclesiis, capellis, beneficiis simplicibus aliisque piis funda
tionibus exortus est, onerata fuisse obligatione persolvendi
quotannis 88851 missas sine cantu, 630 missas cum cantu, re
citandi 73 rosaria, 4 lytanias, 1 psalmum Miserere, preces 7
dierum, preces 13 dierum aliasque, nec non alendi unam lampadem et in 3 casibus providere cereos in diversis ecclesiis.
Omnia huiusmodi onera partim ante annum 1800, partim anno
1813 ab Episcopis vel eorum curiis, necessaria facultate ad
hoc probabiliter destitutis, vel ab ipso Gubernio civili reducta
sunt ad 79582 missas sine cantu persolvendas: ceteris omissis.
Valore pecuniae processu temporis ad quintam partem demi
nuto, et ipsum stipendium missarum valde collapsum est. Ex
dictis missis alia pars, nempe 12291 missae, consciis Antistiti
bus, a Gubernio civili in perpetuum singulis paraeciis totius
provinciae ita assignatae sunt, ut easdem persolventes congruum
stipendium ex fundo religionis perciperent, alia pars, nempe
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67291 missae, inter parochos et cooperatores neoerectorum be
neficiorum in quatuor dioecesibus Pragenae provinciae distri
butae sunt ita, ut sine speciali stipendio, dotati florenis 400
m. a. deberent 180 missas gratis persolvere, dotati flor. 350
missas 105, dotati flor. 250 missas 75 et similiter. Attamen
talis distributio saepius immutata est Episcopis hac in re so
lummodo rogatis, ut de obitu sacerdotum eorum que statu im
mutato gubernium civile certius redderent atque neoinstitutis
parochis et cooperatoribus elenchum traderent assignatarum
missarum. Antequam vero missae assignatae ubique locorum
persolvi poterant, confluxit certa copia missarum, quae anno
1806 pervenit ad 161.884 missas, quae gratis persolutae sunt.
Sequentibus autem annis pro hisce supranumerariis missis com
pensatio tenuis ex fundo religionis concedebatur. Insuper nu
merus missarum 5042 quatuor ex caenobiis anno 1811 cassatis,
solum ad finem anni 1834 distributus est et hoc, ex parte
tantummodo civilis Gubernii, ad annum 1862 accrevit numerum
146073 missarum: ex quibus detractis 9828 missis iam perso
lutis, modo manent adhuc persolvendae 136245. Demum anno
J860 potuit obtineri, ut missae illae distribuerentur eo modo,
ut quilibet sacerdos ex fundo religionis dotatus teneretur pro
perceptis 5 flor. m. a. unam missam ad intentionem fundi re
ligionis gratis persolvere, reliqui vero sacerdotes sua sponte
ad alleviandum illud onus aliquot missas ad mentem eiusdem
fundi religionis gratis persolvendas susciperent. Anno demum
1860 supplicem libellum S. V. porrexerunt, cuius nonnulla
puncta literis praesentibus, iuxta recentiores fontes exaratis,
complentur vel corriguntur. Anno autem 1862 novo supplici
libello S. V. adierunt et obtinuerunt, ut pro denis florenis dotationis ex fundo religionis perceptis una missa sine cantu
cum applicatione pro benefactoribus et in suffragium animarum
persolveretur. Et sic factum est. Nunc autem huiusmodi missis
a Gubernio congruum stipendium assignatum est: ita ut mutatae
circumstantiae censeri debeant: pro missis enim ad mentem
fundi religionis persolvendis et singulis paraeciis attributis
compensatio solvitur: et in Bohemia stipendio usitato 50 cr.
m. a. pro una missa statuta est. Idcirco Cardinalis orator inito
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cum suis suffraganeis consilio novam distributionem illarum
67291 missarum eo modo procuravit, ut dioecesi Pragensi 22291,
Litomericensi 12000, Reginae-Hradecensi 17000, et dioecesi
Budvicensi 16000 missae in posterum assignarentur. Pro futuro
itaque res in meliorem redigetur ordinem et piae fundationes
resuscitabuntur, praeterito vero tempore multi eadem in re
irrepserunt errores. Quapropter humillimus orator, nomine
etiam Suffraganeorum, enixe rogat S. V. ut:
1. nuper factam distributionem et translationem illarum
67291 missarum, quae pro benefactoribus, fundatoribus ac
pro defunctis animabus persolventur, approbare dignetur]
2. sanare dignetur omnia, quae in primaeva missarum
illarum reductione, translatione ad alia loca, dies, altaria
etc. et alio quocumque modo illicite facta sunt]
3. condonare dignetur omnes missas tum ante an. 1863
tum postea usque ad praesens ex ignorantia vel inadvertentia
a sacerdotibus modo adhuc viventibus omissas]
4. condonare pariter dignetur permagnum defectum il
lum, temporum iniuria ortum, cuius tum Antistites tum clerus
prorsus insontes erant, omissionis praefatarum 136.245 mis
sarum, pro quibus Antistites a Gubernio civili aliquam com
pensationem impetrare nequierunt, cum onus tot missarum
gratis persolvendarum clero hodierno iniungi facile nequeat.
Pragae Bohemorum die 7. Aprilis 1899.
Žádost ta byla brzo, a to příznivě vyřízena ve všech bo
dech, nebot v reskriptu apoštolském ze dne 12. května 1899
praví se:
Die 12. Maii 1899 Sacra Congregatio Eurorum S. R. E.
Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, attentis expositis
ab Emo Archiepiscopo Pragen., gratiam in omnibus iuxta pe
tita benigne impertita est, celebrato tamen a clero uniuscu
iusque dioecesis aliquo missarum numero iuxta prudens
ipsius Emi Arcliiepiscopi iudicium, collatis ad hoc consiliis
cum suffraganeis suis, in reliquis supplente Sanctitate Sua
de Ecclesiae thesauro.
A. Card. Dipietro Praef.
B. Archepus Nazianzen. Secrius.
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Vyřízení to uvítal nejdůst. episkopát s velikou radostí,
zejména vyslovil sé zvěčnělý kardinál Schoenborn k pisateli
tohoto pojednání, že mu rozřešením otázky té a zvláště od
puštěním neodsloužených mší sv. spadl kámen se srdce.
Podrobně upravena záležitost ta v jednotlivých diecésích
zvláštním nařízením konsistorním, více méně ve všech 4 die-césích souhlasným, pro arcidiecési pražskou tohoto zněni:
Čís. 5339.
Na základě Apoštolského reskriptu ze dne 12. t. m.,
jehož otisk se přikládá, z něhož i celý průběh záležitosti mší
sv. náboženské matice vysvítá, jímž nedostatky všechny u věci
té — pro praeterito — milostí Apoštolské Stolice se napravují,
možno jest, aby záležitost ta se zřetelem k ustanovením no
vého zákona kongruového ze dne 19. září 1898 nově upravena
byla. I sdělujeme, že Jeho Eminence nej důstojnější pan kar
dinál a kníže-arcibiskup dohodnuv se s nejdůst. pány biskupy
suffragany ráčil ustanoviti takto:
1. Každý kněz arcidiecése at v postavení jakémkoli,
jenž z náboženské matice vůbec kdv nějaký plat (dotaci, do
plněk kongruy, remuneraci, výslužné, léčební příspěvek, mimo
řádnou podporu a pod.) přijal, povinen jest během dvou pří
štích měsíců „pro fundatoribus, benefactoribus et animabus
defunctorumtři mše sv. jednou pro vždy gratis odsloužiti.
2. Od 1. října 1898, t. j. od působnosti nového zákona
kongruového, zavázáni jsou k sloužení mší sv. náboženské ma
tice „pro fundatoribus, benefactoribus et animabus defuncto
rum“ jenom ti kněží ve správě duchovní, kterým dle přilože
ného výkazu takové mše sv. stále přikázány jsou. Nové toto
rozdělení stalo se po pečlivém a svědomitém uvážení všech
okolností. Všichni ostatní kněží, kteří ve výkazu uvedeni ne
jsou, jsou pro příště na vždy osvobozeni od sloužení mší ná
boženské matice.
3. Kněží v seznamu přiloženém neuvedení, kteří snad
od 1. října m. r. více než tři takové mše sv. již odsloužili,
nejsou k odsloužení oněch výše uložených tři mší sv. zavá
záni. Odsloužil-li kdo značnější počet mší sv., za něž stipen
dium z náb. matice požadovati více nelze, a bylo-li by mu
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velmi obtižno, mše ty bez náhrady v oběť přinésti, nechť to
sem během měsíce ohlásí.
4. Při každé faře, které od 1. října m. r. mše sv. na
úmysl náboženské matice přikázány jsou, budiž o nich zalo
žena zvláštní persolucní kniha na způsob té, v níž fundacní
mše sv. zanešeny jsou. Po případě mohou mše ty do fundacní
persolucní knihy býti zapsány.
5. Počet mší těch budiž rozdělen pro snadnější dělení
při změnách v osobách farářů a kaplami na dvanáct měsíců, a
dlužno o to dbáti, aby počet připadající na každý měsíc sku
tečně v tom měsíci odsloužen byl. Administrátoři uprázdně
ných obroČí jsou povinni odsloužiti za stanovené stipendium
po 50 kr. počet mší sv. „pro rata temporis“ a rovněž tak fa
ráři vacante cooperatore. Taktéž je dlužno, aby příslušný po
čet mší za dobu od 1. října m. r. až po den, kdy tento oběžník
ve známost vejde, co možno nejdříve dodatečně odsloužen byl.
6. Veledůstojni páni vikáři se žádají, aby každoročně při
kanonické visitaci persolucní knihu prohlédli, podpisem svým
stvrdili a o persoluci zprávu sem v předloze podali.
7. Tento oběžník s připojeným číslem ordinariátního
listu budiž dán na vědomí všem duchovním v jednotlivých
farnostech bydlícím : professorům, katechetům, kurátům, pensistům a pod. Přiložená stvrzenka podepsaná od všech kněží
vůbec z celého tamního vikar. obvodu budiž sem »během mě
síce vrácena.
8. Doufáme, že důst. duchovenstvo při mši sv, vděčně
vzpomene sv. Otce, jenž nám indultem uvedeným úlev po
skytl, a že duchovní, jimž tímto mše sv. ad int. fundi relig.
se přikazuji, povinnost tu »svědomitě plniti budou.
Z kn. are. konsistoře v Praze, dne 25. května 1899.
Tak došla konečného rozřešeni otázka, o níž tak mnoho
a po celé století jednáno bylo. Upravena nyní správněji se
stanoviska církevního i státního, odčiněno z velké části bez
práví doby josefínské. Ještě přesnějším upravením otázky té
mohlo by se zdáti, kdyby u všech 67.291 mší matice nábo
ženské byla udána i intence podrobná. Ale sestavení to bylo
by jednak velice pracné, jednak by ovoce mší sv. zbaveni byli
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ti, jichž mše sv. zredukovány neb snad nedopatřením a vůbec
z jakékoli příčiny vynechány byly od r. 1782 počínaje. Aby
se všem dostalo užitku mší sv. a to: zakladatelům zrušených
řeholních domů, kostelů, kaplí, dobrodincům těchže, dále všem
duším, za něž vůbec kdy nějaká mše sv. založena byla, jejíž
nadační jmění splynulo do matice náboženské, jeví se býti
lepším, aby intence mší sv. zněla všeobecně: „pro fundatori
bus, benefactoribus et animabus defunctorum'-'. Tak docházejí
náhrady i jakékoli v minulosti opomenuté mše nadační.
Úprava záležitosti této má to cenné do sebe, že v době
nynější, kdy stipendií manuálních více a více ubývá, přítok
pak stipendií z ciziny velice stižen jest a na duchovenstvo
stále větší hmotné požadavky se činí, získáno je pro ducho
venstvo ve správě duchovní v Cechách 67.291 honorovaných
mší sv. s obvyklým stipendiem. Ale ovšem nej cennější a nejhlavnější při tom jest, že vůle zbožných zakladatelův opét
přichází ku platnosti, že za ty, kteří druhdy v živé víře
užitkii mší sv. sobě vroucně žádali, mše sv. v plnějším počtu,
byt arci v jiných kostelích, u jiných oltářů a v jiné dny,
řádně odslouženy budou. Ten pak nedostatek při tom sanován
jest ostatně indultem Apoštolským, za kterýž duchovenstvo
sv. Stolici vřelými díky zavázáno zůstane.
Pochopitelno, že persoluce přidělených mší na počátku
způsobí leckteré obtíže, a to hlavně proto, že počet přiděle
ných mší poměrně pozdě duchovenstvu v známost vešel. To
však zaviněno různými okolnostmi. Nejprv bylo vyčkati mi
nisterského prováděcího nařízení k novému zákonu o kongrue.
Český překlad nařízení toho ze dne 16. listop. 1898 uveřejněn
však teprve v lednu 1899. Dále bylo nutno, aby nejdůst. episkopát Čech o mších nabož. matice se dohodl. To stalo se na
konferenci teprv dne 1. března 1899. A pokud Apoštolská Sto
lice nového rozdělení mší neschválila a různých chyb pro
praeterito nesáno vala (což stalo se dekretem ze dne 12. května
1899), nemohlo se u věci celé nic stanovití. Tak pozdrželo se
konečné řešení celé věci až do června — července 1899, kdežto
působnost nového zákona kongruového již dnem 1. října 1898
počala. Kdyby jednotliví duchovní správcové o počtu mší jim
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nove přidělených byli bývali tázáni, byla by se věc ještě více
protáhla a nemožnost včasné persoluce mší tím více vzrostla.
S druhé strany nemohla zemská vláda upravovati předložených
fassí, dokud neměla seznamu přidělených mší; i naléhala, aby
seznam ten co nejdříve ji zaslán byl. Tak nezbývalo, než aby
ordinariát, uváživ všechny okolnosti, mše nábož. matice, jak
jen možno bylo, rozdělil a duchovním správcům uložil, aby
je dodatečně za čas hned od 1. října 1898 persolvovali. V
prvním roce to arci všude možno ani nebylo, ale do 1. října
1900 možno bude vůbec persoluci mší těch uvésti do pravidel
ných kolejí.
Stipendium za mše náboženské matice (á 50 kr. za mši)
pojato do rozpočtu na r. 1899 a bude i za dobu od 1. října
— 31. prosince 1898 vyplaceno. Poukaz na příslušný obnos
vydává zemská vláda při úpravě jednotlivých fassí. Záležitost
ta arci bude vyžadovati delší doby, nebot ukázalo se, že při
nových fassích nestačí pouze vyloučiti obnosu za fundačni mše
sv. a tím již fassí vyříditi, nýbrž že při největším počtu fassí
změnily se téměř všechny položky, na př. čistý výnos pozem
kový se zmenšil, daně vzrostly, paušál štolový se změnil a
pod. Došlo též mnoho fassí neúplných, kteréž nutno doplniti;
při mnohých vyjednává se, odkud hraditi vzešlý schodek kongruy a pod. Tím způsobem stane se, že na mnohých místech
duchovním dostane se stipendia za mše fundi relig. až po
delší době, totiž při konečné úpravě fasse, s níž vydán bude
též příslušný poukaz dotyčnému c. k. bernímu úřadu, ovšem
též pro praeterito, t. j. za čas od 1. října 1898. Než všechny
tyto obtíže a nemilé okolnosti nevyváží toho velikého zisku,
že konečně upravena církevní i státní mocí záležitost, která
více než celé století po nápravě volala.

Některé katolické chudobince diecése královéhradecké.
Příspěvek k sociálnímu působení církve katolické.

Napsal Dr. Ferdinand Beneš.

Péčí o chudé vyznamenávala se církev hned od založení
svého. Založenať na zákonu lásky, a proto jest to její povinností
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a její chloubou. Proto všemožným způsobem a to vždy pečovala,
aby bídu mírnila, v nouzi postaveným ku pomoci přispěla,
aby opuštěných se ujala. Ne pouze slovy a odkazováním na
život 'věčný těšila, nýbrž majetné dítky své povzbuzovala,
aby bratřím a sestrám nešťastným z lásky křesťanské a pro
Boha pomáhali. A tak povstaly i ony ústavy, v nichž chu
dým dostávalo se útulku, péče a zaopatření, a jichž jediná
povinnost v tom spočívala, aby zbožný křesťanský život vedli,
za dobrodince své se modlili, a o spásu vlastní duše se sta
rali. Tyto ústavy nazýváme chudobince neb špitály. Nemýlíme
se nikterak tvrdíce, že ústavy ty jsou ovocem křesťanského
milosrdenství a že ovoce to jest pěstění úplně církevního.
Dnes, kdy tolik mluví se o tom, jak odpomoci bídě lidské,
kdy sociální působení církve se neuznává a podceňuje, bude
zajisté dobře na to poukázati, jak církev jednu z nej palči
vějších otázek sociálních už dávno rozluštila, jak o chudé
se starala. Za tím účelem ukázati chceme na některé chudo
bince diec.ése královéhradecké.
První místo mezi chudobinci diecóse zaujímá hospitál
v Kuksu u Jaroměře, jejž založil a bohatě nadal František
Ant. hrabě Spork, a sice, jak v listině fundační zřejmě praví:
„zu (Gottes) grösseren Glory, der Gebenedeyten und von der
Erb-Sünde unbefleckten Jungfrauen und Mutter Gottes Maria
Ehr und Lob, dann auch zur Beförderung der christlichen
Seelenheil und Wohlfahrt, haubtsachlich aber zur Unter
haltung et welch er Armen mühselig und elenden Leuthen“.
K tomu účelu věnoval základní listinou z r. 1711 panství
Hradišťské se statkem Heřmanicemi, jichž čistý výnos sobě
asi na 8500 zl. počítal. Mimo toho uložil však ještě kapitál
100.000 zl. rýnských, kterýž též k doplnění sustentace pro
ošetřovance sloužiti měl, kdyby Čistý výnos jmenovaného
panství se ztenčil. Ustanovil pak velkodušný zakladatel ná
sledovně: Do špitálu toho mají býti přijímáni staří, neduživí
lidé, zvláště staří, vysloužili vojáci z panství, a teprve kdyby
těch nebylo, i chudí lidé z okolí tak, aby jich stále 100 opa
třeno bylo. Na výživu jednoho každého počítá 80 zl. (Dle
zvláštní specifikace má obdržeti každý ve viktualiích: chleba
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denně l*/ 2 libry, masa 3/4, ryb v postní dny 3/4, ve svátky
větší dávku masa, celkem za rok 300 liber masa a ryb, na
co počítalo se ročně 17 zl. 30 kr. Dále denně 1 pintu piva,
čili 3 sudy ročně, mimo l1^ sťidu patok z každé várky pro
všecky. Vína týdně žejdlík. Pšenice ročně 3’/2 věrtele, ječmene
na kroupy 1 strych, 2% věrtele, hrachu 21 4 věrtele a 3 mírky,
rovněž jistou dávku prosa. Soli měsíčně 2l/2. žejdlíku, mléka
týdně« 2 žejdlíky, vajec pro * osobu ročně 2 kopy, másla týdně
12 libry, sýra týdně x/2 libry, na koření, ocet, olej a křen
1 zl. 24 kr. ročně, na světlo na 4 měsíce 1 zl. 10 kr. Summou
počítalo se na toto všecko ročně 52 zl. V to nejsou počítány
dary mimořádné a mimořádné pohoštění v jisté dny, jako vá
nočky, koblihy v masopustě, beránek velkonoční, martinská
husa a jiné. Šat. špitálníků z tmavozeleného sukna má pozůstávati z kabátu, kamisoly, ze soukenných a dvoh párů plá
těných kalhot (so in der Hitz allein, im Winter aber unter
denen tuchernen kónnen getragen werden), 2 páru vlněných
a 2 párů přezných punčoch, 2 párů střevíců, 1 klobouku,
6 košil, 6 nákrčníků a tolikéž ručníků. Oděv ten mají špitál
ní ci dostávati vždy za dvě léta jednou ; výlohy s tím spojené
počítal zakladatel na 15 zl. Ostatních asi 13 zl. mělo se vynaložiti na jiné jich potřeby jako: léky, prádlo postelní atd.)
Dále ustanovuje, aby dva špitální mistři, dle přiložené
instrukce k fundační listině, o svornost v domě se starali,
vším potřebným ošetřovanue zaopatřovali, je do kostela vodili,
k modlitbě vůbec, pak k modlitbě za duši zakladatele a jeho
rodičů zvláště povzbuzovali, začež jeden každý z nich má
dostati ročně 200 zl.
Pro svobodného písaře kuchyňského, který se má starati
o jídlo a nápoje a účty měsíčně špitálmistrovi předkládati,
100 zl. Kuchaři mají býti dva s platem po 100 zl. a dva, po
mocníci kuchyňští, kteří mimo stravu mají obdržeti 25 zl.
ročně. Ctyry ženy pro kuchyni, čtyry pro uklízení ve špitále
po 40 zl. ročně. Pro dvě švadleny, kteréž budou míti prádlo
na starosti, po 50 zl. ročně. Dvěma sluhům nebo zatápěčům
po 50 zl. ročně. Na léky ročně stanovena summa 300 zl., na
lékaře, který má býti graduovaným doktorem lékařství, 100 zl.;
ranhojič, který má bydleti ve špitále, neb na blízku, 100 zl.
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Tak postaráno o časné blaho těch, kteří do špitálu při
jati jsou; avšak daleko více záleží zakladateli na blahu věč
ném těch, o něž tak velkomyslně se postaral. A proto
praví: „und gleich wie auf die Ehre des Allerhöchsten,
dessen allerheiligsten Gottesdienst und des Nächsten Heyl
vor allen zu reflectieren ist, Ich auch tief zum Herzen gefasst
habe, was gestalten dergleichen alt betagte, elende und presshafte Persohnen, absonderlich die, so in Krigs-Diensten ge
standen in ihrer Jugend ein unordentlich und wüstes Leben
geführt, gar nicht, oder doch selten an ihr Heyl gedacht und
von Geistlichen Dingen wenig gehört haben, oder hören haben
wollen, anbey ich behertzige, dass solche Leuth in diesem
jetzt ruhesamben, eingezogenen und wegen nöthigen Unterhalt
sorglosen Leben am ehisten, und leichtesten durch bewegliche
und offtere
*
christliche Ermahnungen oder Exhortationes zu
wahrer Erkanntnüss gebracht werden könnenu. — I nařizuje,
aby v tomto od něho zřízeném špitálu stále bylo 12 milo
srdných bratří, z nichž mají dva býti kněžími, na jichž vy
držování stanoví po 150 zL, pro bratry pak po 100 zl. ročně.
Z těchto kněží jeden měl povinnost denně o 6. hod. mši sv.
v horním kostele sloužiti. Pro dolní kostel nebo kryptu fun
doval kněze světského, jenž má denně o 9. hod. mši sv. slou
žiti a exhortu míti, v níž by špitálníky vzdělával a ke zbož
nému životu vedl. Za to měl obdržeti ročně 350 zl. Mimo to
ustanovil chlapce zpěváky a i dům příjmy opatřil, z nichž by
opravy se dály atd, což pro nás tak mnohých zajímavostí
nemá. — Přihlédneme tudíž k povinnostem, jakéž měli špi
tální ci, jakož i milosrdní bratři a fundovaný kněz, z Čehož
seznáme, jak zbožným jest toto nadání, a jaká láska k církvi
a péče o duši vlastní a bližních pohnula šlechetného hraběte
k založení špitálu.
Špitálníci mají vstávati denně o 6. hod. ranní, a mším
sv. a exhortám pilně a nábožně přítomni býti U stolu mají
mlčení zachovávati, by tím lépe na to pozor měli, co se jim
předčítá. Měsíčně nechť svátost pokání a nejsv. Svátost olt.
přijímají; každodenně po odpolední exhortě růženec s litaniemi
společně za zakladatele se modlí. Ve všem ať lásku a svornost
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na jev o dávají, navzájem si pomáhají a veškeré nestřídmosti
a nečistoty se varují.
Kněží pak jsou povinni denně v ustanovenou hodinu
mši sv. sloužiti, a každý týdně 3 mše sv. za zakladatele a
jeho rodiče, jakož i zemřelé Členy hraběcí rodiny obětovati;
za zakladatele pak v den úmrtní requiem sloužiti a pohřební
řeč míti jest povinností světského kazatele špitálního.
Bratři řeholní mají o špitálníky z lásky k bližnímu
pečovati, při každodenní modlitbě sv. růžence a litanií pří
tomni býti.
Špitálský kazatel jest povinen mimo nahoře řečené po
vinnosti, denně mši sv. o 9. hod. sloužiti, a týdně 3 mše na
týž úmysl jako kněží řádoví obětovati; v dny nedělní a svá
tečni po službách Božích exhortu a odpoledne křesťanské cvi
čení míti, a denní exhorty pilně pěstovati. Jeho povinnosti
jest rovněž špitálnikům sv. svátostmi přisluhováti, je těšiti,
a v nebezpečenství smrti ke šťastnému vykročení z tohoto
světa připraví ti
Vedlo by nás příliš daleko, kdybychom ještě mnohá jiná
vedlejší ustanovení neb méně podstamé změny, jež se během
času staly, chtěli uvésti. Stačí to, co jsme o zařizováni a vy
držování tohoto, v dobách nynějších tak zdárně působícího
ústavu uvedli oa důkaz, že tak šlechetný skutek mohl vzniknouti jen v srdci láskou k Bohu, k církvi a k bližnímu
naplněném.
Špitál pro ošetření chudých založil v Kyšperku Ignác
Wittanovský baron z VlČkovic, jejž zařídila pak po smrti
fundatora pozůstalá po něm vdova Johanna Magdalena roku
1682. Špitál nalézá se při kostele sv. Václava jmenovaným
svobodným pánem založeném, a jest pro 10 chudých (5 muž
ských a 5 ženských) zařízen. Mimo to jest při špitálu tom
fundováno místo kněze altaristy, který nad pořádkem ve špi
tále bditi má. Špitálnikům dostává se celého zaopatření, začež
musí každé ráno modliti se sv. růženec za duši fundatora,
býti denně přítomni mši sv., večer modliti se litanie a zpívati
píseň k sv. Václavu. Mimo to jsou povinni modliti se třikráte
denně pozdravení andělské, a dvakráte týdně čisti ti kostel.
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V Kyšperku nachází se ještě druhý chudobinec, založený arciknezem Antonínem Buchtelem r. 1874, v němž dostává 20
chudých byt, něco dříví a podporu peněžitou.
Ve . Světlé nad Sázavou nachází se chudobinec založený
r. 1568 hrabětem Buriánem Trčkou z Lípy pro pět chudých,
kteří v domě společně přebývati a za zakladatele modliti se
mají; v roce 1748 nadala hraběnka Antonie Černínová nová
3 místa. Hrabě Leopold Kolovrat věnoval tomuto chudobinci
k nadlepšení ošetřovaných 2000 zl. V nynějším Čase nachází
se v chudobinci 8 osob, které dostávají každé 3 roky nový,
celý oblek; mimo to ročně: 2 h. 85 1. pšenice, 18 h. 25 1.
žita, 3 h. 87 1. ječmena, 2 h. 84 1. hrachu, 24^ kg. másla,
241/2 kg. sýra, 43 kg. soli, 513/4 m. štěpinového dříví a 161 zl.
07 kr. na penězích. Mimo to dostávají dva chudí mimo špitál
bydlící po 30 zl. jako mimořádné porce. Správcem špitálu jest
místní děkan, který dohlíží k tomu, aby budova v dobrém
stavu udržována byla a aby chudým se dostávalo, co jim dle
základní listiny náleží.
Takových chudobinců, či špitálů zvaných, bylo v mě
stech a panských sídlech neb u klášterů dosti. Tak v Broumově
zřídil klášter benediktinský chudpbinec, o němž se již ve
století XIV. zmínka činí. Nynější budovu, z kamene vysta
venou, zbudóvati dal opat Otmar Zinke na počátku minulého
století pro 14 chudých starých osob (7 mužů a 7 žen), jimž
se ve špitále tom dostává bytu, světla, topení kromě jistých
měsíčních peněžitých podpor. Týž řád založil podobný chudo
binec i v Polici nad Metují.
Rovněž v Čáslavi jest chudobinec už od nepamětných
dob, jenž jest určen pro 12 schudlých měšťanů Čáslavských
náboženství katolického, kteří v chudobinci tom mají byt,
světlo a teplo a 20 kr. denně.
Chudobinec v Žamberku založil r. 1756 děkan žamberecký Antonín Jan Nep. Remek pro 6 chudých, pro něž dal
vystavěti dům, v němž společně bydlí. Za zaopatření, jehož se
jim v chudobinci tom dostává, mají v čistotě udržovati, zametati a mýti tamější děkanský chrám Páně.
Bohatě nadaný špitál jest Smiřický, jenž určen jest prc
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schudlé dělníky panství smiřického, založený r. 1523 hrabětem
Vilémem TrČkou a r. 1763 znovuzřízený hrabětem Janem
Paarem. Základní kapitál obnášel 30.000 zl., z jehož výnosu
dochází 8 chudých celého zaopatření. Mimo to dostává 20
ščhudlých, starých dělníků, kteří v chudobinci nebydlí, ročně
25 zl. a jiné podpory. Ošetřovanci .jsou povinni, každodenně
mši sv. slyšeti a denně sv. růženec se modliti.
Založení chudobince v Něm. Brodě dovolila konsistoř
pražská již r. 1397. Špitál tento padl r. 1662 i se sousedním
kostelíkem sv. Kateřiny za obět zhoubnému požáru, byl však
opět z příspěvků rozličných dobrodinců znovu zbudován. Roku
1795 obnášelo jmění špitálu 17988 zl. 40 kr., z něhož dostá
valo se celého zaopatření a ošacení 13 schudlým měšťanům,
kteří byli povinni denně ráno i odpoledne za zakladatele
a dobrodince se modliti a bohumilý život věsti. Následkem
finančního patentu z r. 1811 ztratil špitál z původního jmění
tolik, že ošetřovanci denně pouze 5 kr., ^později 8—10 kr.
mimo byt, prádlo a šatstvo dostávali. Velikým dobrodincem
Špitálu byl Václav Altrichter, jenž r. 1888 celé své jmění, ob
nášející přes 9000 zl., tomuto ústavu odporučil, následkem
čehož denní almužna zvýšena byla na 15 kr. MimQ to daro
vala r. 1889 Anna Palánova špitálu některé jí patřící pozemky
s podmínkou, že pozemky ty vždy při špitále zůstati musí
a že jmenovány budou „nadaci Anny Palánovy“.
Nový chudobinec v Něm. Brodě zbudován byl továr
níkem a zemským poslancem Vojtěchem Weidenhofferem pro
osm schudlých měšťanů aměšťanek, jehož správu vedou řádové
sestry. Ošetřovaní chudí mají denně býti přítomni mši sv.
a za zakladatele se modliti.
Pro chudé poddané z panství Polanského žaložil r. 1447
Jan Sezima z Rouchova špitál pro 12 osob, jejž kníže Fer
dinand Dietrichstein o 6 míst zvětšil. Týž kníže založil v Přibislavi chudobinec pro 12 starých, ku práci neschopných žen
r. 1692. Chudí v obou špitálech mají denně slyšeti mši sv.,
růženec se modliti, a ještě jiné předepsané modlitby konati.
V Chocni byl chudobinec již před rokem 1486, neboť
t iho roku ku zvelebení městského špitálu uzavřena opětná
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koupě luk řečených „Tasenky“, jichžto si pan Jan z Postupic,
majitel panstvi litomyšlského a brandýského, vlastnil. Fond
špitální byl munificencí! knížat Kinských stále zvětšován.
V chudobinci dostává se 5 osobám celého zaopatřeni, začež
mají v kostele čistotu udržovati.
V Branné u Jilemnice založil pro staré služebníky z pan
stvi špitál hrabě Alois Harrach r. 1708 a založil při něm
kapli a svému patronu ji zasvětil, v kteréž mají špitálníci denně
mši sv. slyšeti a za zakladatele a jeho rod se modliti.
Ve Vrchlabí založila r. 1892 majitelka panství hraběnka
Aloisie Černínova roz. Morzinova chorobinec pro 8 sešlých
mužů a tolikéž žen, jichž opatrování svěřila čtyřem milosrd
ným sestrám sv. Kříže.
Václav Lichtenberg (f 1853), farář na odpočinku v Chrasti,
odporučil v poslední vůli své domek pro chudé příslušníky
chrastecké, n němž nyní bydlí asi 10 osob Zemřelý biskup
Dr. Josef Jan Hais založil tamtéž na památku císařského
jubilea panovnického útulek pro staré dělníky a služebníky
biskupského panství chrasteckého.
Od dávných věků trvá též měšťanský chudobinec ve
TfysoZrám J/í/če, jenž nalézá se u děkanského kostela sv. Va
vřince a zařízen jest pro 12 sousedů a sousedek schudlých
Při špitále tom jest vzorně upravená kaple, v níž ošetřovanci
konati mají své náboženské povinnosti. V témž městě nachází
se ústav chudinský zvaný Smutkovský, založený pannou Rosalií.
Smutkovou (závětí z r. 1847) pro tři chudé mužské a tři
ženské staré a ku práci neschopné, z nichž každý dostává
mimo byt 144 zl. ročně, — a ústav chudinský založený roku
1890 Antonínem Švábem pro 6 schudlých příbuzných, z nichž
každému dostává se ročně podpory 72 zl. 50 kr.
Měšťanský chudobinec v Kutné Hoře založil r. 1324.
Štěpán Pirknar z Pirkenšteina. Tento však byl prodán a roku
1839 nynéjší budova při bývalém kostele sv. Bartoměleje vy
stavěna. Špitál poskytuje zaopatření schudlým měšťanům
kutnohorským a vdovám po měšťanech. Obročníci špitální
zavázáni jsou slyšeti mši sv. a dvakráte za den konati spo
lečné modlitby za dobrodince ústavu.
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V Hořicích nacházejí se dva chudobince. Jeden tak z v.
panský, založený pro 8 osob (4' muže a 4 ženy) z panství
hořického, hraběnkou Kateřinou Strozziovou, roz. hraběnkou
Khevenhůller-Frankenburgovou r. 1714, a druhý, jejž založil
kněz Jan Dvořáček pro čtyry schudlé rodiny z příbuzenstva.
Chudobinec v Kostelci nad Orl. založil kanovník Jiří
Průša, jenž pro chudé svého rodiště dal vy stavětí roku 1730
domek, a nadal kapitálem 2000 zl. rýnských. Týž šlechetný
dobrodinec uložil kapitál 2500 zl. rýn, pro chudobinec v Hnévčevsi na opatřeni 3 starců a 3 stařen. Jelikož ke stavbě chu
dobince však nedošlo, rozdílí se úroky kapitálu šesti chudým
z Hněvčevse, z nichž každý měsíčně dostává 1 zl. podpory.
V posledních letech založil a nadal v rodišti svém Kunvaldě bisk. vikář a farář v Bartošovicich u Žamberka chudo
binec, čímž vděčnou památku u spolurodáků svých si zajistil.
V Pecce. > založili chudobinec členové
III. řádu sv. FranI*
tiška, kteří též chudé sami ošetřuji. Tomuto špitálu věnoval
jeden člen řádu 1600 zl., a mimo to zvětšen nadační fond
odkazem kněze obnášejícím 3000 zl.
Tak jen některé chudobince jsme uvedli; musiliť bychom
projiti veškerá města, kdybychom chtěli stávající chudobince
vyj měno váti, jež všecky jsou založení církevního, a nad nimiž
biskup měl právo a povinnost dozoru z nařízení koncilu tridentského. Ošetřovanci všude jsou povinni za dobrodince se
modliti a mši sv. denně pobožně slyšeti, a život bohumilý
vésti. V dobách našich se bohužel* ku plnění. povinností I těch
všude nepřihlíží, jelikož chudobince ty jsou ve správě obcí,
ano přijímají se i jinověrci do ošetřování, kteří povinností těch
ani konati nemohou. Chudobince tyto však vždy hlásati budou,
jak starala se a stará církev o chudé a opuštěné dítky své.

Jak uči Aristoteles ov Bohu?
Napsal f prof. Dr. V. Simanko.

(Pokrač.) Ale tu praví Stóckl, že v soustavě Aristotelově
právě to schází, čeho ke stvoření z ničeho nevyhnutelná po
třeba jest, a sice ideje vzorné, dle nichž by Bůh věci stvořil,
Časop. katol. duch. XXXX. (LXV.)
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a pak vůle, aby je skutečně stvořil; nebof prý Aristoteles
obojí popírá, pravě, že Bůh nepoznává než jen sebe samého,
a tudíž nepoznává věci přede stvořením ve svých ideách, ano
ani stvořené ve skutečnosti, a že tudíž o svět se nestará, ano
starat i se ani nemůže.
Aristoteles (Metaph. 1. II. c. 4.) praví úsměšně, že Empedoklovi to zvláštní se přihodilo, tvrditi, že nej blaženější
Bůh jest méně rozumným ((¡p/?ów^og) než ostatní bytosti; nebof
původem rozdílu ve věcech jest sjednocující láska a rozpty
lující nenávist; ale v Bohu nenávisti není, Bůh tedy že tuto
jednu příčinu věcí nezná. Sv. Tomáš (Comment. in 1. c.) praví:
„quum Empedocles poneret, odium non esse de compositione
Dei, accidit secundum rationes ejus, quod Deus, qui est feli
cissimus secundum omnium dicta, et per consequens maxime
cognoscens, sit minus prudens aliis cognoscentibus; ... sic
igitur patet, quod Aristoteles reputat inconveniens et contra
id, quod ponitur Deus felicissimus, quod ipse ignoret aliquid
eorum, quae nos scimus“.
Na místě shora uvedeném praví filosof, že Bůh poznává
jen sebe samého; ale mluví tu o dokonalostech Božích, a
jedna z těch jest, že Bůh nepotřebuje napřed poznávati věci
jiné, aby těmito teprve, jako člověk, přišel ku poznání sebe
sama, tak že u Boha v tom ohledu jest rozum poznávající a
předmět a kon poznání a poznané pořád totéž, t. Bůh sám;
sv. Tomáš místo to vykládá (Comment.ini. XII. 1. ll.)ttakto:
„Philosophus intendit ostendere, quod Deus non intelligit
aliud, sed seipsum, inquantum intellectum est perfectio intelligentis. Manifestum est autem, quod nihil aliud sic potest intelligi a Deo, quod sit perfectio intellectus ejus. Nec tamen
sequitur, quod omnia alia a se sint ei ignota: nam intelligendo se, intelligit omnia alia. Quum enim ipse sit ipsum
suum intelligere, ipsum autem est dignissimum et potentissimum, necesse est, quod suum intelligere sit perfectissimum:
perfectissime ergo intelligit seipsum. Quanto autem aliquod
principium perfectius intelligitur, tanto magis intelligitur in
eo effectus ejus: nam principiata continentur in virtute prin
cipii. Quum igitur a primo principio, quod est Deus, depen-
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deat coelum et tota natura, ut dictum est, patet, quod Deus
cognoscendo seipsum omnia cognoscit.'1
Podobně pravi Aristoteles (Ethica Nicom. 1. X. 1. 12.),
že Bůh jen poznáním sebe sama jest nejvíce blažen, tedy že
ke své blaženosti nepotřebuje ani jiné věci mimo sebe poznávati, ani jiné věci konati, jako člověk, který obojího
ku blaženosti potřebuje, a ohledně druhého hledá blaženosti
v konání ctnosti mravních anebo v umění, jak sv. Tomáš
(Comm. in 1. c.) praví: „Si a vita Divina auferamus agere mo
ralium virtutum, et adhuc multo magis auferamus a divina
virtute facere (id), quod est proprium artis, nulla alia operatio
Dei, quae excellit in beatitudine, est nisi speculativa“.
Bůh teSy dle Aristotela poznává i sebe, i bytosti mimo
sebe, tak že poznávaje sebe poznává i věci; a toto poznání
věci v sobě jsou vlastně ideje Boží. Ty Aristoteles nikde nepopírá, ale popírá takové ideje, jaké Plato si vymyslil, t. samy
o sobě jsoucí a oddělené od věcí, jichž bytnosti jsou, tak že
by k. p. mimo všecky jednotlivé lidi ještě subsistovala sku
tečně a sama o sobě idea člověka, kteráž by, jako jakási zosob
něná definice člověka, byla všem jednotlivým lidem společnou;
a věci dle Platona tak se stávají, že část hmoty dotkne se
té neb oné idee, dotknutím jakousi účast do sebe přijme, a
přijetím v tu neb onu věc, kterou idea představuje, se pře
tvoří. Tuto nauku Plato napsal, a Aristoteles vyvrací tak,
jak jest psána; co Plato ústně učil, o tom se nezmiňuje. Ne
boť že Plato také někdy jinak mluvil a jinak psal, naznačeno
jest na několika místech (k. p. De coelo 1. I. c. 10., Metaph.
1. H. c. 4.), a sv. Tomáš bližší zprávu podává (Comm. in 1. I.
de coel. 1. 22.): „Dicunt autem quidam, quod isti poětae et
philosophi, et praecipue Plato, non sic intellexerunt secundum
quod sonat secundum superficiem verborum, sed suam sapien
tiam volebant quibusdam fabulis et aenigmaticis locutionibus
occultare, et quod Aristotelis consuetudo fuit non objicere
contra intellectum eorum, qui erat sanus, sed contra verba
eorum, sicut dicit Simplicius in commentario“.
Tímto způsobem pak vysvětluje se neshoda mezi Aristo
telem a scholastiky s jedné a sv. Otci prvních století s druhé
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strany; nebot sv. Otcové praví, * že Plato kladl idee do, mysli
Boží; drželit se toho, co Plato bezpochyby na sklonku života
ústně žákům svým zanechal, Aristoteles pak toho, co písemně
Plato zanechal. Že by Aristoteles idee v mysli Boží jsoucí
popíral, to nenalézáme nikdež ve spisech jeho. Proto sv. Tomáš
(Comm. in 1. I. Metaph. 1. 15.) praví: „Illa ratio, etsi destruat
exemplaria separata a Platone posita, non tamen removet di
vinam scientiam esse rerum omnium exemplarem. Quum enim
res naturales naturaliter intendant similitudines in res gene
ratas indiicere, oportet, quod ista intentio ad aliquod princi
pium dirigens reducatur. Et hoc non potest esse nisi intellectus r
cujus sit cognoscere finem et proportionem rerum in finem“.
A jinde (Metaph. 1. IV. c. 1.) praví filosof," že počátky.
(doyal) věcí dvoje jsou : vtómné (ve věcech jsoucí) a zevnější
(mimo věcí); vtomné jsou přirozenost a podstata (cpvarc, orď/a),
zevnější pak mysl a rozhodnutí a cíl (tiwtvoia, 7roofdouT^, to ov
wtxoí); u nerozumových příčin není žádného rozhodnutí třeba,
nebot ty konají vždy jen to, k čemu přirozeností určeny
jsou; ale příčiny rozumové mohou konati nejenom jedno, ale
to neb ono, anebo ani to ani ono, a proto napřed nežli jednají,
rozhodnou se, jaký cíl chtějí dosáhnouti a jakým způsobem
(Metaph. 1. VIII. c. 2.); „pro nějakou příčinu (k nějakému
cíli) jedná vždy ten, jenž rozum má“ (Met.. 1. I. brevior c. 2.:
trtxa yáo tivo<; au hqáwl oyt. vovr fyw), Nuže praví snad někde
Aristoteles', že Bůh rozumu nemá? anebo že není příčinou
rozumovou? či praví snad někde, že Bůh na slepo koná? ne
čteme naopak (De coelo 1. I. c. 4.) že „Bůh a příroda ničeho
mamě (uáiip') nekoná?“ kteráž slova sv. Tomáš (Comment. in
1. c.) vykládá: „Omne, quod est in natura, vel est a Deo . . .
vel a natura, sicut a secunda causa;- Sed Deus nihil facit fru
stra, quia quum sit agens per intellectum, agit propter finem ;’
. . . Aristoteles hic ponit Deum esse factorem coelestium cor
porum, et non solum causam per modum finis, ut quidam di
xerunt“. Agens pér intellectum tedy na prázdno nejedná, ale
rozmyslí si napřed, a pojem či ideu toho v mysli si vytvoří,
co chce dělati. a pak konaje ideu hledí uskutečni ti.
Jinde (Metaph. 1. I. c. 3. et 4.) uvádí filosof, že Hermo-
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timus a Anaxagoras první poukázali na mysl Boží (rovg) jako
příčinu účinkující, Hesiocl a Parmenides na lásku (%»$' Boží;
který z obou náhledů by přednějším byl, praví Aristoteles,
že bude později rozhodnuto. Tedy oba náhledy jsou pravdivý,
jenom se jedná o to, která z obou příčin jest prvou a která
druhou. A později (Met. 1. XI. c. 7. et 10.) rozhodl Aristoteles,
žé rozum Boží jest prvou a pak teprve vůle jest druhou přúčinou, počátkem a koncem všeho; tedy ne mysl sama, ne
láska (vůle) sama, ale oboji spolu. Tak scholastikové na otázku:
„unde procedat possibilitas rerum?“ odpovídají: „a divino
intellectu“, a jakým způsobem, praví sv. Tomáš: „Deus essen
tiam suam perfecte cognoscit; unde cognoscit eam secundum
omnem modum, quo cognoscibilis est. Potest autem cognosci
non solum secundum quod est in se, sed secundum quod est
'participabitis secundum aliquem modum similitudinis in cre
aturis ; . . . sic igitur in quantum Deus cognoscit suam essen
tiam ut sic immitabilem a tali creatura, cognoscit eam ut
propriam rationem et ideam hujus creaturae; ... et ideo
ipsa divina essentia, cointellectis diversis proportionibus rerum
ad eam. est idea uniuscujusque rei“. (Summa 'theol. p. I. q.
15. a.' ?.). A na otázku druhou: „unde proveniat actualis existentia rerum ?“ odpovídají: „ex voluntate Dei; libera voluntate
secundum ideas suas ex statu potentiae in statum existentiae
res perduxit i. e. ex nihilo creavit“. — A sv. Tomáš vyklá
daje nauku filosofovu o Bohu jako posledním cíli vesmíru
(Comment. in 1. XL Met. 1. 12.) pravi: „Totus enim ordo uni
versi est propter primum moventem, ut scilicet explicetur. in
universo ordinato id, quod est in intellectu et voluntate primi
moventis“.
0 • prozřetelnosti Boží se na několika místech Aristoteles
zmiňuje, a sice buď uvádí výroky jiných, a nevyvrací,- tudíž
přijímá jich; buď sámi tak praví, a sice nepřímo (De coelo 1.
II. c. 9.), ukazuje, že příroda nemůže býti původcem prozřetel
nosti: a sv. Tomáš vykládaje praví: „Datur autem per hoc
intelligi, sicut Alexander notat, quod Aristoteles hic sentit,
quod Deus habet providentiam de his, quae sunt hic inferius:
non enim potest naturae attribui providentia secundum quod
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est quaedam virtus in corporibus, sed solum per comparationem
ad intellectum instruentem naturam“ ; primo a výslovně tak
pravi (Ethica Nicom 1. X. 1. 13.) tu, kde rozebírá blaženost
Boží a blaženost člověka: Bñh poznáním sama sebe jest bla
žen, člověk blaženost nalézá v poznání t. j. v rozumu, a sice
speculativnim; a člověk, který tak jedná, „i Bohu nejmilejším
podle všeho jest; neboť stará-li se Bůh, jak vidno (wg áoxé?
Aristoteles v tom smyslu pronáší), o lidské záležitosti, pak
zajisté i raduje se z toho, co (v člověku) jest nej lepšího a
sobě nejvíce příbuzného, jakým zajisté jest rozum“. Přijímá
prozřetelnost Boží jako pravdu, kterou jiní před nim (hlavně
Sokrates) byli postavili a odůvodnili Tak i sv. Tomáš vy
kládá to místo: „Ostendit (Aristoteles) quomodo felix se ha
beat ad superiora, scilicet ad Deum, et dicit, quod felix feli
citate speculativa, quia operatur secundum intellectum contem
plando veritatem, et curam suam apponit ad bona intellectus,
videtur esse optime dispositus, in quantum excellit in eo, quod
optimum hominis est, et etiam amantissimus Deo. Supposito
enim, sicut rei veritas habet
doxti'), quod Deus habeat cu
ram et providentiam de rebus humanis, rationabile est, quod
delectetur circa homines de eo, quod est optimum in eis, et
quod est cognatissimum i. e. simillimum Deo. Quod quidem
est intellectus; et per consequens rationabile est, quod Deus
maxime benefaciat his, qui amant intellectam. . . . Ille autem
est felicissimus, qui maxime amatur a Deo, qui est fons om
nium bonorum. . . . Ex quo patet, quod ultimam felicitatem
humanam ponit Aristoteles m operatione sapientiae . . . atten
dendum etiam, quod in hac vita non ponit perfectam felici
tatem“.
Konečně prý Aristoteles učí, že Bůh pohyb do světa
vložil, ne svobodně, ale nutně; a svět taktéž nutně že se po
hybuje, tak že nutnost (slepá) vše ovládá.*) Kde by filosof
) „Gott gilt ihm (Aristotelovi) nur als erster Beweger der Welt; . . .
und da diese Bewegung von Seite Gottes eine nothwepdige ist. so
ist bei Arist. die .\othwendigkeit das Alles Beherrschende'
*.
Stöckl.
(Gesch. d. Philos. § 35. n. 18.).
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tak učil, Stóckl neudává; jediné místo podobného by obsahu
bylo (De coelo 1. II. c. 3.): „nutno jest Bohu, aby pohyb věčný
bylu ; ale ze souvislosti patrno, že „Bůh“ zde znamená nebe, ja
kožto první podstatu pohybovanou a pohybující, kdežto Bůh jest
sice první pohybující, ale není pohybovaný; názvem tím se
Aristoteles přispůsobil Platonovi, nebe tak nazývajícímu; —
„Platonici ponebant unum Deum summum, sub quo ponebant
ordinem superiorum intellectuum separatorum; . . . coelum
est tale, quod secundum antiquos Deus dicebatur; . . . unde
concludit (Aristoteles), quod si aliquid mobilium dicatur Deus,
quod motus ejus sit sempiternus“ (sv. Tomáš, comm. in 1. c.).

Nebe a vesmír, praví Aristoteles, nutně se pohybují; ale
udává, že nutnost jest trojí: jedna, která slově násilí, druhá
znamená to, bez čeho se dobře nemůže věc vykonati, jako
beze světla není možno čisti; oboji nutnost leží mimo věc
jednající; ¿retó pak jest nutnost, kteráž jest jako dobro ve
věcech, táhnoucí je, ne násilně, ale přirozeně, ted^ ochotně a
mile, k cíli vytknutému: fj (tvtfyxri, xaZco^; x«?
ap/?; t. j.
dobro to, jako nutnost k cíli vedoucí, jest jedna z příčin, a
sice causa finalis (Metaph. 1. XI. c 7.). — A sv. Tomáš při
tomto místu, jakoby souhrnem chtěl postaviti celý názor filo
sofa velkého, praví: „Quum ergo dicitur, quod coelum ex ne
cessitate movetur, non potest dici, quod hujusmodi sit neces
sitas violentiae . . . nec necessitas absoluta; . . . relinquitur
ergo, quod necessitas primi motus sit necessitas ex fine, in
quantum sine perpetuitate talis motus non contingit esse con
venientem ordinem ad finem. Ex hoc igitur principio, quod
est primum movens sicut finis, dependet coelum et quantum
ad perpetuitatem substantiae suae, et quantum ad perpetui
tatem sui motus. . . . Quum Aristoteles hic dicat, quod neces
sitas primi motus non est necessitas absoluta, sed necessitas,
quae est ex fine, finis autem principium est, quod postea (c. 7.)
nominat Deum, in quantum attenditur per motum assimilatio
ad ipsum; assimilatio autem ad id, quod est volens et intelligens, cujusmodi ostendit esse Deum, attenditur secundum vo
luntatem et intelligentiam, sicut artificiata assimilantur arti-
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fici, in quantum in eis voluntas artificis adimpletur: sequitur,
quod tota necessitas primi motus subjaceat voluntati Dei“, •
Tak pojal sv. Tomáš nauku Aristotelovu; ovšem vytrhneme-li některé věty anebo některá slova ze souvislosti, nehle
díce na, celou nauku, pak snad také z mrtvé litery se dá vyvěsti
i „mrtvý naturalismus“, jejž Stöckl Aristotelovi připisuje;
ostatně Stöckl tyto udané chyby na jednom místě (§ 35.)
svých dějin připisuje Aristotelovi, a na jiném místě (§ 99.) ne
jemu, ale arabským aristotelikům,
)
*
Cí tedy vlastně jsou?
Platí snad o Stöcklovi totéž, co Aristoteles o Heraklitoví,
tvrdícímu, že totéž niůže i býti i zároveň nebýtí, pravil, že
Heraklit svým vlastním slovům nevěřil?
(Dokonč.)

Kněz v trestnici.
Píše Josef Kousal.

(Dokonej Pro bohoslužbu jsou ve všech trestnicích zem
ských i krajských zvláštní kaple, pouze to je vzhledem k po
slednějším si přáti, aby se v nich odbývaly také pravidelné
a častější služby Boží, aby vůbec i v těchto vězeních, v nichž
vězeň až do 1 roku zůstati může, duchovní správa upravena
byla tak, jak toho žádá vlastní zájem státu a cíl, jenž při mo
derním vězeňství byl vytknut. Může-li stát vydržovati k vůli
dvěma kadetům zvláštního kněze, proč by nemohl platiti
zvláštního duchovního pro krajské vězení, kde se často (v
Brně) až k 5Ö0 odsouzených nachází, aneb aspoň proč by nehonoroval některého duchovního, aby tato duchovní správa
nebyla považována za onus, k němuž odsouzen jest kaplan
*) „Man bekam den Aristoteles aus den Händen der Araber, und mit
ihm auch die arabischen Commentare sammt ihren Fehlern. . . .
Schon im Anfänge des 13. Jhd, . . . wurden von einer Versammlung
derPariser I’niversitätslehrer mehrere Sätze verurtbeilt. welche
sämmtlich der arabischen Philosophie entnommen sind, z. B. die Lehre
. . . von der Ewigkeit der Welt, von der Sterblichkeit der Seele (die
Stöckla taky Arist. tak učil), von der Beschränkung der göttlichen
Erkenntniss und Vorsehung auf das Allgemeine u. s. w. Man sieht
hieraus, dass mit den aristotelischen Schriften auch die arabistischen
Irrthümer in die christlichen Schulen sich einzudrängen versuchten“.
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nejmladši, tedy nejméně zkušený? Pak by mohla vláda předepsatí si též nějakou instrukci a přísně i k tomu dohlížeti, aby ‘
se dle ní jednalo. Takto však musí býti p. president rád,
když se to za pochvalný dekret hladce odbude.
Bohoslužba v trestnici odbývá se, jako na svobodě, jedno
duše, ale dojemně, krátce a důstojně. Obrazy dobrého pastýře,
marnotratného syna neb milosrdného Samaritána zdobí oltář.
Varhany a zpěv trestníku doprovází bohoslužbu. Kde jsou
dva duchovni, jsou dvoje služby Boží buď dle samovazby á
společné vazby, neb dle národnosti. Odpolední služby Boží
odpovídají církevnímu roku. Sv. týden, Boží Tělo, někde
i slavnost štědrovečerní a j. slavnosti a pobožnosti udržují
i obyvatele v trestnici v duchu církevního roku.
Všedního dne poskytuje se každému vězni aspoň dvakrát
v tómdni příležitost obcovati mši sv.
K bohoslužbě přiléhá upravení a vedeni k modlitbě spo
lečné i soukromé. Ve společné vazbě předmodlívá se jeden
z vězňů v každém oddělení, v samovazbě modli se každý sou
kromí, a úlohou kněze je, aby časem v chodbách se ukázal
x a svou přítomnosti na dozorstvo působil, by v době modlitby
co největší klid udržovali a nad konáním modlitby bděli. Že
tato modlitba společná v společné vazbě veliké ceny nemá,
lze si představiti; za to v samovazbě je opravdu pružinou
celého duchovního života, sebepoznání a spojení se s Bohem.
„Na moři učí se lidé modliti“, tak asi praví přísloví ; tím
mořem je pro člověka, jejž svět vyloučil na čas ze svého středu,
samota. Lidé, kteří se z počátku modlitbě smáli, naučili se jí
v trestnici, a okolnost, že šijí pilně hleděli, je důkazem, že v ní
našli to, co hledali, posily a útěchy. Poněvadž pokušení k sebe
vraždě, nečistotě, rouhavým myšlenkám v samotě je větší,
než jinde, je modlitba, zvlášt „střelná“ modlitba, k níž v
jednotlivých případech kněz návod dá, spolu prostředkem
ochranným. K modlitbě může povzbuditi vedle slova duchovního i dobrá kniha, bez níž nedá se mysliti žádná cella. Dobrá
kniha je nejlepším společníkem, jenž zachrániti může přede
všemi nebezpečími dlouhé chvíle. Všude nalézá se Goffinova
postilla, bible, knížka missionární, dle nejnovějšího minister-
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ského nařízení i zvláštní modlitby a zpěvy pro vězně: „Ná• vrat k Otciu; zdi pak celly jakož i jiných, místností obvěšeny
jsou i.v Rakousku nikoli) příslovími a průpověďmi přiměřenými.
V Belgii praeluduje se ráno a večer v centrále na varhany,
aby trestnici byli zbožnou melodií ke zbožnosti naladěni; netrpí-li touto z brusu moderní modlitbou pravá modlitba, je
otázka. Kdyby dotyční páni přenechali takové věci kněžím,
lépe by udělali. Nahlas předčítá se z dobrých knih v oddělení
mrzáků a pak jednu hodinu v neděli ve škole pro ty, kteří
do školy nechodí. Ačkoli kněz v trestnici má jakýsi vliv na
knihovnu, nedovede tomu přec jen zabrániti, aby stranou od
loženy a půjčovány nebyly knihy, jež se, nej mírněji řečeno,
nehodí. Knihy ty byly k. př. svého času od jistých úředníků,
třeba protestantů, darovány a proto nepodléhají censuře. Aby
se do ústavu nedostala chřipka — o choleře nemluvě — desinfikuje se každý přibyl důkladně v bráně, a poněvadž prošel,
než se do trestnice dostal, asi deset stanic postrkových, desiníikuje se již asi po jedenácté; aby se však duševní nákaza do
ústavu nedostala, na to se nepomyslí. Tatáž methoda, jako
v občanském životě, resp. literatuře. V tom ohledu jsou si
liberálové všude stejní; kdyby kněz vystoupil s požadavkem
opravdu liberálním, bylo-li by to však, třeba jen zdánlivě, proti
instrukci, stávají se tíž páni velice konservativními, někdy
i ve věcech, které by se rozhodně neměly „konservovatiu.
Přijímání sv. svátostí není instrukcí blíže určeno, poně
vadž je ponecháno úplně vůli jednotlivce; nicméně musí du
chovní správce považovati je za korunu své celé pastorace.
Až posud půdu připravoval a rozséval, nyní má žiti. „Jak
budeš síti, tak budeš zíti“, praví přísloví; avšak statistika
komunikantů byla by špatným měřítkem horlivosti duchovni
správy. Přijdef zde velmi mnoho na jiné okolností, k př. na
t. z v. materiál, jenž je opět závislým na poměrech jednotlivých
zemí i krajů, k té neb oné trestnici přidělených. O sv. zpovědi
bylo již mluveno; dle instrukce mají býti trestanci k sv. zpo
vědi a sv. přijímání vedeni při nastoupení trestu, v čas velko noční a před propuštěním, vedle toho pak, kdykoli si toho přejí.
Častěji než na svobodě musí kněz odmítnouti někoho čili, ze zpo
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vědnice dát odvésti; jet procento psychosou stižených,
těžkomyslných, zvlášf od zavedeni samovazby, tohoto jinak
velmi osvědčeného a pohodlného systému, o mnoho větší, než
ve svobodném životě občanském. I přetvářka hraje zde roli
dosti velikou a jest věci zkušeného zpovědníka, by případy
jednotlivé rozpoznal a jednal bezohledně. Cigánům je přetvářka
vlastní; oni se modlí a i dobře se chovají, výsledky pastorace
však jsou při nich minimální. Jinak však je tato, již psycho
logicky odůvodněná instituce naši církve v rukou zkušeného
kněze, spojujícího přísnost s mírností a opatrnosti, bez odporu
nej mocnějším pastorálním prostředkem k potlačení hříchu,
nebot ona stopuje zlo až k jeho počátkům a vytrhuje je
i s kořenem. Proto může-li se o t. zv. duchovní radosti mluviti za dnů našich a v trestnici zvlášt, je to zpovědnice, jež
k tomu nejvíce přispívá a kde lze mluviti o radosti té spíš,
než v duchovní správě. To je úsudek nejen duchovních správců
trestnic, ale i těch kněží, kteří v době velkonoční ve zpověd
nici na vzájem vypomáhají, a to ne proto, že by v obyčejném
životě těžké hříchy a tudíž i častější jich vyznání nepřichá
zely, ale že ti, kdož je činí, v hluku světském a ve víru roz
ličných požitků nemají času, v sebe se uzavřití a o něčem
vážnějším, k př. o smrti, věčnosti, pomíjejicnosti a j. přemýšleti, jako v samotě a vazbě, jejíž celé okolí k lítosti povzbu
zuje. Měl bych ještě zmíniti se se o t. z. káznicích, polepšovnách atd. Okolnost, že v ústavech těchto, jež jsou bohužel až
posud ve správě autonomie, není nikde samostatné duchovní
správy a tudíž ani žádné instrukce, nedovoluje mi, bych je
tuto uváděl. Co stát koná k povzneseni zločinců, je přes zá
vady, jež jsem nepokrytě vytknul, bez odporu šlechetné a
upřímné; co autonomie pro ještě kleslější třídu lidí nekoná,
je téměř hříšné.

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

(Pokrac.) Positivní čili tradicionalistická methoda ve vě
dách theologických, kterouž Schell římským vysokým školám
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vytýká, měla svůj dobrý důvod v době, jež následovala po
tak zv. reformaci, kdy musilo proti útokům pseudoreformátorův
především býti systematicky stanoveno a obhájeno věroucení
církve katolické.. Nicméně také tehdáž vědy theologické byly
spekulativně prohlubovány zvláště jesuitskými theology před
nášejícími na vysokých školách římských; stačí 'uvésti jen
slavná jména : Bellarmin, Suarez, Vasquez a j.
Sotva by bylo lze v dějinách vystopovati domnělý onen
boj za uznání filosofie aristotelské, o němž Schell se zmiňuje.
Neboť již od samého počátku církve všímali sobě spisovatelé
církevní filosofie pohanské a zužitkovali vše, co dobrého obsaho
vala, na prospěch * apologie křesťanství. Až po sv. Augustina
převládala ovšem filosofie platónská, ale potom nabývala filo
sofie aristotel ská stále větší a větší převahy, až konečně kon
cem stol. VI. ve školách řádu benediktinského úplně zdomác
něla. Až do XII. stol, byly ovšem pouze dialektické spisy
Aristotelovy známy, ale potom i jeho knihy fysické, metafysické a ethické. Tyto spisy však nevešly ve známost v origi
nální své podobě, nýbrž ve formě porušené, kterouž jim dali
židovští a arabští překladatelé, vkládajíce do nich bludy své.
Tím snadno lze si vysvětliti, proč provinoiální sněm v Paříži
r. 1210 slavený zakázal „fysiku“ Aristotelovu, proč později
pap. Tegát kardinál Robert z Courpona zapověděl četbu metafysiky jeho. Papež Řehoř XI. zmírnil zákaz spisů Aristotelo
vých tím způsobem, že neměly býti čítány, dokudž by opra
veny nebyly. Ale ovšem i později neschvalovali církevní učenci
šmahem všechno, co v Aristotelových spisech bylo obsaženo,
podobně jako by nesměli slepě všecko přejati od moderní filo
sofie ti, kdož by chtěli „uvésti prohloubenou a rozšířenou filo
sofii novověkou s vírou zjevenou v úrodné spojenství“. A
ostatně, kterou moderní filosofii bylo by lze se zjevenou vírou
v soulad uvésti? Vždyť všude se setkáváme s naturalismem
a materialismem! ' Ovšem, výsledky moderních věd přírodních
lze uváděti ve shodu se zjevenou pravdou; to však přece
již dávno se děje, ač by arci sobě bylo přáti, aby se to dálo
intensivněji.
V antithesi germánského ducha proti duchu románskému
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co do pojímání náboženství jeví se značná dosis národní do
mýšlivosti, a to domýšlivosti hodně přemrštěné. Schell veden
jest tu mylnou svoji domněnkou, jakoby románští národové
osobovali sobě jakousi hegemonii v církvi katolické na újmu
svéráznosti národův ostatních. Tuto domněnku netřeba ovšem
vyvraceti, neboť církev katolická pod domnělou hegemonií
„románskou“ šetřila a setři pokud možno svéráznosti národní.
Ale z našich dějin víme až příliš dobře, že svéráznosti národů
křesťanských nešetřili právě ti, kdož byli vedeni „duchem
germánským“, jejž Schell tolik velebí. Na důkaz škodlivého
vlivu „romanismu“ poukazuje Schell k podvodům Taxilovým a
ke všem oněm,nechutným báchorkám o satanismu a palladismu.
To vše prý jen působením romanismu nalezlo rozšíření tak
úžasného. Ale proč teprve nyní, když jiní podvod odhalili,vystupuje prof. Schell, proč mlčel v letech 1892—1896, kdy
podvody Taxilovskó byly v nej bujnějším rozkvětu? „Německá
thoologie“ opravdu o odhalení podvodů Taxilových nezískala
sobě pražádné zásluhy — mlčelať opatrně. Až teprve nyní se
rozhovořila! A přece jakou tu měla příležitost, aby se vyzna
menala. Škoda, že z „vnitřních“ důvodů světu nedokázala, že
Taxilova odhalení jsou podvodem. Než, slyšmež dále, komu
Schell přičítá vinu toho, že se tak nestalo : „tím vinen jest
dlouhý vliv oné školy, která vnitřním kriteriím veliké ceny
nepřikládá, nýbrž toliko o autoritu a vnější kriteria se opírá“.
Kterou školu tím Schell míní, jest ovšem průhledno, jestiť to
jím nenáviděná škola jesuitská. Ale právě jesuita Gruber to
byl, jenž podvody Taxilovy odhalil, — lhostejno zdaž na zá
kladě vnějších dokladů. Proč tak neučinil Schell dříve na zá
kladě důvodů vnitřních? Nyní již těžko jest hlásiti se o prioritu!
Co se pak týče Schellova požadavku, aby v církvi katolické
dbáno bylo svéráznosti národa německého, nelze ničeho jiného
říci, nežli že svéráznosti té, pokud jí přirozený vývoj a skutečné
poměry žádaly, s dostatek vždy bylo šetřeno. Ovšem, rázem a
umělým spůsobem chtíti zavěsti novoty nějaké, jež by vyhovo
valy ideálu Schellovu, „aby národ německý ve své řeči Beránkovi
chvalozpěv křesťanské vědy, zbožnosti a činů pěl“, bylo by
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počínáním pošetilým, jež potkalo by se dojista s nezdařen,
jako všeliké ty t. zv. „národní“ církve, jež mely nebo budou
míti trvání pouze efemérní. Českému a vůbec slovanskému
čtenáři vyloudí zajisté trpký úsměv slova Schellova, že prý
„německá povaha jest následkem dějinného vývoje k tomu
nakloněna, aby nárokům cizonárodním z jisté rytířskosti i proti
vlastním krajanům za prav-iu dávala!“
V závěrečné kapitole svého spisu dovolává se Schell pro
své názory autority velice závažné, totiž kardinála ManningaPraví o něm, že znamenitý tento muž shrnul duchovní svoji
závět v pojednání sepsaném r. 1898, a že toto pojednání čá
stečně se kryje s thematem, jejž Schell za předmět svých
úvah si byl zvolil. Schell tudíž podává na konci svého spisu
výtah z řečeného pojednání Manningova. Vypočítávají se tu
překážky, jež staví se v cestu šíření se katolicismu do moderní
společnosti. První překážkou jest nedostatek vědecky a občansky
důkladné vzdělaného kněžstva. Schell vykládá, že Manning
nemíní tu žákovsky, byt sebe svědomitěji v pamět vštípené
theologické a povšechné vědomosti, nýbrž ono vědecké vzdě
lání, kde svobodná samostatnost myšlení věcné zásobě vědo
mostí se vyrovnává. M. požaduje také vzdělání, jež schopným
činí k vedení veřejného života. Katolíci vlastní vinou svou
odcizují se veřejnému životu. Tato jejich chladnost vůči úko
lům moderního státu plyne z toho, že zcela nehistoricky hle
dají ideál křesťanského státu ve středověké minulosti a že
utváření se moderních poměrů pokládají za pokračující seslabování křesťanského vlivu. Kdo takto smýšlí, jest ovšem ne
schopným, aby moderní civilisaci podporoval, jelikož nemá
pro ni porozumění. Křesťanský ráz nezávisí ani tak na tom,
zda duchovní osoby mají značný vliv, jako spíše na tom,
jsou-li v platnosti duchovní ideje — ony ideje, jež evangelium
a Zjevení světu přineslo: sociální povznesení nouzi trpících
blíženskou láskou ve velikém rozměru. Za druhou překážku
prohlašuje Manning mělkost kázání, jež plyne z neobratnosti
při volbě themat. Vybízí nás, abychom srovnali některý list
sv. Pavla nebo Písmo sv. vůbec s kterýmkoli svazkem nověj
ších katolických kázaní. Kdežto Písmo sv. zabývá se nej důle
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žitějšími pravdami, totiž o Bohu, o Vykupiteli, o Duchu sv.,
pojednávají nynější kázaní namnoze o zvláštních formách pobožnostních a o otázkách sporných. Ovšem, kázati o základ
ních pravdách náboženství katolického jest mnohem nesnad
nější a vyžaduje větší přípravy, nežli kázaní běžná. Třetí
překážku vidí M. v neustále menším a menším užívání Písma
sv. u katolíkův. Tento směr vykládá sice M. reakcí proti
protestantskému zneužívání bible, ale míní, že neužívání není
pravým lékem pro zneužívání. Duchovní, kteří nečerpají du
ševní život svůj přímo z Písma sv., klesají při veškeré své
horlivosti s evangelia svobody k evangeliu kasuistické obmezenosti a vázanosti. Jakožto čtvrtou překážku uvádí Manning
náklonnost katolíkův k tomu, aby z církevní horlivosti a
z bázně před indifíerentismem líkonnou milost Boží, jakož
i vše, z čeho plyne posvěcení a nadpřirozená mravnost a
láska blíženská, obmezovali výhradně na církev katolickou,
nikoliv sice theoreticky, ale prakticky. V theorii ponechávají
katolíci naději na spasení, v praxi však pokládají možnost
spasení jejich za nanejvýš pravdě nepodobnou. Skutky huma
nity a blíženskó lásky, jež konají protestanté, nepokládají
katolíci za nadpřirozené, dobré a záslužné. Nevšímají sobě, že
největší hnutí k nápravě stávajících poměrů a k provedení
křestanské lásky blíženské ve velikém slohu vyšla od prote
stantův. M. připomíná hnutí k odstranění otroctví a otrokář
ství, jež způsobeno byvši protestanty anglickými, v katolických
státech: Francii, Portugalsku a Brasilii nenalezlo nižádné pod
pory. Akce k šířeni střídmosti, k ochraně dívek, proti vivisekci
zvířat a p. nenalezla prý v Britanii u katolíkův nižádné pod
pory. K tomu podotýká Schell, že tyto výtky sice v plné
ostrosti své platí vlastně o Anglii, ale míní, že do jisté míry
platiti mohou i katolíkům německým. Za pátou překážku
prohlašuje Manning onen směr mezi katolíky se jevící, jemuž
dává název „sakramentalismus“. Katolickým kněžím prý
hrozí nebezpečí, žo stanou se pouhými odsluliovateli mší a kra
máři se svátostmi. Chybí jim prý biblický duch. Záležitosti
svědomí spravují prý výhradně mechanicky a kasuisticky.
Jakožto šestou překážku označuje M. tak z v. officialismus,

552

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

t. j. zvláštní způsob vystupování, jemuž duchovní si navykají,
. a jenž záleží v tom, že neustále k záštitě osoby své pozve
dají štít kněžského svého důstojenství a církevního úřadu
svého. Jsou prý nedůtkliví, vystupují osobivě, bojovně, dotěrně
a drsně a rádi jiné mistrují, ačkoliv by rytířským sebeovládáním a zdvořilostí více vybojovali. V této náklonnosti vidí
M. příčinu veliké různosti mezi klerem světským a řeholním.
Světský kněz jest prý duchovním byrokratem, řeholník mužem
ducha a dokonalosti. Proto prý také ponechal světský klérus
ochotně kléru řeholnímu, zvláště pak jesuitům, nej vyšší kněž
ství ducha, počínajíc duševním vůdcovstvím v theologické a
filosofické vědě až k řízení seminářův, ke zřizování vychovávacích ústavů, k missiím, konferencím a exerciciím. Ale tím
prý vzniká inferiorita kléru světského, ačkoliv by tento klé
rus, kdyby chtěl, rovněž ttak dobře, ba i lépe působiti mohl,
nežli duchovenstvo řádové. Bylo by jen třeba kněžstvo světské
líčelnou výchovou k tomu povzbudí ti. Nalézá-li se klérus svět
ský v duševní infériorité, pak klesá do ní nutně také katolické
obyvatelstvo ve veřejném životě a zvláště ve vědě. Imparita
jest pak dalším trpkým důsledkem inferi oři ty. Za osmou a de
vátou překážku pokroku katolicismu pokládá Manning zálibu
v kontroversách, v pojednávám o tom, v čem katolická víra
od protestantské se různí. Jakožto příklady uvádí kardinál M.
přílišné prý zabývání se P. Marií v kázáních, rozjímáních, a
pobožnostech, mechanické opakování ve formulích modliteb
ních, jakož i to, že loretánské litanii dává se přednost před
litanií k jménu Ježíš, Pozdraveni andělskému před Otčenášem.
Manning připomíná prý, že v germánském světě přijat byl
Ježíš Kristus ochotně a s láskou, nikoliv však církev a pa
pežství, a že tu Písmo sv. jakožto slovo Boží úcty požívá,
kdežto k hierarchii není důvěry. K tomu prý má býti brán
zřetel a v kázáních i jinak má býti na jevo dáváno :— ovšem
beze vší polemiky, — že Kristus jakož všechno Božské vůbec
v katolické církvi ještě mohutněji k platnosti přichází. Pole
mika prý nyní není na místě: nyní zvítěziti můžeme nad
protivníky svými jen tím, uskutečníme-li ideál křesťanský lépe
nežli oni. Za devátou překážku pro pokrok katolicismu v An-
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gl;i prohlásil ^ísinning řád jesuitský. K tomu připomíná Schell,
že životopisec Manningův Purcell vypustil odůvodnění tohoto
tvrzení, jakož byl vůbec vše, co k řádu jesuitskému se vztaho
valo, vynechal. Nicméně, praví Schell, odůvodnění to vysvítá
s dostatek z osmi ostatních překážek. Dále praví Schell: Z
nechuti Manningovy k jesuitům nebylo by správno vyvozovati oprávněnost německého zákona proti jesuitského. Schell
prohlašuje, že hotov jest zastati se jesuitů proti protestantské
nesnášelivosti, zároveň však žádá, aby řád jesuitský nebyl
exklusivně nesnášelivým v oboru theologickém.
Tyto názory Manningovy, jichž Schell se dovolává,
dlužno ovšem podrobiti hlubšímu rozboru.
(Dokončení.)
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Smí kapitolní vikář, po smrti biskupově zvolený, dále uživati také oněch zvláštních fakult, jež od Apoštolské Stolice
zemřelému biskupovi propůjčeny byly jen pro určitý počet pří
padu, když tento počet před smrtí biskupovou ještě nebyl vy
čerpán ? — K předložené otázce dlužno dáti odpověď kladnou,

a to z následujících důvodů:
I. Dekret ze dne 24. listopadu 1897 o nepřetržitém trvání
biskupských fakult.
Na základě nového, pro osiřelé diecése veledůležitého
ustanovení S. Officii ze dne 24. listopadu 1897 nepřerušuji se
a nepřestávají zvláštní fakulty, biskupům od Apoštolské Sto
lice Jiabitualiter“ propůjčené, ani smrtí biskupa ani jeho od
stoupením z úřadu, nýbrž přecházejí všecky v plném rozsahu
na jeho nástupce, a to dle formy a vymezeni („ad formám
et in terminis“) obsažených v dekretu posv. Sboru řím. inquis.
ze dne 20. tínora 1888 vzhledem k dispensím od překážek man
želských.
Tento nový, podle výslovné vůle sv. Otce pro všecky
budoucí časy platnv dekret S. Offic. ze dne 24. listopadu
1897 zni:
In Congreg. Gener. S. Rom. et Univ. Inquis. habita ab
Emis ac Rmis DD. Card. in rébus fidei et morům Gen. Inquisitoribus, iidem Emi Patres, rerum temporumque adjunctis
mature perpensis, decernendum censuerunt: Supplicandum
SSmo, ut declarare seu statuere dignetur fcicultates omneš speČasop. katol. duch. XXXX (LXV).
36
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, dales habitualiter a S. Sede Episcopis, aliorum que locorum
Ordinariis concessas, non suspendi vel desinere ob eorum
mortem vel a niunere cessationem, sed ad successores Ordinarios
transire ad formam et in terminis decreti a Sup. hac Congr.
editi die 20. Februarii 1888 quoad dispensationes matri
moniales.
In sequenti vero feria VI. die 26- Novembr 1897, in
solita audientia R. P. D. Adsessori S. 0. impertita, facta de
his omnibus SSmo D. N. D. Leoni Div. Prov. Pp. XIII. rela
tione, Sanctitas Sua Emorum Patrum resolutionem adprobavit,
atque ita perpetuis futuris temporibus servandum mandavit,
contrariis non obstantibus quibuscumque.
1 Can. Mancini S. R. et U. J. Not.
II. Význam závěrečných slov: „ad successores Ordinarios
transire, ad formam et in terminis decreti a Sup. hac Cong.
editi die 20. Februarii 1888 quoad dispensationes matrimo
niales.“ V prvním oddílu dekretu ze dne 20. února 1888,
k němuž jest zde poukázáno, byly, jak. známo, biskupům dány
neobyčejně rozsáhlé fakulty v příčině prominuti překážek man
želských, když se jedná o církevní sňatek souložníků nebo
civilních manželů na smrtelném lóži a není pro naléhavé ne
bezpečí blízké smrti Času obrátiti se o dispens do Říma.
Slova „ad, formam et interminis ..." vztahují se k dru
hému dílu téhož dekretu, kdež ustanoveno, že všecky trvalé
fakulty (fac. „habituales“) budoucně propůjčovány býti mají
„Ordinariis locorum“.
Tímto názvem „Ordinarii locorum“ rozumí se: bisku
pové, administrátoři čili vikářové apoštolští, preláti nebo pre
fekti mající pravomoc cum territorio separato, jich vikářové
generální in spiritualibus a konečně též sede vacante kapitolnl
vikářové nebo zákonní administrátoři.
Ze tak, jak tu vyloženo, pojata býti mají ona slova „ad
formam et in terminis etc.“, plyne jasně z rozhodnutí S. Offic.
ze dne 20. dubna 1898, jak tu v plném znění následuje:
Feria IV. die 20. Aprilis 1898.
Postquam per decretum hujus Supr. S. Congr. in fer. IV.
die 24. Novembris 1897 declaratum fuit: facultates omnes spe
ciales habitualiter a S. Sede Episcopis aliisque locorum Ordi
nariis concessas, non suspendi eorum morte vel cessatione a
munere, sed ad successores Ordinarios extendi, ad formam de
creti S. Officii fer. IV. diei 20. Februarii 1888 pro dispensa
tionibus matrimonialibus; propositum fuit eidem huic S. Con
gregationi dubium : utrum expediat in posterum eliminare fa
cultates r durante munere“, quae ut plurimum Vicariis Capi
tularibus conceduntur.
Porro in Congreg. Generali S. R. et U. Inquisitionis
habita ab Emis et Rmis DD. Cardinalibus in rebus fidei et
morum Inquisitoribus Generalibus, praefato dubio diligenter
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expenso, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem Emi
ac Rmi Patres rescribendum mandarunt:
Clausulam „durante munere“, esse supprimendam, et in
ceteris standum formae* decreti jam lati die 20. Febr. 1888
num. 1° et 2°, at juxta modum, id est:
1°. Facultates omnes habituales in posterum committendas
esse „Ordinariis locorum“,
2°. Appellatione „Ordinariorum“ venire: Episcopos, Ad
ministratores seu Vicarios Apostólicos, Praelatos seu Praefectos
habentes jurisdictionem cum territorio separato, eorumque
Officiales seu Vicarios in spiritualibus generales, et sede va
cante Vicarium Capitularen vel legitimum Administratorem“.
Subsequenti vero feria VI. die 22. ejusdem mensis Aprilis
1898, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, facta
de his omnibus SSmo D. N. Leoni Div. Prov. Pp. XIII. rela
tione, SSmus resolutionem Emorum Patrum adprobavit, con
trariis non obstantibus quibuscumque.
I. C. Mancini S. R. et U. Inq. Not.
Až posud bylo sub num. I. II. dokázáno, že zvláštní fa
kulty „habituali ter“ biskupům propůjčené nepřetržitě i po
smrti jejich trvají a v plné platnosti sede vacante na kapitolní
vikáře přecházejí. Zbývá odpověď dáti ještě k otázce: Zdali
fakulty biskupům dané jen pro určitý počet případů také
počítány býti mohou ad facultates ^habituáliter^ concessas,
III. Rozsah poj'hU'. rfacultates o-unes speciales habitua
liter a S. Sede Episcopis concessae“:
Není žádné pochybnosti, že v pojmu tom zahrnuty jsou
i všecky ony zvláštní fakulty, jichž biskupové užiti mohou,
kolikrátekoliv toho třeba- v době, pro kterou byly propůjčeny,
— ano i fakulty udělené biskupům od Apošt. Stolice jen pro
určitý počet případů.
Tudíž i všecky tyto fakulty v plné síle, jak shora po
věděné, ^přecl^ázejí po smrti biskupově na kapitolního vikáře.
Tak plyne z násled. rozhodnutí S. Offic. ze dne 3. května
1899:
Beatissime Paťeř,
Decreto S. R. et U Inq. die 24. Novemb. 1897 statuitur
facultates omnes speciales habitualiter a S. Sede Episcopis
aliorumque locorum Ordinariis concessas, non suspendi vel
desinere ob eorum mortem vel a munere cessationem, sed ad
successores Ordinarios transire ad formam et in terminiš de
creti a Sup. hac Congr. editi die 20. Febr. 1888 quoad dispen
sationes matrimoniales.
Verumtamen infrascriptus Vicarius Capitularis, sede va
cante Dioeceseos N. N., ad omne dubium tollendum pro suae
conscientiae tranquillitate, ad Sanctitatis Vestrae pedes humi
liter provolutus postulat, ut declarare dignetur :
I. Utrum sub illis verbis „facultates omnes speciales ha-
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bitualiter a S. Sede Episcopis aliorumque locorum Ordinarii»
concessas“ comprehendantur facultates omnes speciales a S.
Sede Ordinariis concessae, quibus utuntur quoties voluerint,
licet ad praefinitum tempus; cujusmddi sunt facultates „de
Poenitentiaria“ dictae, reductionis missarum etc.
II. Utrum facultas benedicendi et delegandi ad sacra
paramenta benedicenda, quae Episcopis fuerit concessa, tran
seat etiam ob eorum mortem vel a munere cessationem ad
successorem Vicarium Capitularem, quamvis Episcopali digni
tate non insignitum.
III. Utrum sub iisdem verbis „facultates omnes speciales
habitualiter a S. Sede Episcopis . . . concessas“ comprehen
dantur etiam facultates, quibus dumtaxat uti valent pro de
terminato casuum numero, ut sunt facultates dispensandi a
sacrae ordinationis titulo pro definito ordinandorum numero.
IV. Et quatenus ad aliquid horum negative, quaenam
sit interpretatio illius adverbii „habitualiter“.
Et Deus etc.
Feria IV. die 3. Maji 1899.
In Congreg Gener, ab Emis et Rmis DD. Cardinalibus
in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita,
propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Con
sultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum man
darunt :
Ad I. II. et III.: Affirmative.
Ad IV.: Provisum in praecedentibus.
Rozhodnutí toto dne 5. května 1899 Jeho Svatosti po
tvrzeno.
Irof. Dr. Gabriel Pecháček.
Ferdinand hrabě Kuenburg, kniže-arcibiskup pražský (1713
-1731). — V životopisech tohoto arcibiskupa (Borový: Dějiny

diec. p ažské str. 377.; Frind: Gesch. der Bisch. v. Prag str.
235.; také Catalog. cleri archidioec. Prag.) klade se narození
jeho na den 5. února 1649 a za rodiště jeho uvádí se Štýrský
Hradec. Údaje tyto spočívají však na omylu, jakož nedávno
vyšetřil Jeho Excellence bývalý ministr Gandolf hrabě Kuen
burg. Jak nám v soukromém dopise ze Solnohradu 20. dubna
1899 oznamuje, podařilo se mu vypátrati matriční zápis o na
rození a křtu řečeného arcibiskupa a opatřiti si křestní list
jeho. Dle této úřední listiny narodil se Ferdinand hr. Kuen
burg, potomní arcibiskup pražský, dne 5. února 1651 na statku
otce svého, svobodného pána (teprv r. 1665 povýšeného do
stavu hraběcího) Jana Bedřicha z Kuenburgu, v bolením Cerovu (Cerovo inferior) a byl pokřtěn ve farním chrámu sv.
Ondřeje v sousední Mosse. Cerovo, nyní majetek hrab. Sigmunda
Attemsa, i blízká obec Mossa leží v Přímoří, v děkanátu Lóčnickém (Lučin ieo) arcidiecése Gorické, hej tm. Gradišče (Gradisca) soud, okres Kormřň (Cormons).
Frant. Ekert.
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Překážka švakrovstvi v pokolení přímém. — A) Ex copula
licita. S poklesnutím vědomí náboženského uvolňuje se i ká
zeň mravní, kteréž ani posvátné svazky příbuzenské náležité
hráze mnohdy posta viti nestačí. Stává se, že muž za manželku
pojme matku dcery dorůstající neb dospělé a že po smrti své
manželky žije v hříšném poměru s dcerou zemřelé a souložnictví to pak sňatkem napraviti chce, anebo že pomýšlí na
sňatek takový, i když hříšného poměru není. Tu jde o pře
kážku švakrovstvi 1. stupně v pokolení přímém ex copula li
cita, jakož je mezi otčímem a pastorkyní, a podobně také
mezi macechou a pastorkem, tchánem a snachou, tchýní a
zetěm. Jak si má duchovní správce počínati, naskytne-li se mu
takový případ, přijde-li zejména, což se stává, otčím, jenž chce
pojati za manželku svou pastorkyni, a praví-li, že od ní ne
upustí, že se dá s ní civilně oddati, že jiným potřebná dispens
byla udělena, kteří v témže poměru byli, a podobně? Jest
otázka: uděluje se v takovém případě vůbec dispens? je možná
zde dispens církevní? dispens státní? Odpověď zní: nikoliv.
Každá kniha kanón, práva uvádí počestné švakrovstvi 1. st.
v pokolení přímém mezi těmi'překážkami, ve kterých Římská Sto
lice v praxi vůbec nikdy nedispensovala, (tak jako při pokrevenství mezi bratrem a sestrou, a při publicum conjugicidium
cum adulterio). R. 1874 obrátil se generální vikář v Mnichově
s žádostí o podobnou dispens k sv. Otci, ač předvídal záporné
vyřízení, ale, jak výslovně pravil: „cedentes magis importuni
tati oratorum, quam istius dispensationis remedium sperantes“.
S. Officium pak rozhodlo' o žádosti té dne 7. Června 1874
takto: r. . . Ssmus D. N. Pius Papa IX. post exquisitum suf
fragium Emorum Patrum Inquisitorum Generalium negativo
responso preces dimittendas esse omnino judicavit“. A dále
praví se v odpovědi: „Nec inopinatum id Tibi esse potest, qui
vel ipsis Tuis litteris petitionis gravitatem fateris. Qua super
re scias oportet Sedem Apostolicam nunquam super simili
gradu facultate dispensandi usam fuisse, licet quandoque longe
graviora rerum adjuncta id suadere posse viderentur. Licet
enim agatur de impedimento juris ecclesiastici, copulatio tamen
inter eo gradu conjunctos adeo honestati nuptiarum repugnat,
ut ne inter gentes quidem admitteretur. Quapropter auctores
Tibi sunt Emi Patres, ut modis omnibus, quos suggesserit
pastoralis charitas, oratores suadeas ad omnem spem gratiae
dejiciendam suaeque conscientiae consulendum“. (Ordin. Blatt
d. Prager Erzd 1874 S. 61.). Ale snad v posledních letech
tato přísná praxe zmírněna ? Naopak, a důkazem toho zřejmým
je list sekretáře S. Inquisitionis Congreg. z 20. února 1888,
zmiňující se o manželských překážkách, ve kterýchž ordinariaty urgente mortis articulo, quando tempus non suppetit re
currendi ad S. Sedem, dispensovati mohou super impedimentis
publicis matrimonium dirimentibus cum iis, qui iuxta civiles
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leges sunt coniuncti aut alias in concubinatu vivunt, ut mori
turi in tanta temporis angustia in facie Ecclesiae rite copu
lari et propriae conscientiae consulere valeant Ale z rozšířené
in hoc casu pravomoci ordinariátů vyloučeny dvě překážky:
1. ordo presbyteratus a — 2. affinitas lineae rectae ex copula
licita proveniens, (Ord. list pražský r. 1890. str. 9. nn.). Tedy
ani na lůžku smrtelném při hrozícím nebezpečí smrti nem ůže a
nesmí se od překážky švagrovství v pokolení přímém éx co
pula licita dispensovali.
Z toho všeho vysvítá, že by bylo zcela ínarno žádati
u ordinariátů neb konsistoře o dispens, o níž řeč jest, neboť
ta se církevně vůbec neuděluje, ale u nás také ani 'státně, *)
tak že nemožné jest v případě tom civilní manžel tví žada
telův. I přivedl by se sám do nejhorších rozpaků ten, kdo by
žadatelům slíbil, že jim dispense takové vymůže.
Ještě horší věc je, trvá-li mezi podobnými žadateli již
po delší snad dobu hříšný , poměř, z něhož vzešly dítky a
kterýž dává věřícím pohoršení. Tu by se mohlo zdáti, že zá
važné kanonické důvody: legitimatio prolis, cessatio concubi
natus, remotio scandali a jiné doporoučejí podati žádost o di
spens neb žádati za radu. Než ani tu nelze ocekávati přízni
vého vyřízení, a ráda může se uděliti jen v tom smyslu: ža
datelé nechť se rozejdou a na sňatek mezi sebou vůbec ani
nepomýšlejí. I jest při tom užiti vší obezřetnosti, ale spolu se
vsun důrazem jednati s takovými žadateli. Titíž buďtež upozor
něni, že hříšný jejich poměr jest spolu také dle světského zá
kona trestuhodný. Stanovit § 501 tr. zák. : „Smilstvo mezi
bratry a sestrami plnorodnými a polourodnými, .s' manžely
rodičů, dětí nebo bratrů a sester trestáno budiž za přestupek
vězením od jednoho až do tří měsíců, kteréž se podle okol
ností zostřiti má. Ti, na něž při vyšetřování se shledá, že byli
svůdcové, odsouzeni buďtež k tuhému vězení od jednoho až
do tří měsíců. Po skončeném trestu budiž z povinnosti úřadu
učiněno opatření, aby vinní ci o a sebe byli odloučeni a tak
společenství jejich se zrušilo“. Judikát pak praví ve výnosu
526.: Smilstvo mezi seškvakřenými jest přestupkem v § 501
poznačeným též tehda, když manželství zakládající švakrovský
poměr bylo v době spáchaného -milstva už zrušeno smrtí
jednoho z manželů. Výnos 978. dí: § 501. nerozeznává, zdali
příbuznost založena jest manželským Či nemanželským zrozením
a § 131 praví výslovně, že žádný rozdíl z toho nevzniká,,
nechť příbuzenství osob pochází z rodu manželského či neman
želského“. O tom všem poučí duchovní správce žadatele
v hříšném poměru žijící a důrazně jim připomene, budou-li
poukazovati na obtíže rozloučení, slova Páně: „Co jest plátno
*) Tak (!• tvrznje praxe, a praví výrovně Mat. Jus. Binder, Handbuch
des k.uh. Eherechtes 1887. S. 107.
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Člověku.
(Mat. 16., 26.), „Jestliže tě ruka tvá neb noha
tvá pohoršuje. . . .u (Mat. 18., 8—9.) a pod. Vůbec učiní všer
quodcunfpue suggesserit paxtorcdis charitas, aby vinníky na
dobrou cestu přivedl. Výše zmíněný dekret s. Officii ze 7.
Června 1874 doporoučí též: . . . haud parum expedire ad ejusmodi copullationum attentata praepedienda, ut parochi in suis
concionibus ac catechesibus plebes sibi commissas saepe infra
annum edoceant super gradibus, qui matrimonium dirimunt et
praesertim verba facianť de iis, pro quibus dispensatio sperari
non polest, Podobné poučení neškodilo by ani u nás, a předešlo
by sě jím mnohdy velikým nesnázím i mnohému pohoršení.
B) Ex copula illicitfi' Jinak je při švakrovství v poko
lení přímém ex copula illicita, když na př. obcuje kdo hříšně
s matkou dcery,, s kteroužto poslední později po smrti oné
v sňatek manželský vejiti chce, nebyv s matkou její oddán.
Každý vycítí, že zde je poměr jiný, že není tu onoho příbu
zenského poměru dítěte; k (nevlastnímu) otci, není oslovení:
otče, a pod., jako při švakrovství ex copula licita. V případe
tom Apoštolská Stolice dispens udílí, ovšem jen při závažných
kanonických důvodech, a bylo-li 'zjištěno nade všechnu po
chybnost, že žadatel v době zplození žadatelky s matkou její
v žádném styku nebyl a že tudíž není nebezpečí, £e by snad
mohl býti ňaturalis pater illegitimae filiae. A že v některém
případe takovéhoto švakrovství ex copula illicita dispens udě
lena byla, soudívá se mylně, že i pří švakrovství v pokolení
přímém ex copula lícila dispens možná jest, což však, jak zde
zevrubně dokázáno bylo, na pravdě se nezakládá.
Metrůp kanovník Dr. Jan Nep. Sedlák,
Tklivý důkaz úcty Mariánské z dějin českých. — Známý z če
ských dějin český pán a státník Vilém Slavata z Chlumu
a z Košumberka (zemřel ve Vídni dne 19. ledna 1652) sepsal
a vydal roku 1648 spisek, kterýž svědčí, s jakou něžnou úctou
k neposkvrněné Královně.nebeské proniknut byl tento český
šlechtic, podává však svědectví i o tom, že dogma o neposkvr
něném početí nebeské Královny dávno před svým prohlášením
hluboko zakořeněno bylo v srdcích katolických křestanů.
Spisek nad míru zajímavý nese název: Maria Virgo immaculate concepta. Publico vato Ferdinandi III. Rom. imp. in Austriae patronam electa. Viennae Austriae Excudebat Matthaeus
Cosmerovius in Aula Coloniensi Anno 1648u. — 10 1. ve 4°.
Obsahuje krátkou historii sochy Mariánské, postavené cí
sařem Ferdina« km III., popis slavnostního vysvěcení dne
27. května 1647 a vzývání Rodičky Boži za ochranu domu
Rakouského.' Napřed vyobrazeni
*
sochy a zbožné věnování
v následujících slovech:
„Tibi augustissima Dei Parens, sine macula concepta Virgo
Maria erectam a Ferdinando III. statuam calamo erigo et
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affectu. Ubi Tuos honores loquuntur saxa, mutus esse non
debui. Aut si tacendum esset homini, lapis fieri velim. Etiam
ex me tibi debetur statua et columna, imo debeor ipse. Voluisti
me pluribus Annis Sodalitati immaculatae conceptionis Tuae
praetectum et rectorem, ut non postremus essem, qui pro im
maculatae conceptionis Tuae honoribus starem. Quia decli
nante jam aetate non possumcor poris, pono solidissimi affec
tus columnam, vegetissimi animi statuam immortalem. Et dum
augustissimus imperator Ferdinandus 111. Tuae immaculatae
conceptioni saxa erigit et colossos, ego toto affectu subscribo
Tuae immaculatae conceptionis devotissimus Guilelmus comes
Slavata“.
Podáváme český překlad :
„Tobě převelebná Bohorodičko, bez poskvrny počatá Panno
Marie, sochu Ferdinandem III. vztýčenou vyzdvihuji pérem
a nadšenou láskou. Kde o Tvé velebnosti mluví kamenové,
němý zůstati jsem nesměl. Nebo kdyby mlčeti měl člověk,
kamenem bych státi se chtěl. Též já povinen jsem Tobě so
chou a pomníkem, ba sebou samým. Tys ráčila mne miti řadu
let předsedou a správcem družiny neposkvrněného početí
Svého, tak že jsem nebyl posledním, jenž se zasazoval o úctu
neposkvrněného početí Tvého. Poněvadž pak na sklonku již
věku svého nelze mi stavětí pomníku, hmotného, zakládám
pomník nejtrvalejší lásky, ducha nej vrou nějšího sochu ne
smrtelnou. Ant panovník nejvznešenější Ferdinand III Tvému
neposkvrněnému početí vztyčuje sochu z balvanů kamenných,
já z celého srdce znamenám se jako nejpokornější Tvého ne
poskvrněného početí Vilém hrabě Slavata“.
Prof. Joó*. Havránek.
Žádost za prominutí překážky příbuzenství duchovního.

Na základě ustanovení sněmu Trid^nt. (sez. XXIV. de matr.
cap. 2.) udává instrukce pro církevní soudy ve věcech manžel,
z r. 1856 v § 27. pramen, účinek a rozsah církevní překážky
duchovního příbuzenství takto:
„Cognatio spiritualis, quae ex baptismo et confirmatione
oritur, dirimit matrimonium inter sacramenti dispensatorem et
baptizatum vel confirmatum, nec non baptizati vel confirmati
parentes, inter patrinum quoque et baptizatum vel confir
matum, nec non baptizati vel confirmati parentes.u Není po
chybnosti, že v žádosti za prominutí překážky této má přesné
udán býti druh příbuzenství duchovního, zdali pochodí totiž
ze křtu sv. nebo sv. biřmování; dále nastala-li překážka ta
jednou nebo vícekráte. a to u téhož dítka ze sv. křtu a ze sv.
biřmováni nebo u různých dítek dílem ze křtu, dílem z biř
mování.
Nestejného náhledu však byli bohoslovci v případě, když
někdo byl kmotrem při biřmování (nebo při křtu) několika
dětem jiné osoby. Tu učili mnozí (mezi nimi Sanchez 1. VIII.
disp. NXIV. n. 4. 5. — Salmant. de Matrim. c. XIV. n 69.
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51. — Sv. Alfons 1. VI. n. 1138), že překážka duchov. příbu
zenství tolikrát se násobí, kolika dětem kdo při křtu (nebo
biřmováni) kmotrem byl, Čímž ovšem vzrůstá a závažnějšího
důvodu ku prominutí žádá, v žádosti pak že musí onen počet
zevrubně udán býti Toto mínění opírali hlavně o následující
důvody:
1. Causae sunt distinctae, scilicet plura Sacramenta et
plures pueri; ergo et effectus i. e. impedimenta.
2. Is, qui rem habet cum duabus intra secundum gradum
consanquineis sponsae, duplex impedimentum affinitatis habet
cum ea. Ita hic, qui duos filios ejusdem matris tetigit in Con
firmatione, dupliciter illi spiritualiter junctus est.
3. Is certe cum unoquoque puero habet cognationem spi
ritualem; ergo et cum eorum matre ex duplici vario capite.
4. Plura haec impedimenta sunt in petitione dispensa
tionis declaranda; majus enim efficiunt impedimentum et gra
viorem exigunt causam ad dispensandum.
Jiní naproti tomu tvrdili, že v případě uvedeném jediná
toliko jest překážka a že v žádosti nemusí počet onen býti
uveden.
Proto předloženy Apoštolské Stolici dvě otázky:
1. Is, qui levavit e Sacro Fonte (aut tetigit in Confir
matione) duos aut plures filios ejusdem matris, habetne cum
illa tot impedimenta compaternitatis, quot ejus filios sic tenuit ?
2. Haec omnia impedimenta suntne in libello supplici
enuntianda, ut valeat dis pensatioj
K těmto otázkám dána z Říma dne 29. dubna 1894 od
pověď: „Si quis plures ejusdem personae filios eodem Sacra
mento teneat, cognationem spiritualem non augeri, et conse
quenter opus non esse ad dispensationis validitatem, ut in
-supplici libello haec circumstantia exprimatur/ *)
Prof. Dr. G. / echáček.
Následují dítky do sedmi let stáří náboženství svých rodičů,
když tito ke společnosti náboženské státem neuznané přestoupili ?

— Cl. II. zák. ze dne 25. května 1868 ř. z. č. 49. stanoví:
„Im Falle eines Religionswechsels eines oder beiden Elterntheile, beziehungsweise der unehelichen Mutter, sind jedoch
die vorhandenen Kinder, welche das siebente Jahr noch nicht
vollendet haben, in Betreff des Religionsbekenntnisses ohne
Rücksicht auf einen vor dem Religionswechsel abgeschlossenen
Vertrag so zu behandeln, als wären sie erst nach dem Reli
gionswechsel der Eltern, beziehungsweise der unehelichen Mut
ter, geboren wordenu.
Státní zákon připouští změnu náboženství dítek do 7 let
stáří tudíž tehdy, když rodičové jejich své náboženství změnili.
Změnou náboženství ve smyslu zákona však se rozumí toliko
přestoupeni z jedné církve státem uznané do druhé společnosti
náboženské státem uznané, neboť ve smyslu zákona ze dne
’) Srv. čl. Dr. J. Tumpacha: ,,Duchovní příbuzenství jako zrušující preluUka manželská,, v „Časop. k. ducli.“ z r. 1895., str. 174. nn.
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9. dubna 1870 jsou ti, kteří se k nějakécírkví státem ¿neuznané
hlásí, před státem vlastně na roven postavení bezkonfessijním.
Vystoupí-li tedy nékdo z církve státem uznané a vstoupí-li
do církve státem neuznané, jest to pouhé vystoupení z církve.
Pouhé vystoupení z církve není však dle nál. správ, soud. dv.
ze dne 22 května 1890 (B. XIV. č. 5331) ještě změnou nábo
ženství. Proto když přestoupí někdo z církve státem uznané
k vyznání státem neuznanému, nemůže se odvolávati na II.
čl. jmenovaného zákona ve příčině přestupu.dětí do sedmi let,
poněvadž stát s ním nakládá jako s bezkonfessijním A proto
o dětech takových má platiti zásada vyslovená v rozh. spr.
soud. dv. ze dne 26
* dubna 1877, kde se praví, že dítky do
sedmi lety těch rodičů, kteří prohlásili se za bezkonfessijrjí,
mají zůstati ve svém prvotním náboženství. Věc tuto dlužno míti
na zřeteli žvláště při tak izvané svobodné reformované církvi,
která z Anglicka jsouc podporována v Čechách a zvláště ve
větších městech • své přívržence hledá, avšak v našem státěs
uznána není.
)
*
Jan Pauly.
K úctě sv. Prokopa, zvláště na Litoměřicku. — Výtečné dílo
vsdp. kan. Dra. Fr. Krásla „Sv. Prokop, jeho klášter a památka
u lidu-, které bylo r. 1896 vydáno jako podíl členů „Dědictví
, sv. Prokopa44 na r. 1895, podává nám vedle kriticky zpraco
vaného životopisu tohoto patrona království.Českého též dějiny
kláštera sázavského a dějiny úcty svatoprokopské mezi lidem
českým. Tato úcta kvetla u nás hlavně ve ? obdobích, totiž
v době od kanonisace našeho světce r, 1204 až dó vniknutí
protestantismu do Čech v prvé polovině XVI. století, a od
dokončení 301eté války až do konce předešlého století ; nyní,
zdá se, počíná tato úcta opět mohutněti.
Již v prvém období této úcty povstaly v Čechách četnésv. Prokopské svatyně a obrazy, které se v druhém období
značně rozmnožily; osoby rodem nebo povoláním vznešené
ctily sv. Prokopa jako svého patrona, ku př. kralevic Prokop
(ý 1405), syn Jana Jindřicha, bratra Karla IV.; litoměřický
kapitolu! probošt Prokop po r. 1384; dále nejvyšší kancléř
český z polovicé XV. stol. Prokop z Rabštejna; o něco později
Prokop z Vartenberka, jenž býval na počátku XVI. stol, místodržitelem panství hřibojedského na Litoměřicku ; jeho současník
český spisovatel Prokop LupáČ: v druhém období budějovický
biskup Prokop hr Schafgotsche ; hr. Prokop Kolovrat, jehož
syn František byl 6. září 1755 v zahořanské zámecké kapli
pokřtěn kanovníkem hr. Lodronem; hr. Prokop Lažanský, který
býval ke konci předešlého století krajským hejtmanem lito
měřickým a dosáhl vysokých státních úřadů; baron Prokop
*) Srv. o této věci pěkný článek Kobosiluv „Náboženská vyznání zákonně
neuznaná“ v tomto „Časopise“ z r. 1898, č 7. &tr, 392. nn. — Red.

Henninger, od r. 1801 probošt vyšehradský ; děkan tamnější
kapitoly Prokop ze Schuknechtů; č. kanovník vyšehradský
Prokop !tz od r. 1796. Jméno sv. Prokopa ctěno v těchto 2
obdobích též v českých klášteřích, jak nám klášterní jména
četných řeholníků, ku př. obou husitských odpadlíků Prokopa
Velkého a Malého, a jméno vynálezce hromosvodu Prokopa
Diviše zřejmě dokazují. *) ’
Zvláště však v některých krajinách se úcta sv. Prokopa
neobyčejně vývinula; nejen snad v končinách, kde sy. Prokop
za svého života dlíval a působil, nýbrž i v krajinách horni
ckých, jelikož České hornictvo ode dávna ctilo tohoto světce
jako svého patrona (poukazujeme při str. 400—404 Kráslova
díla též na Mostecko, kde se na některých dolech světí svátek
sv. Prokopa). K těmto krajinám, které vynikají úctou sv. Pro
kopa, náleží veliká část Litoměřická, kde v českých i něme
ckých mezi seboií souvisících farnostech světí se den sv. Pro
kopa jako zasvěcený svátek a nalézají se četné kostely a kaple,
sochy a obrazy sv. Prokopa, jak z následujícího přehledu je
patrno:
1. V Litoměřicích nalézáme v děkanském kostele a
v chrámě sy. Vojtěšském sochy sv. Prokopa; při silnici z Li
toměřic do Zalhostic stojí starší kaple téhož světce.
2. Na pamět povýšení Lovosic za městys 4. července r.
1600 ozdobeno dolní náměstf sochou sv. Prokopa s nápisem:
„A festo S. ProCopII speCIaLIs patroni nostrl RegnI BoheMlae Lobosltz pagVs PrlVILeglls Caesareo-reglls nVnCV
patVr Vrbs parvau, kterážto socha r. 1775 opravena nebo novou
nahrazena, jak to hlásal na zadní straně nápis: „StatVa De
Ioannls GeorgII Tschernall p. t. PrIMatorIs LoCI eXpensIs
factau ; sešlá tato socha byla v první polovici tohoto století na
hrazena sochou šv. Vavřince, jen původní podstavec s nápisem
zůstal. — V přifařené obci Lukavci vystavěna r. 1878 kaple
sv. Prokopa s mešní licencí' nákladem litoměřické měšťanky
Terezie Schlesingerovó, stavba této kaple stála 1670 zl.; úcta
sv. F rokopa je zde již staršího původu.
3. V Terezíně je zasvěcena hřbitovní kaple sv. Prokopu;
kapli tu navštěvují rádi věřící trpící očními neduhy.
4. V sousedních Bohušovi cích je starodávný farní chrám
zasvěcen sv. Prokopu.
)
**
5. Též výše v Poohří nalézáme ještě ve farním chrámě
doxanském v děkanském chrámě v Budyni sochy sv. Prokopa.
6. Farní chrám v Žitenicích u Litoměřic pod patronátem
proboštů vyšehradských chová obraz sázavského světce s po
*) Také za naší doby no9Í v mužských klášteřích nejeden řeholník jméno
sv. Prokopa; v ženskýčh klášteřích se bohužel neujalo.
*♦) Tento chrám není v Kráslově díle při výčtu sv. Prokopských svatyň
uveden.
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známkou: Genuina effigies s. Procopii; dva větší zvony téhož
chrámu r. 1804 nákladem probošta Prokópa Henningra přelité
nesou vedle jiných též jméno sv. Prokopa.
7. U obce Sedlce na osadě zahořanské stojí při silnici
starodávná kaple našeho světce; též kaple na návsi z r. 1802
ozdobena v průčelí jeho sochou; tato obec světí každoročně 4.
července svůj slibní den, obyvatelé odeberou se v processí,
v jehož čele se nese sv. Prokopská korouhev, a pějíce píseň
k poctě světcově, do farního chrámu v Zahořanech, kde obcují
slavným službám Božím, po nichž se s nimi kněz modlí li
tanie k sv. Prokopu. toho dne tam nikdo nepracuje.
8. Čtvrt hodiny odtud vzdálená vesnice Třebutička na
osadě rušovanské má na návsi kapli a nedaleko obce sochu
sv. Prokopa; obec slaví 4. července svůj slibní den podobně
jako Sedlec processím do bývalého farního chrámu sv. Václava
nad Rušovany o samotě v polích stojícího, kde mají slavné
služby Boží: též obce Jišterpy na téže osadě má 4. Července
svůj slibní den se slavnými službami Božími v chrámě rušovanském.
9. V poutním chrámě Panny Marie Pomocné v Křešicích
nalézá se veliká korouhev s obrazem sv. opata sázavského;
když r. 1713 zemřel farář spojených farních osad zahořanské
a křešické Jan Piller, ustanovil ve své závěti 50 zl. rýn. na
pořízení korouhve s obrazem tohoto světce pro kostel v Kře
šicích.
10. V Černěvsi na osadě vetelské je starožitný filiální
(před husitskými válkami farní) chrám na počest sázavského
světce.
11. Podobně i v Roudnici shledáváme se v tamnéjší
budově gymnasijni s kaplí sv. Prokopskou.
12. V presbyteráři hošteckého farního chrámu stojí krásná
zánovní socha sv. Prokopa; r. 1722 přelitý hlavni zvon sv.
Ottomara nese též jméno sv. Prokopa.
13 Obec brocenská ve farnosti chcebuské slaví slibní
den sv. Prokopa, jehož pěknou sochu z r. 1711 lze tamtéž na
návsi mezi mohutnými lípami spatřiti; socha ta byla r. 1863
a 1896 obnovována; nese ještě nyní nápis: SanCte ProCopI,
a Verte a DeVota gente teMpestates. ' erleihe, o Herr, dass
wir durch die Fúrbitte des hl. Procop bewahrt werden vor
allen Ubeln. Amen.
14. Hlavní zvon farního chrámu v Medonosích r. 1802
v Litoměřicích přelitý nese nápis: Sancte Procopi, ora pro nobis.
15. Na osadě robečské světí obce Sukohrady a Střížovice
slibné dni sv. Prokopa; mimo to je v Sukohradech stará, již
valně sešlá socha sv. opata Prokopa, která dle tlouštky a stáří
4 lip kolem ní pochází jistě alespoň z počátku minulého stonetí; obyvatelé si již nejsou vědomi, proč tyto slibní dni světí,
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než za suchých, časů shromažďuji se sukohradští u sochy svět
covy, aby si na přímluvu sv. Prokopa vyprosili déšť.
16. Podobně i obce Přehory, Hrochov a Tečiněves v kolatuře strážištskó slaví sv. Prokopský slibní den.
17. S nimi slaví tento den také následující obce sousední
farnosti ouštěcké : Ostré, Lukov, Ličenice, Týn Starý, Držovice,
Zimoř, Lhota, jichž obyvatelé 4. července každého roku táhnou
v processí do Ouštěku, kde mají slavné služby Boží s kázáním,
načež se stejným způsobem navracejí do svých dědin.
18. Farní chrám v městečku Blížvedlech ozdoben obrazem
sv. Prokopa; obec Skalky v této farnosti světí den 4. července
jako zasvěcený svátek; zde stojí na návsi sousoší, mezi jehož
světci je též sv. Prokop; sousoší toto bylo 16. června 1822
posvěceno.
19. V Liti cích na osadě drmské je socha našeho sv. pa
trona, podobně i v sousedních Holanech na Česko-Lipsku; zdá
se, že úcta sv. Prokopa je i tamtéž rozšířena, což však
pomíjíme mlčením, jelikož to nespadá do rámce našeho článku.
¿0. Na osadě konojedskó slaví obec Dubičná slibní den
sv. Prokopa processím do farního chrámu; od jara až do 4.
července bývá před sochou světcovou na návsi zvláštní pobož
nost za úrodu zemskou; podobně je tomu v blízké obci
Brusově.
21. Také v kolatuře leyínské světí obce Bukovina, Hra
diště, Horní a Dolní Vysoké, Nový Týnec, Lhotsko, Mukov,
Srdov, Hradec a Lovečkovice slibní den sv. Prokopa podobným
způsobem, jako obce farnosti ouštěcké ; ve farním chrámu v Levině je socha světcova, v Dolní Vysoké jeho obraz, v Buko
vině, Horní Vysoké, Lovečkovicích a Srdově jsou korouhve
s jeho obrazem
22. Celá osada liběšická, sestávající z obcí Liběšic, Trnobran, Horních a Dolních Hoblic a Chotiněvsi, světí slavně den
sv. Prokopa; obyvatelé shromáždí se u svých kapliček ozdobe
ných obrazem světcovým, táhnou pak v processí na hřbitov
liběšický, kde po litanii ke Všem Svatým je modlitba ke sv.
Prokopu za odvrácení moru, hladu a války, jakož i všech tě
lesných a duševních běd, načež se ubírají do chrámu Páně,
kde obcují kázaní a slavným službám Božím; večer před svát
kem a o svátku je u kapliček sv. Prokopských pobožnost; před
obci trnobranskou stojí socha světcova z r. 1712.
23—25. Na osadě Třebušínské má obec stankovická kapli
sv. Prokopa s mešní licencí, podobně na osadě zubrnické obec
Hninice, kdežto v blízkých Tuchořinách je farní chrám k po
ctivosti sv. Prokopa z r. 1788 s 2 obrazy téhož světce, na
návsi pak jeho socha.
26. V kolatuře svádovské při Labi slaví obec Malé Březno
4. července svůj slibní den; tamtéž stojí přede vsi socha svět
cova, podobně i u Vítejova na téže osadě.
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Podél Labe nalézáme až téměř k zemským hranicím
jednotlivé obce s oněmi 26 farnostmi nesouvisející s úctou a
chrámy sv. Prokopa; tak na př. Mokov- u Meržlic s filiálním
kostelem sv. Prokopa, Chválo v u Děčína s kaplí a Javory
u Děčína s farním chrámem sv. Prokopa. *)
Kdy vznikla a se rozšířila tato až nápadná úcta našeho
národního světce na Litoměřicku? Nelze s jistotou udati, kdy
se tak stalo, jelikož pamětní knihy jednotlivých farností se
o tom nezmiňují a Lid nic určitého neví; tolik je však jisto,
že v jednotlivých obcích, jako v Černěvsi a Bohušovi cích, jc
původu prastarého, většinou však pochází z počátku předešlého
století, jak jednotlivá data naznačuji, což tím pravděpodobnější
shledáme, uvážíme-li, co vdp. kanovník Dr. Krásí ve svém
díle o vzrůstu úcty sv. Prokopa píše. Tak dí na str. 296.: „Již
od r 1660 znamenali lidé podivuhodné změny na obraze sv.
Prokopa v klášteře sázavském; kterýžto úkaz r. 1710 častěji
byl pozorován, jakoby světec oči otvíral a po ctitélích svých
se rozhlížel............. Mimo to nadcházely o výroční den sv. Pro
kopa živelní pohromy v tak veliké míře, ze lid nesvěcením
památky sv. patrona země české si je vykládal............. Pročež
se svolením císařovny Eleonory r. 1711 prohlášen den sv. Pro
kopa za veřejný polodenní svátek v celé zemi“ (týž pominul
r. 1771). Na str. 357 se dí: „Úcta k sv. Prokopu vzrostla ne
málo v těžkých letech morové nákazy r. 1713—1714, kdy ší
řily se pobožnosti, obrazy, sochy a oltáře mocného patrona
království českého po celé zemi“. Litoměřicko však zůstalo
této nákazy ušetřeno; pravit zajisté pamětní kniha zahořanská
k r. 1713 na str 6. dole : „Toho roku zuřil mor v Praze,
Roudnici až k Lounkám (na os^idě vetelské u Roudnice) na
našich hranicích“. Máme ostatně vedle farních matrik ještě
jiný důkaz, že Litoměřicko v této době zůstalo nezamořeno.
Na podzim r. 1713 přistěhoval se totiž z Prahy do Zahořan
jakýsi vyšší úředník jménem Volflík, nad čímž panovalo
v obci a v celém okolí veliké zděšení; dozvěděvši se o tom
litoměřická konsistoř nařídila patentem ze dne 19. října 1713
faráři zahořansko-křešickému Karlu Sultánovi de Lugano, aby
Volflíkovi, jelikož přišel z krajiny zamořené do krajiny nezamořené, zabránil vstup do kostela, až by se svou rodinou po
drobil se předepsané karanténě (kniha: Patentes episcopales et
consistoriales z r. 1713 str. 6.).
Jak neměli obyvatelé této krajiny horlivě uctí váti sv.
Prokopa, jehož ochraně se ne bez výsledku doporučili a zaslíbili?
Netěžko je též udati, kdo asi tuto úctu podporoval a
rozšiřoval. Byli to hlavně Jesuité, kteří již od té doby, co se
v Čechách usadili, obnovovali v lidu úctu ke sv. patronům
*) Tyto 2 nejsou v Kráslově díle uvedeny, podobně i kaple ve Vrsauech
u Německých Slatinic (Deutsch-Zlatnik).
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zemským a tudíž i ke sv. Prokopu (viz o tom v Článku prof.
Jos. Vávry ve Sborníku bist, kroužku 1894 str. 26)'a kteří
měli kollej v Litoměřicích a residenci v Liběšicích a drželi
zde rozsáhlé panství Liběšickó a Ouštěcké, k němuž právě
patřily ony obce u Ouštěku, Levína, Liběšic, Strážiště a Rušovan, v nichž tuto hlubokou úctu k sv. Prokopu nalézáme a
kde se svátek sv. Prokopa slaví ještě nyní s takovou přesností,
jako snad jen Boží hody, ač celá tato krajina v náboženském
ohledu již značně poklesla, Bylof vůbec zvykem Jesuitů ve
všech krajinách, kde působili, zaváděti a podporo váti úctu
k sv. patronům zemským, *) k čemuž zde měli v dobách moru
a živelních pohrom ještě další závažné příčiny.
Sv. Prokop pocházel z české krve a je uctíván jako pa
tron českého národa- ale zde na Litoměřicku spojují se svorně
Jíěmci s Čechy v úctě k sv. Prokopu, kterýž oběma národům
vyprosiž mír, pokoj a požehnání Boží!
Jos. V. Bouchal.
Fundačni mše sv. bez stipendia. — Dotaz: Slav, fara obno
vena byla poslední vůlí Matyáše Václava rytíře z Veinberka 15.
prosince 1752, vloženou v desky zemské kvaternü 474. D. 15—
20. 8. května 1753. Povinnosti, jež uložil testator faráři, jsou :
1. aby po celý rok týdně sloužil mši sv. za něho a rod jeho, tedy
52 mší sv.; 2. ve čtveru dnů suchých za strýce jeho Viléma Papazoniho z Mirandoly a Klaršteina 12 mší sv.; 3. za prvou man
želku jeho Barboru Pfefterkornovou z Ottopachu měsíčně jednu
mši. tedy 12 mší ročně,- a dvě v oktávě dušiček, tedy 14 mší
ročně; 4. za fundátora ke cti 14 pomocníků 14 mší sv. v úterý
po novém roce týdně; — Protože tyto mše sv. nenalézám v se
znamu mší persolvo váných od r. 1820, kladu zde doslovný text
testamentu: „. . . 4. bis anhero zu Ehren der hl. 14 Nothelfern
jährlich 14 heil. Messen habe lesen lassen, als sollen auch solche
zu ewigen Zeiten und zwar die ersten 14 Diensttägen nach Eintretung des neuen Jahrs auch auf erwähnte Intention vor mich
Fundatore, dann damit der Allerhöchste meinen, dann aller meiner
angehenden Wirtschaft und Feldfrüchte jederzeit gnädiget erhalten
möchte, gelesen werden“. — 5. za generálního vikáře Antonína
Vokouna a za Václava z Srolenberka po jedné mši sv., protože
oba fedrovali zřízení fary.
Fundace sub n. 1. 2. 3. jsou založené a placené. Mše sv.
pod Číslem 4. a 5. nemají zvláštní fundace a není žádné stipen
dium za ně vykázáno. Poněvadž jsem je v knize odslouženýčh
fundaěních mší sv. nenalezl, prosím sl. redakci Č. k. d. o laskavou
zprávu, mám-li je persolvovati čili nic?
F. 8’., farář.
Odpověď: Jisto jest, že nelze nikomu uloží ti závazek applikace beze vší odměny neb náhrady. Sv. Alfons Lig. praví: „Si
deftciant in totum reditus sine ipsius (= celebrantis) culpa, cer*) Viz o tom v životě bl. Petra Kanisia od Fl. Riesse 1865 str. 168.
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tum est, non teneri mfssas celebrare, ut communiter dicunt“.
(Theol. mor. VI. 3. n. 331.). Potvrzuje to i výnos posv. kongre
gace z 7. července 1686. : „Capellani et beneficiati celebrantes
pro capellaniae seu beneficii fundatore non tenentur missas ce
lebrare tempore, quo capitale dotis assignatae est otiosum et
infructiferum sine eorum culpa“. Tak rozhodnuto též 8. srpna 1705
(1. c. n. 324.). Dle Jtoho nebyl by tazatel povinen sloužiti mše
sv. v Čís. 4. a 5. uvedené. Avšak vyslovili takovéhoto rozhodnutí
nelze bez náležitého věci vyšetření. Jestif podivno, že bv byl
zakladatel uložil, faráři povinnost sloužiti 16 mší sv. ročně beze
vší náhrady. A povinnost tu ukládá, jak ze znění vidno, nikoli
snad ve způsobu přání nej) bude-li možno, nýbrž způsobem právě
tak určitým, jako při mších v Čís. 1. 2. 3. uvedených, ba praví
zřejmě, že povinnost ta má trvati na věcné Časy. Zvláštní jest,
ze mše onyno jsou založené a placené, tyto pak nikoliv. I dlužno
celou tu věc podrobně ještě vysetřiti a zjistiti. zdali snad mše
v čís. 4. a 5. uvedené nesplynuly s oněmi výše dotčenými, neb
zdali nebyly snad redukovány, a zdali nejde tu o mše tak zvané
erekční neb dotační, za něž se nevyplácí zvláštní stipendium,
ale při nichž dotace obrocí zároveň jest odměnou či náhradou
za sloužení mší svátých. Tomu zdá se v přítomném případě nasvědčovati to, že fara v S. obnovena byla zakladatelem rytířem
z Veinberka, obnovena t. j. nove dotovaná, snad pozemky neb
přírodninami, za kteréž farář povinen byl ony mše sv. ročně
sloužiti. Takovéto erekční mše sv. redukovati může jedině Apo
štolská stolice, kteráž zmenšuje počet jejich, je-li břímě příliš
veliké, vždy na 7 let. Litovati jest, že ani dle nového zákona
kongruového z 19. září 1898 výnos mší takových z dotace se
nevylučuje, a že za mše takové ani náhrada se neposkytuje. Ze
mše ony od r. 1820 nebyly slouženy, může býti i následkem ne
dopatření, kteréž i dále se vleklo, ale promlčení tím nikterak
nepovstalo, ježto dle kap. 5. sess. XXV. de reform. sněmu Tridentského při takovýchto závazcích promlčení vůbec povstati ne
může. I zní tudíž odpověd k dotazu: Věc celá není dosti jasnou,
aby o ní rozhodnuto bvti mohlo; dlužno ji vyŠetřiti za pomoci
farní listovny a jiných ještě pomůcek a pak předloží ti nejd.
ordinariátu k rozhodnutí, aby pochybnost byla rozřešena a bylo-li
pochybeno, aby náprava čím dříve tím lépe se stala.
Kanovník Dr. Jan Nep. Sedlák.
Vědecké semináře na theologické fakultě vídeňské. Počet
posluchačů. Inaugurace nového rektora. — Zmínili jsme se

svým časem (Č. k. d. 1899. IV. 271) o zamýšleném zřízení věde
ckých seminářů na theol. fak. vídeňské. Dnes můžeme podati
zprávu o hotové události. Vědecké semináře na .theol. fakultě ve
Vídni jsou uskutečněny. Účelem těchto seminářů dle § 2. norm.
statutu je uvedení studujících theol. do Vědecké methody. litterarní pěstění těch odborů theol.. jež si kdo zvolí za cíl své ži
votní vědecké práce, konečně vzdělání a dosažení vědeckých
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odborníku a literárních zástupců theologie. Návštěva seminár
ních cvičení je bezplatná a neobligátní. Dle doslechu bude do
každého semináře přijato jen asi 6 členů, budou tedy jaksi „terra
electorum“. AČ už dříve še na semináře pomýšlelo, přece usku
tečnění přiČísti dlužno hlavně děkanovi prof. Dru. A. Elirhardovi,
který v loni přišel z Würzourku. Prozatím je zřízeno jen pět
seminářů,jež začaly 6. 8. a 10. listopadu; uskutečnění ostatních
je v tomto semestru nemožné pro různé překážky. Jsou pak ná
sledující :
1. Alttestaméntličhes Seminar.
A. Exegetische Abteilung: Prof. Dr. Wilhelm Neumann;
Kritische Exegese des Buches Habakuk, Montag von 3%—5, im
Seminar 1.
B. Abteilung für biblische Realien -. Ph. a Th. Dr. Bern
hard Schäfer ; Einleitungsfragen, Untersuchungen zur biblischen
Hermeneutik und zur biblischen Archäologie, Montag von 3%—5,
im Sem. 111.
•2. Neutestamentliches Seminar '. Prof. Di
*.
Franz Pölzl;
Exegetica illustratio sermonům s. Pauli in Actibus Apostolorum
exhibitorum eorumque collatio cum argumento doctrinali epistolarum Paulinarum, Montag von 3* 2—5, im Sem. II.
3. Kirchenrechtliches Seminar: Prof. Dr. Rudolf Ritter
von Scherer; Untersuchungen zur Geschichte des fränkischen
Kirchenrechtes, Mittwoch von 3—4, im Sem. I.
4. Moraltheologisches Seminar: Prof. Dr. Franz Schindler ;
Untersuchungen zur Sittenlehre der Bücher des alten Testamentes
im Lichte des Neuen, Mittwoch von 3^2—5, im Sem. II.
5. Kirchenhistorisches Seminar '. Prof. Dr. Albert Ehrhard;
Die Theorie der kirchenhistorischen Forschung verbunden mit
kritischen Übungen über die -ältesten Märtyrerakten, Freitag von
3‘/2—im Sem. II.
Co se týká počtu posluchačů, bylo řádných posluchačů
v letním semestru r. 1899 148, z nichž 59 (!) připadalo na Dol.
Rakousy, 45 na Uhry, 34 (!) na země koruny české, 10 na ostatní
země v říšské radě zastoupené. Mimořádných bylo všech 31,
. z nichž 12 z D. Rakous, 8 ze zemí koruny české, 5 ze Slavonie,
2 z Cher, 1 ze Štýrska a 1 z Itálie. Celkem tedy zapsáno bylo
179 posl. Veliký tento počet vysvětlíme snadno z postavení fa
kulty v hlavním, říšském městě a pak z existence 2 ústavů:
Pazmanea a Frintanea : v prvém jsou bohoslovci (45) z Translajtanie. ve druhém kněží (kolem 23) ze všech diecésí rakouskouherských. Kdyby Pazmaneum přeneseno bylo de Uhér, kdyby
čeští bohoslovci na prospěch našich seminářů zůstali doma, pak
by počet posluchačů vídenské fakulty theol. rázem klesl z čísla
179 na 100 — tedy pod kterýkoli náš-' seminář, tím více pak
fakultu. — Na fakultě přednášelo 10 prof.. z nich 8 ř. a 2 mř.
Ná celé universitě bylo v letním sem. 4.476 ř. a 1294 mř.
posluchačů, dohromady tedy 5.770.
Casop. katol. auch. XXXX. (LXV.)
37

570

Směs.

Dne 17. října odbývala se ve velkém slavnostním sále in
augurace nového rektora; je jím pro stud, rok 1899—1900 Dr.
Vilém Neumann, prof. sem. nářečí a vyšší exegése hebr. na
theol. fakultě.
Prorektor dv. rada prof. Dr. Julius Wiesner referoval
o stavu university v uplynulém roce. Dle něho zapsáno bylo bě
hem roku celkem 12.467 posluchačů, mezi nimi 39 (19 -f- 20)
posluchaček na fil. fak. Doufá, že pro výborné výsledky a chut,
jakou tyto projevují, budou pro ně, a sice řádně, otevřeny brány
i ostatních dvou světských fakult (v loni v zimním sem. hlásila
se i na theol. fakultu jedna dáma, byla vsak sborem fak. odmít
nuta). Promocí bylo 588, o 72 více než předešlého roku. (Na
theol. fak. bývá ročně kolem 15 promocí a kolem 50 rigoros).
Přednášek bylo 1292 a 482 učitelů. Na lidové univ. kursy zvý
šilo min. vyuč, roční příspěvek ze 6.000 na 7.000 a zemský sněm
v posledním sezení poprvé rozhodl se věno váti ročně 1.000 zl.
77/. C. Jos. Palička.
Česká bohoslovecká fakulta v Praze má letos 135 poslu
chačů, a to v I. ročníku 35 (30 alumnů, 5 řehol.), v 11. roc. 32
(28 alumnů, 4 řehol.), v III. roc. 34 (29 alumnů, 5 řehol.) a ve
IV. roč. 34 (29 alumnů, 5 řehol.).
Návrat ku křesťanství. — Potěšitelným zjevem nejnovější
doby jsou vynikající básníci a spisovatelé různých zemí a jazyků,
kteří odhodivše moderní předsudky a názory atheistické, vracejí
se k pramenu pravdy a krásna, k Bohu a ku křesťanství. Není
tomu dávno, co mnoho hluku nadělal duševní převrat v přesvěd
čení velikého básníka francouzského François Coppée. A dnes
referovat i můžeme o jiném podobném případu. Krakovský ^Przeglad powszechny“ v posledním čísle (říjen, č. 190) obsahuje re
ferát „Z najnowszej literatury Daňskiej“ (z nejnovější literatury
dánské). Celý dlouhý článek věnován jest jedinému spisovateli
dánskému, u nás málo známému Janu doergensenovi. Bouřlivé
žití mladého spisovatele tohoto má nevšední podobnost se životem
básníka francouzského François Coppée. čirý materialismus, místo
kultu Boha kult feminismu a slepé bezmyšlenkovité přísahání
„in verba magistři“ — žida Jiřího Brandesa, to byly asi základní
tahy duše a smýšlení Joergensenova v mládí. Ve stáří 21 let
(narodil se ve Svendborgu r. 1866) vydal r. 1887 první svazek
svých básní, jež doznaly velkolepého úspěchu. Podobně i další
sbírky z r. 1888 a 1890 učinily básníka miláčkem dánské společ
nosti. Než dlouho se z této lásky netěšil. Počal totiž vnímavý jeho
duch hloubati o vážných pravdách života a filosofie, a to s ne
tušeným výsledkem: Joergensen- křesťan, luterán rodem, smýšlením
a životem však dotud naprostý nevěrec, vlastním přemýšlením,
Četbou (hlavně E. Helia) a cestováním v zemích katolických
vrátil se k positivnímu náboženství, nikoli vsak svému původnímu
luteranismu, nýbrž — ke katoliclví. R. 1894 vydal své „Bekendelse“ („Vyznání"), kde upřímně ze svých poblouzení se vyznává
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ii s nadšením mluví o svém nynějším přesvědčení. A tu to, co
potkalo François Coppée, stihlo i Joergensena. Sotva zmíněná
kniha vyšla, celá škola „Brandesistů“ vrhla se jako dravá smečka
na Joergensena, a autor, o němž krátce před tím pěli celé chvalo
zpěvy, nebyl nyní dle jejich „kritiky“ než pouhým katolickým
břídilem.
Před přílišnými těmito důkazy lásky bývalých svých přátel
utekl Joergensen na cesty, jež popisuje v knize „Reisebogen“, ve
dvou dílech ; první díl obsahuje cestu Německem a hlavně pobyt
v benediktinském klášteře Beuronu, druhá Část lící cestu v Itálii
a blahodárný pobyt autorův v klášteře v Assissi. Později vydal
menší spisek „Livslogn og Livssandh“ („Klam a pravda života“),
jenž se stal, dle Brandesa a jeho věrných, pravým literárním
skandálem v Dánsku, nebot — hrůza hrůzoucí — vyšel v pěti
vydáních a šel jako na dračku; hned také přeložen byl do něm
činy a franctiny. R. 1897 vyšel Joergensenův román, Či spíše
báseň v prose : „Der Yderste Dag“ („Poslední den“), kde líčí
skon člověka, literáta, nevěrce. Trapný proces duševní odehrává
se v srdci umírajícího a Joergensen úchvatnými slovy lící nejprv
zouťalost umírajícího a konečně klidné vydechnutí duše jeho na'
Srdci Ježíšově. Román vyšel již v několika vydáních a přeložen
i do cizích jazyků. Kéž Joergensen najde hojně následovníků, a
to nejen ve své vlasti, nýbrž i jinde.
Alois Svojsík.
Úmrtí. Dne 6. října t. r. zemřel na Smíchově spisovatel
•český Jan Ev. lhdakovský, c. k. gymnasijní professor nábožen
ství v. v., jsa stár 65 let (* 27. prosince 1834 v Německém
Brodě). Literární práce jeho jsou četné, vědecké i zábavné. Co
se prací bohoslovných dotyce, věnoval se hlavně homiletice a
apologetice. Vydali „Apologetická kázaní“, „Promluvy duchovní
mládeži“, Didonova „Ježíše Krista“, Fouardova „Sv. Pavla“ a
„Sv. Petra“, tři učebnice náboženství (pro I.. III. a IV. třídu
škol středních), „Dějiny hory Svatoklokotské“, „Kamarýtův kan
cionál Svatoklokotský“, „Stoleté jubileum trvání biskupství budě
jovického“, „Modlitby pro střední školy“, „Katechismus pro Školy
obecné“, četná kázaní v Posvátné kazatelně, Pastýři duchovním,
Kazateli, atd. Kromě toho konal přípravy k vydání apologetické
encyklopedie, psal články paedagogické a didaktické do „Kroku“
a gymnasijních programů, vydal učebnici jazyka francouzského a
jiné spisy toho druhu, a napsal též některé povídky, které bud
v různých časopisech nebo i samostatně vydány byly. Non totus
mortuus est. Vivas cum sanctis!
Dne 18. října zemřel ve Valkenburku ve Vestfálsku
učený jesuita a spisovatel P. Till">ann Pesch ve stáří 63 let
(* 1836 v Kolíně nad Rýnem). Jeho spisů je celá řada (psával
též pod pseudonymem Gottlieb'). Uvádíme z nich aspoň tyto:
Institutiones logi cales secundum principia s. Thomae Aq. ad
usum scholasticum (2 díly 1888 nn.) ; Institutiones philosophiae
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naturalis secundum principia s. Thomae Aq. (1880); Über die
Unsterblichkeit der menschlichen Seele ; Di;e moderne Wissenschaft
betrachtet in ihrer Grundfeste (1876): Die Haltlosigkeit der Wis
senschaft (1877); Das Weltphänomen (1881); Das religiöse Le
ben; Die grossen Welträthsel (2 sv. 1883, 1884); Christliche Leb'enspliilosophie (1895) átd. „Život dle náboženství“ přeložil dočeštiny P. Placidus Buchta O. S. B. r. 1898. Též „ChristlicheLebenspliilosóphie“ jná vyjiti v Českém rouše. — R. i. p.
’ '
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LITERATURA. #-■
Reoense — Rozhledy.

Různění překážek manželských na veřejné a soukromě není ka
nonické. — Napsal professor JUDr.
Henner. v Praze

1899. Nákl. Fr. Éivnáče. Str. 155.
Titulem knihy vystižen celý obsah její. Pravíme pak
hned na počátku své recense, že kniha ta je vskutku znameni
tým příspěvkem církevně právním, pojednávajíc důkladně a
přesvědčivě o otázce, není-li snad třídění překážek manžel
ských na veřejnoprávní a soukromoprávní, zvaných též mnohdy
veřejnými á soukromými (impedimenta iuris publici et přiváti
čili imped. publica et přivita) ve smyslu nynější theorie, něco
katolickému právu církevnímu cizího, do něho zvenčí vnese
ného, co s duchem jeho nikterak se srovnati nedá, a zdaž
tudíž i všechny praktické důsledky z tohoto rozdělení dosud
vyvozované nemají jiného základu a jiného vysvětleni. Jet,
jak známo, základem rozdělení toho okolnost, zdaž uplatnění
překážek přísluší soudu církevnímu z úřední povinnosti, aniž
by mu bylo vyčkati žaloby stranami podané, resp. zdaž každý, z
kdo má způsobilost státi k soudu, jest oprávněn překážky ty
ku platnosti přivésti, aneb přiřknuto-li jen stranám súčastněným právo, pro určité překážky žalobou neplatností manžel
ství se domáhati, při čemž jako důvod různění toho uvádí se
pravidelně to, že v případě prvém rozhoduje zájem pro blaho
celé církve, tedy zájem veřejnoprávní, kdežto v případě druhém
padá na váhu jen zájem zdánlivých manželů samých. Prof.
Hei ner podrobuje oprávněnost, nauky této bedlivé úvaze, zvoliv
si k tomu účelu osvědčený postup historicko-statistický, sto
puje rozdíly překážek manželských po stránce vnější i vnitřní r
na kolik ve starší i v novější literatuře se vyskytují, aby se
tak bezpečně dobádal, kdy as dělení překážek na veřejnoprávní
a soukromoprávní poprvé se objevuje.
Proto tedy podav po úvodě (1—7.), v němž o literatuře
práva manželského se týkající mluví, běžný názor o překážkách
veřejných a soukromých (§ 1.), probírá v § 2. středověkou li
*
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teraturu římskoprávní. Bylyt pěstitelům práva církevního
v době jeho klassického vývoje hlavní sbírky práva římského
více méně povědomý, tak že je slušno zkoumati, zdaž snad
v této literatuře ono rozdělování překážek, v literatuře kano
nické se vyskytující má svůj základ. A tu poukazem na Irneriovu Summu, Petrovy Exceptiones, Summu Rogeriovu, Placentinovu a Azonovu přichází Henner k výsledku, že právu
římskému různění překážek na veřejné a soukromé známo ne
bylo, z čehož ovšem jde, že původ rozdělování toho dlužno
hledati jinde. Přechází tudíž Dr. Henner k církevním spisova
telům, resp. k různým sbírkám kanonickým •(§§ 3—7.), zkou
maje otázku tu. A tu vidno zajisté, že dlouhé bylo potřebí
doby, než tu nějaké přesné, samostatné dělení překážek vůbec
se ustálilo. Nemát ho ani znamenité Decretum Gratianovo (§
3. str. 23. n., nýbrž vyskytuje se teprve u Pptr<i Lombarda
(§ 4.), jenž však při tom ani slovem nezmiňuje se o nějakých
překážkách práva veřejného a soukromého. Přicházejí na řadu
práce k dekretu Gratianovu přiléhající (§ 5.), jako Omnibonus,
Paucapalea, Rolandus, Rufinus, Stephanus Tornacensis, neznámý
autor Summy k dekretu Gratianovu obsažené v rukopise Mni
chovské dvorní knihovny, Jan z Faenzy a j., dále pak v § 6.
spisovatelé z doby dekretalistův až po vydání Klementin (Ber
nard z Pavie, Robert Flamesboťský, Tankred Bononský, Goffredus de Trano, Johannes Andreae atd.), načež v § 7. probí
rají se některé čelnější spisy z doby až do r. 1731, jako k. př.
Zabarella, Joannes a Turrecremata, Tomáš Sanchez, Gonzales
de Tellez a mnozí jiní, a výsledek celého toho velice bedli
vého a i jinak nanejvýš poučného zkoumání jest, že klassická
literatura práva kanonického různění překážek manželských
na veřejnoprávní a soukromoprávní nezná, a že ani literatura
pozdější nevykazuje žádných stop, jež by bezpečně vedly
k úsudku, že v zákonodárství manželském dvé důvodů přišlo
ku platnosti, ohled na zájem veřejný a na zájem soukromý.
I vidno z toho, že třídění to není vlastním živlem katolického
práva kanonického, nýbrž že je to živel cizí. A v skutku pra
menem jeho jest IV. svazek známého rJus ecclesiasticum Prosestantium, usum hodiernum iuris canonici iuxta seriem de
cretalium ostendens“, jehož autorem je „otec“ církevního práva
protestantského Justus Henning Boehmer, kterýžto svazek
v prvém vydání vyšel r. 1731 (§, 8.). Boehmer totiž (1. c. IV.
§ 2. p. 313.) rozeznává dvoji neplatnost manželství pro pře
kážku vylučující: neplatnost absolutní, „quae operatur, ut ob
legis prohibitionem concurrentem nequidem inter volentes et
consentientes nuptiae subsistere possint“, a neplatnost secun
dum quid, (relativní), rquae ob privatum alterutrius interesse
quidem diremtionein matrimonii indulget, inter volentes autem
non dirimit aut annullat, utpote si ex capite doli, metus, er
roris aut impotentiae matrimonium impugnatur“. Rozdělení
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toto vjhovuje však jen názorům protestantským, nikoli však
katolickým. Dle katolického práva manželského jest zajisté
každé manželství, za vylučující překážky uzavřené, neplatno;
v některých případech může sice vůli stran samých uzavřeno
býti nové platné manželství, přemeněn-li totiž původní nesou
hlas vůle v souhlas, ale tu dle práva katolického uzavírá se
manželství znova. Boehmer však pojímá věc jinak; dle něho
jest totiž manželství při dolus, metus, error a impotentia pů
vodně uzavřené dle vůle stran platným nebo neplatným, a to
dle soukromých zájmů jednoho neb druhého manžela, tak že
dle práva protestantského při těchto t. zv. soukromých pře
kážkách vůbec žádné neplatnosti manželství není, nýbrž na
opak manželství se tu uzavírá tak, že platnost jeho jest in
pendenti a soud tudíž neprohlašuje, že uzavřené manželství
od začátku neplatným bylo, nýbrž že teprve vůlí strany k od
poru oprávněné stalo se manželstvím od začátku neplatným.
(Výklad Friedbergův, Lehrbuch des kathol. uud evangel.
Kirchenrechts, IV. vyd., 1895, str. 402.; Henner, p. 110.). Nuž,
a vytknuv toho rozdělení, církevnímu právu protestantskému
odpovídající, di Boehmer dále (1. c.), že dvojí oné neplatnosti
manželství odpovídá též dvojí druh překážek, a to práva sou
kromého a práva veřejného : „Pari ratione impedimentum quod
nullitatem connubii operatur, duplex est, vel přiváti iuris,
quod ad laesi arbitrium merum pertinet, ut ei renuntiare possit, tam expresse quam tacite, . . . vel publici iuris, quod delictum alit, ob quod etiam absolutam operatur nullitatem“.
Z toho jde, že dle Boehmera rozhoduje při překážkách sou
kromých jediné zájem osoby překážkou stižené, dle něhož se
může překážky zříci nebo nezřící, kdežto při překážkách ve
řejnoprávních přichází k platnosti moment deliktní, t. j. pře
stoupení zákona, jež působí neplatnost absolutní. Rozdíl ten
pak jeví se mu býti důležitým nejprve vzhledem k osobě ža
lobcově, po té pak i ve přičíně doby, kdy žaloba podána býti
může, při čemž různí mezi případy, byly-li ohlášky již vyko
nány nebo ne (viz Henner, p. 111—113.), samé to názory, jež
právu protestantskému jsou vlastní. A toto rozdělení Boehmerovo šířilo se dále a docházelo přijetí nejen u protestantů,
nýbrž i u katolíků, a zejména též v Rakousku, jelikož zde
instrukcí studijní z r. 1754 bylo předepsáno, aby professor
práva církevního všímal si též Boehmera, a mimo to pruský
Landrecht, do něhož třídění Boehmerovo bylo převzato, jevil
též vliv na vytváření se poměrů právních v Rakousku, tak
že mezi rakouským právem a protestantským názorem v této
příčině není zásadního rozdílu (§ 9.'. I nalézáme od té doby
v církevním právu katolickém cizí rozdělování překážek na
soukromoprávní a veřejnoprávní u veliké většiny kanonistů
katolických, jako je k. př. Helfert, Walter, Pachmann, Knopp.
Schulte, Binder, Kutschker, Phillips, Aichner, Vering, Rittner.

Literatura.

575

Laemmer, ïïergenrôther, Ileiner, Grosz, Scherer atd. atd.r
kdežto těch, kdož ze spisovatelů novějších rozdíl ten zavrhuji,
je počet nepatrný, neboť výslovně proti různění tomu prohlá
sili se Feije a Kreutzwald, mlčky pak činí tak Santi, Pompen,
Gasparri, Póries, Rosset, kdežto Bellesheim přijímá je jenom
s výhradou.
Toť tedy obsah svědomité práce Hennerovy. Celkový pře
hled svého zkoumání podává spisovatel v § 10., kdež ještě
přihlíží k tomu, zdaž snad úsudek, k němuž došel cestou stati
stickou, nedá se opříti též o důvody vnitřní, právu kanoni
ckému vlastní, a nelze popříti, že i tuto část důkazu provedl
zcela jasně a řádně.
Ku konci této recense své nelze nám neprojeviti radost
nad tím, že celá studie tato svědčí nejen c vážné práci, nýbrž
i o vážném přesvědčeni kanonisty katolického. A obojí tato
okolnost jest nejlepším doporučením této knize professora Hennera, jemuž k ní zcela upřímně gratulujeme.
Dr. Jos. Tumpacli.
Dr. Franciszek Gabryl
*.
Logika formalna. Kraków 1899. Nakl.
autora (Systému filosofie svazek I.).
Jest nám opravdovým potěšením, že můžeme na tomto
místě již po druhé referovati o literárních pracích nadaného
universit, professora krakovského, Dra. Gabryla. Loni byla to
jeho kniha o „Nesmrtelnosti dušeu, letos jest to „Formálná
logikau, na niž upozorňujeme. Pravíme pak hned na počátku,
že ani tomuto spisu p. Gabrylovu nelze upříti uznání a chvály.
P. autor sice, jak z předmluvy vysvítá, psal knihu tu přede
vším pro své posluchače, než není pochyby, že i jiní budou
ji čisti s prospěchem.
Kniha sama jest dosti objemná. Na 312 str. vel. 8°
jedná se tu v sedmi dílech o všech částech logiky. Po úvodu
do filosofie, kdež podán výměr filosofie, její předmět a methoda,
následuje výměr logiky samé (§ 1.), načež vylíčen poměr její
k jiným odvětvím filosofie, zejména psychologie a noětiky,
při čemž i potřeba její prokázána (§ 2.). V § 3. podáno roz
dělení logiky formálné na 7 částí, kteréžto tříděni řádně odů
vodněno, a spolu poukázáno i k jiným knihám, o předmětu
tom jednajícím. Po té v § 4. podává autor nástin dějin logiky, kdež
však rádi bychom viděli zařazeny i práce české. Následuje
část speciální, rozdělená na 7 oddílů, jednajících o pojmu,
soudu, úsudcích, systematických formách myšlení (výměru),
rozdělení logickém, důkaze a analogii i synthesi. Každý z těchto
oddílů, probírá příslušnou látku jasně a zcela srozumitelně,
čemuž velice napomáhá přehledné podání a sestavení jednotli
vých myšlenek. Také příkladů nešetřeno tam, kde toho potřeba
snazšího porozuměni vyžaduje. Kromě toho chváliti dlužno
při knize této, že všímá si všade náležitě příslušné literatury,
zvláště též moderní, a že nenechány některé všeobecnější a
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důležitější opačné názory bez patřičné pozornosti a náležitého
jich na pravou míru uvedení, resp. vyvrácení. I není pochyby,
že kniha svému úkolu dostojí a posluchačům, ba každému,
studium logiky formálně usnadní.
Dr. Jos. Tumpach.

I. Katolická mravověda. Učebnice pro VII. třídu gymnasijní.
Sepsal Dr. Jan Procházka. Druhé vydání upravil Dr. An
tonín Podlaha. Schváleno vys. vynesením nejdůst. kníž.
arcib. ordinariatu v Praze ze dne 4. července 1898 Č. 6194 a
vysokým vynesením ministerským ze dne 3. března 1899 č.
4941. V Praze. Tiskem a nákladem Cyrillo-Méthodějskó
knihtiskárny V. Kotrby. 1899.
II. Dějiny Zjevení Božího Starého Zákona. Pro třetí třídu gymnasijní sepsal Dr. Antonín Podlaha. S 54 obrázky a mapou
Palaestiny. Schváleno, vys. vynesením nejd. kníž. arciK ordinariátu v Praze ze dne 4. Července 1898 č. 6194 a vys. mi
nisterským vynesením ze dne 10 března 1899 č. 4743.
V Praze. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství
V. Kotrby. 1899.
I. Rozvoj rakouského školství v letech šedesátých, kterýž
českému jazyku popřál přirozeného práva a umožnil,' že mlá
deži naší doptalo se vyučování v jazyku mateřském, vyvolal
i na poli vědecké a školské literatury čilejší ruch, a češti
učitelé jali se sepisovati České učebnice. Počátky byly ovšem
skrovné. Jest zcela přirozeno a proto pochopitelno, že v teh
dejších poměrech vázáni byli na německé vzory učebnic approbovaných i školskými i církevními úřady. Bylo tomu tak
ve všech obórech gymnasijního vyučování,, nebylo jinak ani
v nauce náboženské. Než nelze popříti, že i v těch letech, kde
němčina opanovala veškeré školství, náboženství mělo přece
jen jaksi výlučné postavení; učitelé náboženství vyučovali
v jazyku českém i tam, kde ostatním předmětům byla něm
čina nařízeným jazykem vyučovacím. Tak tomu bylo na Staro
městském gymnasiu akademickém, kde katecheta byl nadšený
ctitel a pěstitel jazyka českého. Professoři náboženství pomá
hali si při nedostatku Českých učebnic explikacemi.
)
*
Než
záhy povstaly samostatné učebné knihy, o jichž sepsání s ne
všední pílí pečovali Dr. Ant. Frencl, a nad jiné činný a vě
hlasný kněz Bohumil Hakl, tehdy professor gymnasia v Krá
lové Hradci, v pozdější pak době nestor Moravského písemni
ctví, nezapomenutelný f Dr. Matěj Procházka, professor nábo
ženství a češtiny v Brně. Knihy těchto mužů známy jsou ve
škeré české intelligenci a lze právem říci, že vykonaly službu
výbornou. Než nové doby, nové proudy vyžadovaly pokroku
i v oboru náboženském. Avšak zamlčeti nesmíme, že při roz
květu literatury, jakýž u nás v posledních desítiletích zname
*) Viz rOsvěta“ ročník 29. č. 9.
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náme, nemůžeme še vykázat! poměrnou utěšenou produkcí
praktických učebnic pro vědy náboženské. Nelze se ani diviti.
Pokládáme zajisté upraveni řádné učebnice za práci nad míru
nesnadnou; vyžaduje u spisovatele nejen solidní vědecké prů
pravy, ale i mistrnou dovednost spisovatelskou a routinu; jíž
lze nabyti jen dlouholetou zkušeností .školskou.
Celou tuto způsobilost shledáváme u f Dra Jana Pro
cházky, bývalého professora gymnasia v Mladé Boleslavi.
Škoda toho nadějného života, že tak záhy, v rozkvětu spiso
vatelské činnosti své schvácen v hrob. Jeho „Základní nauka
náboženství katolického“, byt pro V. třídu gymnasijní byla p'oněkud obsáhlá a těžká, jest dodnes cennou vědeckou knihou,
kteráž dobré služby koná i studujícím bohosloví i kněžím
v praktickém životě. Než „Mravovéda katolická“, kteráž z péra
téhož spisovatele vyšla, náieží k nejlepším učebnicím katoli
ckého náboženství na středních školách. Vědeckou kvalitou,
slohovou úpravou i praktičností výborně se hodí pro studenty
VII. třídy. P. Dr. Ant. Podlaha, tento veleplodný náš theolo
gický spisovatel, zavděčil se nám nemálo, že knihu tu v nové
upravil vydání. Jsme si toho jisti, že kniha jeho záhy dojde
zasloužilého rozšíření, a že čeliti loudě vítězně soutěži, jakáž
brzy nastane na poli školské literatury náboženské. Jest již
nyní ozdobou tohoto odvětvi českého písemnictví a zůstane jí
nadále. Zasluhuje, aby na všech českých ústavech byla za
vedena.
II. Jest naší povinností, abychom upozornili na jinou
knihu sepsanou týmž neúnavným spisovatelem, knězem Drem.
Antonínem Podlahou. Sepsati a upraviti vhodnou učebnici
rDějin Star. Zák.u pro tertiany pokládáme za práci nad míru
obtížnou Nesnadnou proto, aby spisovatel z ohromného mate
riálu, jakýž jést mu zpracovati, dovedl vybrati tolik a to, čeho
žákům katolickým v 3. třídě gymnasijní jest potřeba, aby
vyhnul se i přílišné stručnosti i nemístné rozvláčnosti. P. spi
sovatel snažil se této nesnázi Čeliti a zdá se nám, že se
zdarem.
Do podrobného rozboru knihy p. Dra. Podlahy tentokráte
nehodláme se pouštěti, majíce toho povědomost, že p. sp.
knihu svou zpracuje na základě ustanovení nejdůst. pp. biskupů
rakouských, dle kterých dějinám Starého zákona vykázán bude
pouze i. semestr v tertii. Pak ovšem bude mu vybrati jen ty
stati, kteréž jsou nutnou průprav u a podkladem veškerého
učiva v následujících ročnících. Ze p. Dr. Ant. Podlaha pro
sepsání knihy Dějin Star. Zák. jest mužem nad jiné povola
ným, za to nám ručí jeho spisovatelská činnost. České intelligenci známo jest jeho výborné zpracování knihy francouz
ského učence J. Vigourouxe „Bible a nejnovější, objevy v Pa
lestině, Egyptě a Assyrii.“ — P. spisovatel chystá k tisku
učebnici Dějin Zákona Nového. A tu dovolujeme si vysloviti
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přání, aby pokud možno, aspoň v životopise Pána Ježíše, při
držel se doslovného znění evangelií. Musit učitel náboženství
v třídě IV. toho dbáti, aby žáci slovům z knih Nov. Zák.
nejen řádně rozuměli, ale i slova Písma sv. vštípili si v pamět.
Dovedou-li studující reprodukovati řeči Ciceronovy a verše
Horatiovy, proč ne Písma sv. ? Dle naši zkušenosti lze toho cíle
dosíci snadno. Slova pak v evangeliu zůstanou v paměti, ba
i v srdci studujícího jako drahocenná památka i na dlouhá
budoucí léta. — Co na knize p. Dr. Podlahy se nám zvláště
zamlouvá, jsou vhodné a pěkné obrázky, kteréž jsou pravou
ozdobou knihy. Též mapička dobrá, jenže nápisy pouhým okem
sotva jsou Čitelné. Tisková úprava je výborná, středním školám
zcela přiměřena. Tiskárně p. V. Kotrby slouží ke cti.
Prof. Jos. Havránek.

Dr. B. Neteler: Das dritte und das vierte Buch der Könige der
Vulgata und des Urtextes übersetzt und erklärt. Münster in
. W. Theissing, 1899. Str. 338 vel. 8°, cena 6 Mk.
Spisovateli zvláště na poli biblické konkordance chval ně
známému na mysli tanula příručná kniha, která by vedle
překladri z původního hebrejského textu a z latinského textu
Vulgáty pořízených podala i věrný kommentář k oběma kni
hám Královským anebo, jakož dle příkladu LXX stalo se
zvykem již ustáleným nazýváti, ku třetí a čtvrté knize Královské.
Schvalujeme snahu tuto zplna, neboť má příručnou knihou
Netelerovou dána býti možnost i těm, kdož biblické hebrej
štiny znalí nejsou, aby informovali se o nynějším stavu exegetického i věcného výkladu obou knih, o královské době
israelské neocenitelné zprávy poskytujících. Kniha Netelerova,
připsaná nejdůst. biskupu münsterskemu H. Dingelstadovi,
skládá se ze zevrubného úvodu, otázce o složení obou knih,
o pramenech v nich užitých a o spisovateli věnovanému, načež
následuje překlad, upravený dle tři velikých období, a sice
dle období kralování Salomonova, dle období jdoucího od
Salomonovy smrti až po zkázu říše severní a dle období od
zkázy říše severní až po vyvrácení Jerusalema skrze Nebukadnesara II. Každé období rozděleno jest opět v menší oddíly,
historicky i věcně uzavřené a hojnými i cennými poznámkami
opatřené.
Přihlížíme-li ku vnějším vlastnostem posuzovaného spisu,
tož jest vedle účelné a vhodné úpravy, jež bude zajisté vítána
každému, kdož se blíže biblickou minulostí obírá, především
vytknouti přesně promyšlenou i na samostatném chronologickém
základě spočívající osnovu a rozsáhlou znalost věci i příslušné
literatury. Neteler těží zplna z bohaté studnice assyriologických
a egyptských nálezů pro úkol svůj; vede si při tom soudně
a s příslušnou střízlivostí, čímž dospívá k úsudkům relativně
důležitým. Tu a tam ovšem možno učiniti námitky proti
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jednotlivým jeho vývodům, ale námitky ty nemají míti úlohou,
aby snad ceny spisu ujímaly.
Vizmež především úvod. Podrobným vývodem dospívá
Neteler k úsudku, že Část knihy Královské — rozdělení ny
nější ve dvě knihy jest, jak všeobecně známo, teprve dílem
humanistů XVI. stol. — byla sepsána ještě před vyvrácením
Jerusalema r. 586 př. Kr. Tato část nepochybně končila
zprávou o Joakimovi, ježto odtud není již žádný pramen při
pomínán. v Egyptě j ak, kamž se Jeremia po pádu Jerusalema
a po zavraždění Gedaljově utekl, zajisté nebylo pramenů pro
knihu Královskou potřebných. Pokud se týče těchto pramenův,
usuzuje Neteler, že byly zdrojem pro dějiny Salomonovy spisy
proroků Nátana, Achie a Adda, v knize Chronik připomínané,
osudy pak líčené při Salomonovu nastoupení jsou dle dohadu
jeho podány zvláště dle spisu Nátanova. Stopy spisu Nátanova
zjevný jsou však i ve druhé knize Samuelově a sice rovněž
s přidátky téhož rázu, jako na počáku knihy Královské, z čehož
vyvozuje Neteler vnitřní jednotu knih Samuelových i knihy
Královské, zřejmou i na venek v číslování LXX a Vulgáty.
Mnohé parallely knihy Královské se spisy Jeremiovými, jakož
i zakončení tak úzce sloučené se životními osudy velikého
proroka daly vznik theorii, že sluší hledati skladatele knihy
Královské v řadách Jeremiových žáků, při Čemž nejvíce zření
obracováno k osobě proroka Baruka. Neteler vážnými důvody
podpírá však domněnku, že spisovatelem knihy Královské byl
Jeremia sám.
Úvahy bedlivé hodna jest i chronologická soustava Netelerova, snažící se vyrovnat! různosti v řadě králův israelských
způsobem přirozeným, bez násilného měnění čísel dochovaných.
Neteler prokazuje především, že do úhrnného počtu let jed
noho kralování pojaty jsou i rok nastoupení i rok úmrtní toho
onoho krále — jinými slovy, potvrzuje seznáni, které již učinil
M. Niebuhr, a přijímá chronologickou methodu postdatující
i pro datování dle let králův israelských a judských. Epochu
Salomonovu vypočítává k r. 972 př. Kr., v dalším pak vývoji
obojí královské anagrafy jsou mu korrektivem známé chrono
logické údaje assyrské z dob Achabových, Jehuových a Hoseových. Až po dobu Pekachjovu lze položky Netelerovy
zásadně schvalovati, až teprve na konci řady králův israelských
utíká se k hypothesi. duchaplné sice a již na jiném místě
*)
blíže zdůvodňované, ale současným zprávám zásadně odporující.
Dle Netelera jest Pekach protikrálem Pekachjovým až do
r. 737 př. Kr.. odtud až do konce r. 721 samovládcem. Dle
II. Král. 15, 30. usmrtil Pekacha Hosea i stal se sám králem,
*) Assyriologische Schwierigkeiten assyrisch-alttestamentlichen Gleichzeitigheiteu des Zeitraumes von Manahem bis zum Ende des Reiches Israel.
Münster, 1894.
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načež prý vládl buď jako „král“ dle slot Královské knihy,
buď jako amíl pihatí dle současného záznamu assyrského až
do r. 703 př. Kr.
Položka tato vyhledává, aby znovu zkoumány byly
všechny současné chronologické záznamy. Východištěm jsou
annály assyrského krále Tiglatpilésara III. a assyr-ské chroniky
eponymů, kteréžto obě památky jsou rázu současného i officiálného, pojednávají-určitě o událostech israelských a řádí je
chronologicky. Assyrská chronika eponymů zaznamenává k r.
734 výpravu do Palestiny (ana” Pilišta), proti Damašku roku
733 a 732. Dle annálů Tiglatpilésara III (ř. 150 sld.i zavázal
se r. 738 př. Kr. Menachem král israelský-. (Mí-ni-hi-im-mí ál
Sa-mí-pi-na-ai) poplatkem, byl tudíž r. 738. králem říše severní,
kterýž údaj sluší srovnávati s II. Král. 15, 19. sld. R. 734
pronikl assyrský král podél břehu mořského až. po Gázu,
r. 733 a 732 vytrhl ale se vší mocí proti králi Resonu v Da
mašku, o kteréž výpravě podávají zprávu annály jeho ř. 195
až 209 sice porušenou, ale králův Nimrudský nápis na desce
jílové, rev. 11 jmenuje mezi poplatnými králi Achaza judského
(Ia-u-hazi11 Ia-u-da-ai) spolu s Mítinti askalonským. O Mítinti
askalonském víme z annálů, že stal se poplatným za výpravy
proti Gáze, tudíž dle asšyrské chroniky eponymů r. 734. ježto
pak Achaz s nim spolu se jmenuje, sezná ráme, že Achazova
válka s Pekachem israelským a s Resinem vedena byla buď
r. 734 př. Kr. buď maličko před tím, spolu pak dovídáme se
z. výsledku svého rozboru, že Pekach r. 734 vládl v říši se
verní. Mezi Menachema a Pekacha klade bibli dvouleté pano
vání Pekachjovo, které tudíž zařaďovati jest asi do r. 737 až
735. Klade-li Neteler vládu Achazovu do r. 724—709, ocituje
se ve zřejmém odporu i s biblí i se záznamy assyrskými,
neboť dle biblí i dle těchto záznamů jest Achaz současníkem
Tiglatpilésara III. vládnuvšího 745—727 př. Kr.,'a hlavní pří
činou jeho války proti Damašku i, zkázy Resonovy.
Třeba tudíž v některých Částech chronologické soustavy
Neteléřovy rektifikace, při níž není lze vyhnout i se změnám
v zachovaných číslicích biblických. Stěží již podaří se přivésti
ve shodu soustavu těchto číslic, která patrně byla za dob
exilia z neznalosti původního hlavního pramene, \. knihy skutků
králův israelských“, v nynější neshodný stav uvedena. Ze staly
se změny v číslech později, soudím z okolnosti jiné. Ana čísla
kralování israelských neshodují se s pevným chronologickým
zařáděním Assyrů, shledáváme při bedlivé úvaze naprostou
shodu věcných údajů biblických s údaji assyrskými. Pokďsím
se výrok svůj objasniti na událostech, se zkázou říše severní
souvislých^ Že zápisu II. Král. 17, 2. jest na bíledni, že pod
nikl SalmanassaT V. proti poslednímu králi israelskému Hoseovi
výpravy dvě. Nepochybně ještě v prvém roce svém. r. 726
př. Kr., vytrhl Salmanassar proti říši israelské a přinutil
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Hoseu znova k závazku poddanskému a poplatku. Hosea sice
tehdy se podrobil, záhy však, donucen jsa veřejným míněním
v zemi své, Assyrům nepřátelským, hledal pomoci v Egyptě;
Pikle tyto seznal zavčas Salmanassar a stanul s vojskem svým
na půdě israelské, dříve ještě, ne'ž bylý přípravy Hoseovy
ukončeny a egyptské vojsko mohlo se přiblížit!. Hosea v místě
neznámém obležen i upadl do -zajetí assyrského; jak se zdá,
poddal se Hosea dobrovolně, ježto byl při životě zachován
a toliko do žaláře uvržen. Byl tudíž Hosea zajat teprve za
výpravy druhé a teprve po pádu jeho oblehl Salmanassar
Samarii. Obléhání potrvá!o do tří let a na konci třetího roku
zemřel Salmanassar r. 722 př. Kr., počalo tudíž obléhání Sa- •
marie r. 725 př. Kr. a s tímto rokem splývají i druhá výprava
Salmanassarova i pád Hoseův, Kanón israelský. (II. Král. 17, 1)
přikládá Hoseovi devět lét vladařských; rovná-li se tudíž
r. 725 Hoseovu roku IX., nastoupil Hosea po Pekachovi r. 734
př. Kr., ale právě v roce, za něhož válčil Tiglatpilesar III.
š Hannonem z Gázy, tudíž v r. 734., dle svých vlastních slov
(Malé nápisy I, 15—18) vpadl Tiglatpilesar do říše israelské
a odvedl lid z veliké části do zajetí, načež „Pekacha, krále
svého, svrhli, a Hoseu ku království nad nimi ustanovil jsem“:
(Pakaha šarrušunu iskipuma Ausi’ [ana šarruti] ina ílišunu
aškun). Současně obdržel král assyrský od Hosee 10 talentů
zlata a blíže neudanou část stříbra poplatkem. Shodují se tudíž
zprávy biblické s assýrskými úplně, udávajíce, že nastoupil
Hosea r. 734, a praví-li II. Král. 17, 6, že vzata byla Samaria
v IX. roce Hoseově, jest to omyl, upravovatelem knih Králov
ských za doby exilia zaviněný. Odkazuji ke slovům svým, jež
pronesl jsem o věci této na místě jiném (Dějiny starověkých
národů východních I., 343): „Tento případ“, pravil jsem, „jest
pozoruhodný, ježto projevuje, že biblické synchronismy byly
teprve, do textu, knih Královských vloženy z.. pozdější redakce,
a sice redaktorem, který již nerozuměl pramenům starším,
který již nevěděl, dobyl-li Samarie Salmanassar či Sargon,
protož poznamenává dle dobrého původního pramene, že
byl Hosea • Salmanassarem svržen, avšak nejnlenuje krále assyr
ského. který vzal Samarii, pád pak Samarie nedověcně klade
do posledního roku Hoseova“.
'
Dr. J. V. Prásek.'
České uměni. Sbírka uměleckých děl. Dílo I.: Stará Praha.

100 akvarellů Vácslava Jansy. Popisuje Jan Herain. Po
řádá a vlastním nákladem vydává Bedřich Kočí v Praze.
Sešit 1. Cena 75 kr
Je to opravdu nákladný, ale spqlu záslužný podnik, je
hož podjala se firma p. Kočího, seznamovati totiž širší kruhy
s českým uměním výtvarným, a zasluhuje proto v této své
činnosti podpory všestranné. Že to bude dílo zdařilé, k tomu
opravňuje nás plnou měrou hned první sešit Staré Prahy
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kterýmžto dílem se celý podnik praesentuje. Vyznáváme
upřímně, že první krok je velice šťastný a volba že jest velmi
dobrá a — řekněme to upřímně — časové potřebě vyhovující.
Budef aspoň takto zachována budoucnosti Stará Praha, nežli
ji moderní nenasytný Moloch zcela pohltí. Vždyť již nyní,
abychom s Klášterským, který napsal úvodní báseň k dílu
tomuto, mluvili, „ten, jenž kdysi, studentík drobný, sníval
o Tvém kouzlu v podkrovní svojí jizbě, muž teď, zmaten točí
se, stará Praho, hledá Tě, hledá; ten, jenž zná tě, venkova šedý
stařec, k pouti slavné který v Tebe spěchal, .stojí, neví, věřit-li
může zraku, v Činžáků moři“. Proto, zajisté, „rychle, rychle,
• nežli nám na vždy zmizí, nechrne táhnout obrazy staré Prahy
před svým zrakem, který chce snít a vpíjet v její se krásuX
A ti, kdož nás jí prováděti budou, jsou síly k tomu nad jiné
povolané a osvědčené. Stane se ták v plném stu akvarellů
Jansových ve věrné, barevné, umělecké reprodukci domácí, jež
slovem prováděti bude konservátor Heram. První z nich uka
zuje nám Jiřskou ulici na Hradčanech, s malebným pohledem
na sv Janskou kapli a jižní stranu chrámu sv. Jiřského, věž
sv. Vítskou a část královského paláce, a obraz ten doprovází
Herain pěkným a poučným textem. Vyjímáme z něho ukázkou
toto : „Zrušením kostela a kláštera sv. Jiří prodány jeho mo
vité i nemovité statky v dražbě . . . strženo za ně 514.013 zl.
46 kr. Po srážce dluhů 62.534 zl. 55 kr. zbylo čistého jmění
sv. Jiřského kláštera 451.478 zl. 91 kr., kteréž odvedeno do
fondu náboženské matice a kostel sv. Jiřský přikázán do její
správy. Odvedl tudíž před sto lety klášter sv. Jiřský téměř
půl millionu zlatých do náboženské matice a dnes nemůže si
náš národ na příslušných místech vymoci, aby alespoň při
měřená subvence byla poskytnuta na řádnou a důstnjnou re
stauraci naší české nejstarší umělecké i historické památky,
kde odpočívají těla českých knížat a světic. Stačil by na re
stauraci tříprocentní úrok po 20 let, poskytnutý z bývalého
jmění kláštera sv. Jiřského-.
Upozorňujeme rádi na nádherné dílo toto. Vyjde ve 26
sešitech o 4 obrazech, napnutých na silném bílém kartonu ve
formáte 33x45.
T.
Obrázkové listy pro školu a dům. Rada I. a II. Sklad spo

lečnosti pro rozmnožovací umění ve Vídni. V kommissi c. k.
školního knihoskladu.
Účel těchto obrázkových listů jest dvojí. Nej bližší jest
účel didaktický; majíť obrázkové listy tyto býti pomůckou
k názornému vyučování; kromě toho však mají státi se nejen
pro mládež, nýbrž i pro dospělé zdrojem uměleckého požitku,
jednak budíce a tříbíce, jednak živíce umělecký krasocit a
lásku k uměni. Nelze neuznati, že obojí tento účel jest krásný
a zásiu žný, a že se tím celý tento podnik staví do služeb
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vzdělanosti duševní. Proto zaslouží již sám o sobě všeliké po
zornosti a podpory. A společnost pro rozmnožovací umění, jež
k uskutečnění a fedrování podniku toho se ustavila, věnovala
se dosažení účelu svého s plnou opravdovostí. Za tou příčinou
zajistila si spolupracovnictví vynikajících umělců rakouských
všech národností, aby obrazy jí vydávané byly opravdu váž
nými a skutečnými uměleckými pracemi, a mimo to provází
též, kde toho třeba, obraz příslušným textem. Obrazy samy
zasahují do různých oborů; jsout tu zastoupeny biblické dě
jiny, pověsti a legendy, pohádky, dějiny vlastenecké i vše
obecné, zeměpis domácí i všeobecný, líčení života národního,
život zvířat, technická zařízení, dějiny umění, — a sice obrazy
illustrujíci pověsti a legendy, a z části i ty, jež pohádkový
obor zdobí, provedeny barvotiskem, kdežto obrazy tříd ostat
ních vycházejí jenom tiskem černým, ve formátě 48x37 cm.,
s textem českým, polským, charvatským, slovinským, ruským,
německým, vlaským a rumunským. Celkem zamýšlí se vydati
prozatím asi 500 listů.
Posud vyšly dvě řady obrazů, každá o 25 listech. Řada
první zahájena podobiznou Jeho Veličenstva od K. Pochwalského, načež následují obrazy z ostatních oddělení. V prvé
sérii poutají nás přirozeně nejvíce biblické obrazy Jeneweinowy: První lidé, Narození Kristovo a Cesta na Golgotu, dále
Schwaigěrova „Libuše4, nebot nejen že jsou to práce umělců
našich, nýbrž týkají se též oborů nám nej bližších. Ze jsou zda
řilé, za to nám ručí již jména mistrů. Ostatně pak jsou tu
ještě jiné práce českých umělců, jako Schwaigerovi „Hunové4
a Urbanovo „Středověké městu". V řadě II. má Schwaiger
pokračováni „Hunů4 a „Turnaje rytířské4, Urban podává po
hledy „Z města za války třicetileté4 a (s Leflerem) „Městský
život za války třicetileté4, od Brožíka je císař Maximilian I,
Tomec má zde pohledy na Prahu a Jenewein dva biblické
obrazy: Mojžíš a hořící keř a Vzkříšení Lazara. Z jiných
obrazů zajímá zvláště: Románské hradiště. Císařovna Marie
Terezie, Mariánská legenda, Křižáci, Románský klášter, Solné
báně ve Věličce, Dům ve slohu románském, Svatý Severin.
Provedení obrazů, zvláště některých listů, je velmi pěkné, a
chvály hodno jest, že i v té přič ně Společnost zadává práce
ty různým firmám bez rozdílu národnosti. Doporučujeme tudíž
rádi celý tento podnik nejen pozornosti, nýbrž i přízni milov
níkův umění a podporovatelů vzdělání i poučení. Jednotlivý
list Černě provedený stoji 5 kr., barevně provedený 10 kr.
Obrázková revue Dra. Ant. Podlahy, již před delší dobou
ohlašovaná, konečně vyšla, a pravíme to s radostí, způsobila všade
milé překvapení. Sličná úprava, sličný obsah. Prosa i verše, po
učení i zábava lahodí duchu, a pěkně provedené, vhodně volené
obrazy lahodí oku. Jen hojně podpory pro list ten. od dávna
toužený, aby nejen se udržeti, nýbrž i Čilý život žiti mohl. NejlepŠÍ snaha vydavatelova je zřejmá: ten koni! svou povinnost
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dle nejlepšího svého vědomí a dle svých sil: konej mez i my,
co na nás jest, a celé dílo korunováno bude výsledkem nezlep
ším, Předplatné na vydání obyčejné obnáší ročně 7 zl. (poštou 8 zl.).
Národní Album. Od té doby, co jsme se, o této publikaci
byli zmínili (viz Č. k. d. r. 1899. Č. 3.), vyšla již celá řada se
šitů. obsahujících veliké množství podobizen mužův a žen v růz
ných oborech České práče působících, .resp.- působí vších. I české
duchovenstvo, starší i mladší, slušně tu zastoupeno. Uvádíme
zde jména, aby vidno bylo, jak si tu práce kněžstva českého vší
máno. Jsou to (seš. 4—20.): Ekert, Navrátil, Drozd, Hakk Blanda,
Hlavatý. Kadeřávek, Sýkora. Jaroši. Sedláček, Pecháček, Hattala,
biskup Hais, Jirsík. Bauer. Potting-Persing’, prob. Hora, Gruda,
Šimerka., Brodský, Kosmák, Dostál, Chlumecký, Šťastný, DaneŠ,
Tumpach, Podlaha, Lehner, Hrádek. Vřeštál, Dobrovský, Zikmund,
Vychodil. Krýštůfek, Pospíšil. Dostál-Lutinov, Sou kop, Bouška,
Ježek, Vrba, Koudelka. Košťál, Vaněček, Škoda, Hlavinka, Kouble,
Ješina. Beran, Bakalář-Srbecký. Budík, Vacek-Kamenický, Vinařický, Sřůtek, Mat. Procházka, Bezděka, Vojt. Nejedlý. Vojt.
Sedláček, Jos. Smetana, Krolmus. Ant. Marek, Jos. Ziegler,
Sasinek, Osvald, Kmet, Mišík, Zaymus, Andrej Hlinka, Křížkovský, ♦
Puchmajer, Faustin Procházka, Volný, Krásí, . Jirák, Vondruška,
Vlasák, Zgoda-Křen. Úpravu i provedení podobizen dlužno cliváliti. Upozorňujeme opětně na „Národní Album“ a doporučujeme je.
Kalendáře katolické nastupují zase cestu po městech i dědi
nách, a jak se zdá, nabývají stále větší obliby. Aby obliba ta
byla trvalá, jest zajisté přáním každého upřímného přítele lidu.
K tomu cíli je však zapotřebí, aby obsah kalendářů těch byl
opravdu výtečný, a to jak v části poučné, tak v Části zábavné.
Články poučné bucftež psány slohem lehkým, profetiňkým a ve
formě snadno přístupné i snadno srozumitelné, kdež autor nemějž
na mysli sebe, aby, se snad blýskal oslňující a notnou dávkou
cizích slov prošpikovanou dikcí, nýbrž čtenářstvo. A podobně
i povídky buďtež dobře voleny, aby nejen bavily, nýbrž ve formě
zábavné též poučovaly a ušlechtovaly. Z letošních kalendářů do ,
rukou senám dostaly: 3/oravan, J/eč, Poutník a Svato- Václavský
HalevicLfír. Články poučné v nich obsažené jsou dobré. Co se
povídek týcé. možno i ty celkem pochváliti, byt leckterá z nich
mohla bytí bialirazena lepší, ne-li původní, tedy překladem.
Někde pak by zase neškodilo ašpoň to, aby se péra užilo častěji
— ke škrtání: povídka by tím jen získala. Tak k. př. podivně
zní otázka františkána-jálma-missionáře Hory v obrázku „Za
korunu mučenickou“ (v „Meči“),, když se ptá'Svého soudruha;
„A která jest u nás víra otců, víra původní?“ Zvláštní missionář!
Jinak, doufáme, že se kalendáře ty líbiti budou.
Mše náboženské matice. Toto poučné a důležité pojednání
ysdp. kanovníka Dra. J. Sedláka, jež právě v našem „Časopise“
bylo ukončeno, vydáno též ve zvláštním otisku, 'nač dovolujeme
si zvlášť upozorniti.

