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Qyrilom etodějská liga v JK an ad ě
a j e j í p é č e o apoštolát

katolického tisku .

V á cla v V^VOSTÍ*EZ:
Před svátkem sv. Františka-Saleského, patrona katolického tisku, vy
dali jsme v našem^misi jním věstníku "NEDĚLE1'(č .21 .) všeobecně platné zá
sady o potřebě Šíření katolického tisku. Dp.František A. Dostál,S.J, zde
mimo. jiné. praví:
’’Svátkem sv.Františka začíná měsíc katolického tisku - měsíc únor:
Máme si znova uvědomiti důležitost katolického tisku a nadchnout! se pro
‘účinnou spolupráci v jeho šíření a podpoře..^. Účinnost; tisku na nás a na
veřejnost je zřejmá. Říká se:’’Pověz mně,s kým se stýkáš,a.:;já ti
povím,
jaký jsi1
.’ Stejně můžeme říci:’’Pověz mně, co čteš,a já ti .povím, jaký jsiv
Tiskem, radiem, televisí, jsme nutně ovlivňováni)v našem smýšlení a jed
nání. Kdo čte knihy, časopisy a noviny nekatolické, nevereckě, nepřátel: ské Církvi,^nebo mravně^závadné^ postupně přijímá jejich názory a uplat
ňuje je nevědomky ve svém životě, zvlažní ve Víře, přestává býti praktic
kým katolíkem, nebo dokonce ztratí Víru a.pomáhá k vítězství zla na svě
te...Takové tiskoviny nemáme číst ani odebírat’ani připouštět do domu...
....Naopak, naše rozhodné stanovisko musí býti; CIST A ODEBÍRAT,SIŘIT A POD
POROVAT KATOLICKÝ JTISK. Katolický tisk je'veden v duchu správnéhokřestan.ského ’světového názoru, informuje pravdivě o světových událostech a dě~
vjinách, -^vysvětluje'.a podporuje znalost- sv. Víry a křesťanských sociální ch..
a;;mravních zásad...Každá rodina nebo jednotlivec má odebírat aspoň jeden,
■katolický list nebo časopis...” .',
^ •
..
.i'.;;
Ještě před tím, než „do .Kanady přišel náš první politický uprchlík,
.byla zde otevřená snaha..-Zaplaviti'krajanskou Kanadu nekatolickým a Často
.dokonce pr.otikatolickým tiskem¿ .Později, když nejdp. opat svat ¿prokopský
Ondrák, na odčinění hrozné-urážky, způsobené příslušníky českého' .. národa
.Neposkvrněné panně,. vyhlásil akci,.obnovéní Mariánského sloupu v osvobo
zené Praze^ vyvrcholil:.útok.-tohoto .tisku*.Ano,jeho zaujetí proti Církvi, ’
jrež také příkladně, odolává komunistickému zlu ve světě, šlo tak :daleko
"že .jeden nekatolický krajanský časopis v Torontu vydávaný, si odvážil hru
bě /srovnat! budování -nové sochy Panny Marie v exilu se současným-budová-’
ňím^sochy bolševického vraha - Stalina v Praze..-. Nemohli, jsme ’tehdy ani
’uvěřit., že po tolika smutných zkušenostech, by mohl býti ještě
některý'
krajan schopen tak velké zloby. Pro naše katolické pracovníky v- CML
'to':
bylo pobídkou, aby pečlivěji, prozkoumali veřejné poměry krajanského’, ž i - :
vota, v'Kanadě. Bylo.z jištěno.., že mocné skipiny našich-krajanů a; exiliantů
■mají program, směřující k 'tomu, aby: Náš katolický živel; byl v-rozlehléKanadě systematicky umrtvován, ztížením existenčních podranek uváděn pod
•khůiu dolarového-materialistického myšlení (větší závislost),..byl ;-osla-:
boyán zájem o věci veřejné;. (Často se jen na oko rozvadily nevěracké kru-•
hy, aby oslabily důvěru v možnost poctivé politiky, aby oklamaly.či osla
bily oprávněnou kritiku a snahu po nápravě), bylo zneužíváno planého-vla
stenčení k dosažení t, zv. jednoty (t.j. kompromisu se zlem),byli hledáni^zrádci a lidé prodejní atd.,^atd. Zejména v poslední době, ■kdy.je • ve
světě některými deruhy podporována koexistence s komunismem, jsou. naši ne
ohrožení katoličtí pracovníci pomlouváni, vyřazováni z veřejného vlivu,
vylučováni z krajanských organisací... Většina resol.Ucí .
‘'schválených”
na s-chůzích krajanských organisací, krajanský tisk. i rozhlas’
,podporoval

a stále podporuje tento tendenční rozvrat.
^
; .f i•. /
j
i\ s '
•'
CML v Kanadě tedy nemohla a nemůže spoléhat! na ’'nestrannost" a solid
ní postoj kra janského.tisku v Kanadě-. Věnovali jsme proto od počátku jnasí
činnosti zvýšenou péči .podpoře a šíření katolického tisků, abychom připo
mínali základní pravdy naší sv. Víry a katolické stanovisko k praktickému
životu. Později se ukázalo nezbytné-doplnit! tento program vydáváním vlast
ních publikací, které by přihlížely k specielním kanadským poměrům. Zemský
výbor CML se rozhodl vydávat! zatím neperiodický věstník: CYRILOMETODĚJSKÁ
LIGA V KANADĚ. První číslo vyšlo 3. července 1952*;
Katolickému novináři je dovoleno psát! jen to, CO JE PRAVDA.Avšak zlo,
které je pravda, a proti kterému vystupuje, MUSÍ BÍT JESTě JVZNI DČINNE ^ a
ohrožující’ ještě dnes. Vystupuje proti tomu zlu, ne proto,že se
skutečně
stalo a že je již mrtvé a dnes bezvýznamné, že je to skutečnost minulosti.
Vystupuje proti minulému zlu JEN PROTO, ABY ZAMEZIL DALŠÍ ZLO, KTERÉ JEŠTE
DNES A V BUDOUCNOSTI OHROŽUJE NAS A LIDSKOU SPOLEČNOST. Nepřátelé katolické
Církve a vyznavači revolučních principů často postupují opačně,říkajíc to
mu, taktické jednání. Dokonce naše:křesťanské stanovisko využívají jako by
bylo jen projevem slabosti. Pak je naší povinností poučiti je o tom, že. se
mýlí. Pro lepší.'pochopení uvádíme tento případ:NOVÍ ŽIVOT (roč.IX.,č.3,březen 1957,str*72); považoval za nutné ' dát!
tuto.odpověd na adresu též kanadského.krajaněkého tisku: " Vyzýval PiusXII.
ke křížové výpravě proti komunismu? - Dva zajímavé citáty:. "Pius.XII.vyzý
vá cělý svobodný svět k obraně a prohlašuje, že použití zbraní v boji pro
ti komunistickým okupantům je.přípustné „a mravně ospravedlněné; boj nabyl
povahy křížového tažení.a povinností .celého křesťanského světa je podílet
se na obranné bitvě."(Nový domov,č.215, 5.1.1957,str...3.).. - "Svatýotec Pius
XII.žádal o vyslání pozorovatelů do Madarska’a označil obrannou válku pro
ti násilí za přípustnou. "..(Čechoslovák, -roč.IX.,č,2,11.1.1957,str.4.) - lí
po zorňujeme. na .nutnost vyhnout se přílišnému zjednodušování a hlavně- vy
stihnout celý:smysl projevu tak .závažného, jako,'bylo vánoční-poselství Pia
XII. Je'to více než půlhodinový pro slov, který není možno vystihnout jednou
větou,.,'.Přinesli, jsme v lednovém čísle.’obsáhlé výňatky -a neopominuli --'jsme
ani’-důležité .místo o mravní -dovolenosti obranné války,-když se-všechny mí
rové prostředky .ukázaly neúčinnými-. Citáty "Nového ;domova" by' však měly být
bud doslovné nebo bez .’uvozovek. 0 nějaké výzvě k vojenskému' (a toto slovo
je třeba zdůraznit) křížovému taženi proti komunismu není v projevu Svaté
ho otce ani řeči. Naopak je nutné podotknout, ž e .celý proslov mluví o ^mírových prostředcích a duchovních zbraních, a pouze malý.odstavec, který se
zřejmě vztahuj e na MačLarsko,. říká, že obranná válků by byla za okolnos'tí,
které ji ospravedlňují, oprávněná a mravně dovolená.' - Nebylo by snad dobře’
příliš rychle zapomínat, Že na př. z vánočního- poselství 1955 citovali
i
moskevští komunisté, ovšem jen to, co se jim.hodilo. A především bychom si
měli všichni uvědomit, žé politická část vánočního poselství Pia XII.,kte-,
rá mluví o/tom, jak zajistit lidstvu mír a jak zachránit křesťanskou kultu
ru-před rudou potopou, se nedá "uskutečnit, jestliže se lidé nevrátí upřím
ně -k základům přirozeného práva, posvěceným'křesťanstvím, A právě .v. tom je
hlavní smysl papežova pro jevú. -k '"
-“ Očekávali bychom, že"Nový domov",'alesgoň dodatečně uveřejní správu,
ale-nic podobného jsme nečetli. Naopak, u příležitosti následujících (t.j.
posledních) vánoc,.uveřejnil úvodník "Pokoj lidem dobré vůleÍLod Prokopa V..
Havlíka, který vyjadřuje materialistický a chybný názor na smysl vánoc.Ta
ké věta: "Jediným receptem jak komunismu čelit může snad být vytvoření spo-
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kojeného soužití všech vrstev obyvatelstva a zajištění klidného živobytí
(Nový domov,roč.VIII., č.266 ,_.28. 12.1957, str•2. ), vychází ze stejného zákla
du, Totéž "vánoční číslo" ‘Nového T)domova nenechává nikoho na pochybách ja
kou linii sleduje, když na str 5. přináší jedenácté pokračování povídky z
vikingského života od G-udmundur ICamban: "Vidím širou a krásnou zemi", kde
stojí: .." A;tady stojí Erik Rudovous se svou nenávistí ke křesťanství.
Byla- to hluboká nenávist., poněvadž nevznikla snad z •urážky.,:kterou by byl
mohl osobně odpustit-. Byla to u něho, .stejně jako u většiny- jeho . souvěrců
v oné době, nenávist zděděná, nenávist mravního původu. .Mel.a~li .víra:■v Asy
slabiny, záležely především v tom, že Jcyla.vírou jen .silných l i d í •Ale
předbojovníci křesťanství, bez nejmenšího- porozumění*'.pro .její v y s o k o u .ži
votní moudrost, pro její vynikající hodnoty,-, pro duchovou i tělesnou kul
turu, zapalovali po vlastech pohanských národů požáry a hránice.jZnešvěcovali a ničili-jejich svatyně, uráželi a-káceli sochy jejich bohů- a každého,
kdo se postavil kříži na odpor, bez milosti zabíjeli, A právě z<:těchto pro
následování se zrodilo a vyrostlo vikingské řemeslo. Byla to krvavá škola,
v níž křesťané byli učiteli; a pohanští plavci přenesli získané' vědomostí
na Své lodi,na moře a do širokých ústí řek a obrátili je proti svým učite
lům. Byly podnikány trestné výpravy proti té křesťanské láji. Po dvě stě
let. nezapomněli na onen'jediný děn, kdy Karel Veliký dal ve jménu
Bílého
Krista.popravit půl^páta tisíce Sasů. Nad pohanskými-kraji ležel
krvavý
stín křesťanství. Přistoupení ke křesťanství bylo'největší zradou naJdeác^
utrpení a osudech pohanských- mučedníků. Křesťanství bylo jim odpornější nez
malomocenství. Křesťanství pro ně bylo - podle jednoho výroku z oné doby krvesmilstvím... "• - Odsuzuj.eme psaní Nového^domova a.našim čtenářům^se omlouváme, že jsme byli nuceni citováti takové urážející nesmysly. Učinili
jsme tak jen proto, abychom čelili cizí pečlivě připravené propagandě pro
ti katolickému, tisku, která nás nespravedlivě označuje, za nesnášelivé a oČekává, že si‘;.zajistí ‘naši kapitulaci, případně mlčenífalešným ^výkladem
křesťanské lásky k-bliŽnímu. (Zde-vzhledem k dotazům našich čtenářů- ozna
mujeme, že pan Pavel My slin z Dundas,Ont., který píše články do Nového do«^
mova a i,jinak spolupracuje s jeho vydavatelem -Masaryk -Memoriál Hall,Inc.
v Toronto.,?-, není'katolickým pracovníkem CML, protože v současné době není
členem výboru-•ani. Matní Skupiny v Hamilton ani Zemské skupiny v Kanadě,Za
jeho sjednání.proto heneseme odpovědnost.)
■
Počátkem září 1957 zahájili jsme vydávání misijního věstníku. "NEDĚLE"
Je to periodický" týdeník s určením zejména pro jednotlivé krajany á exulan
ty,' z© zptýlené po celé rozlehlé Kanadě. Dostali jsme řadu vděčných;; dopisů
od
Čtenářů pracujících na dalekém severu v lesích a dolech, od vzdálé-*
ných farmářů.,i"Také ostatní krajané rádi čtou dobrý katolický list, jehož
redaktorem, je dp. P,A. Dostál, S'.J. v Chatham, Qht. •(p.0.,Box.113),
takže
poslední, čísla '"Nedele" bylo již: nutno., vytisknout!;, v nákladu po 1000 kusech.
Katolických-knih. a publikací '¿srně prodali za-několik set dolarů.Dopoíručujebe a máme na skladě: .Píseň o Bema&eťtě,. Římský misál,Evangelia,Dev-.
čica S-lovače a j .Upozorňuj emé na vzácnou knihu J.jf,Voliéra:Putování Evro
pou do‘Říma. Příště podáme podrobnější- zprávu o katol.no vinách a časopisech.
Od nejdp.Msgre F.Planer.a z Říma jsme obdrželi- dopis(13.1* 1958),ve kte
rém píše.:
.nejsrdečnější a nejvřelejší Zaplať Pán..Bůh za.ten krásný dar,
co jste nám poslali,totiž, za 250 .dolarů.•Věnovali jsmé to na Nový život , ‘
kde bylo nejvíce peněz zapotřebí.-.. Máme přece jen dost přátel v celém exilu.a hlavně v Kanadě, kteří si svůj náboženský časopis za každou cenu udrží. To,nás naplňuje velkou nadějí..." Tento dík patří všem-našim spolu
pracovníkům a dobrodincům.
-- ooOoo-—
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• František HAŠEKr

''•

.* -I když víme, jak mnozí se budou těžko loučit!' se svo jí vžitou před
stavou "osvobození"'/ již si učinili na základe osvobodí telských pohádek
od dětství vštěpovaných, pokládáme za nezbytně, v prvé ■řadě umět se podí
vat statečně pravdě domočí, i když je' to někdy: nepři jemn é S v o b o d u našim
národům nikdy nikdonedověz 1 ani. nedal; vypučela jako rajský květ^ z mod
liteb, úsilí a utrpenxhpřísdušníků' našich národů a jejich' statečného po
stoje. Tb, co bylo našim národům častobimportovánp a předkládáno pod rou
škou osvobození, jeví :šě.;.vpo/' odstupu lei a-.ve světle pravdy jen jako snaha
o rozšíření zlomyslných nauk., které měly jediný úkol:^usnadnit! cestu zlu
-komunismu, •'<i
. .
^ .1
/.
^
"
Na pravdě jsou nám nepři jemné ^j en a jen naše vlastní chyby, a omyly.
Proto je třeba se umět s nimi -vypořádat. Zkušenost ukazuje, že charakter
ní člověk dovede svojí vůlí statečně odporovat. Jde však o to, k čemu na
še vůle směřuje. Být jen "charakterní11, s tím se v boji proti
komunismu
n e v y s t a č í J e třeba více. Je třeba zkoumat a dát si nekompromisní odpověčL.
A také si uvědomit, Že musíme umět zlomit sice pevně jednající, ale, ne*»
správně vedoucí vůli, být by to byla'vůle naše vlastní. Jak zjistíme, vede-li nás vůle, at již vlastní, nebo cizí, správně? Zjistí ke .to svým^rozumóvým poznáním, když porovnáme,^jsou-1i naše přání.v souladů s vyššími
t.j* Božími Principy. Ovšem, to předpokládá znalost Božích Principů. Zlo
může dočasně vítězit! jen na základě lidských omylů^a neznalostí.
£ivot lidský je tak. složitý, že člověk nemá možnost a ani nemůže být
sám sobě konečnou autoritou. Správnost našeho jednání tedy závisí
nejen
od naší vůle, ale též; rozhodnutí, koho si jako autoritu zvolíme.
"Volím
si tedy Ježíše Krista-jako autoritu" volají mnozí, "nebot s Ním musím zví
tězit". Potud je naše rozhodnutí správné. Ale co dál? Aplikovat.
správně
Jeho zásady do denního života můžeme jen tehdy, známe-li je dobře.. A do
volí s-i snad- někdo tvrdit, že cele obsáhl myšlení Bohočlověka, Syna Boží
ho? Už. tím by se rouhal a Ježíš nás varuje:* "Přijdou mnozí ve jménu Mém a
budou tvrdit, že Já to jsem. Nevěřte" l Jak's i ,tedy ^počínat? "Budu s vámi
až do skonání světa" říká však dále Ježíš a vytváří tím pro nás
zároveň
autoritu, jež nám má pomáhat tam, kde jsme se svým rozumem v koncích.Cír
kev Svatá, řízená Kristovým Náměstkem na zemi je touto autoritou.
Jsou nutné základní ctnosti pro Život křestana: Láska a pokora.Ztra
tí-li člověk jednu z těchto ctností, ztratil i druhou. Láska musí být sprarvedlivá, jínaknení láskou, pokora nesmí být^podlízání. Skoro po^dva ti
síce let Církev bdi a neústupně trvá na dodržování zásad v životě křestanů. Se svého učení neslevila a také nesleví anijcísměnky. Je vědoma,že je
jejím úkolem a povinností zastupovat a hájit Boží Principy na zemi. Proto
je neomylná ve věcech Víry. a mravů. A proto^ kdo vede^lidskou mysl proti
Církvi, vede s.ebe a své stoupence, at jde třeba jo celé národy, do zkázy.
Neporazil Boha mocný satan, něpbrazí Ho aničlověk, který je na tom o to
hůře, že není tak mocný jako satan a tudíž může být jen. V jeho- službách.
SLOVEK se může Snažit žiti v sebe větším odříkání, může žít sebedokonalej
ším životem i s ohledem na některá Boží přikázání, dokonce může položit^!
život za své-přesvědčení, jestliže'neuzná svrchovanost Boží - a to
může
být jen z pých^ - jestliže to všechno nečiní vtpokoře z lásky k : Bohu.-- a
lidskému Prostředníku, Pánu Ježíši Kristu, tedy j,e ve službách satanových
a každá jeho snaha a^práce končí zle:, můžeme, říci, .čím větší' bylúspěch
těchto snah, tím větší následuje kat as tr0faVlNede jíae se mýlit tím,- že; -i
dabel poskytuje- člověku určitou "svobodu": je to- yšak pouze dočasný stav
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a tato "svoboda" je pouze jakýmsi pro jev ém nebo výsledkem dábloyy taktiky.
Musí nakonec velmi brzy vyústit v nesvobodu a utrpení.
Je ďábelským snažením povýšit! taktiku, mezi principy: •přijme-il••to
člověk-,;"pak veškeré jeho snažení pro.-'.dobro, še obrací vniveč.-Tím jsme u
základu celé špatnosti, na níž'.stojí'vláda temných mocností za- ' železnou
oponou: Ghaos, «vzniklý pomícháním dočasných-pojmů s věčnými zásadami,který byv umele vytvořen v době t.zv. osvícenské, nastoupil svoji vládu -~,v
lidských myslích. Porušení a pomíchání hierarchie hodnot tím vzniknuvší je
tak vážného rázu, že by vzalo možná dlouhá -léta i desetiletí, aby se opět
evoluční cestou dosáhlo za železnou oponou kýženého Božího Řádu a ruku v
ruce s ním jdoucí svobodě, člověk však má svobodnou vůli. Jako. si nakonec,
ve své většině, lidé postavili dp čela vůdce, kteří je vedli pod různými
svobodářskými hesly k s.ebezňíčoní ••á okléštění, svobody, talc je i třeba, aby
se svobodně rozhodli konečně saními zúčtovat. "Hledejte království Boží a
to ostatní Vám bude přidáno"., říká opět Ježíš. Odtrhněme tedy svoji mysl
od různých těch dočasných', často i jen domělých materielních výhod, které
určití lidští vůdcové.slibovali a slibují, přestaňme měřit "kvality" lidí
jen podle toho^ kolik nám to materielně vynese, ale važme své bližní
a
hlavně-ty, jimž svěřujeme do rukou věcí.veřejné a tím i naše osudy, podle
toho, zda v prvé ředě■!sami věří v Ježíše' Krista, zda jsou prodchnuti tou
hou po uskutečnění Lásky a Spravedlnosti i ve svém vlastním životě a zda
mají dostatek pokory, bez.níž tato jejich touha zůstává planou. Važme je
podle hlediska Věčných. Pravd ’
hájených Církví:Svatou.'
Křestanství nám dává ./dva-vzory; dvě cesty,'jimiž se má člověk ubírat,
aby dosáhl nejen štěstí ve.'svém životě, ale ď-posmrtné blaženosti. První
je cesta plného se upnutí' celým svým-Životem k Bohu, absolutní nedbání o
věci světské, život plynoucí jen v jediné snaze.: dosáhnouti vnitřního spo
jení a nazírání na krásu Boží již zde na zemi. Je to cesta mnichů. Pomocí
této cesty lze snadno přékonat-všechny komunistické kriminály, s úsměvem
odbýt jejich nespravedlivosti. Prostě trpět a být štastný.
Konspirátoři
světového komunismu znajíce tuto cestu- a-nebezpečí z ní vyplývající, vy
myslili proto společné pracovní tábory a osvětové školení i v kriminále.
Druhý vzor je cestou praktického Života-,' jež byla tak krásně
vyjádřena
myšlenkou rytířství -a kde-postačí si aplikovat do moderního života zásady
středověkého rytíře;., je .tchcesta"- cti, mravného snažení se o slávu a
úspěch, cesta nejen válečného, ale hlavně, denního boje, kde láska k bliž
nímu je praktický vyjádřena ujímáhím^.se slabých.a utlačených silnými. Obě
cesty jsou navenek zcela odlišné a přece- vedou k témuž cíli. První cestou
se ubíráme ke Kristu přímo a dostává seznám poznání nutné úcty k Matce Bo
ží. Ha druhé cestě, jsouce obklopeni tolika denními starostmi, nezbytně k
Ježíši Kristu-potřebujeme Matku Boží í;jako prostřednici, přímluvkyni- a ochránitelku, robot n,a obou cestách můžeme .chybovat a ’také-^chybujemei:
;'\Podíváme-!i' se dnes, na -žijí cí^křestanstvo•jako••cělekva. to. at na :vý
chodě nebo na Západě s hlediska věčných pravd á,’zasad, jak je Kristus ."Učil,,-, zasahuje nás -ti snivý dojem, jako -by ani nebylo možno. Ježíši Kristu;,
soudci nás všech,- zas tav it i svoji trestající pravici. Vždyt.Jeho láska múr
sí být spravedlivá .beze zbytku. A opět,, jako bý Se zdálo,^že právě Panna
Maria ve své. lidské lásce .může v •této spravedlivosti^právě ,!chybovat! j.. a
přes všechny lidské^urážky Jejímu Synu a Jí ‘způsobené, může snad^ úspěšně
zádat-prbsit o odpuštění a zastavení třestů. A že je opět. ponecháno ^ svo
bodné lidské.vůli- zda se chce v těchto jejích prosbách připojit a být ú~
častna odpuštění třes tu a Milosti, z níž jedině pramení štastný život.Zamysli-li se někdo nad zoufalým současným stavem našich národů, má dojem,
jako by prosby a modlitby těch tisíců a^tisíců nemohly proniknout! jakou
si klenbou utvořenou z těch milionů urážek Boha a Jeho Matky, jimiž
je
"křestané" našich zemí svým "chápáním" křestanství, odpadem od Víry a i
jinak svým životem a myšlením častovali, a že právě jen Maria zde může po-
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moci. Nemusí'být "Božsky", spravedlivá ve své lásce .k lidem'a my lidé ne-,
máme nikoho k Bohu blížeji než Královnu Nebes. Národ, který se dá. ve své
většině pod Její ochranu, nemůže zahynout, v; .
■• ■Spojme se proto s prosebníky a přímluvníky našich národů,našimi vel
kými-Svatými a Blahoslavenými v modlitbě, která je Bohu i Panně
Marii,
•dle-Jejích vlastních slov, obzvláště milá. ‘".Věřím v Boha .... (sv. Růže
nec) :
.

'
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Pohled, at kdokoliys,-.;-na Evu s. 'Marii.^;.
a srovnej Matku .svou s Matičkou Ježíše,
•; .
která z. nich dražší je* usuď,* a proč si ji
ráčil Bůh Věčný'víc oblíbit nejspíše,-.Ta jedna celý-svět k satanu kolotá,'
druhá vš.ak s předků, svých strhla 'jho upírá,
z jedne smrt vzešla nám, z druhé dar života,
za peklo - druhá'nám nebesa otvírá,
Eva, Jež dává nás plamenům pod námi,
bez vady stvořena když byla docela,
což' Panna, nBlažená jež mezi ženami",
že by mít čistější početí neměla?

_

Ne, tomu nevěřte, spějme však hlásati
vždy, pokud živi jsme, a v celý světa kruh.:
To, co Bůh mohl dát ,i naší Pramáti,
neberme Matičce, jejíž Syn je Sám Bůhi ■
(Z francouzštiny přeložil Z ,RUTAR,M.A. )
— — 0 0 O 0 0 --------

•MILOVNÍIÍQM S V . RUZENCA (výňatek z článku od dp.F«Fugy,uvěř.v měsíčníku
Slov ens ký ch re okokatolíků v kanadě ’'MARIA1'): "Prečo sa s takou lahkostou
Šíři bezbožníctvo? Lebo užívá všetkých prostriedkov na šírenie
svojich
bludo v. Vy užívá všetky možně podvody podlá svojej zásady: Ak stokrát budeš
'opakovat, Že čieme je biele, nakoniec člověk bude přesvědčený, .že čierne
je skutečné biele.
Hla,aký dosledný je svět pri dosiahnuťí syójho-ciejh.
prečo by to -nemohlo byt, čo aj raz musí byt,u nás veriacich grecko-: ...čí
;,rí.-msko-katolíkov: Poznávat sv.pravdy rozjímáním .a uviesf všetky .ddslědky,.
„ktorě z ■toho po znáni a- vyplývá jú, do kaŽdodehněho -života.,- /
r ' j. Trojakě tajomstvá- sv, Růženca nám;pomáhájů dqsiahnut- náš 1ciel" v kaž
dé j situaci i.... Hla^ sv, Řuž.eheo má byt skuto čným naším .účinným liekom
vždy. a všade.”,
“.
-r • .;;.rr '
v
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S v::'Sqn; J^epomucký, chlouba k n ě ž s t v í,
ozdoba
írke
G
v,
ochránce o
ž P a t r o h p a p e ž s k é k o lle je žN ep o m učena.
českým katolíkům krajanům, 'exulantům i trpícím v. drahé vlasti
'• •
16. května v '
1!- •
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dni

•' Podává Msgr.^Dr, Josef- BEZDÍČPK, ‘
Vicerektor papežská koleje Ňepomucena.v Římě.
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CHLOUBA SVATÉHO KNĚŽSTVÍ, OZDOBA CÍRKVE.
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."Když mile máj. zavítá, tu plesá věrný Šech, a v kra jích vlasti všech
zvuk zbožných písní zpívá; to "tebe. česká zem, -'6, Jene svátý,zdraví,jenž•
plný-cti a slávy dlíš v kraji nadhvězdném"
■ Blíží se svátek jednoho z největších synů'naší vlasti, vlasti na*šleh' rodičů, mučedníka a patrona; české, země., patrona diecésí v Čechách
i''na-,Slovensku-,patrona papežské., koleje v Římě, jež jeho jménem se stkví/
Valná část života a mučednická smrt sv.Jana Nep> spadá
do ‘doby
vlády krále Václava IV. a arcibiskupa pražského Jana z Jenštejna,
jenž.
pověřil Jana z Nepomuka úřadem.v arcidieoési nejčestnějším a nejdůleši
tějším, učiniv jej svým .generálním vikářem-. Jenštejn byl "muž velmi vzdě
laný, svátého života, asketa, mystik, horlivě oddaný, myšlence .- nápravy
mravů' v ‘kléru i- v lidu, igřítel lidu .selského, " jak arcibiskupa posuzujedě jepisec ^Dr. Josef Pekař, ^Tři kapitoly^o sv. Janu Nep.,str.11;*. Spiso
vatel Jirásek, ukřivdil Jenštejnovi, když v románě "Mezi proudy"-vylíčil
jej Jako kněze špatného.!' Jenštejn hájí horlivě práv dírkve $rpti. zvůlí
krále Václava a jeho. milců, kteří ^dopouštěli se'loupeží: na;majetku círl
kevním a násilí na osobách'kněžských. Nit života svátého kněze
•Jana: ž
IPomuku přetržena, byla náhlé smrtí ''-násilnou.-. ."Nesmrtelná- za jis.té
jest
památka j e h o ( f e u d r , -4.l i ; - • ‘ov/ *• v ••r •
"Tys druhdy
duše celé-národ miloval, zan často ruce spínal výš
-k nebi v prosbě; vřelé. Rád spěchals k bratřím svým a. Štědré tvoje dlaně
vždy podle vůle-Páně "chléb nesly-chudobným."
- ;c,-t
Bezúhonný’a vzorný kněžský, život sv.Jana,. šlechetnost . jeho srdce
- bylt "milým-Bohu -i lidem" ~ .zvláště pak vytrvalost-a- hrdinná ,neohro
ženost v plnění povinností svého-stavu, nelekající se hrozeb ani muk a
konečně končící hroznou s?potupnou--smrtí ••utopením - způsobily nebývalý
úžas--u současníků a vzbudily obzvláštní" úctu k hrobu svátého kně-zě a mu
čedníka., Již- .arcibiskup Jenštejn ve -své žalobě na krále Václava IV. do
Říma roku 1400 nazývá sv. Jana -"ctihodný-" 'a::zároveň činí záznam o zázrač
cícha o všeobecně úctě sv. ■Jana h "milostí, Boží mučedníkem se stal ...
skvělými divý' objeven byl, kteráž-.pamětihodná událost po celé zemi jest
známa" 10 let po smrti sv,..’ jaha- ve •společnosti mluví se. o sv. Janu jako
o světci, jemuž jsme úctou’povinni. Koncem století 15. a začátkem
16.
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na^ýyánp j-p&t .obýčejně sv-, Jan již,ý'blahoslaveným", jménem
vyznačujícím
obzvláštní stupeň svatosti a úcty'. -! Ještě za života ukrutného krále Vápla-va IV. rozzuřily se v naší vlasti husitské bouře a ^v následujících na to
bojích nejhroznějším způspbem^byly umučeny husitskými vojsky za vedení
Jana Žižky ž ’
;Thocňova tisíce římskokatolických kněží a řeholníIťú,nesčísl
né kláštery, opravdové památky věd a umění, s cennými archivy a knihov
nami, •spáleny;a srovnaný, se zémí ,i'naše pak vlast - tento ráj zemský-proměněná v dobáóh'husitských ve smiitnou pdůšž. 0 kolík cenných hábkladu,
vztahujících se na život a umučení sv Jana Nepomuckého tímto barbarským
zničením rukopisů jsme přišli. Jakkoli pak kruté pronásledování katolíků
zavinilo1
, že úcta sv* Jana Nepomuckého v době války a náboženských spo
rů tak rychle se nešířila a u mnohých upadla v zapomenutí, přes to úcta
hned od prvních let mučednické smrti sv„ Jana, udržuje se a šíří v stole
tích předbělohorských přes nepřízeň doby ke všemu katolickému:
"Hle s láskou, oddaností, tě' slaví česká-«zem, tys vlasti synům všem
vzor zářný vzácných ctností. V dnech štěstí, v dobách zlých tvůj příklad
světu svítí, chcem podle něho žiti, bud vůdcem dětí svých!"
Ohniskem úcty svatojánské po ^celá století^zůstal hrob sv. Jana u sv.
Víta, divý slavný a v úctě chovaný. Dvojí ohražení mříží - jedno zn.polovice 15.století a druhé z polovice století 16. - bylo projevem obzvlášt
ní úcty. Vyzdoben byl pozlacenými a stříbrnými Sochami, svícny, lampami,
četnými, obrazy, nápisy a básněmi. Nelítostně řádila u hrobu svatojánské
ho ruka kalvínského kazatele Skultetyho roku 1619. 0 svátku svátého Jana
již před'Svatořečením poklekaly h hrobu sv. Jana všechny vrstvy -lidu,tam
konány četné bohoslužby a množství věřících přijalo svaté svátosti,
Na
podnět vzácných členůIfcapituly svatovítské Pěšiny, Dlouhoveského,
a ko
nečněji Balbína, jesuity a vlastence Českého, .podniknuty jsou úřední kro
ky-k-dosažení svatořečení‘muže, "jenž za klidných poměrů", jak praví dr.
František Stejskal, druhý vicerektor papežské České koleje v Římě,pozdě
ji universitní profesor v Praze, ve spise "Sv. Jan Nepomucký',1 -"dávno již,
aspoň„po'.smrti krále Václava IV., byl prohlášen za svátého. .
zvelebení úcty svátých a ku povzbuzení jejich příkladů přispí
vají Životopisy dotyčných svátých. 0 napsání -životopisu sv.'.Jana Nepomuckého usilovala' trojice slavných přeďbojovniků věřícího a zápasícího
českého vlastenectví. - Pěšina z Cecho rodu.-děkan svatovi tskýýjan. Ig .ŽLouhoveský a Balbín.'Táto tro jice chápe se každé- příležitosti, *aby prospěli
své zubozěné'vlasti, -a aby 'ji.---popelku mez i--národy, pohrdanou a znevá
ženou - v -'očích světa křesťanského zvelebili a oslavili, .proto, použila
příležitosti^ aby udivila svět novým.-světcem, -z krve české pošlým. Cesta
pak ku svatořečení svi'Jana — majíce vedle příčin náboženských také .cíl
vlastenecký - vedla vypsáním života světcova., Radou obvinění měla
býti
po Špiněna;česká společnost kněžská, Usilující- o svatořečení sv. Jana Népomuokého. Podezření vědomého lháře bylo .'-vmeteno odpadlíkem. J. Harbenem,
ve spise”Jan Nepomucký z roku 1920 (jenž.staví heslo "Nebý-ti Husa,nebylo
Jana Nepomuckého") - v tvář vlastenci a bojovníku za práva českého náro
da v dobách nej žalostnějších - Balbínovi.
•• * ■
Bezdůvodné tupení věrných synů českých matek - katolického .kněžstva,
usilujícího o svatořečení sv. Jana Nepomuckého, odmítáme:ústy.
českého
historika Pekaře (viz "Tři kapitoly, str, 5 3 . Ukvapeně .usuzují ti, ktqří
si představují katolický klerus^ěeský té doby jako společnost' podvodníků,
která nelekala se žádných prostředků, aby novým svátým zabila Jana Husa
v Českém národě." Protestant Dř. F. M. Bartoš roku 1921 vydává spis o sv.
Janu Nepomuckám, nazývá jej "Světcem Temna", představuje si..katolické Ce
chy pobělohorské- jako národ zmrzačený,-.pověrami otupený, v 'němž
jedině
mohla legenda ■sváto jánská oživnout! a *vytvořit! nového •z emského •patrona!
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Tonem štejneohízkým a bezohledným pokračuje protestant-Herben: ' "■ "celá
historie .svatojánská vydává .jedno poučení pro nás: jak hluboký b y l ' úpa
dek ^duševní Českého národa, jak zanedbávána věda, jak náboženský oit zne
svářen. " Tyto.a jim podobnéinactiutrhače a hanob itple katolického .-lidu
českého ze lži usvědčuje Pekař , ..3jenž praví: 'uJsem -přesvědčen, •že všecko
to dnes ^tak-.paušální mluvení, o' zblbnutí., :zmrzačení••zkřivení české -duše,
o -mravní b£&e átd,,;dočká 3S©"velmi, radikálních korektur." .
Na pobělohorském:"temnu" stavějí protestanti Bártoš a Herben. i ál :ostatní protivníci úcty svatojánské své závěry o historii svatojánské ja
ko o velkolepém, obrovském a neslýchaném podvodu 11 jezovitském11 .Dějepisná
pravda ve vlasti čerpala se ne z knih učenců, ale z románů. Odpadlík a
protestant Alois Jirásek napsal román " T e m n o " 'v němž lživě a stranicky
zkreslil dobu pobělohorskou, nazvav ji dobou tmy, jakoby tu Církev řím
skokatolická a zvláště Jesuité byli národ ohlupovali. Jinak o tom soudí
moderní věda historická s profesorem J. Pekařem v čele, jenž neváhá napsati: "Protireformace není žádným -absolutním' temnem, jako. není
doba
předbělohorská žádným, absolutním světlem;, kdo věří' opaku,/•je:vědecké -dí7
tě!" (Tři kapitoly o-.:sy..:Janů,Nepom.3 3 ). • •/yi. ‘ •:v;;*••’-..7VT •
1 ,’
.
:" Poukázal p.ak na.-Jto.,jco. -.V ohledu, kulturním-;a-j-nárpďním/.u.nás'',- vykonal
Jesuita..B&lbín;,'. Pešinaý rBeckovský i:prostý, vale -vzdělaný ;sedlák rčeskýbVar
vak, a dokázav, že .svatořečení: .SVátého .Jana. Nepřibylo úspěchem-- národním
a ne dílem Jesuitů., •že nikterak- neměl ’sv. Jan nahradit i Husa, -. kleného
nikdo již' tehda nectil., jaapsal. .tato •pozoridiodná-rslovár ."Sympathie naše .k
protestantským .Qé chám- předbělohorským.budtež »sebe..; větší, .uznat i musíme-,
že' kdyby nebyli noví -duchovní vvůdcové nového'^ národa*, t, j .katoličtí kněží
řádoví:, (v; tom ovšem..-i; jesuitští) a světští,, hlídali a;-rozjplameiiováli pía*meh- české; naděje,-víry a lásky,; bylo..’by po-nás veta!" ■
;(Tri".kapitoly-o sv.
Jánů Nep. ,33 a,;n.) T.edy katolické' ..kněžstvo -nebylo..-: společností-.po dvodníků,
lid:pak česky, nebyl stádem nemyslí cích:-oV-cíne.uc-tíval .přeluidů:-fantasie,
ale světce, jehož hrob u sv. Víta byl mříží ohrazen,vjehož život byl svá
tý, jehož smrt, byla hrozná. ;•
:-.rr.' 1 ;.-' yy.y-i o .t r v ;^ í '
Zcela nevědecký způsob boje .proti’sv, -Janovi skpnčil popřením .. e~
xistence sv¿- Jana Nepomuckého hlavně-německými protestanty Ěd., Relmanem
a mladí čkem berlínským Brém Ábelem,, -který^teprve.-ukončil svá studia,a ne
znaje ani. historických pramenů,, vydal na žádo.st.vČeského známého r..1853
svůj panflet,' tedy když už sv* ;Jan byl veřejně,-uctíván, jako svátý ■ přes
120 let. Pro, své výstřední a, protikatolické zaujatí .y^otázce -svatojánské
zahrnuti jsou neobyčejnou chválou od Iierbena. za' to však od téhož Herbena pohaněn největší historik Palacký ^výtkou:-"polekáností a
nemužností
charakteru pro svůj věcný a nestranný názor na' otázku sváto jánskou. 11
.jj.r- "Tvůj-j-jazyk mlčelivý k-nám. z .hrobu promluvil a nový život .vlil zas
ý ;rodnéVČéšké ^nivy.' Tam k hrobům světců svých, v klín Prahy, stověžaté lid
zbožný v touze sváté; spěl jl krajů slovanských/'
• ... . ' v't
Posvátný- sbor obřadů v Hímě zařadil -.sv*. Jana’Nepomuckeho..dne 31ckvět
na r .1721 mezi blaho slaven ce. B o ž í T é h o ž ^ r o k u v červenci konány byly . v
Praze; po celý- týden slavnosti,.Dne .2 0 * března 1729 papež- Benedikt XIliVe
vele chrámu římském u sv,janar.v -Lateránu prohlásil, sv. Jana :-Nepomuókého
za svátého. .Jaký .to- jásot ;.-v naší" milé vlasti, že ^kra jan paš došélnejvyššího oslavenítv.rOírkvi'sv. Go .uzdravení ,a miloslpt-dp stalo.. ša od Pána Bo
ha těm, -kdpz- s-. důvěrou se- utíkali, ke sv. Janu Nepomůčkému. Z ..nejrůzně j:ších končin'přispěchali-poutníčl do Prahy a. bghpi týdne přistoupilo přes
2 0 0 .0 0 0 věří -cích u hrobu našeho světpě k sv. 'při jímání. '
•
- i/..-';;
Ode dne’ svatořečení nabývá úcta;..svato jánská hejvroucnějsich proj;©ýů
náboženského citu: přečetnými- modlitbami, pobožnostmi a písněmi * .ctěni- h
vzýván byl svátý Boží v rozmanitých chvílích a příležitostech "/lidského
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života. Význam úcty sváto jánské .v ohledu duchovni posily a svátého nad
šeni je tím důležitější, čím yětší byla. bída duševní a hmotná,^/-ríž octla
se celá střední Evropa po válce 301eté a vpádech vojsk tureckých;
jimi.,
zvláště naše vlast byla nemilosrdně šlehána.^Kolik síly,^statečnosti
avytrvalosti bylo třeba, aby-obnovena byla tvářnost^země české,
lidskou
zločinností tak zubožené, ji proměněna jednou tak štastná a slavná země.:
v údolí slz a běd, duše pak uvržena v zoufalství a hrůzu pozvolného umí
rání. Pro tuto dobu, v dějinách, českých nej žalostnější,.nabízí úcta sva- .
to jánská duchovní posilu a mravní oporu v míře nejbohatší.
'■ •

ii.'
" • O C H R Á N C E
1. ZDROJ

MRAVNÍ

SÍLY

VLASTI..'A

SVATÉHO •NADŠENI.

"Z- dob minulosti dávných jas víry mocně plál,když ve chrám.vstupo’
val
svých mučedníků slavných, Z jich hrobu zněl mu hlas: Bud věren víře ,, ..Y
vlasti,/- Jsa hotov život klásti v jich službě každý čas!" ■
■
'■ ’ Úcta vzoru svědomitosti v povolání učila ctitele sva-to jánské...úsilné
práci a. horlivosti v povolání ’vlastním i za poměrů nejsvízelnějŠíchiSvatost života věrného sluhy Božího byla ctitelům sv. janským mocnoupobídko.u.
k 'Velkolepému vzepjetí duše k.Bohu, k svatosti a zbožnosti, . k nalezení
cesty k Němu,. - Neporušená mlčelivost vedla ctitele.'.svato jánské :.
‘ku...vzá
jemné šetrnosti, odpuštění a lásce, - Hrdinná vytrvalost sv. Jana. Nepom.'
v boji: se zvůlí- a zlobou královskou učila a povzbuzovala ctitelel-rsva-tojánskelk"statečnosti za právanároda, k vytrvalosti tím obdivuhodnější,
.čím'bezohlednější byl útisk. Přímost povahy sv* Jana Nep0,
kárajícího
králeia .odpírajícího- -jemu v počínání hříšném, bez ohledu na ztrátu^ jeho
přízně;..- učí ctitele svatojánské otevřenosti a upřímnosti vůči- každému,
když se jedná o pravdu.
■
' •'
Kúlt sváto jánský byl vroucí písní, povznášející pokleslou
-mysl
spravedlnosti nej vyšší, byl písní, .pihou mravní síly a krásy, vytrysklé'
'••¿ odvěkého úsilí, duše lidské. 6 -nalezení cesty k Bohu, ku vzo.ru vší^krásy
a svatosti t Kult sváto jánský vedl. lid český v dobách nejsvízelnějších k
(.¿ušlechtění mravnímu, vroucnosti a. svátému nadšení pro opravdovost živo
ta/křeštanskéhó,'--Jako zdroj, duchovní posily a nadšení^prokázal kult sv.a~
rtojánský "národu, našemu vynikající služby způsobem’nej šlechetně jšímt. .
”'k- •'.2v.'KULTEM;•SVATOJÁNSKÝM K NÁRODNÍMU OBROZENI.

:•.••■-'••/' " , '

NeJén"po stráncer;.mraynŠ:obrodné, ale i se stanoviska národně : budltelského prokázal kult svatojánský národu našemu služby' ceny nehynoucí.
"Úsilí
svatořečení sv, Jana Nepomuckého posvěceno jest nejuslechtílejším
citem lásky k vlasti-velikých synů národa; - Pešiny,''Dlouhoveského a Balbína¿ Dosažením'pak svatořečení roznesena byla sláva"jména
českého do
nejzazšíoh končin světa, bylt život sv* Jana popsán Ve všech - .světových
řečech. Sláva sv. Jana sířila se po Cechách, Moravě a Slezsku,kde mu by
lo zasvěceno 293 kostelů, na Slovensku 84, soch sváto jánských .. do. roku
1920, než-li • svatokrádežné ruce poštvaných Je počaly kácéti,25.000. Sv.
Jan Nep. hlásal české jméno i daleko za hranicemi,' my shledáváme se,s je
ho nesčetnými oltáři a sochami namnoze i kostely v Bavorsku, Sblnohradsku,
Polsku, na Litvě, v Uhrách, Wirtenbersku a Bádensku, Itálii; v číně"~sv.
Jan Nep. Je patronem dieoéBe Nahkinské. V.Mexiku slaví se od r. 1731 v ce
lé arcidiecésl svátek sv, Jana-Nep. Co kostelů v Severhí Americe-po pří-
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chpdu našich milých krajanů ze stará vlasti. Zasvěcený svátek sv.
Jana
Ňep. byl ještě s jinými-zrušen na žádost rakouské vlády Cechům' nepřízni
vé koncem roku 1771. A když v době'nejtvrdšího absolutismu národu české
mu byl kopán hrob a jazyk jeho 'umíral, ‘jedině'pouti každoroční ^ ze všech
končin Cech dne 16. května ke hrobu svv; Jana'.Nepomuckého, .kterých vláda
zakázat i nemohla á ■si‘-netroufala, pos ilovaly ■národní vědomí a kří sily ja
zyk- český k životu novému. Nebýt i svátého' Jana 'Nepomuckého ,neví m opravdu,
zda by dnes česká řeč sě" rozléhala pó'na šil.drahé vlasti. '• . .
Jaká- důvěra ve vzkří šení národa '-a-- jehcrlslavnou budoucnost
vlévala
se při tak slavných a četných'shromážděních v srdce již v beznaději to
noucí!- Národ' žije!-'-Řec jeho pohrdaná a''znevážená neozývá ser již úzkostli
vě jen v příbytcích nejzapadlejšleh, ale'''sebevědomě .rozléhá se, ulicemi
pražskými! Národ-Žije Svými písněmi!'Národ žije v:'různosti svých krojů a
pestrosti jejich barev. K slzícímu oku i dychtivému sluchu výmluvně a ra
dostné doléhá zpráva o vzkřisení á-‘
životě české'duše uprostřed
záplavy
cizoty.
' • 'o , -• .I.".'.':. .ú ircnl-o „:r‘;v
• •■
;
.0 tomto kultu- -Svato jánškémý spo jeném se slavnými’poutěmi 16. května
napsal-český dějepisec Pekař toto-r "byl více než půldruhého století, pra
vou miss a solemnis (slavnou bohoslužbou!) náboženského a přlp tom jaksi
česko-nábožehskěhe cítění této dobyly. Tehdy nejen praž ská--města . -ožila
podivuhodnou krásou baroku,, álě kdy- celý^národ. až do poslední; vsi;,;do po
slední čhatřčě,'dó posledního- vzorku.krajky a do .poslední •melodie-.-rlidové
Phil sé’životní radosti 'barokové kultiirý, -gronikající, /tvořící
novoUnjpolečhóst, nový národ, týž národ, z,něhož vyšlovhaše-obrozeníz
n^ož' vyšlý naše genera ce.>" (Tři- kapitoly,str.10.) Působením--,národně-bu'ditelškým vytvořil kult svatojánský, nový národ,;- novou společnost^ w e d p mělé^českou, z; níž vzešlo haše'- nářo dní''probuz ění >! dat o•oko.lno st jest -zá
roveň vyvrácením naprosto pochybené- a národu našemu osudné., -z á .vlasy.při
tažené'";;teořle> kterou vymysleli,- když. dříve byli lžemi a výmyslýrznetvo
řili'naše-cěásié dějiny protestantští dějepisci a :t,zv. filosofové.původu
českého í,
;slovenského, totiž o "navazování na reformaci husitskočeskobřa^trskou při našem národním probuzení! Naše národní probuz eníl tkví v. .-.svými
kořeny v katolickém Češství, probuzeném' bezohledným utiskem národním, re
presentovaném velikými Cechy'katolickými,' počínaj e učencem Balbínem
a
konce prostým' po utni čkem a vlas timi-lem" Pro zín em.
•: •

. . . . Šk o d l i v é -s n a h y -.j o s e f i n i s m u .p r o
•*'r -:

c í r k e v a n Ar o d

-KATOLICKX KNfíZ -ZACHRAIÍUJE'NÍROD.
»'. 'S

'

'V..

/

*s

Ce s k í .:

,* * .*..*

Byl to Josef II. l jenž .nechtěl -znáti historických prav Svatováclav
ské, koruny, všechno melo být soustředěno ve'Vídní, všechno mělo b ý t : po
němčeno, Jako za poslední nacistické 'okupace.. Osvícenství 'Či josefinism
•nechtělo znáti -vyšších:..cílů duševních, ¿emu materielní, hmotné blaho by
lo. nade. všechno. 400 klášterů-' u nás zrušil ten -našimi.:, pokrokáři oslavo
vaný Josef IIV, bohaté knihovny klástemí rozkramařěny, umělecké památky
>církevní za babku skoupili židé. Ujařmenou Církev ¿v o chuz eno u hrubě poručníkoval. Joáef II. ovládl ifVýdhovu kněžstva-^; .z.-něhož.'chtěl míti pře
devším státní úředníky, jpoŠkodí-1'velice Církev ajosefinismus byl u nás
toU';škodlivou houbou na kmeni ’Církve; těžkou dobU .'.utrpení znamená • vláda
Josefova pro náš národ a Cířkév;':- ' ’
_’ .'-j
Z úřadů, z veřejného a městského života byla ČéŠtina vypuzena*Alé"v
prostých venkovských kostelích se udržela, s kazatelen tam zněla a zpě
vem lidu hlaholila drahá, milá mluva naše. Kostel zůstal lidu,
jako za
poslední nacistické okupace, a kostel zachránil jeho Jazyk. Zklamali se
Josef a jeho rádcové ve svých výpočtech, katoličtí Čeští knězi - ne pro-

-

14-

testártští - ¿ln¿ udfi¿ll vqlikquJ;ft^u P^es rozpočet n j:ejic>
h i.p'láný. ;';Oñi
býit\p'rvraml zachováteli.a buditeli':"našeho nlroda r ^'U-'kolébky-hašeho na-radniSb .probuzení ísi© jí katolický' kněz," ■'hapsai vynikající česky národo
hospodář dr. Albín-Braf; Knězi buditelé .pěstují ^jazykozpyt a dějiny.'^ta
cí/vžpomenouti pianisty G-élasia Dobnera, Mikuláše Adaukta Volgta,pavlánů
Fořtynata Důry cha a Fr Faustina Procházky,^kneze Josefa Dobrovského y^ei
suity'Vydry, který.' do poslední ch let svého-..života, ač osleply, neustával
pracovati pro drahý český národ. Jungmann napsal o.něm: "Bylí jest, ja
kých malo na světe, .člověk, křesian,' kněz a Cech. " V zátiší klášterů vy
růstali, nám bohatýrové ducha i.srdce, vědění a usilovné práce,nej jasnéjší. .postavy buditelské, ujímá jící *se odstrkovaného; národa, ■i když je Jo
sef-II.. a jeho vláda vyhání .z. vlastního domova, .zabírajíce místa
tiché
zbožnosti a stálé'.práce.
.■
._ .
. .:
v
Khěží buditelé básní budí dřímající. Jaroslav Puchmajer-, ^ u něhož
básní vše hraje a skáče, ve svých básních dovedl rozezvučet! vždy pravou
vlasteneckou strunu. Střediskem spisovatelů i kulturním ohniskem bylo dě
kanství., v. Z,ebráce. .za děkana Vojtěcha.Nejedlého. Nadšení vlastenecké
ži
vila ■fárá .dobřanska;v;když tam působil Josef Liboslav'Z iegler.Ne jo chotnějším- spolupracovníkem..Jungmannovým'byl Antonín .Marek*. Co říci o nejpopu-lárhajším básníku knězi Boleslavu Jablonském, o imežíbh vlastencích
na
Výsi.ehrádě, Václavu Stulcovi, Josefu Ehrenbergroví"'a Beneši M. Kuldovi? 0
horlivém’vlastenci, ..pozděj ším biskupu bude jpvi ckém J.irsíkovi,redaktoru tbrs opisu'k.atdííckého,ďúcho venstva, co' ří p i n neohroženém vlastenci,trpite
li, spisovateli svátém hradeckém biskupovi ..Ed.V Brýnýčnovi? Zvláštní v ý 
znamnou roli,- ..úlohu.vlasteneckou■na Moravě ,hra jí bohoslovecké
semináře
olomoucký .ai.zvlášťě ..brněnský, odkud šířilo -se přobuzení..nářodní,
nebol
odtud vycház.e.ll' už ry.první polovici 19. .století ,r-¡ale "vještě více za ^Suši
la, který ■hyl.v.profes ořem .bohosloví, .uvědomělá 'IniežíLvla stene i j kteří hiiďí li /lid/.FřahSi šek;Sušil získal s i veškerou bohát o ú n v q u . čihnosťí předl
na.^mS-tq:-mezi',nej lepší mi s y n y národa 1 ''Heslem jeho a--'celé družiny kněžské,
liSěřární.bylo.:;
’••
i'" ■ :*•.v
v
11V'' Dvjé/krásek spanilýchr.:ine duše’:ovládlo Stánek- ;/r- . ; •

•z.éišká jédna, druhá
■ j '—
^ •• ’
•••• :>•
Oírkdv á víási"- ty v.mo jich milují-sestersky'se hadrech: v - •'u-y
každá půl, každá má moje srdce celé!1"'
-v
A co znamená pro Moravu svátý kněz, poslanec, apoštol, Bohu i lidu
milý arcibiskup olomoucký Antonín Gyril Stojan? Oo jiní zapadlí vlasten
ci? Ruku v ruce šli v práci pro vlast: kněz a kantor, ten starý, poctivý
a svědomitý katolický kantor.
Katoličtí, knězi čeští vždy.s.e svým národem cítili a žili, jeho se
zastávali, spící .budili, pracovali, spisovali, a to vše bez nároků
na
slávu .a'vděčnost.‘.Sám Karel Havlíček. Borovský to uznal, kdvž ve svých E~
p i štolách Kutnohorských' (XXIV ^ napsaly tato památná slova: TlZnámá věc jest.
že...naŠ’
é'duchovenstvo katolické..bylo vždycky ne.1hlavnější silou ^ českého
vlast bnec^iV'-ba^md^dse rí ó1 zrovna, bez pochybnosti, že ^vlastně ducho
venstvo katolické.--bylo -počátkem'a zakladatelem celého našeho vlastenectví lr
krásné:;.bylý-do£>y-probuzení," srdce naše došudy.adoští se chvěje, když oko
nté '
•o''vroucíLÍásce;a\. ušlechtilém zápolení.našich •'buditelů, věrných cti
telů .sv. .Jána .Nepo.muckého.' Národne-budltplským působením a vlasteneckým
tfýědbmováhím získal'si kult sváto jánáký nemalý pedí 1 i'na- dosažení poli
tické svobody.českého národa.
v;;‘
••
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Po ukončení světové války 1918 postavila Prozřetelnost Boží náš ná
rod do řady národů svobodných* ^samostatných. V bratrské.;lásce a Jásavých
pÍBních svobody.myslili jsme,\ že budeme prožívati^dny života ke cti,zve
lebení a slávě jména českého a spáse duse své! Než jinak-usoudila zloba
lidská a její vášně.
y
Po řadu desítiletí pokojně stála socha světce a mučedníka, sv* Jana
N.epomuckého jako svědek zbožnosti předků! Svaté písně a •modlitby byly je
dinou mluvou, s níž přibližoval'se lid ke svému světci v radosti;a smut
ku. Přešla staletí... Vše se-změnilo! Byl tmavý večer. Krokem •/nejistým
blíží se k světci postava hrozivá! Několik ran zadunělo a slova prokletí
se ozvala! Trosky sochy sbírali na druhý den věřící s lítostí a v úžase
nad zlobou lidskou! Jak dospěl onen nešťastník až k zločinu? Kdysi
za
květnových večerů také.on s matkou semchodíval, modlil se a zpíval! Kdo
haucil.Jej proklínat světce,, jaká moc tmavá vedla kroky jeho sem a sevře
la ruku k násilí?
Z Prahy ozvala se rána děsivá: v prach země stržena byla socha Pan
ny svaté, k níž lid český po staletí za příkladu sy. Jana Nepomuckéhopři
bližoval se jen s modlitbou, rukama sepiatýma a svátou písní na rtech.* Byl jsem tehdy v posledních třídách vysokomýtského gymnasia, ted^r V"kra
ji. kde odpad od Matky Církve zasáhl, myslím^ nejvíce. Co to^urážek ^nábozenství převážné většiny národa, toho náboženství, jež na úsvitě dějin
dalo jemu veliké apoštoly sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava, sv." Vojtě
cha, sv. Ludmilu, sv. Prokopa, v němž dočkal se 'národ náš nejslavně jší-ho
věku za Karla IV., Otce vlasti, jehož vlastenecké ^kněžstvo (ovšem ne- to.,které nyní t.zv. vlasteneckým se zovei) národ téměř pohřbený k novému ži
votu vzkřísilo!
.
.
\
- ’■
Náboženství katolické postaveno v posměch rozvášněné ulici, smýkáno
bahnem nejpodle jší-ch lží a útoků, zvláště při t. zv* sčítání lidu!
Lid
katolický postaven byl mimo zákon, svatyně jeho loupeny, školy staly se
místem boje nej smutnějšího - o nevinnou a nic netušící duši dětskou.NejbolestnějŠím při tom všem byló, ■že bylo zneužíváno jména hlavy obnovené
ho státu: "Řím musí být souzen a odsouzeni"
Dějiny Již pronesly a Ještě pronesou svůj spravedlivý soud nad těmi,
jež byli duchovnámi původci všech těchto hanebností, jimiž šlapáno bylo
po svobodě náboženské I občanské způsobem tak bezohledným. NebyloJbodiný
češtiny v naší septimě, aby ňáš třídní profesor odpadlíky volnomyšlenkár
úmyslně nemluvil proti Římu,'-proti Církvi, vyzývaje své žáky k^odpadu,agituje po okrese za sčítání lidu tak, že spousty odhlášek od římskokato
lické Církve denně se hrnuly ná -jeho' katedru. On organisuje^s ostatními
členy profesorského sboru, též odpadlými, boj proti katolické mládeži, Jež
se schází roku 1920 na poutním místě Panny Marie na Chlumečku u Lůze ve
východních Cechách. Doprovázel jsem tehdy svého strýce, katechetu Frant.
Dostála, jenž v doprovodu pana biskůpavKašpara 1926 navštívil
eucharistlcký sjezd v Chicagu, na tuto nezapomenutelnou pout, kde poprvé jsem
viděl vytrysknout! a téci krev-českého, katolického kněze. Naše^třída^až
na tři výjimky od Církve pod vlivem svéhor.profesora ostentativně
zříká
se sv. víry Kristovy. Pisatel této úvahy byl právě předsedou
katolické
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mládeže, vychován dohnou českou katolickou matkou, sestrou zmíněného kně
ze, katechety Dostála, ji utvrzován a posilován u víře s bolestí osamo
cen naslouchá všem těmto tendenčním výkladům svého profesora, který Jej
sleduje po celé dva roky, věda, že jeho qák nevzdá se úmyslu státi se
knězem opovrhované Církve římskokatolické. Loučí se sjním^po maturitě,sly
ší poslední slova před celou třídou: ^Bučíte .-parnětliv Českých' dej lni 11Pro to ihned se představuje roku/1921, den. po intronisaci v uvedení
správy
diecése královéhradecké svému novému arcípastýří, všem známému velikému
biskupu, pozdějšímu kardinálu vlastenci; Mohs,Dru■Karlu Kašparovi, který
posílá' jej na studie do Říma, do české-íkoleje, ke. „stolci náměstka Kristo
va '."Svatý jeho -ideál splněn stoprocentně. Zde v kapli sv.Jana Nepomuckého "Ve Viá.'.Sistiná poznává, .přemýšlí o ■Svém poslání , o všem, co tomu před
cházelo, denně Pánu Bohu před zraky světce mučedníka .děkuje za-onu veli
kou'milost stát se v ítímě knězem pro. český lid, po znát i ^ jaký. jest gravý
smyslr'“českých dějin .'V kapli- sv,;.lana Nepomuckého 12. března 1927 přiná
ší první bohumilou/.přesvatou obet,. vzpomíná svých/drahých rodičů, ^ všech
svých'učitelů,-svého: nejdp.- arcipastýre,.všech dobrodinců, zvláště ame
rické-koleje: P„Prokopa Neužila,'./všech iQtců benediktinů, ,Dra- Hynka Dostála a to u. oltáře '/s.v. Jana Nepomuckého.
:
V 'kol eji-1 ehdy .papežské České kolej i-naučil se mladý kněz ještě ví
ce ctít. národního světce a mučedníka sy.- Jana Nep,'Bolestně se jej dotý
ká, když slyší, že v.Praze zpravodaj o svátcích a památných^dnech,
prý
Jinověrec, na nejčestnějším místě shromáždění senátu se odvážil
trhali
gloriolu našeho velikána sv. Jana Nepomuckého. Bolestně na Jeho. mladou
duši působí, když v Římě slyší, že ve staré vlasti v Národním shromáždě
n í .odhlasováno, že svátek sv. v Jana Nepomuckého přestává býti u. nás zasvě
ceným-.
.
v '.
.• .
^...
Tím radostněji, vítá neohrožené slovo vlasteneckého biskupa . svého,
Móns . Karla Kašpara: .'-Ale byt i dle státního zákona svátek .sv.^Jana Ne
pomuckého přestal být ,zasvěceným, každý upřímný katolík a zvláště Čech,'
světit jej bude dáler /nebot s oslavou sv. Jana Nepomuckého-oslavuje jed
noho .z největších hrdin našeho národa. Z té příčiny nařizuji, praví velr
ký bibkup, aby- i nadále svátek patrona naší diecése, sv. Jana Nepomucké
ho ^ byl v kostelích svěcen jako dosud, a sice 16. května, a doufám,
že
věřící tím horlivěji zúčastní se služeb Božích i průvodů k soše
našeho
světce. ..I*-To se stalo roku-1925,. kdy odhlas ován-, zákon o památném
dnu
Mistra. Jana Buši!
.V. ■*
. ’••
Mladývkněz. vra.cí se do vlasti, roku 1927; poznává, že katolické kněž
stvo vlastenecké .v jádru svém muselo býti odstrčeno, aby se u nás mohly
zahnízdit! zhoubné bludy a aby-nepřítel, jemuž p r t a t o ^svornost ve ví ~
ře a v lásce byla trnem v oku,'snáze mohl národ rozeštvaný zdeptat!.Mla
dý kněz r,nejprve kaplanem v německém, pohani čí,. později u odchovance sva.tého.,hradeckého .biskupa Brynycha, preláta. Mons. Antoni na Kašky v Kostelci
.nad Órlicíý-'jest-povolán roku 1929 za sekretáře' svého biskupa Dra Karla
kašpara, •od něhož- dále učí se lásce-k vlasti, k, národu. .
■. yl'
.... •-ú-Boku 1929 při-svatováclavských oslavách doprovází svého, areipastýře
do:.Prahy, 'tam poznává.tehdejší přední činitele svého národa, tam poprvé
y .životě obdivuje skromného kněze,- biskupa Mons,/;Antonína;.Podlahu^s nímž
mnoho'krásných chvil prožil zvláště roku 1931, když Jeho arcipastýř jme
nován arcibiskupem pražským,
...% . ..
‘ • •-.Mladý český kněz- poznává na tomto příkladě i ^jiných velikánů '/iaiŠž•sk.ých.té.doby, ze kněžstvo katolické, byt i tupené,, dále šlo,.s věrným.; 1ÍL
dem,/-/dále. pracovalo pro- národ, z něhož vyšlo, mezi ním. že není mí sta.pro
'.zrádce, Že ono dovedlo, a dovede, za národ trpět od. cizích., i od .vlastrdC'ch
’
bratří:* •Mladý kněz-, tehdy dlící v..Praze, všímá.si zVláft.ě vyvrchol!tele
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buditelského díla českého kněžstva, 'zmíněného biskupa Antonína Podlahy,
děkana svatovítské kapituly, jenž vyvr choluje staleté barokně
gotické
snažení české národní duse.
Podlaha viděl v obrození českého národa cíl, kterého ani starší,dáv
no již vymřelé generace českých kněží katolických, ani generace mladší,
přebírající po nich ideální dědictví, dosud nedosáhly, ale k němuž nutno
dojiti, aby úplně obrozený národ mohl si zase stanoviti nový cíl.Kvasem,
který zcela pronikl náboženský, umělecký i národní ,život českého lidu,byl
ideál katolického obrození, jak-jej vytvořila;.eiavhá'epocha barokní úcty
svatojánské v sedmnáctém a osmnáctém/yěku, která své živné štávy brala z
katolické gotiky předreformační. Podlahoví' bylo .obrození kvštem na lody
ze, sbírající•své štávy z celého tisíciletého kulturního nánosu českého
života národního. Proto z počátku Instinktivně, později pak uvědoměle po
čal Podlaha pracovat! na poznání, osvětlení a rehabilitaci příslovečného
u nás "temna", proto již jeho prvotiny z doby studia, boho slovného obíra
jí se náměty protireformačními.- Jeho. rozsáhle práce z bibliografie české
literatury náboženské,, jeho iniciativní vedení obou pražských "Dědictví”
a řízení "Geského Slovníku boho v ě d n éhoneseny jsou; jednotnou snahou do
plnit! a dokončit! realisaci dávných.,tužeb obrozenských českých vlastenců.
•Těsně s touto činností, po výtce..literárně dějepisné, Souvisí Podla
hová
srdečná a otevřená snaha stát i se apologetou.-českých Jesuitů.
Podlaha stal se prvním českým rehabilitátorem jesuitských akcí rekato-.
liokých, dávno před zásahem Josefa Pekaře¿ Biblistické /snahy svoje vyvr
cholil .slavnou edicí nových překladů Písem svátých, které..pro jeho r,Dě.dictví Svatojánské" vypracovali vzácní znalci Starého- 1 Nového Zákona, u- •
niversitná profesoři Jan Hej či a -Jan.’Ladislav/ Sýkora.
V probuzenském duchu věnoval Podlaha již od mladosti pozornost za
nícenou slavnému a svými kořeny v samy hlubiny české duše vzrostlému‘kul
tu svatováclavskému, všechen svůj čas pozdě ji. věnu je “přípravám k miléniu
svatováclavskému 1929.-/erv;;/. ■V”
Veliký j©st podíl Podlahův i v rozšíření.kultu svatojánského. Počal
o •přezíraném světci zpovědního tajemství psát! 'mnoho statí historických
a apologetických, vydal spolu s vyšehradským kanovníkem Sittlerem "Album
svató-'jáhské", universitnímu, profesoru Dru Stejskalovi vydal dyojsvažkový
spis o JanU.'.Éepomuckém v Dědictví svatojánském,,.
Podlaha/byl ovšem také církevním historikem velkého formátu, zejména
pro dobu .rbkatolisační. Vycházeje z úcty k svátým .patronům a věrozvěstům
Cyrilovi vá/ Meto dě jovi, ;Po dlaha pojal •/- již záhy do svého životního pro
gramu ^péci-o.;. rozvoj unionismu. Svou "Bibliografií české literatury nábo
ženské vytvořil, pak základ ke každé práci o literárních dějinách hnutí
katolického. Korunou této sběratelské-, literární, vědecké."a iniciativní
práce ^stalo se dobudování svatovítského domu v Praze,. Bůh dal, že tento
vzácný muž, křestan, kněz, biskup a Čech, Pražan rodem, se dočkal dostav
by dómu,^že při oslavě tisícího výročí mučednické smrti svátého Václava
a dvoustého výročí svatořečena sv* Jana Nepomuckého, odevzdal
svatyni
svému národu. Tímto činem nejen že vyvrcholil epochu buditelských
snaJl
Českých pravých vlasteneckých kněží, jak bylo tužbou celého plodného je
ho 'života, ale tímto monumentálním gestem ukázal současně i další velký
cíl národní naší práce: renesanci svatováclavského a svatojánského kato
licismu'vé.Svobodném národě!
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'"•JEŽlS, NE.CAESAR, TOÍ S M S L ČESKÍCH DĚJIN"! '
Ctitelé' sváto .jánští .by1-1 ‘také nejiepšími vlastenci, jméno sv, Jana
nlkdý~neznamenaló zlomeně;.české .páteře. >Tl-6 kteří hledali s^ideálním zá
palem osvobození národa''-v idei .svatováclavské, a Gorilo met odejské, ■ .ctili.,
současné sv.” Jana. Kdo žízůmy sině mrz ač il i dlouho české mozky, zfalšovaným
Husem a '-jinými vy lhanými p amfI ety , an iž >své .nepravosti politovali,nemá Jí
nej menšího- práva zasedat!-'na soud .had-kultem--sváto jánským. Ten, jenž. o so
be píše," žě'jcítí slovenský, že jest původu slovenského,, kdož byl před tím
jako dvacetiletý mladík- vystoupil ■z Cí rkve, z ^náboženství římsko
kato
lického, které:.byl .-zdědil po svých vzorných-předcich..... a odpadl nej
prve k pravoslaví, potom',ke. kalvinství a luteráne tví českobratrskému^odchován nekřesťanskou: filosofií na německé; universitě ve Vídni, odvažuje
se. budoucí inteligencí českého-národa přesvědč!ti,^že tento jest smysl a
to jediný našich českých/, dějin:- -Národ český musí žít ve znamení Husa."
On, protestant,, .jenž-zřekl n.e-teokratické Církve .papežské,
v pro
testantství v české reformaci vidí nej silnější doporučení naše celéEvro-^
pě; on, původem Slovák;'-v,i-Husovi se shlíží., od něho,- rodem Slováka, český
národ zván husitským,■Žlžkovým, on vvelebí-husitské boje., v nichž prý jsme
se hájili proti celé Evropě,.vedené římským papežstvím; husitism, refor
mace byla. podle něho revolucíproti•,římske církevní teokracii,proti Gaesaru, římskému papeži.
V'--1 •
..
Největší muž XIX. století, ■římský velekněz, papež Slovanů,velký Lev
XIII, jest jiného názoru, Bylť on velký-'lilo sof, ovšem pravý ^ křesťanský
filosof; jenž dovozuje, že reformace Martina Luthera, odpadléhokato11ckého' kněze, jest matkou nevěrecké moderní-'.filosofie, špatného pojímání práv
ní ho, socialismu, nihllismu ^k o m m i s m U . Pape|"..Lev.XIII.odsoudil li^éránskou’nebélii, a měl* pravdu... jí ;;-Tc/;;vorífv
-i--,/-;V' •'
Profesor slovenského původu.>>-•■-ha's chůzích ahaěí,,,se své ..po.siučhácstvd, přesvědčíti, r.že luteránská hebéíie^ýrěfQrmaceipr^tiikatpli.cké Církvi
•byla pokusem- uskutečnění;nábpženstvl ^e^íaova, .podle.Pjsma;;'ýukqlem naším"
•pravíjest^uskutečnění 'náboženství- a éťhíiký dežíšpvy,IJphp- ■Čístéhoýý.a
neposkvrněného .náboženství• lidskostiij ■]jí& C á ě š á r a l e .Ježíš,..""1^Vitá^udpady
;bd-Církvě' římskokatolické,- zro;zeňí národních .církví,, vzrůst^praýosíaýí; a
•protestántskýcH.církví na/:^k.pr ..Církve, píms^pkatbltcké.^
-tneš-ar
-■-toť 'smysl, našich dějin; a- demokracie!11-V.
-....-.1 ’I'.. „ e
- DOBA T. ZV.,ýrNÁRQDNlHO KŘEŠÍANSTVl" / í JÍ
NEJSMUp^íŠi N A g l C H ^ S J I N . ! ; : " ! . 1
• K tomu několik poznámek>-GPravda., prožili jámě. dobu "národního1
^
p
křesťanství-, kterou již dnes počítám za jédhu z ne jsmutne jŠí ch háaióh-dějin.- Po' letech’budou s.e chytat za hlavu (a dnes se již. chytajíývkde iéhdy byl rozum v českém-národě'*’Byly doby, kdy^četní reformátoři /-snažili
se obrodit! Církev, ale'nikdy, neměli před .duševní m zrakem Krista lživého,
nýbrž vždy "odcírkevněného", Krista vlastní fantasie a nikdy n e ^'Kristá,
který v dějinném vývoji Svého mystického Těla, Církve sv.1, dává život hovým reformám, odhaluje nové krásy, otevírá nové proudy milosti^
Základní chybou valné části české inteligence, vyšlé z našich uni
versit, bylo a na to i chřadla téměř 50 let, protože zapomínala, ^že "odoírkevněný", po svém způsobu "upravený" Kristus jest něčím neživým,nedo-
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konalým, ano nemožným: že Kristus jest možný jen takový, jak nám Jej po
dává. Církev katolická.
..
\y My hlásíme se k Církvi katolické -protop 'poněvadž hlásíme Se ke Kristu.
Odpoutat se od Církve jest nám pro.to "nemožné,' poněvadž Kristus'od. Církve
odloučiti se nedá. My sami sebe tvoříme, formujeme dle Krista anekristus
podle nás a dle našeho dobrozdání a dle našich choutek... A proto je ne
možno a nemyslitelno, a bylo tomu tak vždy, zreformovat cokoli tím, když
staneme mimo Církev a proti ní bojujeme, nýbrž jen a jedině potom,zůstaneme-li v Církvi a pracujeme-li jako pokorné její dítky pod jejím prapo
rem .
V.
IC A T O L X 0 I V I

A

L Â S K A

IC

V I, A 3 T- I .

Křestan má^vlast svou a národ svůj milovati a jí obětovati svoje sí
ly,. Jen jedno jí nesmí dáti a to je svoje svědomí. I v politice platí de
satero a co jejproti němu, i kdyby to na Sas národu:prospívalo, není do
voleným a^nemůže mu .také na delší dobu sloužit!/.- Velicí katolíci za pří
kladem Božského Spasitele, který tolik svoji yl.ast miloval, byli i dob
rými, velkými vlastenci a v srdci svém tak krásně slučovali tyto., .lásky
svoje. "Církev a .vlast, ty v mojích milují sé nadrech; každá půl, každá
má moje srdce celé", napsal, jak nahoře uvedeno, a prožil náš Sušil a s
ním životem .provedli i jiní.. Čisté jejich duše, obětavá jejich srdce to
lik krásného vykonala z lásky k.národu a lidu, z něhož, vyšli, že památka
jejich dlouho bude žiti v paměti potomkův'Prosté byly všeliké zištnosti
a lásky k mamonu, jichž jest dnešní doba/plna, které":také jsou " hrobem
pravé lásky k vlasti. Proto tolik se dnes naříká, že jí ubývá,protože se
ztrácí víra. Kde/není věrnosti k Bohu, nebude ani trvalé .věrnosti k vla
sti* Kde schází víra, tam ztratí se i ideály, kde vládne místo Boha ma
mon, nemá místa ani" vlast ! v"
,V' :
-•
"'Nic nelitujeme z toho;,.co národu'prospělo nebo prospívá!
I když
ztrácíme. To je zásada katolická, která je ovocem katolické lásky k ná
rodu" prohlásil nadšeně zvěčnělý vynikající katolický, náš historik Iměz
dr. Jan Sedlák na všeobecném katolickém sjezdu v Praže'1920. (Sbírka před
nášek, roě. II. str.4.)
Křestan ctí všecky národy a jejich práva... avšak vlastní národ a
vlast miluje žhavě a obětavě, protože Bůh jej uvedl do národní společno
sti a učinil synem vlasti... Jeho láska Je spravedlivá. Každému svoje.Není
mu vlast bůžkem, jemuž by obětoval svědomí, ale miluje ji, jak mu Bůh ká
že. Křestan praví: Bůh chtěl, abych byl Čechem, budu jím každým
úderem
srdce, každým zachvěním nervů, každou krůpějí krve. Není rozporu v záko
ně Božím, je v něm soulad nebeský a není proto také rozporu mezi láskou
k Církvi a láskou k vlásti, protože obé Pán přikazuje. My nemáme příčiny,
abychom nemilovali Církev katolickou, která nám tolik dobrého prokázala.
Ně. Tábor, ale sv. .Vít s hrobem sv. Václava a .sv,. Jana-Nepomuckého,ne Tá
boř,ale Velehrad s hrobem sv. Metoděje a Stojanovém je' a zůstane
naším
programem, ..Ne Hus, ale sv. Jan Nepomucký.
. .
• ;
' 1
-¡y. Ó kéž celý národ náš přijde k poznání, že néní. husitským, nýbrž ta
kovým, jak napsal před více jak 100 .roky v časopise Českého■Musea r .184-7
(stř.42) ■spisovatel J, Krbec: "My Čechové,^Moravané, jsme v prvopočátku
i Vše . sv. Cyrilem a Metodějem .(já k tomu přidávám, se sv.. Václavem a sv.
Janem-Nepomuckým) .veskrze a čistě pr.ávověrní římští katolíci. Cokoliv se
u nás jiného nalézalo, to pozdější á cizí bylo, ale prvotně a podstatně
jsme byli a. jsme posud - z cela,právo věrní a římští katoličtí křestané!"
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Hle, toto jest naše pravé dno, na. němž prvotně ustaveni jsme.Dokud
na tomto kameni stati a stavěti "budeme, zajisté vždy.a všudy obstojíme,
ale jak bychom'se od základu toho uchýlili, nepochybně bychom i se vším
stavěním padli - 'Mějme tedy ve .všem počínaní dobře 'na ..mysli ten nás pr
votní historický Náklad.u
; ...l ...JI •
...' v

' --ň/. ••
•
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MÓ, Jene, svědku Páně, chraň svého dědictví, jaks hájil tajemství
až k smrti odhodlaně. Chcem vděčně tebe ctít, tys otec vlasti pravý, o
žehnej s nebes slávy svůj věrný český lid!lf^
•~-J Hus upravil cestu protestantismu, který jiŽ před^Bílou Horou hro
zil našemu národu úplným vyhlazením. Hus způsobil roztříštěnost a nesvor
nost národa pro stálé hádky náboženské; jimi zaviněn byl duševní a hmot*ný úpadek české společnosti předbělohorské .; česká universita klesla n-' s :
vrcholu Blávy v době katolického krále Karla IV., Otce vlasti,na stupeň-r
nejnizší, -.společnost česká v době předbělohorské bylá tak záatěriali-».:'
sovaná, jako snad nikdy v našich dějinách, praví historik Pekař,-' ( Bílá. -:
Hora str. 43.) V
, ./
_
Vl. ' v- úSv; Jar Nepomucký vedl národ náš k horlivému plnění--povinností..,;:- k
práci a blahohytu hmotnému, tichou, a svědomitou prací duševní k zušle ch
tění á duchovnímu pokroku, vytvořil ..společnost národně uvědomělou,z- níž
vzešli naši národní buditelé; tak upravil cestu ;k dosažení naší
samo
statnou til Český národ musí se přesvědčit a si uvědomit,• že sv. .Jan je
symbolem národního probuzení a tvůrčí plodné práce, národní- a státní spo
lupráce, - kdežto Hus je symbolem rozkolu, a.ndžlep.távání národa'-, ''symbo
lem revoluce, symbolem revolty proti státu, 'Symbolem ideí komunistických,'
jež'-jsou schopny-zničit stát, zničit-duši „národa. Za symbolem tvůrci a
plodné grade národní, náboženské a sociální •- za sv. Janem,Nepomuokým půjdou čeští ■katolíci k..;lep Šímu příští, .svého milovaného, i, dnes• •‘tolik '
zkoušeného národa! • ■ '
•
j ;•
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Roku 1945, 28.^ srpna nynější Sv. Otec1Pius XII. posílá.
biskupům
'československým významný list" na památku ěOOletého výročí narození sv,
Jana-Nepomuckého,
..■
-• J Í
;J ’J .
' yv:.l
Vznešený Náměstek Kristův vzpomíná v .něm osvobození vlasti od .ci
zího panství, utrpení jak kneží tak laiků, .vzpomíná s hol es tí „osiřelých
•biskupských stolců v Praze, V-českých Budějovicích á v Brně,' a :pak vy
bízí," poukazuje, na velikého syna národa, ¡sv, ÍTan.a Nepomuckého,' jenž ■se
svým lidem''spojen poutem lásky, jest stálým učitelem ctností,vůdčím pří
kladem jisté cesty spásy:' žít dle sv. Evangelia,-"z něhož pramení život
věčný, pravá humanita. Světec'v životě statečný,Jpevhý a laskavý, jaký
tó příklad pro•kněze, by pevni-..ve sv. víře důsledně plnili své 'božské
poslání, by spíše podstoupili smrt, nežli -by se-zřekli svých, povinností.
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Jaký to příklad pro -vařící,, -bý\jednali ^vždy, *die svého čistého křQ.slánské
ho svědomí, dávat! přednost Věcnosti před Čashostí . -Papež'přej e,-aby -podochranou sv. Jana Nepomuckého ve vlasti panoval trvalý mír, založený na
lásce a spravedlnosti*
••••
-V. ‘
Komunismus dnes ve vlasti roztrhal církevní organisaci, nej lepší du
chovní vůdce, statečné biskupy s.-arcibiskupem Beranem v Čele uvěznil, ve
studených kobkách koncentračních klášterů jsou dnes všichni řeholníci a
řeholnice. Stovky knězi mají na"rúkóu :okovy j tisíce laiků pracuje v ura
nových dolech,’-v kamenolomech,- Za hrozných životních podmínek - a tam ta
ké umírají. Vzpomínám odsouž-enýčh ar cipastýřů* ¿«.všech svých spolubratři,
svých 'dobrých al umnů, al uranů' kolej e sv.•Jana N epomuckého •jimž v sem je
nepopsatelné utrpení mučednickým údělem. 0 jejich•hrdinství 'vyslovil se
sv* Otec I r dubna 1952 při audienci,udělené novosvěcencůin papežské kole-:
je Nepomucena.
\ .
Mučednictví našich drahých nebude nadarmo. "Krev mučedníků, semenem
křestanů.ITr;jVlast našich matek, našichdtců zotročena vedena na Kalvárii
sv.Václavem-,.Vo jtěchem, sv. Janem Nepomúckým, hrdiny, a mučedníky, pro sv.
víru,- tam pod' křížem trpitele Bohočlověka; sto jí 's' Matkou Sedmibolestnou,
vzdychá, naříká,' že její děti jsou připravovány o náboženství, tam pod
křížem na Kalvárii nejsvštšjší Krev Kristova mučednictvím raísí se s krví
mučednickou ne jvěrně jších synů, katolických kněží, jichž počet stále roste,
jich"krev, ;mučednická krev zachraňuje zem sv.-. Václava n: sv. 'Jana Nepomuckého"l'ieiá:naše' milá vlast doufá,' věří, že brzy. bude zbavena tyrana, než
bude-pák potřebovat nesmírně duchovní pomoci: '''' ' '• ;ú;x;.
■
"Slyš, o slyš nás, otče svaty Jene, přimlouvej se za nás u Boha, at
se nad, tvou vlastí stále klene míru, lásky jasná obloha. Nechat
Čechů
zbožné plémě v úctě chóV a-./svatý -0 dk-az tvůj , za svůj lid. a blaho české ze
mě mučedníku Páně, oroduji"
*
■
NEJVKSSI CÍRKEVNÍ AUTORITA ODPOROUČÍ OTCOVSKÉ PÉČI. EPISKOPÁTU
ČESKOSLOVENSKÉHO KOLEJ;, SV. JANA N EPOMUCKÉHO-. V -ŘÍME.
Ve zmíněném liste z-roku 19,4-5 papež/Pius-XII. zmiňuje', se o ústavu,
jenž v Římě honosí sě -jménem světcovým: "Papežská kolej Negomucenum" ^ S
otcovským uznáním a obdivem-vznešený Velelcněz s biskupy dívá senátu pře
velikou řadu vybraných kněží f vzorných pastýřů duší,jež vychovalo Nepomucenum vlasti. Prosí proto opět a opět,: aby nejdůstojnější arcipastýři
vybrali schopné šeminaristy a co nejdříve poslali do Říma, aby u hrobu
knížat apoštolských připravili'čse-hn kněžství .
Skutečně pisatel této: úvahy téhož měsí ce odej el do vlasti,táto-navštiv
vil všechny nejdp. biskupy’na Slovensku,na .Moravě;'.-a v Čechách, znovu jim.
odevzdává písemnou výzvu Sv.Otce, tlumočenou listem pana kardinála Pizzarda. Jaký výsledek?- Všichni'nejdp. arcipastýři..velmi ochotně, zvláště
slovenští vyhověli," Vhodné kandidáty vybrali-," ,takže vicerektor Nepomuce
na v měsíci listopadů'-'mohl., dopravit! do Věčného města ve dvou autobusech
kandidáty sv.- kněžství vf
:aby v koleji sv. Jana N epomuckého,: "majíce
před
očima stálý krásný příklad světce,~ milého ^jak Čechům tak Slovákům,
dle
přání papežů Benedikta XV. ,Pia~ XI.a slavně panujícího Pia XII.,
jakož i
svých neohrožených biskupů českých i ./slovenských .připravovali se pod ochranou a záštitou mučedníka kněze na sv. kněžství Kristovo
A tato papežská kolej, sv-.Jána N.epomuckého 1 dnes,a zvláště dnes spojena s trpí čími doma, s celým.- národem jak ^českým -tak slovenským, věrna své
mu nadpřirozenému,duchovnímu/poslání,spojena se -všemi věrnými
krajany,
exulanty v Americe,V ctiteli/sváto jánskými volá k tobě, ozdobo Církve sva
té, chloubě sv. kněžství, ochránci vlasti a-svému patronu:
"Svatý Jéne:z Nepomuku, - drž nad námi svoji ruku,
aby národ "střásl ..bludy, - /Bohu sloužil věrně všudy,
Církvi svaté oddán byl, - s vděčnou .láskou Tebe ctili"
--- ooOoo--- (Církevně s chváleno-Chi cago,111.
- Bohemian Benedictine Press.)
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Zdeněk RUTAH, M.A* :

1'. Od dob; nejstarších do normahského vítězství.

-•

....v.'

:.ý Hluboko do hradbami obehnané minulosti dávného středověku sahají
počátky anglického písemnictví. Jazýk se od-‘doby vzniku .anglosaských
ri&opišných památek zrněni!, na tolik/ ze pro'Člověka, který Jej Vnestu:dpval v: jeho .dia chroni ckém y ývo j1, je počáteční stadium., .angličtiny
takřka'nesrozumitelné. Překonáme-li však jazykové ob tíže,:'.brzy sezná
me, že i řec teútoňákýóh uchvatitelů keltské Britanie se vyvinula v me
dium, jež lidský duch mohl použít ku povzletu k nebesům. - • ... *
Křestanství, jež od svého příchodu do- kterékoliv země .působilo •
na rozvoj/vzdělanosti, dalo- i kultuře Albionu'ze -své' nevyčerpatelné..
pokladnice do. vínku.nádherné panoráma duchovních darů,mezi nimiž jako
stříbrná struna ■.zní:.všemi stoletími tradice mariánské poesie.’
'...
Má stručná studie anglických básní s-,-mariánskou thematikou' si ne
chce činit nárok na úplnost.. Mohu .v ní toliko poněkud přiblížit českým
Čtenářům alespoň některé z nejkrásnějších a; nej charakterističtějších
dílek ..a mistrovských .básnických Výtvorů, svědčících o// úctě a -lásce
pěvců slavného národa k :Matce Boží./' na-.jiné nezbývá než: poukázat/-:
JiŽ'z: 8. století-'se ozývá hlas neznámého, barda z ostrovní říše/ .
který se.pokusím neumele parafrázovat:.
—
ň.
■n.. ...........stál dlouhý .časj '
ve chm-urách skryt,-:-nastíněn •tmou,
'....'• .
.
než 'dívka srdnatá0v:yřdát 1a mezi lidmi.
!:
' s’
://‘ÍEu ráčil On, !Jbnž vséchén živót dotvářel,
. 17 " :..
...li/.. Puch ...Svatý, ..dlít v pokladnici, její•• ': ;'V.''
- •
/jí''' jasně na jecích; prsou zářilo-skvící se Dítě,. Jež .bylo počátkem -světla v e š k e r é h o ' . =
.0 půl, století později oslavil blaho slavenou-Pannu .největší z án i.
glosaských básníků C yja w. u 1 f ■ (750-825) ve své rozsáhlé
’básni
Kristus- (,f0ristn ), z ní z .přetlumočím'.alespoň několik z mnoha nádher--"'
ných veršů:.. _ ’ ý /
. .. * '. 1 • /
rÇ *
■"
'•Ï ’*••/
"Ealayyrifa wynn . géond wrúldrejs'! thrym. .
v •’.■/. * v*c: •
1.
. • /. '. Faemme freo-licast
Q-fer’ealne foldan -scea t
-ovo.:
Thaes...the æ f r e sunbuend;
•secgan'hÿrdon,
r.'l '-Arece us that gerynej
that the of. -roderum cwom, />'•
• • -..
Hü-thu eacnunge'
aefre ’ónfenge" :
.
- •;r- -/"•/
.;‘, , Beames' thurh.-gebvrde . 'ond thone rcebeds čipe
' y i -....AËftër monwisah • / mo/t/;ne èüthes.
';-r
;I lil.
Ví-

V ý’Ejhlé krása žen.t";' .sláva vséhq-světa!
'•■/■ Panno nejčistější•', na povrchu země,

. ..

o níž bylo slyšet/ povídat^kdy plavce, '
; ; ;;9 v ;
sděl-'-nám tajemství to,." -'..jež ti přišlo s nebes, -;lý
,'kterak.,početí., tvé . učiněno "bylo "
■ .
i-•*" •
-V a jak Synařporodilas
ty,.jez spolužití
" : '’-''PA r.způsobu. lidském .. nikdy nepoznalas .n
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2. Období -literatury středóahglické.

. ] '::.-..rcZ

Pozdější středověk, zejména po normaňském vítězství,zasáhl .raw>.
dikálně do struktury staré angličtiny vlivem cizích dobyvatelů.Trvalo'
to několik generací, než fermentace jazykových i kulturníchprvků do
spěla ke stadiu,' v němž' bylo možno použít- obrozené mluvy k hodnotněj
ším-slovesným pro jevům.-Přínos že sféry jazyka-starofran couzského mu^
sel být -postupné© vstřebání -žiViem domácím. Celý proces se však ani zda
leka neomezí, j;r
éh'-iná"prvky lexikální ;'';; .
Tento vývoj probíhal ve stoletích, kdy v Německu Walter von Vo
la;elweide (ll60lÍ230)°bhVálil "Jasnou Marii", zatím co v Paříži vznikaly ody jakoJfLi Loenge Nostre Dáme" (t.^j. "Chvály Naší Paní")
a
možno říci Ještě i v _době' autora latinSkých:--písní Jacopqne
da Todi
(1230-1306) a za života'1'jednoho z nej Slavnějších' světových
básníků
Dante Allghierlho (1265-1321) ,
• o; i-:-Nelze se tedy příliš divit, že látkově-i-l" foráou^byla nová středoanglická literatura závislá na vyspeiéj-ší ch latinských, francouzskych
a italských vzorech. Muóhé ze zachovaných textů, ze jména přihlížíme-li
k mariánské thematice, jsou do značné míry pouze imitací starší latin
ské poesie církevní, nejde-li přímo o překlady. •.Přece 'Však i mezi vý
tvory ve starších středoanglických manuskriptech.-se' najdou drobné ver
se, zářící prostou krásou a opravdovostí-. V; rukopisu Arundel 57 jako
zakončení překladu "Ayenbite of Inwyt" (t .j."Hryzání;'svědomí " ) jejž
někdy před rokem 1350 pořídil Dan Michel z Northgate,‘najdeme krátkou
veršovanou modlitbu. Pro zajímavost cituji vedle1"Svého překladu i pů
vodní text, psaný středověkým kentským nářečím v pravidelném trochejském katalektickém trimetru (místo skupiny "th" se tehdy ještě ovšem
psával starý runový, znak řT} " , zvaný "thorh letter" ): '■ { Modlitba k Svatě Pahně.)
'
"Mayde and moder--mylde,
v•
Dívko, Matko,ýNěho,
uor loue of thine ;-cMldé.-:'-"r>1
pro lásku Dítka svého,,
thet is god and man,- •
edcl P Jež Bůh a Člověk jest,
me thet am zwo wylde'"
?av\\‘.' :’mne neukázněného
uram zenne thoume ssylde
od hříchu uchraň zlého,
ase ich the
bydde-can".
"bych prosbu směl ti vznést.
Amen."
Amen.tr
Mezi jinými ¿ 0 chovanými básněmi ze 14. století ha jdeme na pří
klad "Rozhovor mezi Svatou. Pannou a jejím Dítkem", "Píseň o pěti ra
dostech" a mnohé jďné _s.'cistě, mariánským námětem.'■ ;
Středo anglická poesie dosáhlá svého vrcholu v' díle
G-eoffreyho
C h a u o e r a í 1340-1400) jenž byl -ňá vrcholu^své'literární
Čin
nosti v době, kdy na. českém trůně vládl neblahý Václav IV, zatím co
v Anglii kraloval Richard II. se. svou Českou ia-nželkou Annou. Chaucer
při veškeré své lehkomyslnosti cítil katolicky a na konci svého živo
ta kajícně litoval, že psal i díla ne zrovna nabádající k dobrému.Nebudeme proto hledat mariánské verše v oněch několika
vulgárnějších
Povídkách Canterburských,■ani v básních s klasickou thematikou
jako
Troilus and Criseyde nebo Parlement of Foules -(t .j."Sněm Ptáků"ovlivněný poněkud ve svém námětu staročeskou básní- Nová Rada od SndlaKLašky).
^
Mezi nejstaršími spisy tohoto básníka se nachází volný překlad,
zvaný Abeceda nebo "La priere de nostre Dáme" (t.j ."Modlitba o naší

-

PaníM), pořízený
advaceti slokách
abecedy, •Chaucer
lil' Ar cimocnoh,
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na přání zbožné .vévodkyně Blanky Lancasterské.Ve tři
po osmi verších, jl nichž každá začíná .Jiným písmenem
volil ne jkrásnějšy :slova svého jazyka, aby Jimi chvá
milosrdnou Král ovnhvv.'1’

V Pant erb uřských povídkách zejména Iíp.ovídkaypřevorčina,, vyniká
mariáhBkou thematikou, utenár dvacátého století však asi nebude doce
la' souhlasit s antisemitským laděním,-' vetianým do děje, i. kdy? autor
odůvodnil rozhořčení výpravěčky po-ukázem na historiokou vraždu Hugh
Lincolna mladšího, Jež byla spáchána roku 1255, a na. jiné výtky:
y ’, v P.O vzývání Krista se převorka’obrací-k Matce Boží:

; :

•

o;

’’y ’-;
y.

0^Panho-MatkoI Matkou"s 'panenskou!' .
■'
Křem hořící m-".s,- Jejž oheň nes žehnul
před Mojžíšem; vŽdyt pro «pokoru tvou '
sám Boží Duch se v tobě rozžehnul
• ••:
a Jeho mocí t"když proud světla'hnul
•; .. tv^m srdcem,••moudrost' Otce přišla v svět
řac pomocimii-k cti.'tvé vyprávět.

... ■ ; ,
ví;.•
..v- -, "-.rď;. •'
•••*.
/■:

Paní, -tvou dobrotu á' zářnou slávu, •
.
tvou pokoru,'a''S'hí tvé ctnosti svit
yyy/
•n i 'umný jazyk -ďo",povídky hávu
,,y :;. •
..;//•
■ sám nevstká*.-lféž jmem se poprosit,.
.•
• již- sama.-hikdy-povzbudíš nás cit /•
a.ha tvou přímluvu Bůh dá nám- Jas, 1
jenž k tvému ^Synu'bUde':yés ti n á s * / :
y:

.•

Královno'svátá, slabá-jsem, ty víš, •...... •
kol všech tvých, předností můj um^ted kráčí,
bez pomoci-mi nelze' snést jich tíž, ..
.
jak roční dě cko -nebo ještě -mladší:!,' •
;•
:jež sotva slůvka vyslovit!-átáčí, / y /y
y r.o[. tak cítím se a proto tebe ždám,
•:J •
.yy
ved'zpěv můj, jejž k tvé chvále zazpívám: ;
,;

-

(Zde začíná převorěina povídka.)

Kdes v Asii ve městě rozlehlém,
•y y v křestanské obci-židovský byl střed, ■
ix.:jejž ,chránil pány ’co: spravoval tú zem;
pro jejich:.:hecthy- slšk a iichvg sled,
jal Krista hněv i celý Jeho svět;
:■..Vplne ;.tím:
tghett em mohlo pro jít se, : ‘
y - ’ ■• . iib y l) -.přístupr.z obou straň' do jeho ulice .

. .■’.••.-Na odlehlém koňcí Škola církevní'
y.Yv • /••.níž stála, od ghetta -pár kroků,
•-;■•••'.•• •' křestanské krve d í t k y dlely v ní,

••;

• v té..•škole učily se radu roků

• -••••:_ tótézy ’co.žáci zde - tu-sloku.
zazpívat, modlit se, číst a psát,
vše takovým co dítkám třeba znát.

'.....
././
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A mezi dětmi vdovin hoch. "byl znám,
byl sedmiletý, -v. chrámu zpíval rád,
a den co den tam do" školy šel sám,
též naučil, se zbožně klekávat, '
kdyko í iv"na cestě své měl se .brát
kol sochy Matky-.Křis.tovy. Tam děl
své Zdrávas.Maria, než odešel.
Tak ona vdova chlapce naučila
ctít Matku Kristovu, tu milou naši
milostnou Paní-, že mu slastí byla;
štastnému dítěti vždy učení je snazší.
V- té věci podobal se Mikuláši;
p světci tom mi stále v mysli-tkví,
že Krista uctíval již od dětství.'
Potom převorka vypravuje, jak se hošík naučil nazpamět^ latin
skou mariánskou hymnu Y>Alma Ředemptoris" a s^ jakou vroucností ji vždy
zpíval cestou do školy a domů, která vedla přes židovskou
kolonii.
Posléze satan podnítil hebrejské obyvatele^ aby najali vrahat
jenž
děcku prořízl hrdlo a hodil je do stoky. Krestane nakonec hošíka na
šli godle zázračného zpěvu mariánské písně, kterou malý mučedník pěl
na práni Nebeské Matky i ve svém.umí raní. Pointou .povídky je ponau
čení, že mariánská úcta je milá Bohu. .. •.
..t u .-.Podobně ani v prologu k "Povídce. druhé^jeptišky o ..svaté Cecilii"
Ghaucer neopomenul vzdát úctu Matce Boží v překrásné invokaci:
And thou flour of virgines art alie,
Of whom that Bernard list so wel to write,
To thee at my bigynnyng first 1 calle:
Thou confort of us wrecchps/ do. me endite
Thy may dens, deeth, that wan thurgh hire merite
The eternal lyf, and of the', feend "victorie,
As man may after reden in. hire storie.
A ty, jež'panen všech jsi kv.ětem,
o němž psal Bernard s velkou zálibou,-.. .
k tobě já volám před Svým-vzletem,
ty těcho-nás tak bídných-,’
- ved řeč mou
o smrti panny tvé, jez pro ctnóst -svou
na věky'^ži je, jak sklát byl zlý, - .
by každý poznal z této novely.
Po shora přeložené stane i následuje zvolání. "o Panno, Matko ^
dcero svého Syna" ("Thow Maýdé and Moder, dohter of'thy Soně"), jez
nám připomíná- verš z modlitby sv. Bernarda z Božské komedie od Danteho (Ráj, XXXIII, 36.).: "Vergine Madre,figlia del tuo Figlio" ,keúrteréžto-pasáži'Chtěl Chaucer přivést čtenářovu pozornost již v přédchozí strofě.
''
•
Nej_sou to však jěn ctihodné sestry, jež mají.-na mysii - Matku
Boží v povídkách,, jimiž si poutníci krátí dlouhou cestu ke hrobu sv.
TomáŠe/Bécketa. I učený právník vzdává ve svém vyprávění úctu.nebeské
královně.--Jeho hrdinka Obnstancie se modlí:

It

-
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y Něho já doufám, v Jeho Matku milou,

JeŽ plachty mé a kormidla j© silou.1
M a t k o d í , rlMaria, jasná Panno,
věru, že svodem, přemluvením ženy
progadlo lidstvo, bylo smrti dáno,
proň na kříži pněl Syn tvůj umučeny,
tvé svate oči zřely Jeho steny;
a nelze tvoje hoře Srovnat ani
se žádným, •pod kterým se člověk sklání^
Jiným, po Chaucerovi snad nej známějším středoanglickým básníkem
byl benediktinský mnich John Lvdp;ate (1370-1451).
Jeho Lyf of Our Lady (Život Hasí Paní)^zajisté svědci
o jeho
lásce k nebeské Matce, Připomeňme:, .si alespoň jednu sloku z Jeho ver
šů, v níž se tento básník s pevnou důvěrou obrací k Panně Marii:
-

Nebes Královno a Peklu Vládkyně,
Paní této země, hvězdo /severní
námořníkům v hrůzy hodině,
takže nezabloudí, .při svém plavení,
zrak laskavý, skláníš s dálky hvězd
na sve 'sluhy:soucitně jak'sníh,
dej Jim pravý^mír a odvrat války trést
od všech, kteří ctí, Pět Radostí tvých.

... ...
.

..
•

•r ■
■

-Z 15. století se nám dochovala v Lambethském .rukopise... . nádherná
báseň od Neznámého Autora s refrénem ^Quia amore langueů" jímž končí
všech osm csmiversových^slok:
'' V komnatě věžní dlel jsem v noci, ,
a-.přemítal jsem o měsíci,. ....
tu. trůn a Královnu jsem s mocí
zřel i.s korunou, cti se skvící.
•I 'Stýskala si.pláčem, jenž až drtí, .
nad dusí hříchem sraženou:
Já nesmím nechat lidstvo smrti,.
Quia amore lamgueo.
•
Lásku svých rodných hledám bratří
a za ně prosím, jak. jen mohu,
vždyť oni mně, ^jich. Matce,.patří, .
což 'dít lze, dítku nepomohu?. .
Ač uráží mne rozmanitě, "
křehkostí padá tělesnou,
já lkám., neŽ povstane mé dítě,
Q,ula amore lankueo,

.
..

0 století později by nás v. poesií,., psané .Již rannou novou- an
gličtinou, mohla Upoutat Ballade to Our Lady (Balada Naší Paní)
ód
dominikána Alexandra Barclaye (1474-1552) z dedikace k jeho
knížce
Lod bláznů, k níž přejal látku německého původu.
Na tomto: miste je možno se též zmínit o jiné Baladě ŇaŠí Paní od
skotského dvorního básníka Jíilliama-Dunbar a (1460^1520), v níž když
JÍŽ; nic jiného' tedy alespoň umně vykonstruované přirovnání' bl. Panny
k Phoebovi prozrazuje rostoucí vliv pohanské renesance na křesťanské
umění.

-
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3. Od počátku 16« století do r, 1660.

'

'•••••■ ■

Šestnácté století přineslo,-do Anglie zhoubně ničivé'dílo tak^zvané reformace, zejména po osudné- apostasi polygamického krále Jindřicha
VIII*, jemuž Svatá Stolice odepřela nemožný požadavek rozluky jehoplat
ného manželství. Nastala doba persekuce a popravování těch,kteří chtě
li za každou cenu zůstat věrni Církvi.Kristově, tak jako sv.Tomáš More,
státy r e 1535, sv. Jan Fisher a zástupy jiných.
Kláštery, sídla prastaré vzdělanosti, byly postupně rušeny, a ani
Matka Boží nebyla ušetřena potupy. Tři roky po smrti sv. Tomáše Mora
svatyně Naší Paní ve Walsinghamu byla na rozkaz hraběte Tmáše Ckomwella
zbavena obrazů a soch. Obraz Matky Boží byl odvezen potahem do londýn
ského předměstí Chelsea, kde jej■protestanté veřejně spálili.
"Nářek nad svatyní Naší Paní ve Walsinghamu" je název
anonymní
básně ze šestnáctého, století. Autor si v ní naříká nad netečností
některých duchovních a nad nevděkem svých spoluobčanů:
.?;;

Nad troskami z
koho mi zvolit
než Královnu z
když Musu svou
:

...
■. .
. » .t' v;
1
.ív.V ' " ‘.V:
7 ’ t...

Walsinghamu,
jest
Walsinghamu,
chci vést.

Plač, ó zaplač, Walsingháme,
dni tvé jsou jak noc,
za milost rouhání tu máme,
/• . .
za dobro zloby moc.
•
Hřích zrá v naší Paní sídle,
řáj se peklem „stal,
'
'satan dlí, kde Kristus bydlel, .V- r.
■
jdu, Walsinghame," v dálí-’77'y ’ •• •' *
ku:

'
v\,

Po ".šesti letech nervosní vlády katolické královny Marie z rodů .r■
Tudorů^ (1553-1558) pronásledování katolíků bylo''obnoveno v míře'daleko:
krutější ^během pozdější doby alžbětinské, kdy byli mezi sty a tisíci;: _•
jiných mučedníků oběšeni, a rozčtvrceni dva katoličtí básníci
z řádu
Societas Jesu. totiž bl. Henry Walpole '(155&-1595) á bl. .Robert Southwell (1561-95;, který nám ve svém literárním díle zanechal i ' cyklus-.*:
mariánské poesie. Zvláště jedna z jeho básní se mi líbí pro své zdán
livě prosté antithese:.
Our- 'Lady's

Salutation

■

Spell' Eva back and Ave you shall find,
The finst began, the last reversed our harm's;
An angel's witching words -did Eva blind,. A
And angel's Ave disenchantes. the harms; y
Death first by woman's weakness 'entered' in,:
In woman's virtue’
- life.dó'tin now begin.
:.
0 virgin breast! The heavens to thee incline,
In thee their joy and sovereign they agnize;
Too mean their glory is to match with thyns-,
Whose chaste receite dod more than heaven did prize.
Hail fairest heaven,that heaven and earth doest bliss,
Where virtue stars, dod, Son of justice is!

-

Zvěstováhí andělské
,,
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Cti Eva pozpátku a budeš Ave mít. ; * •.
.
Ta první po ola, druhá obrátila bědy; ..7 .. ,
77; • ' šlo andělovo kouzlo Evu oslepit,;
•
7 7 7 7 7. a Ave andělovo láme kouzla ledy*.
A;-.
.í 1
smrt vešla nejdřív ženy slabostí ,.. ..
ted zas ctnost ženy život uhostí.

77.
77 .
.

7•
*. .......

. K tobě se, prso panny, sklání obloha,
za radost ..svou; tě ctí a za-vládkyni,
před slávou tvou. je. její sláva-ubohá;
had nebe Bůh tvůj cudný stan si činí.
0 nebe jaejkr asir, zem blažíš,, nebes klín,
kde září ctnost, tam právem přebývá Bůh, Syni
••••»‘ «•. -•
;

'Jednou z nejvyznačnš jŠí ch postav-anglické i světové literatury je
nesporně básník-dramatik Yfilllam Shakespeare (156A-16Í6) • Tento velikán
byl synem význačného katolíka z města-Stratfordu. Jeho otec,
John
Shakespeare, býval pokutován pro odmítání zúčastňovat se anglikánských
náboženských obřadů a zůstal, -jak Je zřejmo z jeho testamentu,věren své
Víře až do smrti. Shakespéarova matka^ rozená;Mary Arden,pocházela z ro
diny, známé svým odporem'proti novotárství, Je jí vzdálení jpříbuzní Ardenovi z Park Hallu, poskytli" útulek katolickému’.knězi a přechovávali jej,
převlečeného za zahradníka, až, do podzimka r. 1583, kdy Edward Arden a
jeho zet Sommerville byli zatčeni a posléze popraveni pro "velezradu",
ačkoliv se Arden hájil,'že umírá pro svou Víru.
William Shakespeare (někteří z jeho životopisců se to však
snaží
vyvrátit nebo zastřít) byl tedy nejspíš vychován katolicky, i když ve
stratfordské škole ňe všichni učitelé-;v\Jehp době byli katolíci.Ze naj
deme v jeho dramatech úctu ke katolickému náboženství vedle
výsměchu
protestantským ministrům
předváděných na př>- v rouše dvo jctihodného
vikáře Sirá Olivera "Martextařit. j . "Kaz i~P.ísrna") a jiných- figurek, -' nás
nikterak nepřekvapí >
7 ;
.
'
tezká. doba. Shakespeare ji snad- nej výstižně ji popsal • ve
známem sonetu, který zde.-překládám-*•*’7 7 7 /V
....
-

r-

LXVX.
"Jsem znaven vším, že ždám si smrti klid
Jak žebrák, zrozený by v Poušt jen zřel,
Zřím prázdné Nic se v krásném^rouchu skvít,
A Víry nej čistší jak lid se zříká, žel,
, .A Pocty lesk ,jak zneužit, mně v zlost, 7 .
A Dokonalost'jak lze potupit, • •- v ’ • 7
A za děvku'mít zhruble, panny Ctnost, 7 r .7
A -Sílu! chabou .Vládou podlomit,
.. 7
A lhiěnt. .řeč Autoritou brát; • .
7f
A Hloupost po doktor sku řídí lin,
A -Sprostností lzejprostou Pravdu-zvát, ;-A; jaté Dobro slouží Zlosynům:. 7"7,-. ' ‘-Jsem žhaven- vším, že -bych už .zemřel.,rád,
•Jen kdybych-nemusel svou:Xásku zanechat.

- •
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.Přes všechen náboženský útisk srdce umělce'se. umlčet nedalo. Nej zajímavější jsou snad pasáže ze Shakespearových'-her, v nichž, jak se zdá;,
autor'vzdává úctu-Panně Marii, aniž''by k tomu- měl nějaké zvláštní dějo
vě nebo historické opodstatnění.
.
' v:*' ' uy
Tak na př, ve hře "Konec vše napraví11v (11All 'b Well that Ends Well"),
Hraběnka Rousillonská prohlašuje, ze bez přímluvy Panny Marie její syn
neujde trestu za trýzněna svě ženy Heleny;
'
•' ••
#*;'•---i•
’*
'

"Kterýpak anděl uchrání y
Talc nehodného muže? Přijde naň trest,
jestliže prosby té, již nebe rádo má
a jíž vše udělí, jej nevytrhnou z hněvu
Nejvyšší Spravedlnosti. ..."
(iii.4.25)
' .
•■ r-\
Také Prospéro vytýká Alonsovi v Bouři ("The Tempest")*- že se neo
brátil o pomoc k Matce Milosrdenství;
••
"
- •
, " Myslil'bych spí š,
žes nepožádal tú, jez s milostí
ve ztrátě podobné mi nad vše pomohla,
že mohu klidný být."
(v.l.l4l)
Shakespeare má též ku podivu velký počet narážek na. modlitbu svá
tého růžence. V době,tkdy růženec byl pro protestanty předměteh posmě
chu, náš dramatik o ^něm. imluví-s vážností;
*
’y
*•’

Král Richard i'íj:§déh ze Shakespearových historických' -”protago
nistů, hrdě prohlašuje:
”Své šperky vyměním za r ů ž e n e c '
A skvostný palác svůj za goustevnuy
• ry:;
Své skvělé roucho za šat•.-fc-ěbrákia..1**‘•''(i i l )%? y--v<
Ye hře Richard III. Vévoda Buckinghamský napomíná;
"Když svati’, zbožní muži řeholní
:
se modlí růženec, pak nerušme, - * •'
'""•'•Sladká je kontemplace horlivá,"
'•■
Podobně Královna Markéta ve druhé části trojdílné hry Jindřich VI.
praví ke svému choti;
^
CI':1" ''y
"Ve společnosti dvora, ^při růženci, •'''•
s tebou, můj nejmilejší vladaři...,"
(i.1.27) y- •
Na jiném místě mluví o této modlitbě s hrabětem Vilémem de la Poole ze
Suffolku: ,
"Však celou myslí tíhne k"Svatosti,• •
_
když na růženci Čítá Zdrávasy.11 '■■■ (i.3.58)
Téměř stejný verš najdeme ve třetí části téže trilogie, kde - RichardPlániagenet se ptá:
1 ' ;
"Ze bychom odhodili krunýře
a zahaleni v černé hábity
čítali na růženci Zdrávasy? " -b •'.v (ii.1.160)
•v
Ve' hře Komedie -plná omylů ("Coiriedý of Errořs M)-Dromio .ze
Syřakus
ve strachu, že je očarován, vykřikn;0.n
';r:‘
1
"6 kde mám růŽenecI Já hříšný .dělám kříž." (ii-.2.192), :’/y

-
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•.-.--Rozloučíme :se-nyní s naším slavným- autorem alespoň poznámkou o je
ho' smrti.- Podle anglikánského, duchovního,, později 'arciděkana'-' Richarda
rDa-víeso ze. XVII>;století Shakespeare- ”zemřel 23. •
'duhna 16Í 6 -vv -53.. roce
svého věku," patrně’ve Stratfordu, neboř tam je po chován a .má' -náhrobek,
na němž je zaznamenána těžká kletba na každého, kdo pohne jeho kostmi.
Zemřeljako-papeženec.".-•
....
Po Shakespearovi snad hej slavně jším- alžbětinským, autorem byl .«•Beh
Johnson (1573-1637), jenž, ačkoliv nebyl po celý svůj život katolického
vyznání, přece nám jen zanechal alespoň jednu delší mariánskou
báseň
"The Crhyrlond of the-Blessed'.Virgin-; Marie”. ("G-irlanda .svaté Panny Marié%
Tím není ovšem ani zdaleka- vyčerpána všechna mariánská látka z teh
dejší anglické poesie lyrické- či dramatické. Nezbývá mi dost času, abych prošel dílem katolických autorů Tomáše Lodge (1556-1625), Phllipa
Massingera (1584-1639), Sira Wlllima Davenanta (16Q6-1668),
Williama
Hablngtóna (1605-1664) a jiných,
1
’V"
‘ ••
Nerad bych vsak opominul básničku dramatika Francis e Beaumonta
(1584-1627) Y,The Assumption”..íkterá ve- své. první: sloce obsahuje motiv,
rozvedený v mistrné ódě Fráhcise Thompsons z r. 1893):
The Assumption

.. *" '

' Nanebevzetí

'Who, .is she, that ascends' so.'high,.!'.
Next the Heavenly King,
‘
Round about whom Angels fly
And. her praises sins?

Kdo.-.Je to, jež byla vzata
. vedle Nebeského:-hrale,
kol níž andělů roj chvátá
a ku její pěje ..chvále? -.,

Who is she that, adorned with, light,
Makes the sun her robe,
j"
At whose,--ieet, the-queen of night,.
Lays her 'changing globe?

Kdo je to.,;; již- sv-it stře nitmi,
, že si ze sI,unce Šat spřádá,
k jejímž nohám kněžna přítmí
měnící svou koulí skládá?

To that crown direct thine eye,. ■"V-,
Which her head attires;
..
There thou mayst her name -descry,
Writ in starry fires.

• Ke korunce., která: zlatí
její hlavu, ^řek spěj vznést;
můžeš ha hí rozeznáti
její jméno z ohňů hvězd.

This'' is she who in pure womb
Heaven's Prinoe remained:
Therefore in no earthly' tomb
i3.an she be contained... ■

•
J

Heaven she was,which held that fire
Whence the world took- light,'..'.
And- to- Heaven doth now* ..aspire-. , ;..h :Flames with, flames t'unite.

Ona to," jež .v,, lůně ctnosti...,. ,
v..
Nebes Prince přechovala;
Proto- každá hrobka v prsti
3č p.rh;‘ieji. .ukryt malá.
Byla Nebem,... oheň -kryla',' ...
z "něhož sve.t si světlo vzal,
.:.do Nebes ted přesídlila-,...
Plamen s plamenem seVBpjal.

U metafysiokého básníka Johná- Donne .(1578-1631). Jenž se stal an
glikánským duchovním- (ačkoliv byl vychován, jako katolík), najdeme sonet,
nazvaný "Zvěstování’
” (”Annunciation ), a dokonce i'u protestanta Johna
Mil tona (1608-.-1674) -přes všechny jeho zakořeněné puritánské . předsudky
nás mile překvapí několik veršů v Ráj i znovu nalezeném ■("Paradis e Re
gained”,.i i , 60-108) nebo.v jeho- ”čděPo} ;liiru Narození.Páně" ("ode
bh
the Mbmiag: of Christ's Nativity”):
;''

-
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Toř měsíc je, tož jitro šžastné sladce,
v němž Nebes. Krále-Věcného. Bůh Syn
se zrodil zasnoubené Panně Matce,
by dal nám shůry vykoupení^z vin,
Vzdyž tak to pěli mudrci,-, že čin,
jímž přišla na zem smrt,- On rozváže,
a s Otcem navždy mír že přikáže.
(1629)
Jedním z nejvýznačnějších anglických barokních metafvsickych bás
níků byl beze sporu konvertita Hi chard Crashaw (.16l3~l649),jenž zemřel
jako exulant v Lorettu nedaleko Ancony v Itálii*•Stylisticky se ^temer
diametrálně liší od Miltona. Srovnejme s Milionovými.verši na příklad
sloku z Crashawovy básně
' "The Nativity"

. ..

Welcome. Though nor ’to gold nor silk,
To more than Caesar's birth right is:
Two sister seas of Virgin-Milk,
With many a rarely, temper'd kiss
that breathes at once .-both Maid and Mother,
Warms in the one, cools In the other.
Narození
Bud vítán! Ač ne v hedváb, ke ziatu,
k čemusi .víc* než právem Císaře:
máš sestry-moře s mlékem Panny tu,
a něžná políbení, na tváře,
.
V'.'nichž spolu,.Dívenka, i/Matka dysí,'. .
t'U teplem svým, "'tu. dechem, který tiší . " ‘ Z jiných mariánských básní tohoto básníka chci alespoň jmenovat
"ódu o slavném nanebevzetí Naší Svaté Panny" ("Ode on the
G-lorious
Assumption of Our Blessed Lady") a báseň.,"o cudnosti Svaté Panny"
("0:i
the Blessed. Virgin's Bashfulness"). Nej lepší výtvory Crashawovy byly na
psány za jeho pobytu y exilu^ ve FrancÍI:po r. 1645 a posléze v Itali!a
V Anglii v té době .zuřila občanská válka, jež po popravě Karla. I. při
nesla s sebou vraždění’katolíků a nastoupení vlády puritánského1'parla
mentu pod vedením Oilvera Oromwella. Tímto údobím, jež.skončilo r,166o,
nastolením Karla.IJ. a tedy obnovením královsko moci,' jsou zřetelně od
dělena léta doznívání anglické renesanční’ literatury od doby restaurační.
...r-—
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.

zlobu

nepozná.

' Dagmar; . ZIMMEROVA .:
Kdo v© svém srdci zlobu má, '
ten‘není schopen-milovat,
jen odpuštění dostává
a neví, že se musí kát. '
.1 ‘
‘

Kdo ve svém s.rdcl zlobu má,.
ani sám sebe-nemá .rád
anikd^r o n t o nepozná,.
'
co bližního je mil ovát.

,.... -v

. /„ i.;.
V .
:“v

Kdo ve svém srdci-zlobu mel,
šel světem ne v ž d y probuzen,
snad víru, naděj, lásku.chtěl.
a-byl. vždy. o •ne ochuzen.
.
Kdo v srdci zlobu vymýtil,
•..- dar pravé lásky, pcení,
svůj život dobru zasvětil.
a Bůh jéj jistě odmění.

' r-.

v.'
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'_.;ý

-- 00 O 0 0 ---

"7 G 0. N :~T Ë- N T S :
Vaclav Vostrez : \
(EditorialOv
FrantisekhHasek
Article.):

•••.'CATHODIC PRESS APOSTOLATE OF
,SS.CYRIL AND METHODIUS LEAGUE
'IN CANADA. '
’
Page:

3.

NEW JOURNEY.
Page:

6.

Page:

8.

Msgr.Josef BezdicekjD.D.: ST.JOHN NEEOMUCEN-PRAISE OF
', ; - ;-Roma’ SAINT PRIESTHOOD- ADORNMENT
(Religious Study.) OF THE' HOLY CHURCH-PATRON OF
FATHERLAND . PATRON OF' PAPAL ■
COLLEGE NEPOMUCENUM.
Page:

9.

Pi err e 0orneille :■ •
- (Poems)

■ EVE;.AND MARY. .
(Translated by Z, Rutar, M. A.)

Z denek Rutar,M. A .:
(Literary Study.)

MARIAN POETRY IN
LITERATURE.

Dagmar Zimmer-ova:
(Poem.)

SHALL NOT THE HEART AN ANGER
RECOGNIZE.

ENGLISH
Page: 22

•

OJ

Page:

