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R a k o u s k u

Druhá polovina 18. století, kam. spadá těžiště půso
bení svátého Klementa l.arie Hofb.uera, se podob-.la svou
duchovní atmosférou telil: naší současnosti, že zařazení
tchoto světec mezi hlavní postavy Desetiletí duchovní
obnovy před miléniem mučednické smrti sv. Vojtecha je
v pravém slova smyslu prozřetelnostmi.. i'a tom nic nemě
ní ani ta skutečnost, že z českého prostoru pouze pochá
zel, na rodné Foravě vyrostl a získal .ke svému poslání
základní dovednosti a /zdělání, aby svou hřivnu využil
v jiných zemích.

Je uctíván na Foravě jako moravský světec, v širším
slova smyslu jako národní český světec mezi plejádou
dalších, i když česky mluvil velmi málo, osobně se cítil
rakouským Němcem (ačkoliv nemluvil dobre ani pi^ovnou
němčinou, jeho mateřštinou byl dclnorakcuský dialekt ji
homoravských rěmců z okolí Znojma). Za svého patrona jej
považují němečtí katolíci pocházející z Čech nebo Lcravy.
Rakušané se k němu hlásí jako k typicky rakouskému svět
ci. Vděčně si ho připomínají Poláci, neboí; pravě v je
jich tehdy těžce zkoušené vlasti rozvinul svou požehna
nou a bohulibou čiř rost.
Jeho postava tak odzrcadluje specifický fencmcn střed
ní Evropy, odlišný od gigantického kolosu na východě a.
dyn.r.ického operátora na záp do. Střední Evropa se liší
od obou, nepatří k žádnému z těchto celku, i když stří
davé byla tou Či onou stranou ovlivňována, . <á svěj vlast
ní ducxiovní vývoj, který jo jí národy spíš^ stoluje
sjednocuj
ož rozdvojuje. Jestliže toru byle v ..irulosůi rnn-o. .r .-i. r.aopo1., ; o-'^. .je tf'ba dát vinu t.m, kdo
nve.-ra .:L.o\ :.li t:>to ušlechtilou myšlenku, splozvi ou uni
verzálně cAJ x. pj. kře-L .nst ,'í: , ’ terč reprezentuje kíroliciomur. klmv.jt.t ľ brio Hcfbruor jalcc typicky katolický
svctec je hle,šitým mementem tohoto faktu. Jeho národní
puvoč c. rodinná výchova pripc’:ínají, če z českých dějin
••oni možno výra? ,„t pocounou německou menšinu5 patří do

nich s celou svojí mentalitou, kulturou a spiritualitou.
Na tom nic nezmění ani henleinovská iredenta ve třicá
tých letech, a.ni násilný transfer německých obyvatel po
r. 1945« Hofbauer se talc řadí po bok všech význačných
osobností mluvících německy e. pocházejících % českého
prostoru. Čím je v oboru dějin literatury Adalbert Stif
ter, Rainer Maria Rilke, Franz ’.Terfel, Franz Kafka nebo
Maria von Ebner-Eschenbach, tím je v dějinách katolické
církve a duchovního vývoje českých zemí Klement Maria
Hofbauer, po otci Čech, po matce Fěrnec, jehož mateřským,
juzyker byla němčina, a který se postaral ve Vídni o čes
ké bohoslužby.
To všechno probíhalo v kontextu náboženského vývoje
tehdejší Evropy, v níž zmizelo v nenávratnu její rozdě
lení na dva mocenské bloky podle konfesijní příslušnos
ti ke katolicismu nebo protestantismu, jak se ustálilo
po třicetileté válce vestfálský..; mírem. Mohutný myšlen
kový nápor osvícenství, probíhající stejně u protestan
tů i u katolíků, /vyústil do r íbošeiské vlažnosti a kon
fesijního irenismu, kdy už nepůsobilo žádné potíže svým
katolicismem se hone šicímu Jeho apoštolskému Veličenstvu,
rakouskému císaři Františku I. uzavřít n ?. Vídeňském kon
gresu r. 1814 "Svatou alianci" s pravoslavným carem, tak
to formálně patriarchou ruské pravoslavné církve, jak se
už v 17. století Patr Veliký prohlásil, a s protestantskýni panovníky Anglie a Pruska. Svatá aliance vznikla
jako obrana před podvratnou činností demokratů i pseudodemokratů, hlásících se ke konstitučním ideálům. Mezi
nimi také nevedla žádná konfesijní nebo svetonázorová
hranice. Byli zde ateisté jakobínského stylu, nacháze
jící svůj vzor ve Velké francouzské revoluci, ale též
upřímně věřící a zbožní katolíci jako italský spisova
tel Silvio Pellico nebo hluboce věřící český protestant
František Palacký. Světonázorová jednota katolické, pro
testantské i pravoslavné části Evropy byla definitivně
rozbita. Náboženská otázka už nehrála prioritní roli při
politických rozhodováních státníků i kverulantů. Na prvé
místo se dostávají jiné motivace a zájmy.

Osvícenství se rozvinulo především jako reakce na
4

náboženskou nesnášenlivost a konfesijní úzkoprsost, kte
ré podlehli v Evropě stejnou měrou katolíci i protestanté (pravoslavné huško jo dosud uzavřeno a do jisté míry
izolováno od okolního světa)- Zásada "cuius regio, eius
religio" (cí země, toho náboženství), kodifikované na
augsburském míru v 16. století, má za následek krvavé
pronásledování katolíků v protestantských státech a pro
testantů v katolických. Hlubší a kritičtí duchové na obou stranách poznávají tento stav jako odporující rozu
mu, který žádá, aby se vyznavači obou křesťanských prou
dů nějak dohodli a nalezli způsob vzájemného soužití.
Lozum je ta';, postaven proti autoritě světské i církevní,
která vyžaduje něco úplně jinéhos pohlížet na jinověrce
jako na kacíře, jehož je nutno bezpodmínečně obrátit na
pravou víru po dobrém nebo po zlém, v případě neúspěchu
sáhnout k drastickým trestům. Osvícenství ve svých prvo
počátcích nebylo protikřesťanské, ba dokonce ani proticírkevní. Hlásalo jen - a to ve jménu křesťanství s od
voláním na Ježíce Kristu - náboženskou snášenlivost a
respekt k přesvědčení křestar.ů nekatolické nebo neprotcstantské konfese. Jeho reprezentanty byli ušlechtilý
italský kněz a učenec Lodovico liuratori, johož katolic
kou pravověrnost obhájil uá.a pepež Benedikt XIV./l/ Čím
byl i.ur.-tori pro katolíky, tím se stal pro tábor protes
tantský G.U. Leibniz, obdivovatel jezuitských redukcí
v Paraguai. Počátky osvícenství jsou ryze křesťanské a
vycházejí z evangelia a tradiční církevní nauky (katolic
ké i protestantské) . Tento pozitivní trend vedl nakonec
k náboženské toleranci a kodifikaci základních lidských
práv a svobod, na prvém místě svobody náboženské, svobo
dy svědomí. Stalo se tak poprvé v Prohlášení nezávislos
ti Spojených států severoamerických r. 1776 a později
tamtéž v první demokratické Ústavě na celém světě, moti
vace byla z velké části náboženská, křesťanská. Zaklada
telé USA byli upřímně věřící protestanté, což je přede
vším o G. 'hashingtonovi dobře známo. Demokratické a svo
bodymilovné smýšlení obyvatel Severní Ameriky je do značIflO Od* sti zásluhou fundamentalistických směrů anglického
protestantismu: puritánů všech odstínů, baptistů a pozdě
ji metodistů. Ti všichni museli sami zápasit o svá práva
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a náboženskou svobodu o riviérám anglikánisme i a presbytcrianÍEmem. Vliv hluboce v ľříčího funde .lentalistického
pastora Logem Willi amse na duchovní formaci amerického
obyvatelstva. 13. století, jež vedla ke kodifikaci nábo
ženských . obb:r.;.l;ých svobod v Prohlášení nezávislosti a
v Úst .vč’, je v poslední debo stálo častěji rozebírán./£/
V Evropě už po třicetileté vó.lco jako čustná výjimka
vedlo čí,1 tejnou toleranci také Pizozomí. V&V-. Iké Britá
nii bylo možno pozorovat vývoj, začínající . 1673 zákn. r-x. na ochi onu o sob i í svobody (Habeas Corpus x.čt) , áž '
1: formování parlamentní demokracie počítá..: i 1C. století.
Také při tomto procesu hrálo nikoli tezvýz. mou roli
pro testc/ntské ! :řastínství.
*’k katolické str.r.ě je nutno označit z.c oázu sríšenlivccti Polsko, kde už r. 1573 lvi-iodopsin tzy. "Úklad
warsza sl:i", z. .’ucujácí náboženskou svo’o Au piotost atmi
a uri'rvm. Smlouvu 'iýnov-li p-.novrík, šlachta a později
'také církevní re aežuvtaac. V z i překřič’ ; až do zíri1'ľu polské s. ■ustatrosti r. 1795 nikd” nelezlo ke kruté
perzekuci nokatolí1 u ,jr' o v jinýc > -ittcch, Pols: o proto
získalo v Erich.- . ovčst. kter/ c.u bude natrv lc ; loužit
k\. cti: zoi č bez ’ r rť c (no kvzířt). To byl.; avi álnč
i líz ivé pod ínlg -'i'o v-hlkísrí dc -c kritické /vlvv r.
1791, proslulé jako t k z anc "hor. ■.. ty tue ja li. jo; a", kžeiá slavnostní deklaruj'. .„vobodu náboženskou . občanskou.
Ch-arhkt ’ ristické ji, že
odvolává na Pannu barii, 1_rálovnu Polska. ILiclick' Li’estan? tví zde.sehrálo rozhodu
jící úlohu. Zvi/' t významný byl vliv piaristického lidu,
především jeho vůdčího Čuch. Stanisláv í onarského. Pia
risté 1, li stoupenci osvícenské snášenlivosti, ktorii;
dokáz-li har. ovicky pojit s verností k tolické víre a
P: paži.

Úplné jinak probíhal vývoj v bourbbnské Francii, kde
. osvícenství opustilo -»voji teistickou základnu a orien
tovala s> ”č ..aeru deismu nebo dokonce r prostého ateismu.
Slo o protikřesťanský., proud, netající sk svým záměrem
likvidovat církve a každé institucionální křesťanství.
Spicrr oncyklop.distu í)iderota, • d holbacha, Vcltaiia a
dalších hovoří rvprosto jasně a nedvojznačně. Principy

ľábožonské a obě. i ské svobody, hlásené prctikře-:. týnský
mi osvícenci stejrč vášnivě jako zbožnými duchóvnÍEii
Jilliamsem v America a kcnarský... v Pc.lsku, n jenže ne
byly ve Velké frzneeuzaké revoluci, duchovním plédu těch
to teorií, uskutečněný, ale. naopak z vl'.dy jakobírské
diktatury došlo k takové. u teroru p-ebi vše:. ji. k smýš
lejícím, z ., jména p”oti věřící; 1 -atolíkúm, že všechny in
kvizice jsou proti tc.r humánní institucí. Ateistický
"Luit rozu'u" se stal jediným poveleným světový, i Azo
rem; kdo rescu il; ...il a dávrl ľ jeve kupříkladu s/oji ví
ru v Echa a Ježíše leiste , byl bez ilo...ti gilotinován.
Idea svobody a lidských pí Iv, z. stáv ní programev'jí atoisty a vycházející z ateistického cd.ledu, neubyla ne
tcmt< principu uskutečnea. krvavé hrůzy Velké francouz
ské rcvclv.ce npcp ',r dokazují, ;'c na bezbožeckém, respek
tive protikřestcj s1 -ém z'.kl.de přes rob bvzrešenvjší prcklí-mace ji re .lizev; t nelz^ . nikdy nypůjde. Historicky
neoddiskutovatelný fokt, žo tuto myšie:ku uskutečnily
de. ckratičké USA, šlechtické Pels’, o a t. ke královská.
Armlie rm principu křesteestého tois. u, hovoří r opak o
tem, šc boj z... náboženskou svobodu r lidská práva je bez
víry nebe oleu on pc itivního vztehu k J.ží i Árietu a
toičtick" cháparéru r'.božo: ,íýí vůbec neodmyslitelný,
mí-li být účinný. Tento pozn. tel; zazi.ai;n. 1 už ,oucusník jalo amerického zápasu z<... nezávislost, tak i Volk',
francouzské rovcluc-, ary.lickv filozof a. spisovatel Edrmend Burke, jenž vznik nezávislých JSA r<dosanč přijímá,
ale zásadné ol.ítá francouzskou revoluci.

V těchto i ,/šleskových sfér.'ch a událostech se octlo
habsburské Jk.kcuskc , mnoho:.árcánostní sbit, zahrnující
kdysi surest rt ní území Českého a Uherského království.
Centrem monarchie bylo c ■ r. 1526 nakcuské rcivcvodství
s hlavní., městem Vídní. Vládnoucí katolický ~cd Habsbur
ku se V průběhu třicetileté války tvrdě vypořádal s pro
test. r.tismem v tuk zvaném Před lit..veku, tj. ni ’území EaLícuska, Čech a Morav; , h.ebot tc-mější protestantsk . šlech
ta tc’byla, kdo z .-hájil povstání proti němu. GKovené
zřízení zemské, vydaré r. 1627, stanovilo katolicismus
j.hoo jediné povolené náboženství (s výjimkou židovského
v ghettech). Období 17. a znač re časti 18. sto letí mzý-

v í: 3 pr-ctiref or: ací, kdy protestantské včt-in. ce.kého
olyvľ.tGl'.tve byla pomocí drakovických opo.třorí přivede
na do lůn;:. katolické církve. klíčovou úlohu zde . JirJl
jezuitský řád svými iri ie;.ii a školami, bohužel alt, do
ch'zelo na tomto poli k jeho úzké spolupráci s rv/.resívrí.‘.i oryárv státní i.oci,-: tahle jozuité vošli do .ského
rÁrcd-ího povědomí, i kdy" re ocel prévem, j o nosite
lé piotiroform<šního ”tc na" a násilné’rek: to’izacc.
Intelektuáli-" i duchcvnČ vysoko stojící jezuitský řád
prošel na území Předlit veka podobným vývo je, ■ jako v ce
lé Evropě. ?'-'.vzdory násilí. které habsbui' .cvú aúr.tolické šlechta cizího původu pách’.li při . vé sr..zo cocáanout
r;.bcžer.;’4l:é jeřr.oty, n? nor ř. často ršhteří příslušníci
Tov.rvšstva Ježišov participovali, nelze aepo ..třahneut
uvnitř řádu i yžl cvikový proces ústící oč k postulátům ná
boženské snášenlivosti a voli o.*.ti pre nekatolíky. Zákl..dy položil španělský profesor r univerzit! v Pr, -e Koderigo Arriaga, c lný ni ľib.tovitcl jezuitské schclastiky ktorý Čechy -z rámuj’?: s iilozofií Dcsc rtc~.; (ckkur
ta) a nejnovějšíi obje-vv přírodních v"d, psul::, .zu. je r~
vědecké o, intelektuální ra cvdy též u -röteste itů./3/
Žák Arriagův, ľohu. lav E-lkín, zná; ý svojí obranou řec
kého jazyk;. proti tehdy uí silně se prosazující nemči
ne, udržuje přátelské kontakty t luturá; kým f. rářom
v sas’'é Žitavě Christiane.! heissen /4/ a ve r vé:.: spise
"Boherir dočtu" pek chválí předního pobělohorského emigr.--.nt? ?. protestant kéhc bis'vpa Jar v Amose Komenské
ho, jako" i exilového historik?., silně protikatolicky
zai či oného Pavla Sir h-okého./!?/ J'.’pv to csisdc tláta.
17. století. Definitivní opuštění protireformační úzko
prsosti lee u jezuitského řádu u nás pozor,ov. t ve druhé
polonin", ló. století, hlcvrľ zíoluhou jeho vyrik; jících
členů Jo~ef? St.pling; c. pana Toshka, .V'tematiku, kte
ří české prostředí seznámili o filozofický i názery pro
teste,rta Loibnize ... jono r í..ledovníka Christian... kolff?..
ľicménč ječte dříve než jezuité, dospěly k rízoru, že evangolíkům je třeba poskytnout určité minimum nebe ženské
svobody, řeholní řády kapucínů a piaristů. Podporoval je
během třicetileté války/ pražský arcibikcup k-rdiríl Ar
rest Herrsch, který dal najevo >s f j veře-jný nesouhlas

3 Obnoveným zřízením zemským, jír-ž císař Ferdinand II.
odňal evangelíkům náboženskou svobodu. Jeho hlavním rád
cem byl kanucín Valerián K^oni, úzký spolupracovník sv.
Vavřince z Brindisi, kterj uvedl kapucínský xád před
ti iootilotou vílkou do Čech. ..byni svedl ostré polemiky
zej .ér?, s Jezuity práv- v oťzce náboženské svobody pro
protestanty./6/ Sávyudržoval čilé kontakty s evanjelic
kým duchovním z Gdaňsk* a ježio prostřednictví; též s J.A
Komenským a také , Hug- i C-rotie ./7/
Slibný vývoj rakouského a spolu s ní . i českého ka
tolicismu k toleranci byl bohužel kont animován negativ
ními vlivy piávľ ix-csiccuzskéúo osvícenství, lež ale k to
mu do.'.lo, propadl vídenský císařský dvůr a vysoký klérus
za vlády ^riv Terezie (174G-ÔO) pod vlive.’, císařovnira
dvorního rédce ľ. lékaře-Gor rda van Swietona rigoristic‘■ému . preuiřímskémv jrrs„nismu. Jansenisté viděli své
největší nepřítele v jesuitech < není náhodou, žc o\:ieten a jeho vládnoucí skupina y.éli lví podíl r zák. zu
Tovaryš st v.. Jcžícov\ r. 177> papežem iUjmonte^ KIV. Je
zuiti j ko duchovní a intelektu '-.lni bašta baterie ého
pravověří byli hlavní překážkou proniká'-í myšlenek volto.irva, Diderota, Rousseaua a dalších osvícenců.
.1 z Jejich zrušením se uvolnili ce^ta. J .rzenisté byli od dvora postupně vytlacovúri . nahrazeni osví
cenci voltairiárského s ýšlení, mezi nimiž vynikali hýbel
a Sonnenfels. Italský právník I.íaitini potom ovlivnil ve
směru Voltairově i ' sledního. trůnu, pozdějšího císaře
Jos fa II., z nčmcž se st..la rozporuplná ocobrost: n~
jedné straně hluboce věřící katolí1:, který pravidelně .
trávil vymezený c., s na modlitbách, na druhé zase pissně
v duchu .'ro.ncouzské-ho osvícenství i opřítel řeholí, mysti
ky a papež o.

Katolická cirk v pal: byla ovlivňována tzv. neologickcu teologií z l-emccha, která vyústila podle vzoru fran
couzského galikanismu za Ludvíka XIV. v tzv. febronianismus (podle ps .udonymu trevírského are ibi ..kupa), hlá
sající značnou mru autonomie pro biskupy na úkor cír
kevní moci papežské. Papež mši být podle této teorie
pouze "první mezi rovnými". Spolu o tír to postojem ~o

šířily ..tezi klérci v hakousku a českýc.i zemích názory,
že jsou zbytečné posty, poutě, náboženské průvody, ma
riánský Izult a úct? svat*ch, popír.lc serozrost z;.'zra
ků (3 výjimkou zázr.ků ľristo’.’ých, zt zr.uržraných v evangeliích, a i t dy byli r. rosí teologové skeptičtí) a
teké některá dogmata, zvláště dojr.a o dědičném hříchu.

Císař Joser II. (vládl 1780-90) presadil e použi
tím tzv. "placetům rogium" (právo panovníků m. .vranou t
biskup; , popřípadě odmítnout kandidát , s nímž nesou
hlasí) na biskupské stolce lidi, kteří byli povolni je
ho záměru učinit z katolické církve církev stš.tní. Jeho
hlavním poradcem pro církevní záležitosti sc st. 1 orotagenista neologické teologie v ľ; •.kousku - benediktinský
opat Stefan liau tens trau ch. Josef“ II. odral .. e; ináře bis
kupům a podřídil výchovu budoucího kléru pln- státu zří
zením tzv. generálních sc.-.inářů, 1.
byli dosazeni pro
fesoři výlučné -podle státničil
ni.' oli církev..ich kritírií. iicktcre-.. - er orálního seriná_e v Pí ~c f . ~ uo.l r\
základě císařského dekretu neolcy,ic':ý toolc ; Auyu stiň
Zipje, rektorem diuh'ho .generálního ;
ináře v českých
zorních, v Hrcdisku u Olomouce, byl ji .neván bývalý je
zuita, nyní však o . víconoc a ro"něž stoupa, cc neologicke teologie Josef Dobrovský, inok znamenitý lingui.ta
v oboru slavistiky a uznávaný rúrodní buditel v dobo ze
sílené germanizace, zoh.'jené vr ze. vl 'dy “.vrie Terezie
dosahující svého vrcholu z-.. Josefo II.
Císař si osoboval právo mluvit i do liturgie, dvoiní dekrety a roskripty nařizovaly, ják dlouho má trv.t
bohoslužba, kolik světel mí hořet apod. Z kázání ušla
být vypuštěna veškerá dogmatika " mystika, muselo se
zaměřit pouze k pral.:tickému životu, v jeho rámci ,?.čl
kněz poučovat lid i o >_pr'vnór. hnoje..! pole, kr.-ení do
bytka e.pod., rovněž ták bvl povinen cist všechny císař-ské výnosy, i když se níbožoia.kých záležitostí vůbec ne
týkaly. Přísr ' zákaz postihl poutě, což znamenalo citel
nou újmu pro nrostý lid, kt rý přivě na nich čerpal sílu
jak duchovní, tak i po stránce národního uvědomění. Foutě,
zvláště v Praze na svátek sv. Jane, z - jporuku, připomína
ly v době germanizace vysokou hodnotu českého jazyka a
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českého patriotismu. Výziicči.á . er i ár» ká pcut...í í. ta.
rapŕ. iíostýn na koruvč, zel. prázdnotou a justl
ngá
kt ;rá byla úplne zbořen-. osvícenskými Jan:tiky, např.
Ž*, rosice u urna. Josefův dvůr mel .re'stavu takové cír
kve, jež by učil., lid přiroze?ým ctnostem: nekrást, ne
podvádět, poctivě a uvědomíte pracovat. odlitbz, du
chovní život e. vůboc hlub ô í vztah k Bohu byly odsouvány
úplné oo pozadí. Proto v r.mci Josefovy politiky rsbylo
ríato pro rozjímavé klás+ery. krušeny jich byly stovky,
ponechány pouze t-', jež se zibývxly buďto r. čjakou #vzL.i
potřebnou charitativní činností na-.-o ty, ktorú r Úly
v orcruh.u vyučování .. vzdělávání mládeže, ovšei.: s.- před
pokladu, že budou pros ,zov_.t ..GÚtní názory, nikoli cír
kevní. xkk zůst.la nedotčena v. tí in., kľčterú heredihtin..■k/ch, nebot Colný představitel tohoto řadu, oy:.t deu
tens trauen, patřil «.c z i císařovy dvvurníky.
Způsob vlády císaře Josefa II. nazývají církevní hictczx>ové v Eakcusku a deek ch zemích josefini:- .ery, ten
vtiskl svou počet katolické církvi i
d..l_í období.
Jo. ..fin.i. .us ^e vžil j.iko pojem pro typicky vrch] osteniú'ou církev; kr'ží j>.ou pouhý., i úředníky světské i.iucii ,
státu, jO.ío přírazy plní a ja u sloupí na prvém : i. tv,
Bůh, Jesíč kristus a o\c á církev spojená uzi'rí-. ná
stupnictví Petrova u. tupují stranou, bez smutného dě
dictví joseiinismu nelžu pochopit ani uskeu církevní
současnost.

Vládo, císaře Josefo. postrý.d? lo. rozumnou, vyváděno.rt.
uelzu ji hodnotit jednestram negativně. Josef II. dok.zal své zámory, které byly k. tří dav'' dobré i špatné,
piosadit s houževnatostí sobě vlastní, aniž co snažil
najím mezi nimi vyrovnalý střed a umírněnost. Výsledkům
byly samé cavtréiy a krojrosti: buď velmi skvělé ? pozi
tivní, nebo naopak napi osto scestné s negativr.ii dopa
dem pro budoucnost, iejvětší zásluhou tohoto panovníka
je bezpochyby toleranční patent r. 1'731, jíi Ž udělil ev...ngelíkůni lu.erárskc i kalvínske konfese a pravoslav
ným náboženskou sve'edu. Tím habsburské Rakousko defi
nitivně skoncovalo s náboženskou intolerancí a pror.ásltdcváním nekatolíků. k jeho cti je nutno také připočí.t

zrušení tortury (prú.v a muŽerí obvinkiých) u soudu a
odstranění krutých zrúzobú. poprav jako čtvrcení, lámá
ní kolem apod. Patentem o zrudní nevolnictví umožnil
poddán "i sedlákem volno se stěhovat f disponov/.t svy .
majetkem. ""icménc tato a je... tě i jiní ves ".rzc- pozitiv
ní opatření sloužil" upevnění p novníkovy .absolutní
moci, k níž patřil nerozlučr-v i popularita, kterou
si Josef II. budoval jeho prezil v< z. realisticky uva
žující politik likvid"cí vbehc, co v minulosti vyvolívrl« u prostého lidu hrdzu
střech. Císař Josef nebyl
žádný liberíl a d -mokrat, naopak mu Clo v duchu osví
cenského absolutismu, jel; se projevoval v sou.činím
Prusku za vlády kedřicha II. a částečně v husím za kateřiny II., o maxi ílní centralizaci štítní moci a ne
omezenou vládu panovníkovu. Proto nerilosrdr. ru' il
všechny íoriyy zc.iské seinosprívy .1 zřizoval cer.trílaí
úřady ve Vídni. Vládlo co zcela absolutisticky formou
cis. řshvch pitur.tu a dekretu; or • vcmoci jr rotlivýah
zemských reprezentací, jiz přečti;, ••’ilr.ě c.aezor.S, by
ly úplň zrušeny. Součástí této d. .htatuiy j.-d.ir.ce by
la i snoba po j.zykové ur.ifik.ci. Dľívľj'í univerz ílní l.-.tirn byla nahe .zor:. '"lučinou, 1 :terá -c stala po
vinným vyučovací” ja zykem r .. vouch tepech vyt lích skol
Pou z: v triviálních (záblo/rich) školách s: vyučovalo
v národní řeči příslušné obl, stí, ale teno..nce byl?
jedrozn'črí: dosáhnout rcstucuč úplné rcrzv niz.ee vľcc\
národu žijících v hranicích . anarchie. ’1 prosazení
těchto svých centralistických a vb^olu tis tirážích elán"
vybudoval císař Josef ? jeho 1 zstupci zbrusu nový typ
repre jitřino apaiatu. 10 to ci ív^> j./ícn biřic'-, a difbů
se objevuje státem organizoval'. policie, v níž zacírá
zaujímat rozhodující úlohu její tejná -loži.?. pro sle
dování - zničení politické opozice, lam byla ř.zer.a
každá forma vefojného r ^ouhlo.rn. a protestu. Vládu JCsefa II» Je .ožro boz plcháněrí o z n cit ,j/..:o svého
druhu px-formu totalitních ei' tatur 2G. století, především Pro j-'J1 snahu kontrolovat veškerý život jednot
livce i skupin. Jejími charakteristickými rvsy s_- stuly
císcvov církevní politika a germanizace ;f .olství./3/

Jo..efinská c., er .-.arizt.cs vyvolalo duchovní obriu x -čcchú,
kterou nazýváme národní:; obrozením. Jeho j vc-.oĽ.tlv J cu
spoje ry též s cbrarou pró.v L: tolicí:', cír/ro- 1 proti sr^zc
dvora uvézt ji č c- svého područí. První eoští r..rodní bu
ditelé ještč za vl'ď Iraie Terezie c t .j. .ér.; _.cto-: Jo
sefa II. jsou h .toličtí kné^’í, ponejvíce- rehoľníci, p>c
než z.pas z~ jazykov, práv -mi'dlio i írcC.r. ... ^ kryje ■ o
z.'.yv.soi.; z práv: cíi ■ .'e r-. ? -.z''violcet r ;,t tr-í i oci.
J-cjvčtLÍ aktivitu zde vyvíjejí Jezuiti o. pií.risté. S je
zuitu, po., tižoných t. 1.773 rccpu.-1 žním, vmik 11 m toir tik Ste-.'lei...-.- Vvdi . ; -..tijótori cv(/ r :.r vi.'.’c-k Tubička. a
I i c Gemov . Z pi:vi-tú 'je tiel i rov...t hit tor i'/
mlasi- Dobmiú .t ľrúľulá'.'o ,-dauk.t;. Voi t:..- Piaristé, v~rni. ;vó z-.mu. r bolcľ’k' tolerance, ;:. plne poete.vili z
toleranční p..;.+ ut cl J: Je: if?. II.
z-, zruže-rí tortury, z „to vč
vol i o střu v • toupili proti vídeň >LŽ cir
kevní politice-, zvlčíte v rc-ti rušení klášterů. když r.
.1732 pil jol c-c Vlán.. v.pý Piu a. ví,, aby císaře io..
odvrátil cd. j he rk.Čm učinil z h. tetické církve .-,luú Jme? ctútu. ...A. Vc-i. t c mens tmi i vrč ureu zv mr vléci
tvorekých hc.-dro; tci ů oúod rí
ulici polic1“. i přesil
,10, íby z br-. il cl Ji v další lik.óo,.ci řeholním 'de
vot; v Rakousku. mix :’í byl otr. Jen cl;: „i.? pni úímy
jela. "ulimncnt i mí provoi.ee" (ultr... monies = za -lip, li
..ídlící římský p pež). Vci.pt byl eleven místu profesora
histeriv. n; vídenské uriver^iié (propouštění nekoní«- ~
r.lc.i osob zo mol kých služeb a podobných z< ostnlní
r .tří "iezi. typické zraky totalitních diktatur./9/

D, l,.í gemra.es čusl -ch národ:, leh buditelů poztr'dali,
toto cep 1tí picvovirní katolického a vlasteneckého '.mýčlcrí. Jt/.íi.i vúckír duciicr, byl Josef Dobrovský, který .Jíceptoval dvorní politiku vůči l.r.tolické církvi. Ca
je
ho slupino, už nebyli nadšeným hlar...tcl'i omkóhc- p.mcictis..;u jako Vydr.-, Voigt nebo Dobner, nýbrž sj-íšc střízli
vými učenci t'pichy osvícenského stylu, projevující ;nohc‘y i skop i vůči Č? kému patriotic, .u, Dobrovský například
vůbec nevěřil, že č Jk jmyk J..< ..chopen život. ./10/

Chladný rigcris.us (mravní pí lenoši;) a odpor proti
jiker akcii v nadšení u gcnero.ce Dobrovského vyvol..1 u

dalšího pololetí českých národních buditelů, jehož ty
pický , vcprezentent i.rn jo Josei Juiljil nm, rozkol? obno
vu horlivého zápc.lu pro j. zykc ž, historická i politic
ká právo. Čechu, ovse . bez v zly r,.c katolicismus. V Junynianov slupině se sice objevují jména katolických du
chovních, nicméně jedrá se ve značné míře o odchovance
ji.eef inckých pcr.arálních so.irářů, kteří postrádali
církevní smýšlen?., papež pro ně není eutoriteu, ':nčz-básník Antonín :.urok se obrací k ruské ?.i pravoslaví a
carskému sumodčržaví u.sko záchran-', další poetizující
duchovní .<_ntonín Jaroslav Puchu ujci pí c svou Kódu nr..
Jana Zisku", kde velebí tohoto husitck'ho vojevůdce,
aniž mu vadí, že rál na kontě životy nékc li'ťeá^ÍLifc 1: tolických knězi, řehol nic i laiků a unožství vyp Álených
.’cstelů a klášterů.
Tento stav se vytvořil Uz
nových politických".
částeČr' i církevních poměrů. Josefů', bratr -. nástupov
no císař;’-éí.; trůně Leopold 11. (1:í9O-92) zrušil ^neré 1ní ?>e\ i/.áře c vrátil v'rc. evu křečí biskupům, rovnáš tak
odstranil pro církev ponižující poivvEÍhováni chlců
liturgie. /'.sledující vývo j ukázal, . šlo _-ou. < o
" o;, tetickou úpravu", ni'cli zázadní z..čru. ii -.o .kurio
vé sc rjvzdttli tendence učinit z tvtolič
církve j stroj své politiky. I za Josefových ráí.tupců Leopolda.
II. a Františke I. (1792-1635) zů-tal princip Jo.ořovy
cíiícovní politiky z.chován, /ručené . 1? . tery nebyly ob
noveny o zřizovat nové se nepovolen clo. /í /! le t..v"l
zákaz noutí , procesí, biskupové sice ohli mít pocit,
ž . teď j ou honour většími pány ve svých diecézích, ule císařské úřady . e pečlivě pc-strnuly c to, by y. c-i
bicí upJ.rý. sbor nepronikl žádný odpůrce Fr ..stiskový cír
kevní rolitiky. Státní čupr?’ ace n."d katolickou církví
zůstal... tedy i z . vlády císaře ir^ntiš1 ■- z.chován? :
Vídeň. se octla vůči p peži co stejně nz ■j..t.é- vztahu
jako za. Josefa I.T. }czč'l byl vř
v tom, že císař Fran
tišek přece jcxrdbol rc do [ľ. etickou piwcvč rost. Ze se
minářů č. vysokve' škol museli od?jít všichni hl~s telé
neolcrické teolc/i^
obhájci neortodoxních rlzorů. Toň
te csv.d postihl po delších průtazích také oblíbeného

prčskéhc kazatele a pruiesor; • .rcs'F.-nskó tilczc..:’e r„
praží .'. univerzitě Bernarda Bel zuna, jinak vy. lkají .•íiio
?u.te ..ti?. , sociálního myslitele ■‘a filozofe.., cvliv^.néhc .karte.i Herb.'-rtenu Bolzano z.p.\sobi.l kouzlí své
cscbr isti r. celou ř íu <esk'ch obrozeno;., ačkoliv sam
se cítil být IV úcem a n_. česká rírodní probuzení /ohlí
žel slo tichy./II/ V současní debč Jo /nohými ocerov®n
jskc předchůdce .filosofie iluss3rlovv ./12/ Bolzene byl
posledním, z- tc vsí: n.. jskvělejšír. představitele/!! osví
cenského katolicismu.) prosazovaného císařem Jcso-tem 11.,
katolicismu neortodoxního s velmi kritický . vzt .kom .k pfpsž .Jví, s prioritním zdůraznění... rezu/u jako ur< i jící
ho činitele r oblasti víry .?. s nedůvěrou vlci citu i
subjektivní»- nábo: onaký“ zlnčc-rcstm..

Proti němu po>.t. vil cís^i Fra- ti-, ok katolicismu.,.
restour; ční , který usiloval v duchu ti\ dičrí.i« pr: ”cv^~
ří c dogmatickou čistotu, i k<-yž podržel ..vedrostrí :;kcenc r-. rozu. ovou lelku. ti v>'í "ž..d:- t. vitol'■■■■• tohoto
tc1 rvaného re tauračníxic kvtolicis u cpi dvorní kaplan
a zpo\ „Gník císařův J: ob Print, z kl-lat~l vlhlasrcho
ústavu pro hlubší vzdělání. duchovních r varného po
FrinT-aneur. Jo autorem celé Čady učeb. ic
k.t c.iismů,
. cl . c staví vseti neolonickó teologii _ vrací .c i ..u1<ve na pozice scholastiky, íicrénč, jestliže osvícen
ský k..tolicis- us nesloužil císaři Josefovi j.ko v. v.troj
k v j iŕidvrí katolické církve a jejímu uvedení do područí
absolutistickí io .tátu, restaur ■'ční katolicismus nszr r/r
v tem Su.L-ru ž úL . é zlepšení, ľre.. veškerý důr,-.z r<
ortedoxii re zde e.p ..lovo.lo stále ve stejném duchu ne
vč-rnost habsburskému panovnicko,u rodu „ posluž..ost vů
či císaři. Papež jako karcční viditelná hlava církve
byl vzpomínán pouze okrajové, o poslušnosti Svitému stol
ci a o věrnosti vůči němu su redeji nehovořilo, rovněž
tak re o petř- be sepětí se světovou církví. Tato podoba
vrch?:.cotonské, služebníčkující církve ,c v zásadě udrže
la až do zániku habsburské monarchie r. 1518..

Za těchto poměru r-ohl pozice katolicismu jako živé
ho duchovního dědictví, inspirujícího k odvaze vystou
pit jek proti roz ...tatkům doynetické nesnášenlivosti,

tak i proti falešně chápar-, <u liberalio .u trz Boha a
Ježie x\i iüta (který přinesl ovc_.ce své dračí setby
v krvavé lázni Velké irc; covz.sk' revoluce), zachránil
jc-n df-ledna ultramentární směr-. íatolicisi.u: vidící a
slyšící svou autoritu jinde r-rž v óocbč- panovníkově i.rl
•skvělou čarci^stč«t se. mluvním všech oprávněných ‘ .dání
po volnosti. Bim s? '.ctný, jol: prokázal zej. ór? pontifi
kát Žcxiore IZVI., t.'to příležitosti nedovedl využít«
c-klik, "kir. ri vos” z r. 1332 vylévá pi íslc. ečus
vá
nic’:ou i dítě, odsuzuje nejen pseudoliberalir.’. us Lez
křešte,"ství, t/br č i r/.zor, žo je třeba vše zabezpečit
svobodu-.svedomí, který nazývá ’’perverzní zd /’o,.i.::. Vidi.nc hrůz ťr \rcov.z.. kí revoluce, jež č'stodč pronikl’ i na
iteůskor pvIv. .„■'•d.'obili zajetí papeže řie. VI. c nrpoleonrhé v'lky, j:jichž původce s... rov'čž edvoléval n- ty
to i^ály, při/osly s sebeu uvěznění jeho né .tupce Fi
VII., znoen-dril: římská papežům irčí optiku pohledu
r ?. rrcble ..atika-.

T -rto nodo~.t-.tck le, ja1 u’.zal příl lad pol...bého
zápasu z. svobodu proti cris..u v 19. ste letí u vznik •
nezávislého Epického br.'lcvství z pozic demokratické
ho liter m ir-.u n kítolických principech, vriec nebyl
vá. neu j'/okál?-cu to .1, .'by tam, kče '• gj...u existovaly
vhodné pedmírty, prefst?.vove.la katolická církev symbol
--boje z., svobodu proti útl Jru. 7 českých zemích tyto*poC.mínly nob-ly. • Prv.'í ^.ererrcc n^. odhích budit-. 11, ladená
ult.2 amontč ddč , přel.; tavo' ’ '.1* ricc c "ér, '.t erJ jcliný
mohl v daň é situaci byt nočný, Jv j.-jí hero ick-b ú silí
na to n.L-ohlo točit. 7 českém láiocl byla Vzpomír1-n^
r. srl.ou katolickou prctirví oi--aci je "tě píílibiivá.
Eylo j .-n vbáz’.'ou času, kdy ue r br .n p jazykových práv
Cechu rozčílí i r.ľ obranu české ľirulosti, líčené po le
ta jrico kacířské. ČeskJ racionalismus sc t..'/ musel logi
kou vývoje dostrt do ^on.ľlibtu
kmtclicis .cm. Post; voní
katolické cí ?:ve v rh.ci var‘íčoiého u.skéir; vlastenec
tví rodokázal zzchr.'nit osvícenský katolicismus, jmnz e
nejen vyryli - rámce katolického pimvoveŕí, ale objek^ivnei"pomáhal panovnickému <bsolutis..u Habsburků, kte
rý způsobil svojí yer: .anizačni politikou cit< lnou újmu
c es
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kicuéně čeští národní buditelé, hlásící se ke kato
lické ortodoxii, ačkoliv výsledky jejich pr'ce byly z hle
diska lidského mizivé, se ukazují dre-, kdy katolicismus
se stává avantgardou nenásilného boje za lids’ :á práva
v Československu, jak^ ono zrno z ev^ng lia, které musí
zemřít, aby .ohlo přirůst plody. V rámci i ojuslechtilejá
čího chápání st, nohou ňne.írí katolíci odvolit na kontinui
tu piávč s lidmi typu áohusl.va nalbín.; , Stanislava Vydry,
Mikuláše á. Voigt a :: celé plejády dalších, kě^rým kato
licky chápaná '’bozaost, úcta
oddaroot církvi’poskytly
inspiraci ke spravedliví- obiv nč jazykových práv českého
národa prává tdb jako r.ynčj-íu katolíkům r.nbízí tatáž ví
ra mocivaci k zápasu z". lids'.:' a občanek' práva
je táto souvisle-4’! p tří tUíé
. Klement .orlu hofbruer, knčz nově vzniklé kcr.gr g._ ce redomptor! stil, která
privodia k životu v rámci katolické církv. zapomenuté a
vysnáv" <?'■' hodnoty: rezjí. :.vcu odlitbu, púst, askezi.,
oddaro».t Svrtému stolci. riofb-.uorov’. aktivitě vu voj. jjném r společenské;.. životě, j\ ho ch.ritctivní r ažovarost
i zásany do oficiálních, teologických.
kulturních. disku
sí dokazují, jí o ji o něj hluboký duchovní život nebyl únikem do _hctt , opiem, j.k by ...o vyjádřil K. rel i rm,
ale r.opek inspirací pro tento ^vČt, pro nasazení v tom
nejlep-í . sleva smyslu, út .osféra, sterou po lhal vytvái'-L, . t .táž. jež vedle, první
nor ci českých národních
buditelů k akci pio věc záciirary národe a vede české ka
tolíky úú. let 2C. století k obhajobě, práv člověka ve
smyslu nauky papeže Jana Pavla II. Jde o ovzduší, kde se
dýcha dobře všem lidem - řečeno slovy andělů nad -etlénem v der. narazení Páně - dobré vůle: bez rozdílu národ
ností, ras, náboženství ... světových názorů.

Svědek

Kristův

I amáhavá pouí za hl.. .sem. svědomí

Padesátá léta lo. století, druhá dekáda vlády mařic
Terezie, byla poznamenán' symbiózeu starého myšlení s no
vým. 1-adále převládá protireformační mentalita, ve vý

chodních Cechách stále Ještě úřady pátrají v tajných
evangelících, v Praze vsel: jezuité Steplinr ? Tesánok
udržují čilé 1 or-takt*- r. n"ir.ecký i protestanty a přii louvsjí .L . za náboženskou toleranci, '-'a cíjirském dvo
ře ve Vídni získává tile větší vliv j'.nsoni ;tvan
Svirtc", v zahraniční politice so prosazuje hrábě Vác
lav Antonín .ouric, osvícence a obdivov _.tel Volta.ir._t.
ľ.o’u 1756 propučí s_ oilotá válk . . n-ezi rj.xuslx.4 ::
Prus1:,-. , kter.' koríí pro habsburskou ucní/rchii porážkou,
•-ire.' v Pubertsbur*_u i. 1763 je ’...Tio Toro-iž ?. ic .r a
?”íci se S1 zsk\ ve pro pčch ruského kr'.le d^dřicha. TI.,
osvxč-.nce, jen': si dopisuje o Voltair'v. a zvo ho n - svůj
d" r. Válečné ú.tr pv citolrČ postihují ob vrtclotvo pr dovoíi v továrních a stx ;dních Cechách, Rakousku < jižiÁ
' c,všc.k představují v té d*b' oázu klidu . bezpečí.
Ta .. t:? ó tehdy vyrostal ve vsi T. sovie.., vzdálené zhruba
10 *m cd Znoji.k*, Johannes lie b nor.

> rodil '.o 25. prosince rc’u 1751 j" o d-svát 5 dítě
řezník. Paul'. *.Ioíb:uer<_.. hofeeuerevi r.^li c..lkv 12 dě
tí, z nichž pouze pět z "stalo na živu, cs-stuí so.-heli
v útl-i.". věku, Z tich, které prožil--, byl J hr nes nojrladáí.
Tasovice byly německou obcí jako většina vesnic na
Znojemsku a koneckonců i h . • ;o S'juotľ". Pouze Příaíticc- s Přísnétice i tvořily malý č.ský ostrůvek uprostřed
réľeckého r-OxO. . ic: .é„-M ij.šroffl r- sove* zár_.d k ’/.orav
ský-. Budějovicím nírnoďú osídlení pozvolna vstupov.JLo
česko'i. . oravs’k lučĹjovice, Jaro čřice nd heky tnou
a okolní ves 'ice již př ’stavovaly typicky čvohý své
ráz Českomoravské vysočiny se z. koř..ráný folklore, u
Přivě- z ’’oravských ?v.dé .cvic pocházel črs'''- mluvící
řezní’’: P vel D/ořák, který j-’-o vcndrovní řemeslník .ři
nči uplatnení pro své dovednosti, což bylo v těch ča
soch běžnou věcí, štěstí. u přálo
učme Jýca Tasovicích,
kde zakotvil reku 1730 jako secV.náctiletý a natrvalo se
usadil. 0 ír-.ľt let později se žení s 1 árií Stsi.rovou, dce
rou drobného donkáře a vejitele ’. irohračlu. T .sovický fa
rář v matrice jeho české j" ono ~ příjmení zněmčuje na
"Paul Hofbauer".

Zncje ;sl:o se vyznačovalo v poměru .. jiným cb-^uvn.
monovchio relativní r božer slčcu i r-roiroctri xk^cľuivostí. xQVj nr?kticky nebyl z.,určen protestanta, .ou. ±c1eraseí, obyvoüelmtvo bylo vsdycly v; hr.; dně katolického
vyznání. Odpadly tedy náboženské třenice, jer tolik pc-,
zra. onaly jiná. úce...í Čech a Horovy. V ct. .ze-. r^i oorostni
c pak projevoval blahodárná vliv ptm cr-strátskéno kláš
tera v Lou.cc u Znoji." , ktorý -u Jtal c.uc..icvr.í'. a kultur
ním centrum oble cti.

Loučtí pre «nitráti s: velmi věnovali vědu a r.Jsoženské osvite lidu. Čc.jtí i němečtí loaclníci zsc žili
ve vžije: rá s..xcdč r bez nevraživostí, xvpickýca rro mno
hé jiné kláštery vc-tnc s* ložných prenonstritt, napríklad
v Teplé u ľ'ariárolíýcxi Láz.í. x.ok-u 1754 lcucký nrenoantrát a larár v Pii "ticích Prekop Diviš vyndczl první
hromosvod ještě plod benjamína i!r..nl:lin<.: . xjr .tc-o r. ..to
so stal pievcrom kláštera v Lou.cc. Divi~ byl uv--dor v’lý
ocshý vl. stez ce, což ..1. nij ’ nevadilo německé v^t^inlouckých spolubratři, kteří ho zvolili do tohoto úř.du.
Tato okolnost b*' se u mnoha jiných kl^ttc-rú stela vážnou
probírkou. Louc/ý: jr a o? .,tr. t. byl taká význačný bib
lista a orientalista Johannes Jahn, . ■.íi.cckcder ;polu~ák
xi.scho světce . rodák z Tosovic j_‘ko on. S kl. .torem
v Louce no konec spojil svůj život i mladý Johim.ras llox.bcjucr.
hodilu HofLaverovu postihl, kruté, rána, když otec ..
živitel roku 1752 zemřel. Při tehdejší cbsc-rci jakéhoko
liv sociálního žat azpečexií bylo pro iioíb.ujrovu vdovu
těstím, lo mohlo px-iat živ;cst svt vr né dc ái l. i. ,.nzclem
odstěhovat se i .. výměnek- Z*_t se uvolil, já: há
zely mrav a ^wkl yt, platit jí p svidclně určitou čist
ku přivližr.o ve výši cicistenciríxic rini*. r, které, lo kclisala podle : omentálaí prosperity. x.u-do-pělý Jch-iines
čel ne. výr.ěnek r. ní. Uz v dětství projevil touhu stát se
Knězem. Zbcznu, r?.tk; b’r mu rádo umožnil-. studiu].., ale ne
dostavělo se finančních prostředku. Zo o\éao vývánkářského príjmu s obtížemi uživila sebe a dorrst.jícího sy
na, njtož pa?: jsštu ho vydržovat na studiích o platit
nezoyti o poplatky ... tí..i spojené, x ešlo to. Uocl \e svých

i
...
patnácti letech do Zrujma, kde se vyučil pekaí en. Loku
1770 ukončil učební dobu jako pekařský tovaryš.

Jestliže ale Fár nľ’ olio volí k uroitú.iu dílu, nedá
inu pokoj ve cv'.'domí, dokud on navzdory vše př.d úžk ím
své povolání nerealizuje. Výstižní vyjadril tuto zku
šenost ántcin. de Saint —Exupéry v "Citadele": "Ty svó
poslání zr.áš, cítíš jeho tlak v tobě a nikdo není scho
pen rc.hluvit ti opále." '‘lady lloib.-uer se Eiy členky na
knčžk-ou dráhu nevzdal, i kcý, ž se lidsky j evil... neusku
tečnitelnou. Jo zřivou vocí, že Loží piozřct.lro t des
to vede člověk? k úkolu, který ;..u svařil., ples překáž
ky. Jde o jok’sr ti<nirC: před vla-tníii: v svovpenÍLi,
v načc případě o cvičení ducxi
v1 1- a charakteru.
Loucký klá"tor v té době hled 1 pe1 ře, který b.y
byl u něho trvale zcu "stráň. Johani
té příležitosti
okamžití využil, robot .u domníval, že tack* í.e tu ote
vírá brán.. ke kněžství. 'eiríLil co. Při klášteru exis
toval: totiž už cd 16. století zvi’ tni nrd.es pro c.iudc chlancc, ku; li < L;rlo u ožrkro studiu»-. V Jejír. r' ci Vf .’1 i louvtí pna vonstr; ti střední školu
z«, .iči eníi
na hui -.řitní obory? cíedoví . ra krtinu a řečtinu. Jo
hanne: in.ko v-u-.c'ý řc ; viník a n dto z. ■ četu-.,noc kláš
tera. neměl ne toto dobrodiní nárok, -r-. dece e týkala
pc'u. hcchu, ktcíí teprve ukončili ariviální (v dusání
tcri :.iolo;<ii zavládni) školu a byli 'plně Loz iivnerich prostředku.. hcfb.uer věs1- ČI v k pse výuiií list
■ dobře placerí pracovní místo.

Pro Echa vs i ’neplatí žádní, lidská Lyro’-ratick. o•ezení, ckco-li ■ koho někdo ít. Zařičí si nakonec ve
s,vó . . <,pccucpitcl ú lásce v echrc po svói... l epřichčzí
cle j 'ko zázra.vľj "deus ex i.iachinc" v antických dratí. tech, který jedinkí gestem odstraní všcchr'.’ překážky.
; Očekává naopak iniciativu cd svých vyvolených, chce, aby se osvědčili. ?ro do,čeho .'ľoib'uera ncde~el takový
ok'* žik roku 1771, kdy v c^lcu hakousku vypukl v důsled
ku katastrofo lni neúrody hlad. Loucký klášter měl dosta
tek finuasrích prostředků, aby • ohl na1_u ovát obilí cz
z Balkánu a Itálie. Z něho potom vyráběl chléb pro hlcr- 0

ácvějící veiť.cvský ■, městský licí. Ikaně sytili leučtí
pre onatréti kolem 900 lidí. Pracovní tíže této charita
tivní akce ležela, plno ■? ulo.dó. iioío^uoiovi, j..ik rcúr'-vil v„ G...0 v reci ctil v pece. Or\k Grepe;. L ’ docel si /šiří
ch? t avou ti .aladcho pekar.., <■ oblíbil si ho. n.d"ž ...jV.,.. vy
pukla v kr. Ji tyfová epidemie, při níž lidí denně po stov
kách umírali, trivii Joh .Ho teuer reci r- modlitbách
z?. sp.so zemřelých. To n/zů. t_.lo op^tu Lamí .ckozi utaje
no. Pozr.al, ž ;:lášt-..riií poker i.„' Jasní povolání ko kněž
ství a s.' . mu n líkl studiu:.'. v rámci n.kkc;.. roručerií pů
vodního ustanovení vz 1 i: svou soťpovědrost.

Pi .•nenstráts1 . .. jiritudit:. 16. . čoletí rrl .áéhc hofb'a>.era -i lne poznamenala. Fromonstráti c; li. ?ř:iteli ták
zv.r.ého ’’irüliauf^läruit,” (r. nóho osvícenství) 1 rit i so
ví li pf ,.d no st ní orlem ci proti:, o i cm ční Geologie ne,
cchclastikv : domdovali
vít-ího dur mu r."
^vyystina a veškorou patři stihá. Zj-.j .11 kl. l::ý ■ o-toj 1: i?čLicckýi.j protestantskom filcsoiíh: LeiLricovi a ľ.-clífo"i.
....'.’ktorí pr ’»omtráti -e do-.tv .li v tu to .,ľčru <:.• scestí,
jk o napi . op:t kl ’’ Lora v hr. uioku u Cl/move Václava’.:,
l’t-iý propadl j ans s ria. u, ..tróne vrtí x .hclníci ' ilu Grün
a k: r i?, r. ’ .í k. -e stali tou. orel Joscmlri; ,..u ,/13/ ílechotnj loucký cput Lamb, o k ví-ŕk úckás/l uch:.—hnit kláš
tor od tčchto ne- doučich vlivu./14/ Johannes Lofb.ucr
se od louckých pre. on.-tru,tú naučil rešpektu m lidem ji
ného pre c. odo c rí. ľa tom nic nciení ani ta skutečnost,
žc pozdější vývoj pxlvcdl . jLoho svite j čo tábora radi
kál nich odpuxci. keždč ícr-y osvícenství a
silicu r. .;oCxtolc-stiky.
Úspešná dokončil -tudiurä strední 'koly. Tcd už. zbýva
lo jen? x vstoupit do sei irái... Jcx.žc vys’c’tly so dalsí
pj ek.ížl.y. J: no dobrodinec opat L '.bod, který byl ocho
ten ho i" studiích podporov..t z vlastních yro tŕedicu,
zenrol. Jedinou možností, jek vystudovat t-olojii, bylo
vsvcupit do pre. onstrktsko x ohole. ..ÍL'.st. r
Lovec ale
v té době, krátce pre" zruš;:.í. , je.'* hc postihlo v roce
1734, nos. ŠI kure novice přijímat. Pozbývalo n?^ se
s ? :lášt/rei.i re ze jít.

Lir dý kofbc.uor se opčt dostal dc slepí ulil..

Věděl

ci však: rady. Uránii si, kdy č oe nemohl v dohludré dobč
st.lt kr.ľzcm, že si zvolí ~tav, v není ly mohl naplnit
svou touhu sloužit r . prvé] místu Bohu. Odešel do lusa
v u ,lé rckouské obci ľ’.uhlí rauen, kdo zil od té doby ja
ko poustevník. hu.cic n lisn.us rovcem, ku nřihns.1 na tuto
institucí vlnu záporní?-ní, takže dres už r., ľlokdo ví,
v čc : spočíval. podstata pov. tovnictví, známého už od
prvoki e.te/ských Ó ?b. I yln5 jo a oko lidí cor.rívá, že
élo o vyšinuté jcliioc, kteří prchali ^iod ostatní. i a
od ít.-li j-koukoliv ’xiiuni1 :r.ci sj spolče? : tí. ři.xliv.
J?dn lo su o duchovně silné c obrasti, odcházející do
sa.ioty "-c ken tom loci i.:edit..-.ci, oky z těchto duchov
ních zásob mohli rood vat jiném. á. pouště/niku . jí cho
dili li i p. o duchovní sadu a posilu, čili z piíložitostných mílodnrl dobrodinců a z jednoduchí piket rukou.
Dodnes je t to forma života praktikován,., vs východních
církvích. Záp:lní mentalita ra. opa1”, zatl: kila potřebu me
ditace a koi't jipl. ee po.-ikud do noz/.dí, proto ss zde unccítí s jedinci, kteří so chtějí • ro dobro druuých ví
ce i;’.'' ostatní vo: :..Vc,t vr/vč tomuto zpj-sobu seber c: liz..ce. rtčáitcl.: é ju, že d./er jsou to nl../í lidé, co obje
vují tuto • odsunutou ho:1 motu
zdůrvzru/í hlv.be' i duchovrjL život, reb^t cítí zde v. kuum. Příklad noschc f. k.tce
jim u1’.”. zuje, že roní i-utné sni žádoucí obracet so k budd
hismu o. ázijský’ fer 'm spirituality, .ť,čí ien znovu
ohj vit to, co v katolické cirkvi uľ c.'. r^j-t. rach dob
e-istov-.lo ... vlive . jin/ch myšlenkových orcr.dů. upadlo
•^r 25.’ i-'Oi OhUtl.

Johannes iloftmucr nežil celou tu. dobu jrn v muhl•frauenahém lese, ’’’evpc.k dodrž. cestoval, riešiš řočui.o
nutoval, protože jaho s' rorané z< a/utřerí mu ncdcvoliý0 jirý dopravní
ostredok než vla.-t.í nohy. *. vltívil ru’ oli' rát Vídeň, která ho znechutila svým lozurář«r-tví-1
piotipapc^ským ^„lýslením. V té dob: uotiž z .čív.-ia vlád, císaře Jo.eaa II. loku 1761 podnikl os sv?,*i
ypítels. a Petre..* kurzem nnoti, rodáke?.! z ^avc-r k .\, který
lc spolu s ní., vo Znojmě vyučil pekel eu., pěší pout do
Pí amoku 1782 .* uřídil císař Josef dvorní . dekretem

zrušení všech pousteven na území mon.-crchie. Hofbauer se
odvolil do Vídně dlouhým dopisem, který bohužel nezůstal
zc-chcván. ódpověd nikdy nedostal, z'.to však přišli za
ním do lesa úředníci t z poustevny jej drsným způsobem
vyhnali.
Opět se ocitl
životní křižovatce. Co nyní? Částeč
né řešení nalezli jistí přátelé z x.oravskýca Budějovic,
kteří svs-tce v poustevně hodně navštěvovali s prosbou o
radu. Vzali ho k sobě domů. Tur r něho zapůsobil velmi
silně vzácnj kněz, rarář hnesl, od něhož se naučil láma
ně česky (jeho otec, ač sám Cech, dom~ jistě česky na
mluvil). Z I oravshýca Budějovic cestuje i. 1762 do Vídně
v době, kdy tam prodlévá papež Piu^ 7T., joxš přijel od
vrátit rakouského mocnáře od juho pro cí.o škodlivé
politiky. Bezvýsledně. Johannes Hofbauer viděl Vídeň po
lepenou plakáty z itmččňujícími viditelnou aic vu katolic
ké církve, slyšel bohaté měštaoy i prost'? lid vyjd.ádat
o panoši nechutné anekdoty. Zachv'cen ve své zbožné od
danosti miskovu rk.iěstku nojhlubším odporom k Vídni se
roz-odl opu .tit sť.t, který nerespektuje základní ?'ormy
sluč, osjsi, ne. něž má papežova osoba r'rok. Opustit tako
vou společnost sc .„talc pro rYhc příkazem svědomí. V”dal
se ta..., kom ho ti íilo jeho katolicko srdce: do Krm:. iTitel Kunzi.i8.nn ho doprovázel.

Byxi Ú-; ..ně x.^z aestředků. Živili :e č^drostí zbož
ných lánských vcsničrnů r.\ r. kouské i italské strmě,
kteří považovali za svou yoviir ost z-opatřit poutmíľzy do
Věcného hosta, ěicménv cesta do Šíma se proti očekávání
znovu protáhla. Prod městě. Tivoli, kam dur.„žili právě
na ibvý rok 1783, objevil Johannes ideální místo pro
poustevnu. Znovu ho zláke.l tento způsob živote., nepocho
pením osvícens? ého císaře násilím přerušený Vypravil re
za tamojším biskupem Chiaramontim (jenž byl později zvo
len pepežem jako Pius VII.) a žádal ho dovolení usadit
se tam. Biskup radostně souhlasil, vyžádal si však, aby
oba složili slib chudoby, panictví a poslušnosti a
v souvislosti s tím přijali nová jména. Johannes Hofbauer
se od té chvíle.podepisoval Klement h a r i a
1 o f b a u er .

likely se le nevzdal sví touhy po kněžství. Uměl
čekat, ^de obklopuje jeho život Jakési tajem. tví. - ikdo neví, proč se rajednou ve druhé půli roku 1783 ob
jevuje ve Vídni; kde studuje v semináři. Zapůsobil
snad n něho biskup Chiararronti, jenž mu poskytl též
finanční pro...třcď :y? Snad. Zd ’■ se pravděpodobné, že
tivol ..ký biskup se obával přij’ out do svého re: ináře
člověk ., které pocházel z jiné diecéze, nota bene ješ
tě z ciziny. Lidoví, tradice, zaznailen-r. i jeho životo
pisci, vypráví, šc hlesu nt koria nabídl třeni bohatým
dámám, které právo vycházely z koaiolu zí silného lijá
ku., obstarání povozu, .když. tak učinil, pozvaly 10 orv
ženy, aby jel s nimi. Jakmile se dozvěděly, že nemá pe
níze ke studiu, nabídly nu podporu. Je-li iv.to ííběh
s-útočností nebe jen zbožnou lc.; er^ou, není rozhodující.
Fakte z zůstává, že kle-rent koria Hofbauer od
1733
studuje vo Vídni teologii./15/ -do io ve ikuteeno^ti vy
držoval, budo a-i navždy záh dou. .".víc jo vol .i zvi*' tní a divné, že přijal . jži est . tudia r.? ponerrlnír? ~er.iríři pod kontrolou sté tu, nikoli církve, on, jenž byl
tok’ znechucen Josefinisnoš*. Učinil i k oočt r-. r.-.du bis
kupa Chiora ontiho, kter' se domníval, žo je prcspššnó
mít v jocefintké.. gen.r lni“ se linkri o-obrasti církev
ně smýšlející? ebo ra příkaz ví donského orciki "kupa
kardiríla 7 .iy/ zziho, odpfrce Josefových reforem, který
zu ýšlol totéž, kíbo jedno1 z v], tří iniciativy pod
vlivem rčjoké du.evrí krize, icž sc doslovilo. jako dúsle ľ ok stálého čekání., žatí, co lét/ u ubili la? Fa ty
to otázky nikdo neodpoví, každý člověk má právo na sou
kromí svého nitra, které je třeba respektovat. U živých
i zc: řelveh. I u světců. Ví o mě. jer dobrý Bůh, který
chrání jeho taje .tví.
Picmóně Hofbauer nevydržel vo Vídni dlouho. Jeho svě
domí mu nedovolilo přizpůsobit se r.ázorum, že papež je
pouze první mezi biskupy a moc klíčů Petrových iluzorní,
že úcta Parny I árie ., svátých jsou pověr i, posty / ce
libát proti zdravému rozumu, kontemplatívni modlitba
z by tečny’.t mcrenim caou. Tím irone mohl akcentovat n.uku
Semmleiovu, norlivc v generálních seminářích hlásanou,
2‘

-3 dědičný hřích je nesmyslem a vykupitel;;ká s...s't Ježí
še Krista ?aá výzram pouze mravní. kolců l'/G4 zrovu. z Víd
ně utíkě ro ní. ;J? tentokrát přímo. Doprovází ho jeho
spolužák z vídeňského goneiálníno semináře Tadeáš Hýbl
(také psaný: Hubl), rodák z východočeského Lrrškrourr
a později věrný přítel.
Tcót. sc odehrála kor.cčrč fáze jeho povolání ke kněž
ství, k řédovenu J rastri v ovó vzniklé kongre g ..ci
.rejsvčtéjšího Vykupitele, redenptoristů. uůh si vždycky
dovede k cíli toho, kdo ._e jím necná vést c neprose zu
je n:ustalo své zájmy. xaitéricm j zde svádo..í. Kdyby
Klement čaria nerespektoval Jeho hlas a dokončil svá
studia ve Vídni s tím, že by pK> korKkách byl nucen
hlásit se k nauce, ktorou v nitru c-. uítal, r ijcnéo by
nevstoupil do koryrej/co i*ed..nptoristů, která, j/lc se
ukázalo, potřeboval. právě jeho organizačního ducha •.
energii, aby sc mohla rozšířit do střední Evropy, ale
i jeho kněžská službě někdo re- Kře v Rakousku by nut
né byli'., touto neupřímností ■ozaamenánc. Ke ' kod" pasto
race s« ’til.

Redomptoristé
Jc známá scéna ze sv.tccv . života, se v hŕ.K usly
šeli s Tadeášem Kýblem ráno zvony k "Ariel Páně". Byl
to no • rluk ’ kostel Su.n Giuliano, ' terý dnen už - ostojí,
r.ebot vládí. sjednocené Itc.lij po zakráčí Církevního stá
tu r. 1Ó70 ho d .la zbour t, protože v těchto místech
zřídil«, "/ámčstí Viktora Emanuela"./16/ Tam se vypra
vili no ranní liturgii, hastihli nějaké jin neznámé ře
holní1?,■, jak sc » odlí hodinky. Kle iont K.ari^ ,..e otázal
jednoho chlapce, kdo j-ou tito mniši. Doptává odpovčá:
"To Jsou redemptoristé
vy budete také jedním z nich."

Buk č.sto povolává k r-j .kému doslání náhle, neočekávr-,, přímo šolců jícím způsobe?.. : tka Tereza se set
kala z Kozí vyzvou k opuštění své řehole a péči o nej
chudší ve vlaku, -v. Ignác z Loyoly rozpoznal Boží hlas
při četbu životopis! svátých po zr; rění v bitvu, Don
Bosco byl Panom osloven? ’ dyž z ničeho ric přiběhl do

sakristie bezprizorní chlapec z ulice« Světci okamžite
dokázali bez prftahů reagovat ra Boží pŕíka.z, který ihned odhalili v události samotné. Podobná chvíle se už
ne .tulí vrátit r kdo so potom bude*před Pánem zodpovídat
za promarněný čas? Kéž by každý věřící katolík dovedl
v konkrétních životních událostech rozeznat Boží volání
a rvehle jednat.

Klement Barii Hofbauer trk učinil. Spolu s přítelem
Hýblem se přihlásil do noviciátu kongregace I ejsvětěj.čí
ho Vykupitele, kde t<.ké realizoval svou dávnou touhu
stát se knězem. Stalo se tak ro’zu 1786.
Redemptoristé byli v ló době zbrusu novou řeholní
kongregací. Jedí zakladatel sv. Alfons z Liguori ji uvedl do života reku 1732, p pež ji schválil roku 1749,
ale zůstala omezena pouze na Itálii a. v jiných ze vích
praktic- y nczríirá. __ni jednotlivá italská knížectví ne
povolovala kcrjregaci s r .(ičeřím, canolský kr/.l lega
lizoval Její působení vo své zemi ~ reku 17?'j. Přitom
■šlo o domovský sťt kongregace, sv. Alfons pocházel
z J eapole a s.'.cnčil jako biskup v nedaleké lokalitě
Sart i jata dei Go ti.

Kcruiovrr.é hlavy brzy pochopily, žc redemptoristé
(od latinského slova redemptor - vykupitel) jsou jakoby
náhradou za zrušený jezuitský ř:>k. Alfoisc do Liguori,
je už kongregace vděčí za -ví i vznik, byl původně ml^dv.. advokátem z vážené reaoolské řediny, před kterým se
ctevíre.le. slibná kssriéra. když při jedno.- procesu, kde
"ustupoval zámožného klienta, naprosto selhal, poznal
v tom Boží vůli, i.by so vč?*oval plně jeho službo. St.. 1
se knězem. Projevil přzrí být nikoli vesnickým něco
městským farářem či kaplane* , nýbrž misijní", dvel ovrím,
jenž by objížd 1 jednotlivé farnosti diecéze, kde bv ká-r
záním á zpovídáním, vyvol?.! náboženské a mravní probuze
ní. Bi; ’zup jeho žádosti vyhověl. Jeho působení sc setka
lo s úspěchem. Poněvadž brzy pro ,evili o tuto formu pas
torační činnosti zájem další knčží, vytvořil z nich Al
fons bratrstvo, kterému dal statuta, kde ..e vedl: obvyk
lých slibů chudoby, čistoty a po?lusnosti členové zava-

zovuli k misijní práci mezi lidem. /I7/ kazval ho kongreu-cí Jej světě jsi no Vykupitele. x-.ror.é lidových misií se
red.-j- coristé varovali ti z 'ôcolo^ickyi^ studiím, zejména
morálce, Älfons z Liguori jc dodnes cenen v kacolické
církvi jjoo ječen z nejlep ich moralistů.. Papež Pius IX.
i.iu udelil uitcl církevní učitel, v" x^to tradici pokra
čuji redeniptoi ntb. deines, patri k ni prední moralista
dneuka, po.edee Druhého vyt.,1 áuského koncilu Lernard _řáring, jenož knihe "Láska je víc než přikázání", byla
přeložena zarúba před dvj.c.ti lety také do češtiny.

Alfonsovo stčč.Jr.í dílo "řheo] c pia :"or xlis" je vlast
ně polemikou s riycri tick’” jmsenismem, módním směrem
v katolické církvi v? druhé pili 17. a první půli 18.
století. J. nsenistípoul? vlámského biskupu Jr.nsenix)
příliš zdůrazňovali .00 ží r.-ilest r?. úker svobody člově
ku, podceňovali výzivi dobrých skutků .. pojetí milosrd
ného a odpouštějícího .LOxx..., ustupovalo v jejich nauce
př .1st.,vě nekompromisne sni uvedlivého st nezákonního
•locpcdin , před nímž žádný hříšník roots 10jí. Spisy do
sáhne podle nich jener nepatrné procento lidí. J:.nacnistická ; crúlkn. byl v...žní, z...ch. xuřerá. Všude vidlic hřích
c~ nikde omluvu ... pocxiopení pro hříšníka. Tekov'* přístup,
naprosto nezrající konkrétní život pro-tcho člev.kx, vedl
spise k rezignaci v mrívníri ohledu
skepsi vůči sob ľ
:: í.au r ;ž
radostnému i:u..uzení celé své bytosti pre
nrist< . Jesuité, kteří zn ..li z lidových í.ií jíí životní
ryt: as prostého venlxvskéxio a městského lidu, nejlépe
pochopili, je1: je jmnsenlstická nauka vzdrler. jeho mož
nostem. Proto re práv”, oni stoli ne jhoi live jsi .i odpůrci
jančeni a, který papež Inroconc XI. bullou "Uni^j ritus"
roku lálo odsoudil jako blud.

Absolutističtí vládcové katolické Evropy nejprve
jensonisty proiácledovuli. Jednak proto, c-by legitimo
vali své katolické pr<_.v ověří, je^rck téz z důvodů junsonistické mravní přísnosti, které L/lo pro mnoho z nich
výčitkou jejich rozmařilému životu. Francouzský ’’král
slunce" Ludvík XIV. dal jančeni: tiché středisko Port
Royal rozmetat m. kusy. Jicnénľ tyto perzekuce brzy ustaly, robot panovníci, poznli, š_ jansenismus pro né

nepředstc vu j c rsbuZpeci. Svou mor -.Irou ort., ií-onc i od
života nedokáže strhnout lidové vrstvy. Vět im nobc-zpečíii -:e ukázali hlavní odpůrci j., nsonismu - Jezuité. Je
jich etické nauky vycházely skutešrc z . života, z kc-niTrét. ich problémů a situací, kde dokázali presne- rozli
šovat různé odstíny hříchu i ctnosti. Práv oni mčli^
odvahu vystupovat i proti nákledr-S u "ivotu p -.rovníků
za situace, kdy prostý člověk strádal. Jezuitští zpo
vědníci o o Itali cit rozhřešení Ludviko. XV • < Jeho mi
lence r-.id.m do- Po- p dour, dohod oko. nemusí svěj milost
ný poměr, ...nozi z nich tl;é neud lili absoluci šlechti
cům, z-iímvm svý. surovým zacházením . ’ľodd'rymi, j~.-0
toru bylo u nás v případě pátera, de la -laje, jer . z to
ho důvodu reziyrov .1 ra další due ovr-í vek ní hrabete
Lamboi, pána z hostinného./p8/ Tím si znepřátelili s.ccťné r. vlivné o oby, ktoré naherec .;rc.s díly u pápežské
ho dvora ro1 u 1773 Jejich zrušení. Francouzští i Jiní
panovníci podporovali v té době jens'r.icty proti nim,
u nás re - íhcľou vládě povolává do Vídně vl.x .slzeno jansenistu van Svistěna. V táto situaci, kdy se katoličku,
církev za-.ítě polemikou nozi Jmserismem : jezuitis. r,
se staví mlfcr. z Liguori svojí i. orr.lrí teolc.ií plic
n stranu Jezuitů. Sám se ret.Jí obdivem k jejich sou
stavo morálky a píizrávš, že od nich nejvíce čerpal.
v ‘■’obě vzmáhajícího se osvícen .tví vystupoval sv.
-•-l.Lons amtivrk na obranu jesuitského rázu a tané ohro
zených veroucr'ch i mr.vních hekot. Tím si vysloužil
stejně jako zrušené Tovaryš, rvo Ježíšovo povést ,!papeárce" a "tmáře”. vedl útočné polemiky s francouzskými
encylilopedisty a němeď. Ami febroni?.niLty, popírajícími
papežsky pri . t./lp/ V tomtéž duchu vystupovala i jir
založená kon^rcyacc.

Aliens z Lipuori pozr 1 z: své misijní čir.no..ti dokonalo život i.ejchud-.ích vrstev le.nolské^c království,
tak zvaných "lazzářenu" šili měst.kých chudáků a "cj.íonů" neboli ze. ě délek-'••ca nádeníků bez vl/stní pády, mi
sijní aktivita konprnace ľTejsvětuj ího Vykupitel o ne
hleděl- proto Jez on zlepšit ntbožerkký r mravní stav
rejchudšího obyvatelstva,- ale >--ci eci v také hmotně a-

situační, což se neobešlo bez konfliktu s majetný ai <
mocnými vrstvami, >teié viděly v rsdomptoristech .tej
ného nepřítele jaěio dříve v jezuitec i.
■j dobe, kdy si Klement "ari
Hofbauer konal noviciát,
zakl. datel kor.yre^.-.ce ještě žil. Ze.mel ve věku 91 let
rolu 1717. Poslední létu Jeho života byl. rr -lrlii. utr
peními. lyl m? stihu-, mol některé » incrádné duchovní
dory, což bývá cesto příležitost pro zlého ducha, aby
pokoušel. Trápily no dlbelskó vidiny, poku ení m lomyslnosti a vtíravá myšlenka, ze bv.de zavržen. Tyto stavy
skvělo překonával modlitbou c pokorou. i nohe. více vžil:
trpči světec ohrožením své kor^reyace zevnitř. ' ezi rodemptoristy došlo totiž k rozkolu, způsob enóľ.u n. pjetý
mi vztahy mezi Církevním státe: a ■ eapcl^ký. královstvím,
eapolský král, který ro-u 1780 kor<rc^aci r území své
ho státu povolil, si kleli pcu ínku, aby vřud.l-.i byl před
kládán vožker' pí.-.e-:..ry st'*k koryi c^íxe s Římem
naříze
ni představeného
.-oti clíc schv.Továr . vládou. Proti to
mu se radik..lne postrvili vědomyturisté r.i území Církev
ního st;tu, kteří r.eb-li poddaný;.i r.eroelskúho hrálo,
nýbrž _ *_peoe. řon.v.,dž Áiyons . vede;! 1 :crtrepp ce sídli
li v ■ co;'ols1_é;.'. -•.r\..lovo lví , nebylo dost dobře možné ta
kový požadavek panovníka jednodv.éc cl itrout. Álxors jej
navíc pocno^il tuk, cc v lada ence pouze mít kontrolu nad
nr.otrými
• kcx_-1 y.ce, p; oic prosadil přijetí její
pcšmínl-'. hode.iptcristé v Církevním státě ~.e ihned od
trhli a vylehčili x---lj-0.-c.se a v.sl-eré ; .polské spolubrat
ry z řehol.:. j..ozlol cí v.i ovno.r r>ra’;tic.”- ■ ž r.- orutel—
né posteli sv'tccv , kdy bylo no L holek _apežské kurie
cocazeno tone,
>-0 nc^-yvli.-.. vl..d'.. zřekla —lospen
' ntrojt'cH
ř: z,'r'1. vc:. .c-'. o ~ ■'•e- '•< i---. ■ ' ■ •-/_
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Pod Imídly polského orla

Lehem rozkolu v kongregaci redeny tor ist v. stál álemert ' ria Hofbauer ra strana svých ří okých spolubrat
ři, tedy proti sv. Alfonsovi. bicmúnŠ když r. 1787 do
šlo k odstranění rozdvojení, byli hlenent i jeho vířný
druh Tadeáš Hýbl z:’zladatoli, tehdy už chorému st rci,
představeni iakc první .’eitalové, kteří se stali členy
kongregace. Světce se zaradoval ;• pronesl prorocká slo
va, že "tito jsou povoláni o? Eoha rozšířit kor.yrc raci
do všech krojů severně od .'lp, kde Tovaryšstvo JcžíČcvc
dře. už nemůže působit ..."./20/ Tento výrok sv. Alionse
je tím pozoruhodnější, ze zakladatel obyl příliš r.ckloněn myšlence zaklad’t do.y kongregace mirc Apeninský po
loostrov. Toto stanovisko vyhranil zvláště v dob-' rozkol
lu, kdy jeho ří ští opozičníci právo n~ to nuláh- li.
Hofbcuor s Hýblor. byli,vedením kongregace odosľ.ni
do Vidro, aby t a < ralozili první klášter. ICL )i..ent byl
jme nov.'n superiore«.’, Tede, 'š jeho podřízený... Pán vrátil
nu' oho světce opát do rodné země rzi kraj -,ry, j.ko by
chtěl líci, Žj kleštin jo povinen vydávat svědectví evangeliu pi oděvší, ve svém domácím prostředí .. nevyhne
se to 'u ž.'.drou v'íjší nebo vnitřní e; igrací.
V pize. nýc.. pr rumech nejsou zazramei '.ny kroky,
která podnikli oba. řehol.říci ve Vídni v~ propsěch . 'ložení domu./21/ Heci ale obtížné uhodnout, že nepo
chodili. V atmosféře rouského josefirisi.u, kdy se
stovky klášterů staly obětí "nejosvíccnejšíhc" císaře,
neměli no jmoucí r. ději r úspěch. Pobyli v hlavním mstě habsburského mocnář, .tví jen pír měsíců r vyd.li se
ni sever. řízení:.. íoží prozřetelnosti se hlv-ont cestou
setkal se svým dřívějším prítcler Petier. Kunzmmnem,
’"terý zil j’ko poustevník u Tivoli u konal si pout do
holín.; nad Rýrom. Ten, když se dozvídal o osudech n.lemuntc.'ých, zatoužil také stát se redemptoristou. Hof
bauer'..o prijal j-'ko svého prvního novice.
Cílem sv. hlcment \ bylo hurónsko, dnešní Lotyšsko,
tehdy teprve krátkou dobu součást Ruského impéria.
V Rusku vládla carovo
.tr-řirn II. , nříznivk^ně osvícen-

okých ideálů a cbdivcvotelk Voltaira. Poněvadž chtěla
oslabit všemocný vliv ruskú pravosluvré církve a v Po
baltí protestantismu, podporovala dc jisté míry ketolíky, o čemž svědčí skutečnost, že nedovolilo, r. 1773 vy
hlásit ve své říši breve papeže Klementa XIV., jímž se
rušil jezuitský řád. Kateřin., poznal- znemerité působe
ní jezuitů ”e školství a tudíž z čište pragmatických
důvodů měli, zájer. r? jojic,i udržení. Ko.-mc.ucr se tedy
oprávner^ domníval, že ta bude mít příznivé podmínky
k zakotvení.

Do nuronsku však nikdy nevstoupili. Všechrc oc obrá
tilo zase úplně jinak. Dor'■ žili do Varšavy, kdo byli
překvapeni přátelským přijetím dmcaover~tv- i lidu. Ve
zbožném, přitom ale nábožensky óoler.aitníii Polsku vládl
zcela jiný duch než v joseíinsbZ. i iuůcou^lai. nebolní řá
dy tam byly v úcto. Poláci těžce nesli zrušení Tovoryšstv . Ježíšova roku 1773, protože pocítili, j-k chybí
jejich skvělý cry-nizeční systém, vypr.covaný stal..tí .i.
Ve Varšavě na pří kle i existoval už delší uotu při koste
le sv. heron špitál r. útulkom pro sirotky, sloužil
předevšíi. potomkům německých uprchlíků z předcházejících
válečných let. Pečovzlo c ně zvloltní bratrstvo blížensků lásky, vedené jezuity, kteří obst.ráv...li ducxovní
správ1!. Po zrušení řádu charitativní služb u kostela
-ono"-c. vázla, zvláště chyběli duchovní, kteří by ;x.
věnovali speciálně tonuto druhu p-storace. Tyto stížnos
ti se donesly až ke králi Stanislavu Augustovi. Ten se
zároveň dozvěděl, že ve V .rs.vč jsou tři cizí řeholoíci
jakéhosi úplne, nového řádu. Dal si j*. tedy hrod z volat,
. když mu sdělili svůj úmysl pokračovat v cestě do hu
rónská, naléhavé je prosil, ’aby neodcházeli a ujali oe
služby u kostela sv. her ona. Sv. Klement s druhy v tom
poznali Loží vůli. Po schýlení Kímem tak vznikl roku 1787
první řeholní dum redumptcri_tů . ii. .0 italskou půdu.
Léta pobytu v Polsku je mozrc nazvat nejžtastnějsími
r nejúspešnejžíni v xllementcvě živote, posuzuje/e-li úspech podle kiitérií viditelného zdaru. Zanedbaný kostel
sv. Jenona o. přilehlé budovy s pomocí milodaru. zbožn, ca

lidí rychle obnovil. Pro sirotky se neh: ubil chodit po
ulici ?. žebrat. Zřídil ji- š’:olu s pravidelným vnucová
ním, zvlášť dbal rs. řádnou výulai ks.techir.ttu. Jestliže
sirotci od sv. Bcnor? byli pověstní po zrušení jezuitu
svým zanedbaný zovňajškom, i.lcmert kari? hoi'bauer se
postaral, by to pře .tálo. J avzdory otrovs’ým hospodář
ským potížím Polska, které prošlo rolcu 1773 trk zvaným
první, dělení;;:, kdy ztratilo značnou část svého území
a bylo jen otázkou času, kdy nastoupí dělení další. Spo
lu s tím trpělo ekonomickým tlfckorr velmocí: Pru?k«, Lus
ka a Re1'ouška, svou rutrcu roli zde hrál;-. tož hamižnost
a egoistické z '.jmy mnoha představiteli polcké šlachty.
Jestliže duchovu'' panovalo v Polsku snad nejzdravější cveduší v Dvrcpě vůbec, ne stránce materiální země chudí?,
st lie víc. la trhu byl nedostatek zboží, zisky obchodní
ků a řemeslníků byly stále nižší, což mělo katastrofál
ní dop"*.d n? prosté zomšstr?cce, kteří nebyli schopni uživit rociny, chudla i nižší šlechta. Je ...ž obdivv.iiodré,
jal? vy ni-., jící organizační duch sv. -.1 ’.;ionť, postav„ný
do služby jeho lásky k trpícím, dokázal dálav divý. Vel
kolepé charitativní dílo redemptorisť u sv. Pěnou:., si
zisk lo respekt cell Varšavy. Ľ řka rv. hic.'on\.a se
však neomezila jer na siiotky a nemocné. Úm.rnč s ti::,
jek rostl v souvislosti se zhoršující se hospodářskou
situací po-, et hladových žebráků, sílil; aktiviť svět
cova v jejich prospěch, ebál se chodit dc dotiů bohať ch,
prosit, r .léhat, . o; lovet na. svědci. Leckde byl odmí
tán, ale nenech 1 sc odradit, stále chodil a připomín 1
jménem Ložím povinno;t křesťanské lásky. Tak dlouho, do• kud se nesetkal alesroň s částečný'. úspěchci... Vo svých
kázáních při nedělních bohoslužbách sc z? éroval obzvláš
tě na zdůraznění příkazu účinné lásky k bližnímu, zazní
valy zde i kritické tónv r.s. adresu ro?/1 člení majetku,
bohatství n;. jedné a bídy nr druhc straně. Jeho kázání
se bohužel nedochovala, víme vsak o nich z . claoí papež
ského nuncia v Polsku, který dosti pod., obně popisuje
činnost varšavských reďerptoristů./22/ Jod.n jeho dopis
je adresován generálnímu představeré tu kongregace di
Paclo’-’i a neskrblí chválou řeholníků: ‘ťohu Vás ubez> uciť že r >zi v Žen.i duchovními řá.dy, které zde ’’úsobí.

ce nejvíce vyznanen'vají pravě hlenové Vaší kongregace
svýi. nadřením, vzorný;., příkladem a rírrostí, kterou prekočují . o. "/23/ Tato t.'.ář norečrá vnšj'í činnost však
bylv. vyvážena hlubokým duchovním životem. Lodliťba, me
ditace a askeze se staly hlavní :i stimuly vc-škeré práce
redemptoristů. •'-nohokrét lidé sháněli ^len. ent; . - a našli
ho v kapli nebo v jeho cele jak kletí na pcIluze, hlubo
ce soustředěn v modlitbě. Hor- onické cpojení duchovního
a činného života, jek jc u. kaitecnil, by mělo být ideá
lem každého věřícícho.
Kongregace se brzy rozrostlo, holců 1790 Lml:-. ve Var
šavě podle dopisu Hofbauern nunciovi už jedenáct členů.
/24/ Sv. Klement z.čj. pomýšlet na založení óo..ů Jinde,
lur.cius ve Švýcarsku se dozvěděl o Jeho bl houúrnér. pů
sobení ve Varšavě a obrátil se n.i něho se žádostí c zří
zení bunky kongregace tam. Z pléi.u le sešlo, protože
švýcarské úřa.dy nebyly řeholím nakloněny. Osobně podnikl
ce>.ty také do šnečka, rozděleného stojně jako It '«.lie na
více větších nebo menších státních útvarů, aby se pokuřK.il založit řeholní domy tun. Všechno bezvýsledne.

ľ'odei nost a porozumění době sa projevil u Klement:
Hořic kofbc.u -rv v pozornosti, jakou věnoval tisku, ro
vin’ jako mosový sdělovací prostředek byly v té době te
prve v začátcích. Hofbauer už tehdy předvídal jejich úžasný rozmach, š'a i.ic n-iapsul, byl spí^e mi' tr ?. mlu
veného než psaného slova, vynikl především jako kazatel.
Pre. lcuv.,1 nejprve r. .. >.cky, ale jeho částečná znalost
češtin” mu umožnilo, brzy si osvojit také polštinu.
V Polsku sice neměli radikální osvícenci a svobodní zed
náři t kovy vliv j^ko v jiných zemích, nic.iér^ pik obili
zde také, jejich přítomnost v o veřejném živote bylo znát.
Začútke,. 90. let ^e i ve Varšavě rozšířily knihy m broě
žúry s proticírkcvním obsahe.... o štv ním. Pocházely vět
šinou z Pru ok ,. HofVauer se rozhcdl ^elit toi.iuto nebez
pečí stejný., .i zbraněmi Zalořil k tomuto účelu vlastní
spolek, který svěřil pod ochranu Parny ?ú.rie, aby rozši
řoval mezi lidem katolické knihy a brožury. Periodicky
vydával drobnější spisy zakladatele korgre ce sv. hlfense, zejména Jeho polemiky s enayklopedisty. Osobné

se cítil zodpovědným za ochranu Polska. pled bezbožectvím, které se už projevilo ve Fr .ncíi za Velké revolu
ce. Uvědomoval si cle, že vyvracet nauky odpůrců křes
ťanství repomůže, jestliže lid bude chapat katolickou
víru pouze jako nauku a nikoli osobní vztch k Ježíši
Kristu jako Pánu a Spasiteli. Proto zač-..l pravidelně vydávot v němčině i polštině mysticko-asketické knížečky
různých italských, francouzských i německých autorů, ur
čené prostému lidu, pojednávající o životě v rodině a
občanském povolání. Pochopil jako jeden z prvních, že
víra a všední život nejsou dvě úplně rozdílné a. r. sobě
nezávislé kategorie. V jeho době panovalo* pi esvědčení,
Že hlubší duchovní život je pouze pro knžze a řeholní1y, laikům stačí jen chodit pravidelně do kostela, za
chovávat církevní předpisy a přikázání, ráno
večer
se pomodlit neučené modlitby a v občanském životě ne
smilnit, nekrást a nepodvádět. Jinak se příliš laikům
nedoporučovalo, aby se více zabýv.li duchovní proble
matikou, četli například Písmo svaté ne . o rozjímavé
knihy, -by se modlili vlastními slovy nebo scházeli ve
skupinách ke společným meditacím ci duchovní četbo.
Osvícenská mentalite tomu ječte víc 'apc.-.áhal<.. hofbauer patrí spolu s dalšími jednotlivci z různých řehol
ních řádů, jejichž spisy-pro lid vydával a šílil, k prů
kopníkům nového pohledu na laikát. Ľyl mušom, jenž už
v té dobš docenil skutečný význam laikátu v církvi, je
ho vlastní spiritualitu odlišnou cd řeholní
duchoven
ské, kterou je třeba rozvíjet a prohlubovat.

Trpké «jasy povstání Xcsciuszkova /25/ o*» Z 3u"V" O jT* O C lá©
ho, tak zv ného třetího dělení Polska těžce dopadly n_.
Varšavu. Polsko n. dobu více než sto let pozbylo své
samostatnosti. Hofbauer a redemptoristé se natolik sži
li s polským národe: , že jeho boj za uhájení nezávislos
ti proti přesile přijeli za svůj vlastní. Sám hrdina ná
roda Tadeusz Kosciuszko jim důvěřoval. .loíbauer to byl,
kdo dokonale sezr.~. il s polskými poměry nového papežské
ho nuncia‘Littu, s nímž navázal vřelý přátelský poměr a
získal ho pre plnou podporu spravedlivé obr. ny polské
nezávislosti proti velmocenské apresi. /26/ Důvěra,
Q 4

kterou si tím oba získali u vůdců národa, jim umožnila
mírnit drastický postup také na jejich straně, jak to
mu bývá, u každého povstání, byí sebespravedliv''jšího.
. Varšava připadla pod pruský zábor. Prusové si počí
nali v té době vůči Polákům jak v ohlodu národnostním,
tdí i náboženské!;, celkem velkoryse, P.edemptoristé mohli
zůstat a, věnovat se dílo své požehnané práci, licméně
válečná nejistota, ale teké touh.. šířit kongregaci je
nutila hledat zakotvení v jiných zemích s větší inten
zitou než dosud. Varšava byl.* v souvislosti s Kosciuszkovým povstáním bombardování'
kostel sv. Boncna s klášte
rem a budovami jen o vlásek unikl zničení. Po ztrátě
polské samostatnosti je tč nebyl povstání úplně konec,
stále se bojov, lo, k tomu těž přistoupila válka .3 revo
luční Francií, kterou veil' v tó době velíš část evrop
ských štítů a jež hrozila rozčílením do cele Evropy.
Hofbauer zavíril svůj záje.a více na východ, r.ebot ; c do
mníval, že te«. je větší jistota ; áru než ve střední Ľvrop.. Jeno dvěma spolubr.trim, které vyslal do hurónská,
kar. chtcl původně piljít sám, so podařilo založit tam
dva řeholní domy.
S pruským záborem souvisel i příliv protestantů ?
židů do Varšavy. Za éry sí. ostatného Polska ta. bylo vyzn vačů jiných konfesí mílo. Ted však :e zde us zovrli
masově pruští důstojníci s rodinami a"židovští obenední-ci. Kázání Klementi. ? árie Hofb.uera býla natolik pověst
ná, že mnozí z nich r . né cnodili. Napomohla, tomu též
ta okolnost, _;e Hofbauer bvl němec a mluvil jejich řečí,
i když odlišným dialektem. Hofbauer je všechny vlídně
přijímal v klášteře, a když projevili přání slyšet v kos
tele krásnou duchovní hudbu, postaral se o nejlepší pre
vedení. 1 ěkteří se pod strhujícím vlivem světcovým obrá
tili na k' to liekov, víru. On však vlídně promluvil a po
hostil každého bez rozdílu vyznání, aniž někoho nutil
ke konverzi, což nebylo v té dobo st. xcřejvo ti. Věřící
jednotlivých církví, duchovní na prvém ..iste, zachováva
li vůči jinpvěrcům odstup. Proto byl Hofbauer od protes
tantů a židů tak ctěn. J kmile však začali s ním vést

teologickí diskuse 5 projevil se jako vj luvr.ý apologeta katolické víry. Vynikal přitom trpělivostí, hlubokou
znalostí c věciým podáváním .fdetů. Zvlá tč židovští ra
bíni za ním rádi chodívali, vedeni ctižádostivou touhou
porazit jej v diskusi, ľodle svědectví nuncia Litty se
jim to r.ikdy nepodařilo, naopak někteří z nich přijali
nakonec křest./28/
Tato idyla skončila, když pruská vláda zahájila ro
ku 1800 protikatolický boj. TýkáL se zejména katolických
škol. í.edemptoristům i jiný- ■ řeholím bylo zakázáno vyu
čovat, . ohli se věnovat pouze charitativní činnosti. I
katolická publikační činnost byla omezena, proti církvi
byla rozpoutána ostrá k..,.p ,n, je. vyvolcla u protest.ri
tu a ~idů, kteří se doposud přátelsky s Hoíbcuerer str
kali, strach. Hoíhauer tušil, že ~o nad existencí kon
gregace ve Varšavě stahují mračna. Pieto zintenzívnil ,
svůj dosud nezdařený záměr založit domy kongregace také
v jiných oblastech střední Evrcyv. Tentokrát navzdory
tážkým dobám napoleo.. ských válek se dočkal úspěcLu v bavors1_u a ve Švýcar slzu.

Fí?.do..,t však byla zkalen? nepochopením ze strany ve
dení kongregace samotné, konkrétně generálního předsta
veného klasucc.iho a jeho zástupce Passeratc, kteří po
chopili Hoíbauerovu aktivitu jako "projev ctižádostivé
ho cnaaakteiu o, snahu po nadměiič vnější činnosti, za.tí co je potřeba více tiché useb^arosti ? rozjímání ...,
jím vedený noviciát a výc .ova student5- postrádají klid
a uzavřenost od světa ... ”/29/ Geperíl kongregace ’81asucci j ,Lo Foapolitín stále ještě nedovedl překonat do
zvuky schizmatu z osmdesátých let, vězel myšlenková yoýíd v představě, že kongregace \.á být spíše orientována
k tradiční pastoraci a ne k zahl 'dání domů ve světe,
k misijní činnosti. Otec Passerat jeho Francouz nelibě
nesl, že do klášterů Hofbauerem zaležených ve Švýcarsku
a Fěmeclzu jsou přejímáni také Francouzi, k.mří tím spa
dají, pod jeho jurisdikci jako generálního viláře zaalp
ské provincie red„mptoristů a nikoli pod piavomoc Passerata. Hofbau ořovi hrozilo dokonce wloučení z korgregace, kterou tolik miloval a pro ri'" také obětoval svůj

život. Naštěstí relace bývalého nuncii a přítele Klemen
tovo- Litt;’ z:bránily to uto osudné, u kroku a poněkud
příznivěji naklonily generála Blasucciho áofbauerovi a
jeho dílu./30/

Poměry ve Varšavě se pro redemptoristy od sv. BenostcLle zhoršovaly. Úřady, řízené většinou svobodnými
zednáři, se zaměřily především ne. ně, protože byli ze
v-ech katolických řádů, ve městě nejznámější <. nejoblíbei>-jší. Neustále o nich rozšiřovaly pomluv,. , že využíva
jí zbožnosti prostého a hloupého lidu, aby z něj mámili
peníze, osnují spiknutí proti Pruskému království, pod
něcují nacionálni vášně Poláků, hlásají t’ ář^tví a pově
ru atd. Hofb< uer se musel proti těmto osočování-* bránit
osobními dopisy přímo králi Bedřichu Vilémovi, které
jsou zachovány./31/ ’bjvut-ím úderem pro kcngracaoi vsak
bylo n.řízení, že noviciát bude redeuptorictům povolen
pouze pod podmínkou, když adepti - považovali už z vy
chovatele v ústavoch kcľoreyace - budou přezkoušeni pro
testantskými examinátory, jmenovanými sť.tc* . Přitom šlo
ve většině případů o protestanty pouze p pírové, vt sku
tečnosti se jednalo o zednšřskě nevěrce a odpůrce jaké
hokoliv zjeveného náboženství. lioibauer rozhořčeně a ka
tegoricky odx.ítá. Píše stížnost pruskému králi i p: řeži.
Pruská vláda je neústupní. Král většinou odpovídá nz
Hcfbauercvy ;tržnosti poukazem na povinnost respektovat
státní zékony a moialní principy bez ohledu m to, jest
li s nimi ve svědč i souhlasí ěi nikoliv. S tím se prý
musí redemptoristé výrova ,.t podle vlastního uvážení. On
a Pruské království prý nemohou za to, že redemptoristé
jako katolická nehole nepřijímají manželské rozvody a
možnost interkonfesijních sňatku, Prusové od této linie
za žádných okolností neustoupí./32/ Tak vypadala v zednářském pojetí svoboda svědčná, na kterou
ta’ rádi
odvolávali.

boviciát ve Varšc.vě byl tedy pozastaven. Hofbauěr
tím více hleděl rozvinout přijímání nových členů kongre
gace jinde, zejména ve Švýcarsku a Bavorsku. Tuky v hu
rónsku .se kláštery utěšeně vzmáhaly* Proto se liofbauer
od roku 1503 zdržuje ve Varst.vě volmi mále a spíše ces
tuje po donech kongregr.ee v ěvropé. Zavítal tá:á do

Vídně} kde mu arcibiskup Hohenwart naznačil, že možnost
usadit se v monarchii není teá už tak úplne beznadějná.
Roku 1807 vstoupila do Varšavy Napoleonova francouz
ská vojska. Skončilo období pruské okupace. Napoleon
vytvořil pod bodáky francouzských vcj^ takzvané "Var
šavské knížectví", kde by Ix’- vyhlášeny francouzské záko
ny. Ty nepřipouštěly existenci řeholí, jež byly likvi
dovány ve Francii už za revoluce. Napoleon sice obnovil
legální činnost katolické církve, nikoli však klášterů.
Redemptoristé museli, chtě nechtě, Varšavu opustit.
K této bolesti světcově přistoupila ještě další: smrt
věrného přítele TadeÁ.e Hýbla.
S těžkým, srdcem opouštěl Klement ' r.ri-. Hofbauer
Varšavu, kde strávil dvacet let a jejíž lid si zamilo
val. 1 ic...énž pro toho, kdo se zcela a bezvýhr dně vydá
Rohu, i bolestní změny jsou příležitostí k obnově du
cha a přijetí novéno poslání.

Vídenské firále

Varšavští roděmptoristé se rozešli do sv'ch domov
ských států. Klement 7,aria Hofbauer využil dřívější na
bídky arcibiskupa Rohenwarta a odešel do Vídně. 0 nalo
žení řeholního domu nemohlo zatím být ani řeči, nebot
císař František I. sice por.čkud zvolnil katolickou cír
kev z pout státního poručníkování, ale vůči řeholím se
choval nadalo nevraživě. Arcibisíaip Hcherv/art Hoibauerovi radil, aby sc ve Vídni nechal instalovat jako svět
ský kněz a vyčkal příznivějších časů. Věřil, že přijdou.
Hofbauer si vyřídil povolení od vedení kongregace a na
bídku arcibiskupovu přijal. Ponechal si však se souhla
sem generála nadále titul generálního vikáře zaalpské
provincie.
Ve Vídni prožil Kle -ent l.aria Hofbauer posledních
dvanáct let života. Tentokrát úplně jiného než ve Var
šavě. Jestliže tam byl především řeholníkem a mužem
charity, tady, aniž opustil toto své poslání, je více
znám, a oceněn jako mistr duchovního života a org_- nizáter hnutí katolické obrov^, kt:ľ ?.
Nil ' v': zně i

politickou sféru. Bůh většinou nenechává své vyvolené
pouze u jednoho druhu apoštolské práce. Spíše chce po
nich "širší záběr", neboí nedal vždycky jenom jednu je
dinou hřivnu.

Hofouuer přijal ve Vídni místo výpomocného hráze
v minoritském kostele. Podobně jako ve Varšzvě vytváří
i tady působivé pastorační centrum s výborně organizov.nou duchovní péčí, skvěle vedenvmi bohoslužbami a homiliemi. V tehdejší racionalismem prosáklé Vídni věnuje
zvláštní pozornost zpovědi, kterou Vídeň.ici a spolu
s nimi též uetní duchovní podceňovali, keholní společen
ství mu sice chybí, ale nikoli okruh přátel a přívržen
ců. Záhy se vytváří kol«. joho osoby hnutí kněží i laic
ké inteligence, kteří rej««, a uspokojeni josefínským ro
zumářstvím a nedostatkem duchovní orientcce.
Klement Maria Hofbauer se stal inspirující postavou
^ro všechny? jimž nedostačovaly pouhé i n:" o i Cx-.cc o Bohu,
nebot se chtěli setk&t s živý Bohem osobně. Bůh pro ně
nebyl abstraktní nate: atickou veličinou, ale živou kon
krétní bytostí, s níž lze v modlitbě komunikovat 'a obr«. cet se ne ni prostým c lovením "’Ty". Snad nejlépe vystihl
příčinu Hofbauerovy přitažlivosti pozdější teolog hnton
Günther, jenž původně také náležel k jeho okruhu e kto
rého nazval Klement "Augustinem svéao soolku"; "Škola byla dosti schopna k tomu, -’y mi predala kre stana:,ca p:. ;vdu, ne všal: kapitál lásky k Pánu do mého srdce. ”/33/
/
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Kole." Hofb,~uera se stahují osoby, které m_jí nebo
později budou mít v církevní i světské sféře Života po
stavení a vliv, kromě Günther^ (jenž bohužel ke korci
svého života se dostal do konfliktu s církví .a joho spi
sy byly odsouzeny) sc stává nejdůležitější postavou Hc.fbauerova okruhu
zároveň jeho nejvěrnějším přítelem
Friedrich Schlegel. Tento áěmec z Porýní, původně ovlivně
ný Kantovou filozofií a později konvertita ke katolicis
mu, vstupuje do rakouských státních služeb jáko úředník
a věnuje se filozofii, literatuře; stojí též u prvopo
čátků katolického sociálního učení. Základy k toru polo
žil německý katoliclý myslitel Franz von Baader, ktorý
na Schlegeln v.'razně zapv/ok-1'1 svojí obranou tehdy

obzvlášť krůtě vykořisťovaného dělnictva u rxvrhy na
řešení sociální otázky./34/
K Hofbauerovi se přidružil také rom. ntický básník
Joseph von Eicherdorff, známý svými duchovne laděnými
sonety» Patřil sem i katolický spisovatel Kle.-.ont
Brentano, ctitel známé německé vizionářky a mysticky
Anny Kateřiny Emerichovó, jejíž vidění života Aristo
va a Panny ' ‘ari^ sepsal»

Hofbauer a Schlegel zakládají mystickou a intelek
tuální společnost dle .vzoru německého "Bund christli
cher Freundschaft", s jehož způsobem práce se právě
Schlegel dokonale seznámil. Jejich cíle . bylo obnovit
rakouský katolicismus ve smyslu ultramontanisrnu, tedy
poslušnosti vůči papeži, ortedoxie, konkrétně očiště
ní teologických fakult a církevních škol vůbec od blu
dů, jež se tam od dob Jo cia II. zahnízdily a osvobo
zení od poručníkování ze strany státní moci. Bálo měli
v programu proniknutí ketolické nauky do nejširších
vrstev společnosti, zejména do vztahů mezi pány a pod
dané, zaměstnavatele a zaměstnance, netajili se svým
přesvědčením, že jen na px-incipu pravoverného katoli
cismu je možno vyřešit palčivé otázky tehdejší společ
nosti jako války, sociální problematika a panovnickýabsolutismus. x. propagaci těchto názorů založili Hof
bauer se Schlegelem časopis "Iriedensblätter", jenž
vycházel dva roly (1314-15) a měl podtitul "für Leben,
Literatur, Kunst und Gesellschaft", tedy pro život,
literaturu, umění a společnost. Redaktorem a také nej
častějším přispívatelem byl Schlegel, z jehož pera po
cházejí velmi fundovaně rozbory tehdy módní filozofie
Fichteho, Schellinga a Hegla. Časopis po tříleté piestávce byl roku 1313 obnoven, tentokrát na dlouhou do
bu, pod r'.zvem "Ölzweig". Tam se’'Schlegel kriticky vy
rovnává s rakouským národním básníkem Franzom Grillparzerem jedrak po stránce umělecké, jednak v záležitos
tech víry a. světového názoru. Grillp.arzerovi velmi ostře
vytýká povrchní pojetí viny a hříchu, což opět seuvisí
s osvícenským zlehčováním těchto aspektů. Pro Grillpar
zern a ideové stoupence josefínského ocvíc nství známe-

nal hřích téměř totéž co omyl, nedopatření. Hofbauer a
jeho skupina usilovali o to, aby vrátili pojmu hřích je
ho provou biblickou a křestanskou podobu: jedná se urážľoi Boha, dobrovolné vyřazení ze společenství vyvolených
pro Boží království.Hofbauer sám do těchto časopisů nic
nenapsal. Postrádal tento dar. Byl ale typic' cu ’’šedou
eminencí v pozadí", všechno ovlivňoval a řídil. Svůdci
o tón: ve své korespondenci Schlegel i Günther./35/ Buď
v jeho skromném vídeňském bytu nebo u Schlegels, se schá
zela celá společnost k debatám, často /el; .i živým, o fi
lozofii, umění, politice a zvláště církevní a náboženský
proolemctice. Techyběla samozřejmě rozjímavá modlitba, a
duchovní četba.

Překvapující je, ž„ členy iiofbauerova okruhu nebyli
výhradně jen přesvědčení katolíci. Vídeňští vzdělanci
l.íadlener, Veith, Pilát a xxlimkowstrom se nehlásili ke
katolické nauce a ani nepraktikovali ve unyslu církev
ním. Za několik roků všichni čtyři konvertovali, zasa
ženi duchovní silou Klementa 1 árie Hofbauer a, Veith a
kadlener se dokonce stali řeholníky kongregace 1-ejsvětějšího Vykupitele. Hofbauer tak dokázal opět svůj smysl
pro velkorysost a toleranci, žc nechápe katolickou cír
kev úzkoprsé jako monolitní, do sebe uzavřenou organi
zaci, ale jako nositelku určitých univerzálních hodnot,
platných v každé d/'b" s generaci. Přítomnost nekatolíků,
popřípadě matrikových. ka/tolíku, v jeho okruhu je důsled
kem tehdy se vzmáhajícího romantismu, myšlenkového a uměleckého směru, který reagoval proti rozumářskému osví
cenství a zdůrazňoval intuici a estetické hodnoty. Tady
nalezl společnou řeč s katolictvím v té podobě, jek je
hlásal Hofbauer.

Ten se stal ve Vídni protagonistou talc zvaného re
stauračního katolicismu, nikoli ovšem ve stylu císaře
Františka 1. a jeho dvorního kaplana Frinta. Jeho poje
tí restaurace se neomezuje pouze na dogmatické pravověří, ale nekompromisně požaduje rn. státu nezávislou cír
kev. Tento postulát mu vynáší policejní pronásledování.
Všemocný kníže Fetternich buduje rozsáhlou sít tajné
policie s nespočetný». aparátem donašečů. Hofbauor je

podezřelý už ti:;., že náleží ke kongregaci, jež v Rakous
ku nebyla povolena, on však stále usiluje o její legali
zaci. ľa jeho kázání v minoritském, později též v jiných
kostelích, chodí policejní agenti, aby referovali. Hofbauerovy výroky o nepřípustnosti státního vměšování do
církevních záležitostí znšlv reprezentantům . .etternichova absolutismu provokativně. Po~tih redal ľa sebe dlou
ho čekat, roku 1315 na podzim přichází zákaz kázání. I už
z jeho okruhu, který plnil funkci jakéhosi sekretáře,
Zacharias ’Jernor, doptal dokonce policejní ostrahu, kte
rá jej sledoval na každé” kroku. Jeho nejbližší přítel
Friedrich Schlegel byl propuštěn ze státních služeb, mu
sel pak žít ze skromného majetku své
nželky a, publikač-._
ní činnosti. Zákaz kázání byl sice na intervenci papež
ského nuncia odvolán, nicméně policejní sledování nepře
stalo až do jeho smrti roku 1820. Krátce před vánočními
svátky roku 1319, kdy mezi rakouskou vládou a Římem pro
bíhalo jednání o povolení založit ve Vídni první řeholní
dum kongregace redemptoristv., přicházejí do dofbauerova
bytu tři příslušníci tajné policie, aby vykonali domovní
prohlídku. To všechno v předvečer oficiální návštěv;’ cí
saře Františka I. v Římě u papeže Pia VII.

Příčinou Hofbauerovy necbliby u jesefinsly smýšlejí
cích státních úředníků byl především jeho k'zatelský vě
hlas. Svědkové popisují, že se výrazně lišil od drtivé
většiny vídenských, kazatelů tím, že lidu nepochieboval,
neliboval si v kro.sořecrění, nýbrž naopak přísně a dů
razně vvžadoval. Joho kázání se pokaždé týkala věrouky
a mravouky, b’7l? jakýmsi katechismem pro dospělé, nebot
rakousk'. státní církev náboženské vzdělání lidu zanedbá
vala, oiuezovulo, ce pouze ra pěstování základních občan
ských ctností.Klement baria Hofbauer dovedl mluvit s vnitř
ním prožitkem, který každého upozornil, že přel ním sto
jí člověk, jenž božími pravdami, co nadšeně hlásá, plné
žije./36/ Úplně jinak si ale počínal ve zpovědnici. Jest
liže ne kazatelně byl nemilosrdným a přísným katechetou,
mluvícím proste a přitom stroze, jako zpovědník si počí
nal naopak s raximální trpělivostí a mírností. Proto ta
ké jene zpovědnice bylí stále obležr n~.-/37/ Chodili

k němu prostí lidé, chudící z nej nižších vrstev stejně

tak jako bohatí obchodníci, příslušníci inteligence i
šlechtici.

Díky zpovědnici získává kontakty i s vysokou dvor
skou šlechtou. Duchovno vede hraběnky Fuchscvou a Zichyovou, které prostřednictvím svého vlivu dosahují u
samotného knížete 1 etterricha zmírnění plánovaných zá
kroků /3S/ proti němu, ialézá příznivce i v samotném
hraběti Szechényim, jemuž císař po Letternichovi snad
nejvíce důvěřov ..1. Hofbauer toho využívá a c pomocí
svého d.lšího přítele z řad vv.joké šlechty Adama von
íullera zakládá ve Vídni P.ytířskcu akademii pro vzdě
lávání mladých šlechticů v -šucnu ortodoxně katolickém
a ultramontánním, později činí totéž z? po? oci svého
stoupence Klimkowstroma. Jeho orientace na dvorské kru
hy způsobily ochlazení vzteku k dosud nejvěrnějŠímu.pří
teli Friedrichu Schlegolovi, který se obával, že Hofbauer
se nechá v .anévrovut do politiky. Schl.ocl vytýkal Hof
bauer ovi, že svou spoluprací s ortodoxně katolickými
osobnostmi ode dvora se dostává do pozice reprezentanta
úzce partikulárních zájmů jisté mocenské skupiny, který
ztrácí ze zřetele'církevní univerzalismus. V jednom svém
dopise manželce si trpce post^_žovp.l? "Jediné, co mi ve
Vídni působilo nějakou útěchu a půvab života, byl pro
buzený smysl pro křestanství. iTyní ale pozoruji stále
více vývoj ve směru jakési stranické věci a to je v ná
boženství neúnosné. žx když vidím otce Hofbauera v čele
této strany stát, je :;.i to velice líto, avšak nemohu na
tom být spoluúčasten. Snad by bylo lepší, kdyby nepřáte
lé zvítězili. Právě vítězství představuje všude oprav
dové nebezpečí a nikoli pronásledování. "/3S/ Pozdější
vývoj ukázal, že Schlegel měl pravdu a nelze než obdi
vovat jeho jasnozřivého ducha a zároveň poctivost cha
rakteru, plynoucí z hluboké víry. Hofbauer se skutečně
dostal v tomto bodě tak žík; jíc na "tenký led". I svati
se dopouštějí enyb. V Hcfba.uerově okruhu došlo kvůlitomu v letech 1316-1'7 ke schizmatu? na jedné straně
Schlegel a Günther se drží původních ideálů katolické
restaurace ve smyslu ryze duchovního probuzení a obro-

vy církevního smýšlení, nu druhé šlechtici ven l'üller
a ven Fuchs usilují o katolickou restauraci z pozic
statu, do;'.nív-jí sc, že císař Fre.ntižck by se časem
dal získat k opuštění svó principiálně josefínské po
litiky vůči církvi, vrátil by jí svobodu a pomohl uplatnit katolické z srdy v životě země« Hofbauer se
zcelo kloní k tomuto druhému proudu, jenž zaváněl po
litickým klerikalisilem, snad se tJ:ó domníval, že pří
zeň vlivných lidí z císařovo, okolí dopomůže k realiza
ci jeho dávné touhy - uvedení redemptoristů do Vídně.
K jeho cti budiž řečeno, že roku 1819 rozpoznal svoji
mylnou orientaci, jak jo patrro ze Schlejolov3rch dopi
sů, který tentokrát nešetří chválou jeho pokery a při
znává se, že se sť.le a. v"trvole modlí za nanlnžní r.ejvroucntjsího přáli svého nejbližšího přítele, legaliza
ci jeho kongregace./39/ Světci se ~estali tukovými pro
to, že se nikdy nemýlili a nejednali nesprávně, ale
proto, že dovedli pokorně přiznat svůj o lyl a špatrž
hodnocení situace«

K velr.i sporným str'.nkúm jeho vídenské činnosti
pv.tří také por.ěr k r''mÝcké u teologu Johanna -’ichaelu -•
Sailerovi. Sailer r. “sobil v Bavorsku, kdo se těžil váž
nosti u korunního prince ludvíka a mnichovského arci
biskupe kardinála Dieperibrocka. Sailer patřil k teolo
gům, kteří e vymanili z cut c .více iského neologism
a lze je řadit mezi myslitele katolicky restaurační.
Pie'éra se octl pod silným vlivem německého protestant
ského pietismu, jenž považoval náboženství téměř výhrad
ně za věc citu. Sailerovi imponovalo pojetí ježkc proti
klad k emocionálně chladnému c vícenctví a ve svých spi
sech dával najevo nepokrytě své sympatie k němu. Princ
Ludvík i k .rdir-ál Die. enbrock měli záměr prosadit jej na
biskupský stolec v Augsburku. Papežský nuncius se obrá
til se žádostí o referenci o něm pravě na hofbauera, kte
rý byl irfor ován, neboí jeho kongregc.ce v Bavorksu už
delší dobu existovala. Hofbauer napsal roku 1817 velmi
nepříznivý posudek, kde Sailera obviňuje z herezí a srov
nává jej s Lutherem. Tvrdí o něm doslova, že je '’nebez
pečnější než Luther, neboí ten hledal otevřeně církev
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znetvořit, zatímco Sailer talc činí ve skrytu ...”/40/
Obvinuje ho z falešného mysticismu, vypůjčeného od pro
testantů. Za nejneoezpečnojčí považuje jeho tezi: "Cír
kev nemá na Ducha svátého žádný monopol. Ten působí ta
ké v těch, kteří jsou mimo církev, jen když vaří v Kris
ta. "/41/ Dnešní provincial rakouskýca redemptorištů Hans
Schermann kriticky na adresu hofbóuera poznamenává, že
"... ztrácí občas odhad a podcení muže, kteří mohli být
jeho spojenci, např. J.Li. Sailera ... "/42/ Zdá se poněkud
nepochopitelné, že muž, který běžno komunikoval s pro
testanty ve Varšavo i vo Vídni, najednou tel ostře napa
dá teologa, jenž s\ nechá inspirovat některými, byt jen
okrajovými aspekty protestantismu. Dochovaná korespon
dence a svědectví současníků ním pomáhají rekostruovat
jeho profil člověka plného porozu.ění pro kohokoliv,
jestliže šlo o službu blíženské lásky, . le r.yšlo..kovč ne
pružného, pokud se jednalo o katolickou pre.vcvěrnost,
nesenopného rozpoznat v nových proudech teologického myš
lení vanutí Ducha svátého. Tradičně chápaná věrnost dog
matu jej l-dila pedezír vš ke všemu nové?u v teologii,
px’oto takov^. ostrá reakce vroti Sailerovi.

Tyto nedostatly osobnosti a ducaovní.io odkazu však
nejsou schopny zchlušit jeho průkopnickou práci, co se
týká apoštolátu a pastorace, On. vlastně předešel sveji
dobu v tom., že aktivizoval laikát ke spolupr ...jí nr dí
le obnovy církve. Jeho vídenský kruh přátel se ,„tal ja
kýmsi předobrazem dnešních malých neformálních společen
ství, která se schězejí k modlitbě, meditaci, nábožen
skému vzdělávání a diskusi. Dyl jedním z prvních í.užů
církve, co pochopil obrovský význam tisku j ho .-.nového
sdělovacího prostředku. Porozuměl, že mladí lidé -potře
bují duchovní vedení přizpůsobené jejicu mentalitě.. Svým
■zájmem o sociální otázku, ktéra byla v komunitě jím ve*
děné rozvíjena, co řadí k těm cuchcvnír, kteří kladli
záklj.dy pozdější sociální dektrí. ě cíil.rve.
Zemřel 15. bžeznt roku 1820 ve avém chudinkám vídeň
ském byte, poté, co se dozvěděl, že císař František I.
se rozhodl povolit v Dákousku kongregaci lTe j světě jžího
Vykupitele. ^anoni"cvěr byl papežem Piom X. roku 1909.

Spory

kolem

K. M.

H o f b a u e r a

Byl Klement Maria Hofbauer protireformačním fanatikem?
Německý historik pocházející z českých zemí, Eduard
Winter, původně katolický kněz, později henleinovec a
nacista, po válce marxista a oficiální dějepisec NDR,
ve svém stěžejním díle "Josefinismus a jeho dějiny"
(vyšlo česky těsně na konci druhé světové války) hodno
tí sv. Klementa M. Hofbauera jednostranně negativně.
Charakterizuje ho jako hlavního duchovního inspirátora
katolické restaurace, který stál na pozicích protireformačního násilí státu proti nábožensky jinak smýšlejícím.
Hofbauer je pro něho relikten fanatických protireformačních misionářů 17. a 18. století á la Koniáš.
Winterovo posuzování Hofbauerovy činnosti je třeba
označit jako schematické a též demagogické. Katolická
restaurace období romantismu na počátku 15. století,
ať už prořímská, ať už prohabsburská, je oproštěna od
onoho předosvícenského "cuius regio, eius religio",
které bvlo v tomto čase už anachronismem. Důkazem je
skuteč ost, že císař Ir anti bek, hlavní přečc tc.vitel ka
tolické restaurace dvorské, nežru.lil toleranční patent,
jímž jeho předchůdce rohu 1781 udělil evangelíkům nábo
ženskou ..vchodu, ani jeho nařízení neomezil. Ze stra.,/
stoupenci obojího typu restaurace nikdy nezazněl poža
davek zrušení tolerančního patentu, ení nikdo dolože
no - c. ani hinter se nesnaží tok učinit - že byllofbeuer se n-jkdy vyslovil proti tolerančnímu patentu a
požadoval návrat k p.cdjosefínským časům, kdy jiné ne
katolické náboženství nebyle trpěno.
Proti talové představě Hofbauera svědčí dva důleži
té momenty v jeho životě. Byl vychován premonstráty, ře
holním řádem, který se stavěl kriticky k protirefermačnímu násilí. Působil dvacet let v Polsku, kde ani v nej
tvrdších letech náboženské intolerance nebyla upřena
protestantům náboženská svoboda, zažil tam dokonce i vy
hlášení květnové konstituce rolou 1791, která kodifikovala
hlavní občanské svobody dle vzoru ústaw americké.

Hofbauer nejenom nevystupoval proti těs-to tendencí.., ale naopak jo podporoval tím, že hájil svobodné a demo
kratické Polsko proti Absolutistickým vládli.’ Prusku,
Lusk? c. hůzouska, které usilovaly o jeho pohlcení. Ve
Varšavě se s protestanty přátelsky stýkal a pohostinsky
je přijímal. ’Pet^jil se ovšer snahou dosáhnout jejich
konverze ke katolictví, ale nepočínal si zp sobem vtíra
vým a fanatickým. ľ'nozi so neobrátili, a přesto to ne
vedlo k přerušení kontaktů.
Hofbauer se nám jeví ve. zcel_ jiném světle, nož v ja
kém ho líčí Winter. Eyl to katolík
smyslu své doby;
považoval náboženskou svobodu protestantů v katolickém
státe za něco přirozeného a normálního, n.^d či Sj není
důvodu pozastavovat.

Tím ovsem není řecuro, že by byl předchůdcem a prů
kopníkem ekumenismu. Leremptoristé jako misijní kongrey.ne byli - aniž to zomýšleli - čá.tečiou náhradou za
jezuity, postižené roku 1773 zrušením. S tí\. ovše... souvií i výrazný antiprotestantský osten, pro Tovaryšstvo
Ježíšovo typický, reboí se formovalo v dobo vzniku a. sí
ření Luther ových a Kalvínových nauk. Žahlo datel redemptoristů sv. Alfons z Liguori hodně -Jorprl právě od je
zuitů a převzal od nich t<_.ké ostrý a útočný ráz polemik
s herezemi Luthora a Kelvinu. Tím byli redomptoristé ve
své pastor. či í o i v no .--ti poznamenáni. K. Id. Hofbauer zde
není výji. kou. V jeho kázáních a dochované koresponden
ci je celá ičda bojovných invekúiv proti protestantským
bludům a "heretikům” Jako t.liovýi. vůbec. Jali ukazuje
jeho příkré odmítnutí přístupu J.l . S.ilera, ovlivněné
ho protestantismem, nedovedl líofb uer akceptovat ani
ve snu myšlením, že by Bůh mohl teké skrze nekatolíky
prezentovat nějakým způsob' ; svoji moc o. lásku. Teolo
gicky opravdu stál ještě nr půdě protireformace: u ka
tolíků existuje plnost pravdy, u protestantů blud, ře
ži pvvdou o bludem nemůže b't žádného komrpomisu. Bůh
působí pouze tam, kde je pravda, to jest v katolické
církvi a nikde jinde. Teto stanovisko bylo pro katolic
kou restauraci typické. Vzniklo jakc reakce na daleko
jdoucí osvícenský "ekumenismus", projevující se například

v rakouských se..iir:árích tí
že studenti se museli učit
z protestantských skript a příruček.

Hofbauer byl tedy rozhodným teologickém odpůrcem
protestantismu a nemůže být nijak inspirující pro eku- '
menický dialog, který vede katolická církev dnes s
křestany jiných vyzrání. Rozhodně vš:’’ -ebyl protiroformčním fanatika.;, prototypem těch jezuitských misio
nářů ze 17. století, kteří s pomocí vojsku prováděli
rekatolizaci protestantských okla>:tí. Je absurdní před
stavit si takového Koniáše, jak přátelsky hovoří s lu
terány a hostí jo u sebe v domu. Hofbauer to dělal. Je
ho dogmatická nesnášenlivost nebylo, ni újmu lidskému
přístupu, ochotě vidět v každém bez rozdílu přesvědčení
i názoru bratra, zvláště p. k jestli orc-n dotyčný potře
buje pomoci. V Hofbauorovi se t~k spejuje starý typ ka
tolíka s novým. ITa jedné str ,rš typicky protireformační
neústupnost, pošaid jde o dogmata, jejich výklad u poměr
k neko.tolickým naukám, r; druhé zase laskavé přístup
k jinověrcům, zbavený protivo...orm ořích předsudů. 7 po
rovnání se spoluprací katolických teologů s evangelický
mi, jak se vyvinulo, v osvícenské éřo v Ke ceku, zej’..ér o
no. univerzitě v Tübingen a jak se projevovaly její dů
sledky také v Rakousku, se zdá Hofbcuerův přístup být
krokem zpět. Ovšem vzniká otázka: nebyl takovýto postoj
■'"•nlcrrt opravdu nutrý? T
žovat tehdejší osvícenský
katolicko-protestantský dio.lcg, jenž byl velmi často
dialogem lidí bez víry, popírající základní křostan- ké
pravdy ro. obou stravách, skutecn ! z příno-? Tady bychom
očekávali solidní od.ověd od teologů.
Hofbau ;r .. Bol" „ne

Z. ínšný Tdu. .rd '.'.'inter r.taví Hosb.jaor^ do protikladu
k Bernardu Bclzanovi. ,rerá t.k docel.; .nepravdu. Spr'vnč
klasifikuje, že čím byl Bolzano pro Pr&g.u, stal se HofBauer pro Vídeň. Obr e octli na op.xn'ch cóloch tehdej
šího --C.G tolicismu. Osobně .^c neznali
také vzájemně ne
přišli do kontaktu. Určitě .. le o sobě vtděli, robot An
ton Günther, jedia z hlavních postav KolBauerova okruhu,
b”l rolzsnovým žákem. Se svý . učitelem se myšlenkově

rozešel, neakceptoval jene racionalismus, nicméně vždyc
ky se vyjadřoval c Bolzanovi s největším uznání;...

Bolzene, chtěl-li zůstat věr-., ý svý-m principů?? ne
mohl souhlasit s ilofBauerovým ultiamont.--.m.KÓ.iem, zdůraz
něním papežské autority jeko ureu,picího činitele kato
lictví. hovněž tak se s ní., di. .’.etrálr-ž rozcnúzel v je
ho i 'zoru né', do?/ .« To melo pro uúj výzr.u nikoli jako
objektivní pravda, ale pouze potud, pokud představuje
nějakou, mravní hcdictu./43/ Pro hoibuucra j.ko ortodox
ního ncoschclastika všJx církevně definov: aú ba .-a zn menalo objektivní pravdu, o níž se nediskutuje. iěli oba tito mužové, bezpochyby duchovně i mravn" m výši,
i když každý jiným způsobem motivován, něco ..polučaéhc?
Jasnozrivý videneký arcibiskup hoher ort srkl jako
první pochopil, že tito ducacvne ne.jsilnej..í jo’ir.oi ra
kouského (a také českého) 1 atolicismu přes všechny zá
sadní rozdíly ’.■ují hodně totožného, rioto se ujímá ob
hajoby obou, jakmile jsou pronásledováni. i a. Hofbc.uorem
drží ochrinnou luku, když mctternichov. ká tejn.’ policie
h./ zájem, aby opustil ku .ouško s. neustalo se při .louvá
za legalizaci kov/.rep ce rodomptorištů. Při první obžalou ; ľolzunc u císař okého dvora vy tupuje olm řitě zase
n je 10 obranu a jmenuje teologickou komisi, která vydá
vá osvědčení o jeho pravovemo-ti, třebas vzruší výhra
dy k některý; •. turn' : íklza/ovy r.auky. Pozoruhodní j.., že
jejími členy j ou vesměs lidé z lioíb r ierova okruhu:
Anton Gíintner , dále vídeňští profesoři do.-y uti^y Komár
2án_erl ? a Thom. s Zierlcr, aktivní spolupracovníci Hofb’,uera./44/

Pros všechny podstatné různosti jeho by ,_.o Šolzanc
a Hofbauer přitahuvuli. Jaká síla toto moula působit?
Si ud opozice proti absolutismu císaře íhu. utiskl a kníže
te .etterniuha? ICJdý vystupoval pioti rámu z jiného žer
ného úniu. Hofbauer je ultra, ontánrí katolík, nespokojerý se státní ie.yle:lentací círk.vního života, J-.olza.ro
josefinismem odchovaný intulcktu.il katolického osvícen
ství, tužce nesoucí vládou prosazován’ jediný’ myšlenko
vý smer i. katolických učilištích. Bylo by povrchní do
mnívat se, žu pouze odpor proti tehdejší st-.tni • cci

předetevoval společné duchovní routo obou. Problemati
ka, je daleko hlub .ľ í.

Dnes, když sledujeme duchovní cdl? z técntc mužů,
zjišíujore, že každj nijak předešel svou dobu, posta
vil rosný z'.klač církvi budoucrósti, přesněji cíikvi
dneška,. Přitci. ~1 body, v nichž se jeden stal průkop
níkem nového, jsou kont omi novina nepochopení". ' negací
v jinoch úsecích, ;de bychom čekali oprávněné širší
rozhled. Ten druh' tato r ku doplňuje. Dějiny katolic
ké cíxkve v českých zeních a x.c1 cviku tak skýtají bi
zarní obra.z, kd’-' hybnou, silou katolicismu r*ao íuturo se
stali dva ušlechtilí lidé, ovlivňující 1 cždý široké pro
středí, kteří z ...stávají odlišr st:. avis’ c 1 větuirl
diskutovaných. otázek, vzájc: n;' se nraktic'_" nez\ -jí a
přcc_ v’tvořili, pra vdčpodobľ ľ necit nou °-:.?túzu.
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Bolzano jako vedec, . ,:t. -tik, p-cszý ar.lyz ter
situace, na. ..cl příliš velkj sr.vsl nro taje..no. b-l raion’li.ľtov ve sryslu josefin ak.éhc osvícenství. CkL.ít-l
mystiku
asketiku, nejavil příliz vlk-/ vlja.. o tc,
co dnes jc nazýváno duchovní..: živote;.. Ja. o :..-y sa a Bo
ží pvozretcl ost postavila j. u do proti'ladu hofb uera,
ktorý pr.'*č tyto io’rety přesazoval r vzdor* nepřízni
doby. Ic ■''bauer byl r* dleným -po.,tolc Ježíše líniegó.,
ktorého i;cz'v j ho mystic1 aim tele - cí_< vi. Byl
jí uczv-'hraôrš odd.-.r vri, T'okor;?ý:'. a poslušný, řeholníkeu,
pro rŠhoľ. dogme e- oapežsk' autorita, pž’edst vov-aly con
ditio sine qua non. Pni obr_.rž těchto zapo.mír; r '~h hod
not si prr.'dôpodobí é ani sú. aauvčcc.aove.l -■ebezpečí or
todoxní úzkoprsosti r, -.-e,, h.ioprosti viu.lt pozitivní prí
nos pro lidstvo také .ir* > katolickou církev, nebot
"Duch vane, kde chce", dolz_-.no se -voji myšlen’ovcu otevŕc'o: tí vůči vše: u ' ladné:..u, co přich-.zelo z mie.okatolicLcho prostřelí, se tak -t.,1 vhodný’”- kofbauárovým
doplniac >.
Zajím, vé je, ja’: so oba shodli v tom nejdúležitejším - v lásce. Právě Bolzano a hoíb.uer j„ko yrvrí ka
tolíci u -*as zd r orovli sociálni o úzku j„.ko p.lčivý
neduh společnosti a hled li cestu k r-ípr , v-y. Bez nad-

sázky je i..ožr.o považovat oba z' jekési prodqhůdce kato
lické sociální nauky. Přitom nejenom teoretizovali, ale
také aktivně a obětav" pomáhali těm nejchudsím, jak cha
ritativní. i akcemi, tah’ i odvážnou kritikou bohatých a
apelem ra jejich povinnost postarat se o odstr. r žní
křikli vé bíčiy. V této chodě obou, navzdory neshodě v ji
ných věcech, jako by zasniv;’li, zrá í věta prípisov, rá
sv. Augustinovi, kterou si tolik oblíbil papež Druhého
vatikánského koncilu J:.r_ XXIII. : "In necessariis unitc.s,
in dubiis libertac, in omnibus cjrit^b." V bií ženské
lásce pedojí i rozdíly v přístupu k problémům a r.zcrcch,
stavují se ráží., pod--už:;'m, nepodstatný.., co ooŽí milost
dokížc vždycky pre. .lei’out. Throve je společné, i kdj k
vzájo m', icl-t aé, posel, tví cv. kle^.cnta ..árie Hoftvnera a j., or-i arda Bolzene. dne-rd církvi.

Sv. element i . Hoxbc.uor _ národnostní ot. zk-r

Zmíněný Eduard ’ inter v týká líofbcuerovi ulti . montánní. inter r.acior.ali-ľ.-.us a v době rc .ertisnu, kdy se
íor. ovaly novověké
rody, nodostctc-h národního cítění.
/45/ Ze í-.véiio nlediska němé čirého n: cicnalioty i«á pravdu
ilcibaucrcvi byl cizí jeíeýkoliv n .cicné.lní šovinie us.
’’’inter vt-ek nu ’diveli, když ;.u upírá jakoukoliv le.s’u
k vlasti o. pocit cour. íležitosti se ~vý . národem.
Klement i _ria Hofžauur byl vychová- , „^o zahou./.rý
límec, a této rárodro ti se hlásil a své vlczten.ee tví
del mnohokrát najevo. Jak .noho
záleželo, aby právě
v já.io vlasti, v liakousku, mení-. zákotvit korvreya.ee
I ejavčtěj-dho Vykupitele, která zasvětil svůj život.
Jeho životopisec z 19. století Sob ?..stia.n Brunner vypr.'ví o světcovo lásce k rakouské národ d svatyni’kariazell,
km. vodil poutě soukromě (nebot verejné rabyIv povoleny),
při .ich., pripc hnal patriotismus ve smyslu katolická...
A-ó/ Cílem pravého věřícíac vlaátancj i.?. být, aby i ..rod
poznal
cc víry a sílu katolického náboženství/47/
nezanedbával ani pozemské aspekty pravého vlastenectví,
rdyž co roleu 1815 po vídenském koryrmsu objevily pokusy
založit rn Římu nezávislou n eeckou národní církev, jopronikly tak' do nekousla.,, obracejí ;.e papežský nuncius

bl

i' ncĽ.eč ui., zej' ér j. b. vore tí hierarchové a katolícky ver
ní vel.oževé c radu 1 Hofb.uerovi. Ten j i odpovídá dů
razně, žejjodobným tendencím jc treba rozhodně čelit jak
y z .j u cír..:ve, t? k i r troda. 7c svých dopisech zdůraz
ňuje potrec-u nc.-.;ocké jednoty rakouských i bavorských a
Ji'yCii ovcu.«, ; ejvut‘1 nc^tč-stí vid?. v rozdrobení émecku na spoustu •’’robí .-ch knížectví a v č ct ch vzájemných
valkv.cn. koncu proti scbo./40/ Společný; : t. tom viech
1 cr;.cu, i když o tc” výslovně nic ?;cříká, měl ľ. být ra
kouská monarchie. Těžko si r-ředstavit, že by s..ýělol
jirsk a plál si sjednocení všech rámečky mluvících ze
mí rod nadvládou pruského krále, s jehož režimem v Pol
sku mol tok .'Spatné zku.erosti.
’lofbauerovo rakousbo-r. ecke vlastenectví, poplat
né duchu romantismu, jonž se pro jo1, ovál v básních Ei
chendorf i.., muže z jeho okruhu,
v časopisech jím ve
dených, v* ?k nebylo na újmu zvláštní světcově lásce ke
Slcvan-hn.U Hofo-ueru je hmatatelně- cítit Kerderovo slav
janofilství. .•"iZ.-lv nez'yc.nčl, če jene otec byl čccxi.
Dokáz-1 stá -' nevač na poš-’.dav’zu juzykoy/ch pr_ v pro ma
lé nárek;, jak se to projevilo ve Vídni v 1 .tech 1-Š15120, l:dy" si všiml potřeby české merlin” vc Vídni slyšet
káizání v rodné řeči. Ujal se toicotc u .olu s.v.*., ale s^revalným výsledkem, neboí; jeho čeština nebyle- pro víden
ské Čechy srozui itclií.. ’’icmcrk ú. ' y "u čiřily potíže,
dožadovaly se výhr«? lr-č n& eckého k...sani«. i eu„toupil a
nakonec zíc’ .1 ovci o ní pro cerme boiioslusLy v xccstele
I’;ri . --ia Get tede, kdo taká us. dil jc-ao kon. rc_ o.c<-.
/42/ ,< jchc okruhu patiil víd'" odchn Lir z Jo ?f orná,
uvšdor. ”lý če.ľ:'/ viertel ec.
I'ó ok '..•O'..
á.":n ... n. .1 o:ví- g . o,.i. x/vli ’•
kverá
r .-J • .1 zc sv-'x;-.V
-mvá. 1'.
J j < o postoj
bojích ' .ľ. co.. vr- .zv, 1.1 na ic . ....
s oji,

-š °

Í-- moů. ,

1

.... přímo

•r;--.'-á io na ztrátě j.<i á ? c tatí, v
-'.-.ilel, ylr<.
siřené Kcsciuszkcv'eh bojujících cl >.lv. a zcjacn. o
Ji.' onecích rolu ľ /' ' ol'vá. cbvárc •.. v:r?:-:.vy pror-a
i ruské voj-.v Hž i "-Ho . ,o..'íľ. ai ... ô-chovní vc•
V pnlH i. .to£ i j " •nf '

pojmem "V<r kvskó velikonoce" a jc hlavním důvodem, xsroč
Poláci ta?:é považují Hofbauers. do značné .íry i za svého
patrona./50/ Po vyanmí red. mptoristu z Varšavy loku 1C OS
,e rozšířil pc měst, popěvek, který v českém překladu
z rjistiny zní asi takto: "Viz, řeže, co so s námi doje,
ne.
knize v benonském ’ostole, ne. l..;e oběti, kt ré
jsme mívali, f ni slovo, ktoré in', kázali.”/51/ heúemptoristé od sv. xieron-a v cele s xiofb..ucre . se tak sžili
k. pol-kýfi lidem, johož sociální i j.zvková, pozdlji také
náboženská práva horlivé br.aili, že Poláci pccitcvali
jejich odchod j ko citeln.ju újmu.
Sv.tec srn. jtčrou vypiš/Ö1 studentům z Ilyrie, jakou
radostí ho naplnil sl-vor.ký zpěv "Gcspodi pomiluj", kte
rý cly. el, když se vím, 1 z Irálie přes j .jich úze í doUÚ./52/

Sv. xšlemer.t . aria Hofbauer jo tak příkladem op-\vdu
klestínského prístupu k řešení národnostní oťzky. ícní
ani vypj tým n* cior.alistou mi povrchním . ? Ikým inter
im cio neliš tou, nýbrž poctivý?; i-ikcusko-imL-Ockým vlasten
cem, kt jrý přitom dokáže mít aluboký cit p.. o Jiné náro
dy, zejména pro Slov.rv, n-.bot jo si v dom, že v jámo
žilách pulzuje slev.ni1'. krev.
Příběhy

z o

světcova

života

Hofbc.uerov.- lc.sk" ■■ c.iudýrr. ? trpělivost byly příslo
večné. Už ve var 've :e přihodilo, že sv. Klement se ob
rátil s prosbou o almužnu pro sirot1 :d od sv. Denon i n?.
jistého lckctréxiO boiáče. Ten koľbaueix. hrubě udeřil dc
tváře. On odpověděl: "Děkuje.. To bylo pro ne- Ted vak
><ch r-'co prosil pro své Cnudobi í sirotky." Šlechtic se
zastyděl ... .štědře ho obdaroval. .

Hofbauer dokázc.1 pre.-.tikovat i lísku k nepřátelům.
Jednou jel ve V.imavc ve zoze s jistýľ mar: ít'm, velkým
osvícencem a r přítele..; církve. 'Ten, kdy- videi líoábruers
v kněžské; oděvu, neodpu til si hlasitě tupit náboženství,
kněze z, r.mkcnec i sm^otného světce. Prý pije, mámí z bi

gotních hlupáků peníze -pod. Hofbauer mlčel. hdvz doje
li na místo, zjistil dotyčný nlechiic, že jej ve voze
dostihlo ochrnutí nohou a není schonen s.ím z vozu se
stoupit. Klement Hofbauer se ihned ndídl, vzal jej na
ramena - postaral se o lékařskou pomoc. Projevil při
tou maximální leokavest a vlil oct vůči ne očnému.
Hcibauer já.o v-*, ichrť. jemu duchovia podobrí evutoi
projevoval naprosto1, bezstmro trošt v mat riálr.ích zá
ležitostech. EráL doslova, prosbu Otčer.íée "chléb níČ
vezdejší dej nám dnes" a slova kristová "nepečuj „c pří
liš, co byste jedli nebo čím byste se odivu?! (...) vás
nebeský Gtec ví, co potřebujete". Pio'o rozdával všude,
kde bylo zapotřebí. I v piíj dech, kdy a r d'.?, o, že to
není nutné, ale světci p'sebile pií. ;O rozko~ udolat nčkc.au radost. V jednom vídaná é . žv.?- . klu'tvŕc, kde
byl zpovědní ke- . 'ester, rn.la mít je’v. novic!:., sliby.
.? ternu potí ebovelu nové boty, klášter ...vel v.. na pení
ze, d i r o' i c c go ty c re« j .1 j c: mou . .oib .’. c.. ■- o ty pi i ne . 1,
1 o v. pil jo zc svého . ještě cbdprováné lokl: "Kd”by ti
b-rly }<1 ůé, koupí nové."
Světci char á.^crizoval táé smysl pro ji i..'oženou
rovnost lidí piv’ Holic i. , onú.vidčl priv i..lc ia kohol oliv. V tomtéž klášteře, kde p'uobil jeho duciicvní vůd
ce sest~r, 1 ’til nřednis, žc pouze chonové sestry
smějí ’várát až xiikrát týdně přistoupit ’v „vatk.u
p'ijí '.ní, rovicky a zar..ěstuirk\ ně ni’oliv. Hofb.uer . >
toto velmi ostře vytkl nředst: ve: 6 o, vy ohl r.a církev
ních úřadech povol ví, aby ’čichni mohli j-kc rovní
před hohe přistunevat stojně často ke ^tolu Páně.

Klt sort . via .iofb.uer byl také ■ užc -i hu. oru. Jeho
vtip byl svérázný, jej. -J. sark a tický, i.íst-y šokující.
Cbzvlíšt r-'d si dělal žerty z lidské : arnivo.ti. kosetřll ani nákladná bohoslužební roucha, které zb’’la jako
pozůstatek br.ro1 :?.;í éry, ’ ilovc.l prostotu v odivu, což
se týkalo i oděvu liturickéhoj jinak si na vznešenou
důstojnost, bohoslužeb potrpěl. Jeho žák P jelic.h vzpo
míná, já v sekristii měl světci pcmoci s cblékíním ke
ši svetr, bylo tam nachystáno hedvábné ciryulur. _ pře-

krásný hedvěbný ornát. Hofbauer nejprve pozná:. anal: "Jak
krásné, jak krásné;" Pote . se ale na Pajáiichs obrátil
s ironickou poznámkou: "Podívejte se, j.k se lidé toho
to světa ješitně zdobí. Chudáci, ani pi neuvedomí, co
jsou vlastně tyto hedvábné šaty. Vždyt jsou vyrobeny
z lejľľv. jed'oho červa." Tentýž Pajslich také uvádí, že
Hofbauerovi nečinilo potíže j^-i.cns ironizovat i ustálené
zbozné fráze. Když jednou slyšel -.odlitou r°d zemřelým.:
"Pán ti dej věčný pokoj", obrátil se ne. Pajalieha slovy:
"•yslíte, že tom, no. věčnosti, opravdu bude pokoj? Ale
ne, tím budu dřiny, až se z nás bude kouřit. Tun teprve
pozná e, co znas-OHu. pracovat a pořád konat je-; dobro."
Oblíbený, terčem jeho vtipů byl. též ateistická filo
zofie v osvícenském podání, úd noho pochází dnus ú^.to
používaný výrok: "Co všechno .usejí ti rzvčřící věřit,
aby nevěřili."

Jeho schopnost ovládaní byl. obdivuhodní. Ac chole
rické letory, presto dokázal svou pov..nu zvládnout aske
zí a sehevýCnovou, piicemž se mu stala důležitý.’ zdro
je:.: ,_íly modlitba. Jv.bou večer za ním přišel nějaký
edic pec a probil, jestli by hoíb-auer moci na m"1/ okam
žik zaběhnout k bacičou ne yu e . ústí, je pr' rs ocná.
Vypravil se, i když byl uneven. kašel brticku, uak sočí
v dobré nál.dě u stolu, ačkoliv očekával, že . o setká
s umír- jící starou žer?” v posteli. Světec z-^caovml klid
a zupt-.l se, Jal-:, se jí d-.rí. C-dpovcděla s typickou r. ivitou tehdejších chudých lidí: "Potřebuji n uLéhave tři
cet krejcarů a protože jře. o vás slyšela, že oomáháte
chudým, nechala jsem si vás zavolat. " Hofbauer místo
rozčilerí a ostrého pokárání za troufalo..t ji ihned cbd.vioval vší. , co měl i.icmeniáluě u súco a laskavě si s ní
nohovoril.
1 emoční, c*xudí . o au tení oyli mi; ořádným předmětem
jeho obětavé lásky. Jedu.'. vdova o rm--;; vyprávěla toto:
"Z vlastní zkušenosti vím, je’ cu lásku mol p.ter Hofbauer
k ne* očným. V tuhé zimě*
ze. nejhorčího počasí je navště
voval i v hluboké noci. . a cestě se modlil růžcsec
nesl s seb(?u malou svít._lnu, aby viděl, h-ůj otc-c ležel
dlouho nemocen a nám všem byl pater Hofbauer andělem

útěchy. "/53/pTato obětavost knčví nebyle v osvícenské
éře somozřej aostí.

Hofbauer mul zvllštní d r obracet umírající, č..,sto
zapřisáhlé svobodné zednáře a odpůrce církve, k Bonu,
•'álokly se stulo, ž;. by někdo nebyl na smrtelné poste
li získán jeho 1. skavostí a kouzlem osobnosti a nepři
jal své to.', t nemocných, dle tehdejší ter. .inolopie "po
slední pomazání". Jednou byl volán k člověku, jenž na
smrtelné posteli pror licí rouhavé slove, -nuže, kteří
k němu byli voláni, posílal všechny "k čertu". Zouíal.
rodin i se nakonec obrátila n; Hofbiuer .. Ten při'^1 a
když slyšel klení a rouhání umírajícího, prohlásil n-proste klidně: "S tin bude:.'2 brz_T hotovi." St čilo pár
vlídných vět, úsměv a pohlazení. ker.ocrý s-. vzyuvídal,
zbožně přijal tělo Páně a z .. řel. V ojedinělých příp:dech však ani Hofbauer nepochodil. Byl ve Vídni volán
k očnímu lékaři Earthovi, jenž prosí'1!. Jeho jeden z ri
le. otevřených ateist y popírajících přímo uo'í exi^t nci. Drtivá většin o'vícencú té doby v Lz eusku boží
jsoucno t výslovně neodmítal?., pouze loha omc zov?.1;.‘ dle
Volt'irova v'rolzu n.. "hc dir're, jenz zkonstruoval stroj
a. dál se o něho no t rá, nechává ho běžet", earth tyl
se svým ateismem sníš výjii.f :ou. Hoitauer vstoupil do
jeho pokoje. Berth ležel na smrtel.ié posteli- když uvi
děl kněze, r ju-CČ herliro ti tolik slyšel, posměšně
pozná onal: "Trk do toho, apoštolská hlávci." Hofbc.ucr
prokázal, yu zni v trn ových situe cích neztrácí srny :1
nro humor
odvětil mu: "TJc do toho, sokratovská hla
vo' " Bai thovi se knČccv' vtiprost líbila m vlídni ho
přijal. Strávili apelu neboli’ hodin ve vý’“ r-í nm.crů.
Hofbauer se jej snížil trpělivé
ve vší vlídnosti
přesvědčit, avšek rarnš. Ode'.1 s mrpoří^c.'ou, mle roz
loučil se s těžce, nemocným lékeřu:.. přátelské a 1 skavě
s ujištěním o své . .oílitbč za něho.
Světec proslul zejména ve Vídni j.ko vynikající le
b' tér a apologeta katolické víry proti protestantům,
osvícencům, svobodným zednářái.., židů;.’ i at 1 -tum. V dis
kusích se nikdy nerozp'lil hn..ve i, dovedl p^hazdé zacho
vat T' třičný klid a věcnou arpumc-ntrci. Tě:
’br něri

vyhrával. V určitých situacích ale dokázal polemiku, od
mítnout. Jeho mimořádné charizma rozlišování duchu mu
dovedlo u celé řady lidí, kteří jej vyhledali, aby s ním
debatovali, ve skutočnosti u úmyslom porazit ho
disku
si, odhalit hřích j< ko príčinu rozchodu s církví
Kris
tem. V takových případech ňofbuuer ukázal návš Jvníku
na kolena <. řekl? "Klekněte a vyzpovídejte se. PJť bu
dete smýšlet jirak. Příčinou valeno od í tání 'Jista ?.
cír’ľve je nevyznaná .vin ... " Pokaždé uhodil hřebík na
hlavičku.
licí bau ?r zpovědník, pritahev 1 jako magnet též skrupulant; , protože no rozdíl od celé ,'h.dy jiných kneží je
uměl osvobozovat od jejich úzkostí . pochybností, zejmé
na tím, že je dovedl obrátit v „rt. . dyž r u jeder, hos
tinský ji. énc_ Kraus, božný c :řúdr.é žijící katolík, JLo
skrupulurc, řekl, žc se J.ho poch
.„.ti zdvojnásobily,
odpověděl světec ver le, ale z'roven s v~str?..>ou, že i
jo io duševní kup....cit... u.á hu nice: "Vítu, }>. c ?h „uú ,
jeden Kraus, to ježto ujde, .1c dv.. rú?.. usovú, to už ru,
ti by mne zničili,”/54/
Co nenáviděl, b; la nepoctivost ... podvody. St lo se,
že mu je.'r.au kčosi uvěřil .icdirdy lo opatrování, kul jo
ve svém vídenském bytě, který se ,• '-ládal vlu.ti.č jen
z jedné světnice, připomínající kláštorní celu? bez obr.../u pouze s křížem nu stěno, ^ina1- jerem postel, utůl,
židle, věšák na skromné šatstvo a >olici n.. ! ihy, jež
redostačovrla, t.kžc ,e literátu-a vrčila na zemi v ro
zích i podél sten. Do bytu chodili v hojném počtu stu
denti, fascirov/ní jeho porozuměním pí o ml„.dó lidi,
schopností hovořit jim o rohu a Ježíci Kristu jejich ja
zykem, radostnou veselostí, pohostinností a neustálo
otevřenou rukou vůči nemajetný z nich, kteří nikdy ne
odešli od něho bez rějakého krejcár-zu "na. přilepšenou",
.■'ušly se však mezi nir.i různé charaktery. Hodinka se
r.ujednou Hofbaucrovi b'he \ rozhovoru se studenty ztra
tily. lepředpoklcdal krádež a začal je hledat. Přítom
ní studenti s ním. Zvlášt velkou horlivost projevoval
jistý gymnasista, jenž nrváhal z..lézt až pod postel.
V tom začaly hodinky bít. .’e však někde v koutě, ale

v gymnasistově kance. Ten zrudl a hodinky vytáhl., Hof
bauer se na něj přísně podíval a pak klidně, ale důraz
ně mu řekl, at víckrát za ním nechodí.
• brněl rád přemrštěnost, nebot v ní viděl nebezpečí
upadnutí do pokrytectví. Nesnesl ani při bohoslužbách
úzko-tlivé zachovávání rubrik r.a u or jiných hodnot,
iidyž jeho známý kněz po přijímání čistil kalich přehna
ně pečlivě, takže se uče svátá zdržovala, přistoupil
Hofbauer k němu u oltáře a potichu mu řekl : ’’Bratře,
nech také něco andělům. "
Co miloval, byla apoštolská horlivost spojená c lás
kou k modlitbě, obětrvá služba druhým a radostná
,zl.
řf/l vnitřní odpor ho každé vlažnosti - prestrel v-- ti,
zvlášť když se týkela pc^lá >í, k n^muž se úlově!: dobro
volné zavázal. Vyjádřil s^ jednou t Jeto: "hrději chul
lyšet zpovč-ď celého rudimentu voj ků než deseti vlaž
ných řeholnic."
hr 1 vážně -triotovu výzvu k dohoň, dosti. Přitom
ale nechápal úsilí o dokonalost epocentrick- jako sn?hu o osobní spisu bez ohledu r... spásu, jiných. Proto ta
ké dovedl svým penitentům říct, aby děkovali Bohu tož
za to, že jo některých chyb a náklonností nezbavil, tin
více pJc aby se přestali zabývat úzkostlivě jen sebou,
svou dokonalostí, . hl.lčli spí’e na své okolí, nabírá
ní, ^toŕí potľebují jejich pomoci. S.á.i teko děkovel Pá
nu, že jej úplň. nczb'vil sklonu k prchlivosti, hekl o
tom: "Popudlivost, to je, žel Bohu, má chyba, a děkuji
za ni Bohu, sic bych přisel do pokušení, abych z úcty
před sebou sám sobě políbil ruku. Prosím Boha, -by mne
nezbavil nopudlivcstip tr mne udržuje v pokoře a chrá
ní od pýchy.”/55/

Vybrané momentky z . Hofbauerov- život- nám ilustru
jí obraz světce, číkoli postavy vytržené z reálného ži
vota, ale člověka z masa a krve, který měl svoji letoru,
své představy a názory o rvete a svůj způsob jedrání
s lidmi, kechírl se ale ve svém životě vést Pánem, jemuž
řekl v daném okamžiku své "Staň se:" k cestě, jJ:ou ün
před nín předestřel.

Celkové

z h o d n o c e n i

Sv. Klement Maria Hofbauer se po svén příchodu do
Vídně roku 1808 vyjádřil: "Evangelium musí být hlasáno
novým způsobem." Světci a inspirátoři duchovního probu
zení církve v jednotlivých etapách jejich dějin chtěli
totéž. Totéž postuloval i Druhý vatikánský koncil.
Reforma čili vnitřní obrova církve má (a nutně mít
musí) v k:ždé generaci jiný aspekt u. růziou for. u* 1 o'■áy jo potí .b- o lb 1 oko v. t orgenismu.- církve, z.l-etcrovhhý v ghettu c izolující jc od ovita, podolrý - řečeno
•—c-vy Chester to r.ový:..i - "nodob, trému hradu, z něhož lze
.8.1.>tne plivat n*. kolemjdoucí". Jindy z; se vyžaduje
ýozf volání hjit ty hodx.oty Zje”íi:í, které v duchu
’-•'■■•trč pochopeného "c,y_icrr. ienta"-(jož .jir.iochoderr nezri'nuná "přizpůsobení", al "zpřesnění") jsou roz:.rlrov:.n 5 13-11 přímo popírjc\ proto, že r.katolický .•.
ne :rowt. vký ovčt jo i>i ůž. já :-i "stráviťh hofb<..vor
D',T1 novátorem spí,'..; v to - druhém olova smyslu. r.icm.érí
-chybí u r ho oni momenty oto.řcní m..érc .-. ven,
.Te
tu. b7- £ j & pniij-.. obit v„ vnij ich projevech iv' dob.,
•?-lc nikc; .e jí ropedbí-í, je’- bylo běžné u k toliku
Osvícenské éry, knězi i 1 .iků, což se opakuje Zc. jiných
0-'olr.ostí tuhé dnes.

k-imc-li hodnotit jeho c-chuz krt o like dr_.ik; , zejnir' k:toliku; českým, jo nutno vyjít co čtyř úkolů cír-?’e. Jsou to kčr/yma. (hlásání božího ..lov .) , liturgiu
(bohoslužba) , koinonia (tvorba bi.tr. kého společenství)
ui: koria ( sluzoo).
xiéiyg-..it- bylo ;?n...d najsilnejší stránkou svitcov.-, dí
la. Především clo o úplně rový typ kázání, lišící sc
Jak od barokního pompézního orítcrství, tak i uč osví
censké střízlivosti a věcro>_ti. V k< vtolské praxi hoib tuerově zaznívá opit -var gelizace . katuCxi*.z.c, juž se
z .-.ostelů uz v oc.roku toiůuř .'vtri.tily. DoCxioTí.rkázání
protireformační éry j;,ou bud. žlučovítýni polez ikc.iri
s hor ctily/ nebo výlevy sentiment lity, zejminu n pent...Le .

uCCrlo
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slovesného urn'l'i, s v"-dčící o vysoké úrovni vzdělání kaz. telí-., nicľ.iér- pcch/br osti, jak ríbcčunshy < .ravin
f ormcv.-.l. nvostý líci, bulou asi na ...ictn úbíistuji. c .ozřej
výji ky, l.í.zí ktoré p tzí Dedí ich ŕ.* idei se
svou .bi., kou veršovaných kí tuchezí ’’Cc B "h? Človek?“,
ale ccTov s... r r: J osti právd víry a osobní vzt'-h ' Be
hu a Ježíľi Árietu v lidu príliš n. rozvíjely« Jorelirisr.ius- p.1- pre .-.-.oil zbrusu nový přistůj.- k Lc" iletico.
Gis<jí mu- otretý a p .torty urcov .,ly, o
.'»o r «. kao^.t
a jak .tjŕ kúz/.rí v.p.'dt. Kněz nos ;'l pol-’. izc-v:.t
s proto t Tty, p - Tool í... .....ý i, žid; ľ nevařící i, byle
mu zf.’Jz.to mluvit c "středověkých ... ;ohol.atických
prožitcích“, l.ovrěě tuk r x hl vést li? k modlitbě .
hlubšííru drchovrí ?a životu, to pi ý j'.ou "strode v». kú po
ver7“. Byl ale povinen r L.dat v-jÚící k "pz .ktickýi
otno t-rin": nekrást, r.epodvác.čt, neopíjet *.c, poctiv- a
svědomitě, pr*covet, ochotně pomoci druhé, u, kdyš. ,r. :tnotrohí, no louchat .-vé iTeéstnv.rú./>6/ Josa-ir kz cí”kov t..k v.. chováv.T ri oli dobre rest. , - , Jt vnorí",
občany. V pózečí t.■ehre- t,;k zv;.r:ých prá tichých ctno'tí
rúl jjíco b-t Pkh
J.-žío Irisčus, evše-ra spí ú o j t j ho
d >k.oi?.Cš ľ u rai iv-.ee.» uč-..-., ir.isrus se to?, v. :'1 Icr po
dob .1 c.oijškc. u koriaci mi si: .u, noho, c i
,c t í-é ai,
jehož cílem no? ylo vyperto”- t vztah člověku. t ’bohu <
i? tomto zé’.l-dô ; zrvné
krír-í, nýbrž r.'.up k nc.jda.ivu
naučit lid pŕirczu . ú mr ..vr.?. ti , která
násluk-vnč se
dcťkr.o téz pc Čiu k rzidpŕirczeru. Tent c st;-l “'g.'sĺ
přetrval ož do první .clo iry 19. století, Sv. kle ort
r.ari: Jofb.uer ucttI jeho .n-llort
povrchnost, kte
rá dlouží jer k to u, Ťy stú . ..i rohí byt ji; t ...védemitýi ii a v.-rrýsi eherry, kteří s- ikťgu i í ... r. .přemýš
lejí c jicžných zníh-'ch k lepšímu, koz cel se kázat úpl
ne jir.d-. ľk Šľ.l rcr.ebír.,t jednotlivé pravdy víry. Jeho
kázání bylí chvietecentrická, . vé líc ilctické cykly nozehajcval stvořeni.*, nýbrz Ježíčora Ki.L.-'. Vv svat lov .t
prostými, lidu srozumitelnými slovy, kdo to je, >.e není
jen postavou dávró • irulooti, íle jeto imh živcu osobou
současnosti, i:.ije.".r. r ríte, .neu v církvi, ve svátostech
i v .životě kaš délce jednotlivého batolíck ?ho křes tav ..
fed ccr-.iýr úhl r-i ch. ic tocentri. -.?u cbj z . ovci etc: i

další věroučné pravdy: stvoi or.í, dědičný hřích i potřebu
vykoupení. Jevyhnul se apologetickým prvkům, reboí Vídeň
byla zaplavenu literaturou protestantské provenience,
jež pod vlivem osvícenského deisr.u (popírajícího, žc ‘bůh
ĺj lidem zjevil <■ dal jim náboženství)
zpochybňovala zá
zraky ľ.ri to vy, uvedené v evangeliích, zej .éno. zmrtvých
vstání. Hofbauer :w. el věnovat del: zování pravdivosti
z.-rtvýchv stání kristová. hoard času, čc jto i cel; měsíc,
nebo* i lidé caodící pravidelně do kostol ~ měli ” tomto
bodě r_ejv siiOsti. Podobno i kri^tevu n..-ob ^vstoupení a
seslání Ducht ave tóno. Do t/c.ito pre. luv vkládal Hofbauer
svou osobní lásku k Ježí .i -zri^tu a tie. strhoval poslucha
čů. Brzy . e síni vo Vídni (j:.ko bvi už předtím v< Varša
vě) nc jvvhlcd''v...nčjal. k/m.tcle , nebot nepredr..:"... 1 nou
s' to, co si sá; n as tu do v 1, nýbrž co promodlil, pro’ •.edi
toval a probil. l.aždou v-rcuunou pravou okamžitě vztáhl
i na morálku. Z ^ristovu zmrtvýchvstání odvodil ihned
potřebu péče o vlastní tělo, které prcce také je určuiio
kc zmrtvýchvstání, r to nejen o mé uclo, ale téz o čelo
bližního, .dvéří pr vdivč ve zmrtvýchvstání ..ri,stove ten,
l.Jo •'.ca/. -trúd ,t tělo'svého tisícího bratr?, jo: ž remá
co jíst r;ouo je ne oc^n. řráve proto, že každé télo jc.l.?ou v. tc.j j z m- tvých v den posledního soudu, jo šutre o
r.č db'.t. Když hovoří val o Kristově utrpení, srazil sc vy
vol. t u věřících soucit s mučený. Spt sits lom. xvoroíval
tyto své meditace otúzkou; jak je moz-x) dnes rbj..k emo
ci nebo poskytnout útčenu trpícímu Ježí ti a ihned oôpovíd 1, žc On je príto .on tajen né : kjrdém, kdo něj ok
štrád/, nebot řokl: "Cokoliv j-to učinili jednomu z t"chto n 'ch n.j: .enčích bratří, mně jute uči. ili. " Službu lás
ky bičov nédiu o ukx-ižovanúix1. Pánu prokáže nejlépe katolic
ký křestar tím, key- cbčt.vě pomůže bližnímu v nouzi. Je
ho oblíbeným tém tem byl:' též P„nn'. kmoia, kterou velice
uctíval a r/.vzdory osvícenské“:?. racionalismu v. dl lid
k 1'scc vůči ní. Cí: ař František obnovil bohoslužby na
rčkterýc... poutních místech, z uk-zarých jeho přefchůdoOu.
Josefe. -lI. Hofbauer toxio ihned využil a xiorliyj vyzýval
k poutím n« místa, s mariánskými uvatynů .i. Zvlaží; si ob
líbil r.kouskou kaziacell. - a rozdíl cd barekní spiritua
lity vsak nebylo, k.ria pro n"ho pouze "nebeskou králov
nou". jj .o/.....
<žc v a:...'.:ci .noto rrt stí, Vyš Se

k ní bude ctitel vroucně r odlit, alo "^íkladem človeka
žijícího z víry. 1. .slánský r.ámčt b.l pro ríofbcuera plíležito .tí ke kázání".. a rodinnou tern. tiku. -aria Jako
svčCo itá / atka a výchov,-telka je vzoroví kŕcstc r . ký.;
i. mtLC, svet-1' Josef zase kňestc.r.sk'hŕ'. otel;..

J. 1r. né.p dne připomínají Hcfkvuerova kázání kateche
tické promluvy nynějšího papeže Jer . Pavla II. .'ejedrclo se v nich c nie o .1 nivě nového, dosud neznámého, vypočít i.lho nr. ef kt
touhu vyvolit „„nsaoi. Hofbauer
opekov; il Jen st ai é, tidi Ö ní pr avd.y víry, j o ’ e. ’ inisi... m
zatl ken'ľ, které skvělý' způsobe . aktualizoval re. kon*
krétní život Člověka první • olovinv 19. století. Z hofb au c rev-‘c h promluv odčk.zoli .osiach, si s vedomí.., že
Ježí' hriztus má olnovědi :
ic/ich životní n i ob lény,
proao jtoji Zc to plr.. sc o'icvzo.ct
svcrit vc vir. uplnč všechno.
ICzání ..v. Klar. sta ’ ariť Hoibcuera .:o rcdochov.. la
v písemné ' oro/edorí. 3C + oc sc r:. r ..ice pečlivé pŕipravov^l, ale nie i napsal, hovoril : peméti. Z dcchcv'ných líčení sou č a... ík\ vuetnč cit?.cí z jeho promluv us
ní ale rikterak rear dná zrekonstruovat ...é Koíb ma ořovu
ho.-il „tichou aktivitu. /57/

Holbe u or o ve. ev rjelizccc a katccnozo oc ne o ne z ova
ly jen n. kaz.t'-lnu. Csvícer>ký typ kněžské pastorace
měl být rvze úřední: li turpi z, házení v kostole, f.rní
fjy-rdo - ;ir./-k r IČJi ^ryč c’ lidí. kar.. b”l •;kcdevším u n„ ^rv< • mist uradem, k to. u ce výchov.'v. li bo
ho: lovci " yer'.rálních a i..ir.árích z: Josefa II. . prí
liš sc situace rez. Ynila ”ii později, kdy cí a;ľ Leopold
II. vrátil seiiráŕo biskupům zpět. Biskupové, výhradné
šlechtického p vodu, byli bud rodinný.á n./uc jir-ýri vazbájni svázáni
dvorem, takže prohazovali Jeho politiku
c nred k t.■•vy o cirkvi. Převládalo vědomí, š fara cnc.u:enz n- prvém ’ist? úrod a plnění úředních Povinností (r.a
tamto stereotypu staví i dnešní rolitika státu vůči ka
tolické církvi), ezi krčkem á volícími se vytvářel
vzájemný obstup, kTomč "úředních” povinností té. ér ne
komunikovali? - ”i -h'á 0 včelách, vínu,'‘hospodářství

ípcdo , Jak popisují Jirásek, Lais, Ba-r a další romano
pisci životy vesnických farářů, ale no o Páru Ježíši
úristu, evangeliu, církvi, pr^vd.cli víry a duchovním ži
vote. Od toho přece byla '’kazatel? n” v kostele« Chrká a
n«-důlní mše představovaly jecru rfjru života, všední udúlosti druhou. Sv. kle. ont kari hofb ,uur vyvol..1 ve
Vídni mezi klére; i věřící..«i vále.; revoluci, kd"ž nece
lí 1, fž lidé přijdou ľ ním, ale zž začal iiavštšvov at
Je'’ .otlivce i rodiny po do -ch, aby jo na základů bližžíoh vzteku, které ruvúc-.1, ~jvzbud.il horlivá.u '-.řesta skéi. i životu, vlm '■ vyburcoval lajít cestu k ar vdé.
.cvátorskú b”l« i jeho pastorace mezi . tu do rty,
v« rý t
uc varoval jek zeol individužlrv, tak i : a..1 au or- avi
zovanou., dyl vedl zvláštní poboric^ti pro . tad.• • yy,
s ?’imiž se také zetkáv.:l vebvu bytí k . odlitbc a ríbožvnský..; dcL,...tí . kyl průkopníkem toho, c :u ŕí..á j dr.es
Vstudoritckú duchovrí .. -r/Vw.“, b ..ž?.' v t.ou edrír Fols'cu
pod. r.ázv am "Duszpaster. t .o akadcuiczro”. u rás j ,• c z šili Joíio obdobu v ur.i x.zirrívh : Švoch v letoch 1145-194b a 19Ú3-197O.
’ i.-.ioiadrou ríši vírov d ov. nadir; :.ci iiitelig v.ce.
Pochopil, že mú-li církev oslovit vzdelané vrstvy, musí
hovořit jejich jazykom. Prato stál u zrodu ’ ...tolicky ori. ntev-’ n' ch ku 1 tur r. é-1 ilozor ickj ch .. literárni ch časo
pisu, o jejich. v- okou úrovc-n db.l a snažil oj . - udr
žet. Jeno kruh přátel z řad intelektuálů byl jakýmsi
pře Ich .dec. dr. _ zubných «.lubů katolické inteligence
v Polsku .. podobných sdružení vzdul;re . v jiných zeních.
I v to..«to áoúbv.u.r přcdoř.el svou dobu.
Pro širokou veřejnost zel:.žil ve Vídni knihovnu, kdo
si mohli zájemci půjčov t i Úboženskou literaturu, lm«é
to b lc ■ jeho dobž revoluci?!, robot jh: v baroku, tuk
i v osvícenské éře neviděla státní ani cízbovní moc rúd_., když .e laikové z;bývali náboženskou problo .«tibou,
etudová li ji .. hloubali o ní.

S pomocí sv'ch n.kterých, šlechtických přísaivců po
řád; 1 také ve vídeňských sslonech diskusní večery o mátežeľ.okých tém .tech, které byl? ohlášeny a jichž se ohl

kdokoliv účastnit. To bylo v tehdejší habsburské.met
ropoli něco nesl.'cli ného ? Hofbauer n'.rážel jak u stát
ních i církevních úřadů a kdyby nad ním nedržel.areibi^
kup Hohenvrart ochrannou ruku, dávno by už musel z Vídně
cdcjít.

Ev zn^clizuční
katechetická práce hcfbauerova . o
vymykala tehdy běžnému obyčeji. Předat ve v; lc radostnou
zvěst Kristova evanyelia j-'ko aktuální odpověď n- aktu
ální otázky tehdejšího človuke, nikoli jako úctyhodnou
a po.sví tnou relikvii minulosti, odtrženou od konkrétní
ho života. V tom. je inspirující i pio dnešní církev.
V otázce druhého důležitého úkolu či-’-.- ti církve,
liturgie, by ui pr. -,-dčpudobnč s tv. rui nového G do ..-.is
sue cum populo nerozuměl. Ačkoliv robyl úzkojtlivým
rubricistou a nemiloval okázc.lou pompu v liturgických
cV.vuch, vehementně yrosuzovl r.ívrzt těch 'oboŽností,
kt.ré císař -Josef II. zrušil a je . .,o ier. porn lu do
bohoslužby opět vracely. . noaé z nich dres odmítli ta
ké autoři rové pokoncilrí liturgie. byly to r:příklad
slavnostní průvody Vzkiíerí, trvající několik hodin.
Císař Josef j zakbzal a oslavy zmrtvýchvstání Páně
zje-'i odusil. Také oučasi í. po' oncilr.í liturgie jdu
tímto f aerem, Hofbauer naproti toru vc Vídni zr.ovu za
váděl staré 1 rokní slavnosti s průvody n: bílou sobo
tu. Císař Jo.-Oi t-ké odstranil pobožnosti u vedlejších
olt.řf pro--' sochami _vatých a pronesl tržiště veskerú
bohopccty n? hlavní oltář, t hdy s rozřojmv zády k li
du, nu ráž byl umístěn lv tort ’.rek. Ho'bzuer r • „proti
tomu h velké rulibosti církevní i .'v...tskú vrchnosti
horlivě obnovoval ve vídeňských ko. telích ...odlitby,
litanie a obrady pred obrzxzy a sochami Pcr^’* ľ árie a
světci na vedlejších oltářích. Vývoj liturgie a její
oslovitelnosti mu v to to n^dal z_ pravdu. Zato však
plně ákeeptovel modlitbu rlřonce a pcboóno t křížové
cesty, které Hofbauer nadšeně sířil, kd"ž je josefi
nismus zatlačil úplně do pezadí. Zéjom dne.bní mládeže
o tyto formy zbožnosti jo toho důkazem.
- ■'~ slouže: ; hofbeueror byla velkým duchovním za
žit1’
pvo prite tó. Světec nocv'tnó .rxty áí c pror •

žíval, t kžc 36 lidé cítili osloveni, zakouleli temer
hkatateliu přítomnost kristevu v ; ejsvětě j. í svátosti,
lení proto diví.’., že tc n^jen vysokoškolští .studenti, ti
le i profesoři, šlechtici
úředníci hlásili 1; n -iUu ra
x_inisticvai.il , co v t^ době bylo záležitostí té- ;čř výlir.drš nedospělých chlapců, popřípadě kostelníků. Hofbauer
lil v neděli pekežd.' nabitý kostel. Lid 5 už byli Uxk.yer.i
osvícenským chladmi boho;lu^eb, kdy krá'z monotónně octl
mezní texty bez jakéhokoliv vnitřního z'.pclu a spolupro
žívání kalvarokého dr .rtu. Ted so n jednou v o: obě ele
mentu " árie hcibauoia objevil duchovní, pro něhož sleva
posvátné ? ituryio on-’ ..ono jí něco. n^rírnč důležitého,
coŽ dával celý
výra chování při c-olobrrci r .jeve. ..íluCý bohoslovec, který tskú patřil k jeho okruhu, pozdější
víc on' '.ý re ibišku1"' kardirél Cthmar ..au; choř, +Jctc vzpemír' i' jí: .lcušenou mi svatou: ;,Z. všech jeho svitých
funkcí, zvlášť.' p k z přir/r.cní obeti i ovóho zákona, moh
li všichni přítc ní vidět,- ě. - h.'h v jeho srdci z. pálil
ehern bežské líťky. ”/33/ Jak viole *" si dnešní vážící
přáli, ab’ kně.í t to cel brávali: s vnitřním prožit’ i.
Pote.i by i jejich úc st .... liturgii bylo. r . deštná ’ a cenctně by se ji to- zapojovali kú opólupi íci pxi ±ií
kn so...,
jek ;* to u vybízí-“nullJ v .ci...áJ:,.kj 1 or oil. To.-.baucr .•/’.Že
být tady vzorem. Zároveň t.kó j ne příklad uk-.zuje, že
otázka liturgické formy jr- až druh» re dá’, r. pivko místě
■ xu.í tát osobní vztah C.ucr.ovuího ' posvátný textům.
Jediní v to. .'to případe dokáže- bohoslužba strhnout * r/idc linout.
doíbcuer vyniká . i ve třetin bodu poslání’církve:
v tvorbě bratrského .noleéu.pství, uci.ý- .uleven, koinonia

důvodní ku esťrské obce, ještě v dobách pror.'.slado
vání, byly vlastn' takový, i bratrskými komunitami. Po
roce 313, kdy římský cís..ř horsirntin edikte milánským
udělil křcstunůsi evjbcdU) se stala církev Jebovou. Vznik
ly velké farnosti, v riché oi byli věřící při ..ohoslužb leh z velké části vzájemně cizí, hikdy však nechyběla
iniciativa-vytvářet ještě v rámci farnosti bratrská spo
lečenství modlitby
láuky. Církev tento trend podporo
vala. až do vrcholného střbdcvě-ku, kdy se tukové komunity

■c'sto stávaly n.ositc Ik: 'i hereze. Proto po.pcč Innccenc
III. povolil vytvořerí těchto skupin pcuzo na b <<z± ře
holního živote.« Cd 13« století církevní i ;..v.'tská moc
stí h; la každou aktivitu v tomto smCru.

ľlcfb.Ter novátorsky, zapcčal-.- obnovou t .'to dávno
zapoaerutc myšie n>-*. Společenství r: t’.u’u.n t i komunita
intelo1 tu lú,- ktuí o ..ni* ox íl, precov.ly způsobem tó.nor
tc touný-* se rpól cuen.ut.. im 1;re...tc :■ i.' é c.or..‘;v , j'-k •-c
v poolednick desetiletích t-.ké u r í.: rc zčiŕv. jí ’’vláštu
friuzi ■•il-vdými lie’ni. Hcíbauor vedl clony cbcu komanit
k’.;.cdlitbc vl.uTu'níiii, rikoli pouzo r-'.učený;, i v u t a- ľ,
■1: x vdó.vš.ví vodoct /í xíri otv ;levom vo svó-u prostredí r.
k úcirciú’.iu praktikování blíže:
lá;.’.y j*.k sobu na
vzájem, t k i k octotním.
Círko všok •■ '. toké vy bvá rt proctor pro jiné, kte
ří k r.í viditelná re:.'leží, < by se v jsjír spel e-cerstvl
cítili '■'obi-'. Sem sp /, také rálržite..t Jruoi^i j.ju, vzta
hu k ji.'ý: . v~' rúním. a sy oluprác * rini die zá. ?d. Druhéhc v tik.'nr.kého koncilu, ľ.de j t "oh r upi-inr-" říct, že
se d'_lo od Ho h?‘.uor;'. cčr-Kvut více. I lby" dovili preke• z ovát í. kůtky lísky bez rozdílu v'’em, přé^clsk a pchoctip.no nľi jí.r.o.l . us tolíky, neo jen převládal u něho
prozolytis: us, n: Jrv kontaktovat protectentv, sidy
li
di nóbožencky lhos’.ejnc nouze z< účelem obrácení. Jeho
útočnú pole.--i1-y v ’vrzáních proti kacířství Jógu •jozůatutky prctirefoniiiačiÁho dědictví. Jkd; sc říct, ze v j hc
dobo toto bylo cbvyklé. .• u. platformě osvíc.nské orient ce Ir teličtí i :u ctě. tantátí t..-clo~cvú rclupu acc-v. li nmnoho problémech; císař Jcsef zakázal čuc.overrtvu k<io.lick' církve k'želou .■ er '.viet' ou polemiku proti licietik"m a jinověrcům. I 1':lyž ;'lo o. ekumenické kontakty veli
ce . lké, noi.cn-.'. povrchní’-». i: er ism on, ,1ho n c ej nes tí k vú- roučný .' formulecím a. nedostatku m opravdového církevníno
uyýčlení, pike c jer reštaurační tools JL r, kt^rá obnovila
r. e č iŕitel-’7”. nosto j v; či ev^n .líkům, zrv or la krok zpět.
., Hofb n,;r ;jc to uto tren'k: plně přizpůsobil, -ačkoliv byl
vychován v-tolero.ptn.im prostredí piemonstrát. ké "»"hole a
p'H.qbil dvacet .let v n 'úcžensky snášenlivém .Polsku; rikdy
r.ez. stívél
or, ž c- protestantk; j^. třeba odepřít

k.božersi-ou .rvcucdu, což koneckonců netvrdil • asi císař
JTar.tišek I. , Jeví ponechal Josefův tolorrzčií . cwt
bezo z .-ny. iccdpustil si le ostré výpady roti ul.v.duřům, Luthcrovi u. kalvínovi. Syl přesvědčen, .e plnost
pravdy existuje pouz. v katolické církvi. Jinde Jenom
blud. ľa zákk dé tete nost_-.sk é ioi.ula.ee odčítal j: kik^íany jiných vyznání <_ nckňostar.y j „kcukoli spolupráci u
bližčí kontakty, po ud zck nebyla lwpcň . .i r im'Íri .adúje n obrácení na kr.tclickcu víru, i když je treba
přiznat,
~i při tom počínal ti ktw c bez Vvírvé ;_.itace. Celkovo je nu.tro honst -.tovat, _e zatŕ co stoupenci
osvícenských ideálu i.czi k o._ c- ny r r k -tolichú i protes
tantské straňč učinili di. 1.. ž i tú , i kd; z i. v«dy vhodné
a spr. vnó motivované krokv r, c u „t u k odstru raní konfe
sijní non' visit a vzájemného jrorUlc dování, kupoličtí
i estaurátoři j J.: uL..,_kéao t. k tátní.io ivko/.í vrátili
tento proces zase clo páli cesty z kút. .o -ice k zrkadč
''Cuius rcy.io, oius r li«rio!: - práva vrc.anccti u.rčov .t
víru svýn poddaným -, n:, k.-. kruté perzekuci kacířů
j'tjich pop/r .yá-dá ku zrovv.n isl-olení nevraživého pohle
du r kiectany Ji-vho v”w: k, h ho live íu p vtírání blu
dů pes e.: i slovom j.kc zu protii ofoi 'acc, lutz.: přízi .?.t,
že iofb.ucr se i tomto ni'.oli pozitivní:: zvratu podílel.Jeho jekání rúči Sailerovi j c- t c ho dokl^loiE.

xX'incnij. církve ::e tyká t .ké r íi odri no společenství,
vytvúřuní spravedlivého posuzování :vcio. íli.-í probier ati
ky. Zdt . .ox k může dloužit sv. ľľl.mur.t ...~ria hodbauer
je ko zářivý příklad 1: tolického int r u.-cionali . ty a vlas
tence zíiovsn, kněze, který se dovede aktivně zasac it za
právu. ■ e r.? i r- e. poražených národů, u í c, ač kár. přišlu. .•ník vládnoucího etník.?, oprc.ciit od j ácíkoliv íon / šcvinis.iu a pohrdání jinjmi r rečk. rk. issuer
st_.l sa.u-^
teone příslovečným cvv.n^ lijním kvasení smířmk . ozi r-.rody s. i. re li o stmi. Ukazuj- , že toto ju ožné .. r; vlitelné na principu k. tolického Im est vrství* i-dav; problém
čo, ke— ne .ccký, vyřešen; po druhú sv’tovú "ulce bohu ci
jen noc-nkry a zan.-obávající krvavé rk:y, jež nezhojil
ani o: _ a asimikce česľých i morov kých kěinců v prostře
dí Spolkové republiky r oho Hikcusk , >.e nestává talc bez-

východný”., když si společně pľipcmeneme :c._tavu Hoflaucrovue Jeho osoba p. k m?. širší, é.' se říci ovrop>.,kí ne
bo ..lospoň středovvropsk'j dincizc. V Polsku ;.o pislil r. ríroou ’, j ehe ?--tivita iiitelc. o .< kon_ro_.ee
ho přivedla k ooznání p obal s t C:::' ch etnik
pochopení
jejich problémů, rle tíš 1: sezr/izení rc u mortalitou ocrýnohých 1 ol-ci , B. veru ~ Švýcarů. Frei tí'. Jcute ;.i od
býval noviciát v ľ í, -, ľ .učil se debřo it 1 ly. Jc tedy
vpravém šlo-..-. sv^lu Lvrop. n. . r .u tele yŠipomír'.p eli.,
dnľ.šní; u store iu kontinentu jeho křeší- r.skc dědictví,
které - jek n'.'.kolikr.lt z důraz, řov 1 y ;eš Jar Pevkl 71. je rpjlópe cchunr.o vzbudit
pii.lušr-ících evropskýca
n '.rodu vodoví jed** ' rodiny.
Byl řeholníkc .
..vi kor ye.'.aci včr-cv. 1 celou vou
bytost. Jč’c všichni velcí za .l?d., .tele řádů
kon.prcí r. jejich oeiodi’i 11 inyulcl v pr-vá; ílov? .'ľi./ .lu cclocí’k v-? Č, nepodléhal peku'é ;í x e'.ioľ1 :ího c”táŕství,
jc-: .už se \ pz-.bľ.hv -dějin rodov*, dl y- ršktcré ŕ.' ■% ubiv nit,
Staly re clo .-cbe uzc vľei v- • .ťgú..." , • jícím n* zř<. celi
pouze své zájmy a byly jim lhostcj ' probier* cír' v...
uokurl ,: ■ redc-t/1 :oly jejich lehr»2n. Io íha; or cobí zul žít
ve Víd^i prCític1.-7 dxar'.ct lot
dc
l rt? boz máho řeholního po leč er .tví, aby *i ti*., více vsí d ste
ro tí katolické c:Ll*vu v kalousku v jejím celku, mřiž
přitom zee*-odbiv,! ~>cc replied n■, svou kerv re/-ci, c jejíž
log; lize.ci v habsburské or .rchii vahoMcutré usiloval,
r o v r ľ ž tok řídil z vídrf práci jsdrotlivých dom č. rcderr-pteri^tk po celz strední Ľvroná. Hoíľ;u.or chip. 1 ře
holní kôry relaci i’opsvľt 'ýjšíhc Vykipitolc Jk'c spole
čenství otevřený které f. e nrzavil sv tu. a Jeho ; ta-r octov, zvláště p; r.- potřel í. chudých a trpícíc-i. Po
rozumel, ”o chce-li společenství raci. -tori itC ít jeho
misijní ■ orpreúcCe úspľchy, nr.jý si dovolit hlás:, t
jen víru v Ježíše Kri,_tc u revŠí . t J., v ..•kých sociál
ni ch poměrech lid' yijí.
j Ír.; přichází“: ko čtvrtému
ve světí - k diakonii. V tc to
-io”b( ucr ,:.ji stojíš aktuálni j
bu z..'..clo klást Vi.tší důraz r

způsobu realizace církve
bod-' je fv. Klement .aria
l.:o r.ľ.tkv, Terez... Jeho do
sociální. péči státu ne.,

ľió, ch: ritativní akce církve _ skupin. Cís-á Josef II»
zrušil všechny církevní i scukrcrné dobročinné in-situce
s, zalomil jednotné "Bratrstvo láJrz 1: bližnímu". Výhody
státek cr^v-nizovľ.ľ ' sociálni péče z.. 'cdrjí upřít. Je
i.cžno obsáhnout mnohom šir-í ckruh potřebných, z:jistit
větší kvalitu ' příslušív .i odborníky. Pre.. nástupem Jo
sefa íl*
trůn ozietovalc v hrkousl?1 celá rada chudo
bincu, starobirců, útulku, nemocnie apod., valená větši
nou řeholními řády. Jcse■'irská st tri charita u .ožril^.
specializaci. Vznikly ústavy pro hluchcnč S, pro slepec,
tčl<m>nč postižené ľtd. , což pre-., tí.. r-.-bylo. Všichni in
validé u vůbec lide .odkázaní ne. 001 oc druhých museli žít
dolu omedv. . ic,.ér.é státe..: řízená -ociální pé-e nese s se
bou vážné nebezpečí odosobnení. Z pomoci potřebnými se
stává, J -- jsme v současnosti velice č/sto svedl?,-, j'ky
ši robot nu obst-.rání nezbytné néce, jenž obsáhne znač
né množ.-tví, sic je ze;-ťL.~ben osobní vztah Človeka 1: člo
veku, který j- přiímjmensírn stejné dŠlozitý J...l:o lék.xské oŠctxorí, obsluh'., u. íin roní výpomoc. Trpící člověk
chce být piedevší.: milovic., ieuží a, přesvucšit,
c
r. io r..kdo stojí, boce ho ”á._nš jai.o b,tost, kt i '
svo ji lids’ ou dustoj c. t. V to. to úvahu hovoxí též or.c- hlik: pepc-e Jar. F?.vl II. "Lives in miscricordia”. Frč
te i při sebelepší sociál?í péči státu zůstane vždycky
dostatočný pro-tor pro soukrc.neu Cxiaritu jednotlivců a.
skupin, kd - se ideálním způsobům mohou uplatnit církev
ní komunity. Ve kord zákazy u ad mini s trat iv ní obzerá
u..latnovr r.é v sedaní debč tot litnimi režii y škodí ve
skut'-rošti nejvíc.» yi'vč potřebným, kteří strádají vo
liče o .sto v dúsledl?.! nedostatku blízké io kontaktu člo
veka k člověku, kdy scházejí lidé, cc .m.jí prosté a jed
no du .e pro uč čas, vlídné slove a úsměv, komu
mohou
vypovídat, svěřit. Hcfbauer už na. počátku Ty. století
pociícpil tuto nutrosc. Aoseckojil sc jen. tirc, že íiojrů
ro' ťk.v.j- :.lmu''ny z p-.i z, které ve Veršové i ve Vídni v-’~
ž.-’..r_áL. Vždycky a chudým, r. ocnýrn, postiženým pece opus
teným vlídné promluvil a získal si jeho důvěru. Bývalý
vídenský hodinář Kaukmr.nn se o něm vy i-dril: "Jestli pá
ter áofbauer někdy nikoho chválil, pak to byli vžďycky
c-udí."/59/ Také kůtka Tereza dnes říká, že "chudí jsou

•g ísní lidé", jimž nestačí d vrt prebytky, ule své

srdce.

, Hofb'uer si včíľ al ostrých sociálních protikladu
-vc doby a nobyl v tou sáu. Patřil 1: ti .. katolickým
osobnostem, ktoré vyvracejí ustálené klisé, že QÍrkev
nevěnovala pozornost soci'Iní otázce o proto ztratil?
dělnickou třídu. T . kov v pohled je vel’i zplcťtčlý ;-.
nepostihuje celou Číři této závržnc problematiky. Je
sice i. kt, že k.arxvv Ko’-uri tický mxnife-t ryčel už
roku 1843, zatímco první papežský doku. iert z bývající
se hlouběji vykořistováním dělnictvu až roku 1891 (en
cyklika Lva XIT.I. "horu rovarum"), ••icm'ľh Je třeb;
Ľiít r.. zřeteli, žo Apeninský poloostrov byl zemědělský;,
krajom rozdélerý . na snou,.tu vět. ich či ..uniích .-.tétnich cslkv včetně Církevního ..tátu, v :■ ich- převlád’ly
leuď.lní poměry
o industrialize ci, ted1’ i o dělnické
třídě, no íohlo být ani řeči. Teprve sj'dnccerá Itálie
po roce 1370 pi ihrečila k výsvavbč průs.yslu
tehdy te
prve ?•-- o peč s;tl\l u sezru.’il M tě..1 ca situací děl
nictva. Promyslové revalue ; zasáhla nejdříve protestant
sk.é ze.i'j (Ve]' ; ritáni-. , USA); n. evropské pevnině se
stalo průkopníkem pru úlové éry Jěi.ecko, zvkéštč Porý
ní. C-1 tud-pronik-*11 rozvoj industrializace také do luk'cus1’::;. kd:• patent Josef; II. o zru,-. ní nevolnictví umožuil pedel--.ný . volné se stěhovat r ztlil d. telům prv
ních průmyslových podniků. tak zís1 íval pracovní sílu.
S vy’ ořistovéní’". dělnici:' třídy se t:k setk.la k'tolické církev pouze v r ľbože:.-n’~- rozděleném 1 l.-.ecku c jo efiz.iij.-'.ou sesečeném Fa kousku, později ta’’é v katolické
Francii, jinik jí začátkem 19. století byla tato problmatika vzdáleno., týkalo se proto stantúkýcři zemí, kde
byle, početně sU:é ... někde ještě i di.okri. inovén?., tak
že re- ohla pozvednout hluš r -, obranu spravedlnosti ve
větším rozsahu. 7 i '. ..ceky mluvících obl-.steca t ;k ale
učinil;. Kotoliďý cociólrí ...yslitol a obránce chudých
ér. rz von Baader r přelomu 13. a 19. .tolotí ovlivnil
svými rézor"r cslcu řadu duchovních i Lelků. Požadoval
spr■vodiivéjyí rozdělení nu.jetku, slusrou mzdu a lidské
ped inly- v zoju tr lni. Jejlspsí čertu k dosazení tonuto

cíl^ viděl ve zvýšení vzdělanosti dělnictva. Baader to
tiž uvažoval tok, žc vyšší vzdělání a. odbornost učinil:?,
umožní být pre podnikatele nepostradatelnějším než. dosud.
Ten bude nucen si ho více vážit a mít zájem ho neztratit,
což se nutno musí odrazit na výši mzdy a zlepšení pracov
ních podmínek. Jinak jako první radil k organizované ob
re ne zaměstnanců proti, tlaku zaměstnavatelů. hlavním propagátci em T>a?.derovýcn názorů byl v áčkousku Friedrich
Schlegel, Hofbauerúv přítel o nejuž.A spolupracovník.
Světec sám podle tonoto receptu také postupoval, už ve
Varšavo db ...1 na vzdělání siraoků, kteří ráLczli útočištěu kostela sv. Eenona. Ve Vídni organizoval vzdělávací
kursy pro tovaryše i učně. Ve svých k_očních se často
zmiňoval o povinnostech boháčů pečovat o bhudé, zi.jméno,
spravedlivou mzdou zaměstnancům./60/ Hof’s uer re tak pl
ný... pr'vem řadí mezi ty roprez ntanty katolictví, kteří
hned nu prvopočátku j. au? a.z ováli nť zostřené sociální pro
tiklady, jež přin.ísol; industri lizcce. V .o.;. vlastne
prodělal rejoi? I arxe, ale i utopické socialisty C/era „
Seir.t-Simor , jejichž vrcholil aktivita sp: d *. do třic
t'rch let 1>. století. ho.čb...uera j_. třeba považovat za
j^d-’oho z předchůdců o realizátorů katolické soci činí
nauky novověku. ľ.íá svůj podíl na vývoji církevního postcje k dělnické otázce, rzdoji .„ehrál mimořádně důležitou
úlohu mohučský biskup a zhruba vrstevník Jarxuv bilhelm
von xs-etteler, jonž jako jeden z prvních vystoupil s požaduvke..i odborové organizace dělnictva.

Hofbauer jyl -.cela originálním svutcem. kobyl bez
lidských-chyb a nedokonalostí, což velmi uasto lidé zami
nují. Koho církev prohlásí z<~ svátého, musí být pódiu
nich úplně buz hříchu. Víro ale ucí, že bez hřícnu žili
pouze Je;;íš Kri .tue \ Panna baria, icméně těžko ty mohl
být postaven j ?ý o vzor modrý následování ten, kdo se na
polou sil se svými mravními sl...bost’-i zápasit, klenout 1 aria liofbíuer, letorou cholerik, umějící se rychle rozči
lit, bejov.1 s touto vlohou prakticky celý život. Zil
chudě a střídmě, málo jedl, často se postil a az do svých
66 let nepil nikdy alkohol. . a stáří teprve si navykl
dávat večer skleničku víno, r.- nesilnenou s odůvodněním,
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že víro Je Boží dar. ?.'áxo spáv 1, protože věnoval ve
čery po odchodu početných nevutěv modlitbám a ..edita
cím, které se protáhly dlouho do noci, "elze v.ni
v nejmenčí. pochvbovrt, že Hofbauer byl mužem hlubo
kého duchovního života. Uprostřed osvícerského důrazu
na čir.no t
pracovní úsilí jí uvčdomov 1 důležitost
ztišení před Bohem, pohledu do vlastního niti'.' v sa
motě a rozjímrvé modlitby. Aktuálnost tohoto světco
va, odkazu Je jasná. T-ké dnešní člověk utr potřebuje
aspoň no chvíli so oprostit cd hektické aktivity a ne
jít si cos pro zamyšlení «nad sekou.
tuto skutečnost
V /
Z
V
/'
V•
upozorňuji stalo častuji psychologovu t psychiatři.
Hofbouercvi se všude podařile úspěšně uniknout- i
druh '.mu extrému? pokušení kvietismu. Vyskytli se v mi
nulosti i v současnosti velmi zbožní lidé, snažící se
upřímně o křvstanskcu dokenzlost, a často dosahovali
i pozoruhodné pokrčí--/. . icménš jejich víro se n..konec
stel únikem od tohoto světu., v nč...ž viděli jer ca. ou
sp .t^oct z izolovali i-.e od něj v obavě, o.ly se "non;..lo žili", d osob mystici" založených se dřív nebo poz
ději objeví tento ?.klon a je třelo hodně obezřetnosti,
jak upozorňují mistři duchovního životu, jalo sv. Te
rezie z Avily, sv. Jan od kříže, fv. Ignác z Loyoly i
cv. Alfons z L-iguori, zakladatel Hofb-du ořovy longrogace. reize .,e uzavřít do ulity zve vlastní péče o dolonalost, pěstování osobního vzte.hu k bohu a nevšímat si
potřeb tohoto světu., jeho bolestí i radostí, životníca
situací konkrétních lidí. Tuková zbožnost je scestrí u.
není třeba ani uvádět citáty z .- ového zákon x, stačí jen
povrchní znalost, aby soudný člověk pochopil, jak je
c ní . v hlubokém rozporu.

Hofbauer se neobrátil zúdy k tomuto svetu. Hcfbauerův příklad z'rcveň ukazuje, j-J ý rozdíl m-.že být mezi
činností dvou lidí. Jeho aktivita, vycházela z modlitby
a hlubokého duchovního života, f; jejím počátku byl po
hled do svého nitra u zhodnocení své o :.oby pod zorným
úhlem Ložíis. Jedině takové práce přináší požehnání
v prvém slova smyslu. přispívá k vytváření opravdové
"civilizace lásky", po níž volal papež Povel VI. a
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jakov. znovu požaduje ve svých posledních sociálních eicyklikách "Labore??, ezercens" a "Solicitude rei rociclis"
nerojčí Petrův nástupce Jan Prvel II. Aktivit , ktorá
nezačíná ti to ztišenín pied Bohen. můžu sicJ mít pozo
ruhodné výsledky, ale lidské .vidce nebudv o-Aovckio. Je
nut: o nejprve dle příkladu .ožskéhó Spasitele "odejít
i a poušť". Tk< postupovali včicnni světci a duchovné vel
cí lidé, i když v každého . Šla ziírtr.. "nousť" jirou po
dobu .
o

Jestli-'a v Čase bivota iloíb. ucrovu tó:.:ř : o*ll o služ ebr uc-tívu r> íilozoi Voltaire prohlásil, i ~ křesťanství
svou úlohu jednou provždy dohr'.lo, m předpověděl kato
lické církvi jen pár lot živote., pctoin ..iy, katoličtí
kře.'tané v čc koslovo_sku užemo s. .cle- prohlásit: křes
ťanství rojeném svou, úlohu ječte nedohrálo, ono ji jež
te pcřádi.o hiát nez-.čc.lo. Vír.. , kt.rá nemění lidský ži
vot k lepší u, jc bezcenr.', .u.ní a nemůže být ž dnou
...1 tor im.tivou vůči .teisľ'u, pros tic ismu r.o r " pi c
u
nezájmu o duchovní hodnoty. Jer víro. Hofb ureva, j ;ž
nov.stale duc.-.ovi'k; rodí v modlitbe e kor tej .pleci biblic
kého "rovéňo člověka", jx schopna "poručit noře, aby se
vrhl.. do moře". Tákcvá Jo role ’-.rosta ■ .tví zu«.. a nyní.
Jestliže ji v minulosti plnili jednotlivci, . .czi nimi
i světci načeho uvyrči-iu Desetiletí duchovní obrovy
vaotnv ..v. Klementa . árie lloíbauera, dm . . už ne úže rea
lizaci tc.xoto úkolu církve ležet jvi- na pár jcuincích.
Je tret , cby víra té intenzity a síly, jeká charakte
rizovala doifbauer a, vyzařovala ze vdech, kdo ,_e ilásí
viditelně k Ježili Kristu. .íněží i laiků.

Poznámky
/l/ Ed r .rd k inter ? Jozefini,--. u s .str. 14 n
/2/ Vi'-: Jozef Smolík v Křeší; rskc revu i? 1/1.988;
Jir B. Čapek: . okolikeré pojetí poč .tku novoveké tcIcr.ace, 111. clil ssi.izd tového ,jbcrníl:u ks 200. vý
ročí tolor. ncního patentu; kxdc ..Ír Kalý: Tolerance
v pojutí. pc'peže J. «n Pavla II., Studie 1/19’9 3
/3/ Si ani... 1. v Scusedík: filozofické vyčlení v Č< chách
v d<bo p obol oho r s’x, Studiy Ccmc^icna c-t iii^tcricu
II, Uhorský Pred 1972, dále Zdeněk Kaličt : Tvář
b or ok;. str. 39r/4/ Jr. Kučeře - Jiří A1fk: Ĺchuslav Balbin .£5. 105
/5/ Tomtéž str. 137
/6/ Stanislav Sousedík: Valerián ' orní, str. 51
/7/ Tamtéž
/o/ Podrobně o vládě Josefa n. E/'inter: Jc,.e:riris uz
.dálo achuLiil Zlámal? Cíikrv: í dejiny če^kó
Vil,VIII,IK, dále Josef Samsour: Dějiny církevní aj.
A/ Podrobněji o celé záležitosti Josef Hanuš: M.A. Voigt;
Josef Kutnar: . .A.Vcigt, profil historika avlastence
/10/ Arne Novák: Josef Dobrovský, str. 43n; Jen Strako/:"
Český obrozenecký historismus…, str. 19n
/ll/ J.Bolzaňc: Řeči vzdělávací ^k/domiskc mládeži, f. 23;
E.Winter: Lolz-anc und sein kr'ic;; kadím lalouš:
K Bolzanovu význr-iu v 'h\chovním vývoji a v náročním
nově do ■ ií
/12/ R.PalcuŠ: K Bolze novu významu, str.42
/13/ E. Winter: Jozefinizmus, ~tr. 250n
/14/ Auc If Inrcrkcflr: Ein österreichischer Reformátor ...
str. 8n
/15/ To ’.též, str. 31
/16/ Seb. .stian Brunner: Ilcfbr.uer, stí. 31
/17/ Georg Brandhuber: Pie Redemptoristen .rtr. 10n
,/18/ Vaclov ľ edo- : Costa české a moravské církv^ stale
tími, str. 246
/19/ br_.ndhuber: Pie Redemptoristen, str. 15n
/20/ Innerkofler ... str. 55
,/21/ Tomtéž, str. 60

74

/22/
/23/
/24/
725/
/26/
/28/
/29/

730/
731/
/32/
/33/
/34/
/35/
736/
/377
/38/
739/
/40/
Al/
/42/
743/
/44/

Tímtéž, str. 84n
Tomtéž, str. 93
Tomtéž, str. 94
Josef acůrok: Džjiry polského národ-, -ti-. 242n
Innerkofler ... str. 124n
Tomtéž, st. 146
Tamtéž, str. 149. Passero.t nakonec plne pochopil
Hofbauerovo upřímné smýšlení o, jtal su jeho velkým
obdivovatelem. Podřídil so jeho supr< ci ponor lí
ního vikáře zailpskó provincia rod emptor i.,tů; rľ.ofr
L-uer Kuám si he nakon-c vol. .i vířil a '?£zýv..,l ho'
"velkým Fr ncou eu".
.
Irrer!’.o'1 or ... ..tr. 155n
,
Tc též, -,tr. 179r. ■ .
.
T T.též
Ľ.ľ.’intor: anton Günther- und sein ľacis, str. 29
Tomtéž, str. 17
T ■ tc~, str'. 56n
Inneikofler v citované práci uvidí .. str. 427n
svšdoctví r.ľkler/ch posluchačů doic nerev.ch.
Innork.c .^l r, str. 461n
inter s k.C-ünuhcr ..., str. 53n
Tamtéž, str. 60n
Innorkoflor, str. 714
Ta itéž, str. 712
Hans Schermann: Ju..u patří polovina Fvropv
k.líolzcno: áutobio .rufio, ;.tr. 35
E.Hinter: bor ? clza.: oprozeas, str. luO-ICC. Innerkcfler vo svém dílu též uvádí r; str. 710, jak
z Prkny priali
dcfbauoTom rektoři študenti ... stu
žovali si ru vo. bolz .rovy pAc-drá sľy, které »..e jiu
nezdály pr;. vovčrr ó. Byli z nich vor i vnitrní roz
laděni z. naléhavé žúck.li noíb-.uera c radu. Ten jo
poslal za císJAk' dvorní’-: k?.ylar. Printern, po
něvadž ski :o ncchtül d: víci zar-lchca. ’Hinter
vsak vo svém "Josc^ini' u" Hcibaucia r zikL d? té
to u dál or vi osobuje, zo ju hlavní:., viníksm Holo« no
vo. odvolání z pražské univerzity, ..skoliv císařský
dvůr i papežský nuncius byli o vácm zpraveni už dří
ve. líc..'hau or kioiik této celkem L-ozvýznmn é epizody

/45/
/46/
/47/
/48/
/49/
/50/
/51/
/52/
/53/
/54/
/55/
/56/
/57/
/58/
/59/
/60/

76

nemá na Bolzanově osudu žádný podíl.
E/7inter: Bolzano und sein Kreis, str. 84n
S.Brunner: Hofbauer, str. 166n
Tamtéž
Innerkofler, str. 672n
V/'edek: Cesta české a mor. církve ..., str. 283
Ipnerkofler, str. 109n
Tamtéž, str. 338
Tamtéž, str. 510
Innerkofler, str. 510
Isidor Vondruška: Životopisy svátých, str. 243-54
Tamtéž
Podrobněji o tom E/"inter: Josefinismus ...
Innerkofler, str. 423n
Tamtéž, str. 421
Tamtéž, str. 593
Tamtéž, str. 437

Prameny

a

literatura

Bolzano Bernard: Autobiografie, Praha 1919
- " : neci vzdělávací a akade icke, Praha 1884
Brandhuber Georg: Die Redemptoristen, Bamberg 1932
Brunner Sebastian: C.M. Houfbeuor und seine Zeit, wien 1353
Čapek Jan B.: Několikeré pojetí počátků novověké toleran
ce, Praha 1981, samizdatový sborník ke 200» výročí
tolerančního patentu
Hanuš Josef: k.A. Voigt, český buditel a historik, Praha
1910
Innerkofler Adolf: Ein österreichischer Reformator,
Regensburg 1910
kalista Zdeněk: Tvář baroka, Londýn 1983
Kučeia Jan - Rak Jiří: Bohuslav Balbín a jeho místo
v české kultuře, Praha 1983
kutni.r Josef: ,A. Voigt, profil historika a vlastence,
Praha 1970, Věstník ČSAV
.'acůrok Josef: Dějiny polského národa, Praha 1940
kalý Radomír: Tolerance v pojetí papeže Jara Pavla II«,
Studie 109 (1987)
x«edek Václav: Cesta české a moravské církve staletími,
Prchá 1982
Novák Arne: Joc.ef Dobrovský, Pr~ha 1928
Palouš Radim: K Bolzc.novu významu v duchovním vývoji a
v národním povědomí, Praha 1961 (samizdat)
Ráček Josef: Církevní dějiny, Praha. 1940
Samsour Josef: Dějiny církevní, Praha 1910
Sche.rmann Jans: Jeho pastorační oblastí se stala polovi
na Evropy, Prtha 1987, samizdatový překlad z němči
ny do češtiny
Sousedil: Stanislav: l ilozofické myšlení v Čech: ch v debě
pobělohorské, Studia Comeniana et historica II,
Uherský brod 1972
Sousedík Stanislav: Valerián líagni, Praha 1983
Strakoš Jan: Počátky obrozereckého historie ..u a
M.A. Voigt, Prahe. 1929
Vondruška Isidor: Životopisy svátých, IV. díl, Prahu 1931

77

Winter Eduard: Josefinismus a jeho dějiny, Pr.ha 1945
- " : Bolzano und sein Kreis, Leipzig 1933
- " : Anthon Günther und sein Kreis, Paderborn
1931
- " : Der Bolzanoprozess, Berlin 1968
Zlámal Bohumil: Církevní dějiny české (skripta bohoslo
vecké fakulty) VII,VIII,IX, Olomouc 1970

