M U 5 E UM
ČASOPIS
SLOVANSKÝCH BOHOSLOVCÚ'

ROČNIK LXIII.

Redigoval
JOSEF KOUTNÝ — KLEMENT LAHODNÝ'

V BRNĚ L. P. MCMXXXII
Nákladem „Růže Sušilovy", literární jednoty bohoslovců brněnských..
Tiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí.

OBSAH ROČ. LXIII.
ILÁSPqĚ
B. F.: Pán zavolal .
Boček Alois: Meditace

.
.

.
.

.
.

Červinka Fr. : Z dílny duše
lověk

.

Hvězdné

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

99

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

.

světy

.

.

.

.

.

.

.

132

.

.

.

.

.

.

33

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 11

Hřbitov v dešti . .
A. H. Řím: Na cestu
.
.
Jaroslav Maria: Na rozloučenou .
]aroměřický: Meditace na „Dušičky“

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

149
50
92
9

Dítě Xaver, O. Cr.: Ad intronisationem
Dokulil jan:

Podzim

.

Probuzení

.

.

.

Kouzlo samoty.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

77

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

129

Rus Peter: Pri jasličkách.
.
Štmhůlek Fr. S. D. S.: Štědrý večer

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.
.

40
51

Meditace

.

.

.

144
74

.

.

.

Večer u jezera
U cíle

Vlček Václav: Buď vítán
.
Matička moje
Vgtocký, Rim: Vzdych večera
—ý. Pastýři náš!
. .

.

57

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

107

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

35
89
115
97

.

.

.

.

.

.

.

.

113

(ŽlnÁPJKÚY
—al—: La Saletta

.

.

Bohoslo'vci Brno: Našemu Velepastýři
. .
. . . . .
34
Car. M. 0. M., Rim: Pijo XI. i misijska idea
.
.
82
Bukovský Květoslav C. Ss. R., Obořistě: Ideál kněze ve světle
Nového Zakona 100, 135
Dolejšek: K intronísaci Jeho Exelence biskupa Dra Webera
36

Hammla Fr: Ján Levoslav Bella a olomoučtí bohoslovci
vl.

1867—71

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

, 4

H. ]., Řím: Spoletskě údolí.
. . . . . . . . . . . 7 82
.Hynst F.: Dies, quam fecit Dominus
. . . 108
Cb. F., Olomouc: Původ biblické „Tabulky národů“ . . . 140
If.: Co s dílem Pavly Kytlicově: Rodiče a děti? . . . .
19
jamký jas: Jitro křesťanského umění .
. 112
]arosjan C. Ss. R., Obořiš'tě:Esteticka hodnota katol. liturgie 109, 149
K. ]., Řím: Deset let Pontifikatu Pia XI. v zaříunioniSmu 78,104
Krajča Ant. C. Ss. R: Idealm' kněz

.

2

L. P., Řím: Pio Summo Pontifici vita! . .
Albert Veliký O. P. svatým a doktorem
M. ]. C. Ss. R., Obořistě: Něco o unionismu
.
Noll L.: Na Golgotu a k Božímu hrobu . '. .
Památce Msgra Dra Jana Sedlaka . . .

.
církevním
. . . .
. . . .
. . . .

6;
70
142
75
49

Pietrzyko'wski jan: Unja brzeska

.

133

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Podves/eý jan.

Za 'l' Msgre dr. Al. Kolískem .

Rus P.: Naša povinnost v budúcnosti

.

.

.

.

.

.

;

.

72

Svoboda jan ]UDr.: Nejpřednější
cyrilometodějská. .
»sv. Klimenta památka
.
Šigut Fr.., Olomouc. Stojan unionista . .
.
..]., Brno: Averroismus a Siger z Brabantu .

.
.

.
.

.
.

.
.

154
. 130
IO, 37“

Šmhůlek Fr. S. D. 5., Řím: V kraji Madony.

.

.

.

.

.

12

V Božím ovzduší
Šujan Antonín. Lékař — misionář
. . . .
Uher A., Brno. Pokání vladařovo . .
. .
Čas blahoslavené Anežky . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

52
1163
16:

9o

SSS.

.

.

.

.

.

.

.

98

Rozdělení českých dějin

.

.

.

.

.

.

.

119

.

.

147

Blahoslavená

.

U. ]. C. Ss. R., Obořiš'tě:Ježíš Kristus asociální otázka . .
Zelený Štefan: Krátky pohPad okolo . . .
. .
Zima Václav. Portrét sv. Jeronýma
. . . . . . . .
Význam liturgie
. . .
Hrst aforismu o umění .

.
.

.
.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

67
14..
41
85.
145.

ROZHLEDY
Dokulil ].. Poznámky

0 Leónu Bloyovi

.

26—

Drozd Š: K 220. vyroěiu narodenia Hugolina Gavloviča
(1712—1787 ).
. . . . . . .
. 124.
—ia'—: Několik dat o Propagandě . . . . . . . .59, 124
Misijní zprávy .
93, 122, 156
Postupic/ej Klem.M .Moje první návštěva, drazí bohoslovci,
patří vám

.

.

.

.

.

.

.

58.

Z NAŠEHO RUCHU
Bohoslovci ve školním roku 1931-1932

.

22.

Z
kursu Nového
pro duchovní
vedení
spolků v Práze (If)
Pkřílad
Bydžova
. katolických
.
Dropisy z Lublaně

Kolegové

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24.
25

121, 158

.

.

.

160

.

.
.

.
.

.
.

161
165

167

VÝROČNÍ ZPRÁVYJEDNoT
Růže Sušilova v Brně . .
„Unio pro missionibus“ v Brně

.
.

.

.

.

.

Stojanova literární Jednota v Olomouci

.

.

.

.

.

.

.

Růže Sušilova v Praze

.

.

.

.

.

.

.

171

.
.
.

173
175
176
176
178
179
179

.

Theologický ústav C. Ss. R. v Obořišti
. . . . . .
Škola sv Tomáše Aq. v Rožnave
.
.
Literaturnaja škola bohoslovov „.Sv Joanna Zl. “ v Prjaševe
eský kroužek bohoslovců ve Vidnavě
.
. .
Apologetický kroužek „Jirsík“ v Čes. Budějovicích . .
Literárny krúžek „.Sv Jana Zl.“ v Košiciach. . .
Církevno—literárný spolok bohoslovcov „Bernolák“ v Nitre

.
.

NOVÉ KNIHY
Posudky knih na obálce čísel 1., 2., 3., 5. a na str. 29-32, 61-64,
95—96, 125—128, 181-184.

US

M =
v.—

ROČ. LXIII.

V BRNĚ V ŘÍJNU

1931. »; ČÍS. I.

PODZIM
Sta'l tichý žal nad zlatem dní
svým kouzlem zpit a mlčeliv
druh věrný můj snad poslední
mně tíhu sňal a proměniv
ji v stříbro vylil písní v stesk

Zvuk zvonů všech jež v okolí
stín plachý vsí kdes vzbudil zas
mě po týdnech tak rozholí
jak šlehnutím těch zašlých kra's

tý hoří dál a holí vždy
Se štěstím svým ke komu jít
a lásku svou komu jz' da't?
Ma' ticho les a hvězda třpyt

a dívka sen jejž oplakat
hle musí v den snad poslední
Kraj0 zl ra'na
snío vo růžích . dní,
v
o vunzch sťav jez v zemz tlz

a s létem v dál v tu poslední
Kam
ptám
též
už' odlětli
,
V
V,
I '/
ma duse touzz klzdna ]Zt

Na večer ohnisk jiskry mrou
dým hrambořištjak zšedlý vlas
přes ohzor dál jde krajinou
klid noc a chlad podzim a čas
se štěstím smutným jsem zde sa'm

x.

Ant. Krajča C. Ss. R. :

Ideální kněz.!
(Podle sv. Alfonsa)

Sv. Alfons Maria de Liguori náleží k těm světcům a učitelům
Církve, kteří vznešenému stavu kněžskému věnovali zcela zvláštní
péči a pozornost. Mluvil-li o tomto stavu, který již ve starověku
byl pokládán za vrchol všech lidských hodností, plála duše jeho nej
žhavějším žárem a duch jeho vyzařoval nejzářnějšípaprsky ze svého
lůna bohatých vědomostí. Alfonsovy spisy o stavu kněžském patří
k nejnádhernějším, jež o této věci byly napsány. Velmi výstižně
praví o nich Mgr. Gaume: „Jsou kazatelnou, z níž k nám mluví
proroci, apoštolové, mučedníci, poustevníci, nejslavnější knížata Církve
východní i západní, nejznamenitější učitelé Církve, nejlepší znalci
Písem sv., papežové, sněmy, slovem starověk i novověk, ano celá
Církev.“2 Nebude proto nevhodné namočiti pero do půvabněho je—
zírka jeho spisů o kněžství a krví jeho svatého žáru aspoň hrubý
mi tahy nakresliti obrázek ideálního kněze, jak sijej sv. Alfons před
stavoval a jehož je tak třeba za dnešní zchátrale doby.3
První co žádá "sv. Alfons na knězi, jest upřímná a opravdová
snaha po osobní dokonalosti. Za nejmenší stupeň této dokonalosti
pokládá „doctor salutis“ nejen snad oproštění se od hříchu, ale „boni
tatem vitae positivam“, ano jak dí sv.Tomáš" „bonitatem exellentem“,
jež se svatosti se stotožňuje. Vychází od známého textu sv. Pavla,
který se vztahuje nejen na biskupy, ale i na kněze a kleriky: „Opor
tet Episcopum sine crimine esse... iustum, sanctum, continentem"5
a uvádí na doklad mimo jiné autority zvláště sv.Tomáše, který zřejmě
učí, že svěcení na prvním místě vyžadují svatosti. Břímě svěcení
musí spočívati na zdech, které svatostí již byly vysušeny, t. j., které
jsou prostě od vlhkosti neřestí.ó
Tyto a podobně myšlenky rozvádí pak sv. Alfons dále s mistrov
skou dovedností, ukazuje na povinnosti kněží starozákoních a srov—
nává je s povinnostmi novozákoních kněží. Svěží lučiny těchto svých
poutavých vývodů zpestřuje i překrásnými květy z literatury patris
tické a theologické, až dochází k závěru se sv. Tomášem: „Et ideo
sanctitas vitae requiritur ad ordinem de necessitate praecepti sed
non de necessitate sacramenti".7 Svěcením stává se kněz obětníkem
a rozdavatelem sv. svátostí. Svým úřadem jest světlem, pastýřem,
otcem, učitelem všelikě ctnosti. Ačkoliv tyto různé povinnosti a
úkoly úřadu kněžského mohou býti vy lněny, aniž by byl kněz
svatým, přece nemohou býti vyplněny liodně bez vnitřní doko
nalosti.a
1 Prameny: Opere ascetiche, dogmatische e morali di S. Alfonso Maria de Liguori,
Torino [1887] vol. 111.,zvláště: „Selva di materie predicabili ed istruttive“, „La Massa
e l'officio stra azzati“, „Traduzione de' Salmi e Cantici“, „Praxis confessarii“, a j.
— 2 Ouvres e S. Liguori, vol. I. Préface de la Selva. _— 3 Použito k tomu i vý
borného díla P. K. Keusche C. Ss. R.: „Die Aszetik des hl. Alfons M. von Lig.“,
Paderborn [1916 2 =3] — * Selva c. X. a Sum. theol. Suppl. q. 3,5, a. 1 ad 3. — 5 Tit.
I, 7. — 6 2—2 q. 189. a. I ad 3. — 7 Suppl. q. 37. a. 1. — 8 2—2, q. 184. a. 6.
2.

Jest tedy povinností kněží snažiti se o dokonalost. Nestačí však,
aby tato snaha rovnala se snaze obyčejného katolického křesťana.
Neboť mezi knězem a obyčejným počestným člověkem má býti
takový rozdíl, píše sv. Isidor Pelusijský, „quantum inter coelum et
terram criminis est“.1
Proto žádá sv. Alfons jako praktik především boj proti hříchu.
„Hřích kněžský," praví světec,2 „jest těžší než hřích obyčejného
křesťana pro větší poznání pravdy, větší zlobu, větší nevděk. jež
obsahuje v sobě. Pročež bývá přísněji trestán, působí větší zaslepení,
vede k zatvrzelosti, ke zkáze . . . „Si privatim peccas, nihil est“ končí
se sv. Janem Zlatoústým, „si in sacerdotio peccas, periisti !"3 A jako
zkušený lékař duší ze všech hříchů kněžských všímá si zvláště
tří, před nimiž energicky varuje. Jsou to: nezdrženlivost, svatokrá
dežná mše sv. a pohoršení.4
Tím se však nespokojuje. Důrazně vybízí kněze k útěku před
duchovní vlažností, strašným to jedem, jenž zahubil již tolik duší
kněžských, a staví jim před oči pestrobarvý vínek ctností, jimiž má
býti život vzorného kněze ozdoben. Jsou to hlavně láska k Bohu,
úcta mariánská, pokora, mírnost, čistota, modlitba rozjímavá, sebe
mrtvení. Neboť jak praví duchaplně sv. Řehoř Naziánský, „kněz
musí se nejprve sám očistiti a potom jiné, nejprve sám se s Bohem
spojiti a pak jiné k němu vésti; sebe posvětiti a potom jiné, nej
prve sám se státi světlem a pak jiné osvěcovati."5
Myšlenka dokonalosti jest vůdčí hvězdou, jež vrhá své jasné
světlo na stavovské povinnosti knězovy. Povinnosti tyto vztahují se
jednak na osobní chování knězovo, pokud má význam při kněž
ských úkonech, jednak na jeho činnost jako hlasatele pravdy a roz
davatele sv. svátostí, jednak na jeho prostřednický úkol u Boha vy
konáváním veřejné modlitby církevm.
Tu požaduje sv. Alfons od kněze předně nejohnivější horlivost
pro nesmrtelné dušef' Čest Boží má býti jediným cílem, jejž má hor
livý kněz míti stále na zřeteli. „Jak mnoho kněží, a přece jak málo
kněží! Multi nomine, pauci opere? Toť bolestný výkřik, tryskající
z duše Alfonsovy při myšlénce, jak velmi se na to zapomíná, že
kněz má jen Boha hledati, sebe samého posvěcovati a věrně plniti
své kněžské povinnosti dle příkladu božského Velekněze a nejlep
šího Pastýře duší Ježíše Krista.7
S největší horlivostí o spásu nesmrtelných duší musí býti ne
rozlučně spojen též dobrý příklad, jenž by byl ustavičnou vzpru
hou svěřených oveček.a Kněz je vůdcem stádce Kristova, otcem vě
řících, učitelem života v pravdě křesťanského. K tomu je nezbytně
třeba, aby tak důležitá životní dráha byla osvěcována jasným světlem
dobrého příkladu knězova ve všem. Kéž by kněz byl stále pamět
liv slov velkého Augustina, na něž sv. Alfons s takovým důrazem
' Ep. 1, z ep. zos; MG. 78, 647 B. — 2 Selva c. IV. (Od. III., 26) — 3 In
Act. Ap. hom. 3, n 5. M. G. 60, 40. — 4 Selva c. VI., VII., VIII. —-'5 Or. : A 01.
;. . ŠIBIMG.
. str. 2.35, 479 B. ——6 Selva c. IX (III, 75). — 7 L. c. 5 z., 3., 4. — 3 Se va, \

poukazuje: „Conscientia tibi, farna proximo tuo; qui ňdens conscien
tiae suae negligit faman suam crudelis est."l
O specielních povinnostech úřadu kněžského pojednává sv.
Alfons ve svém Spise „Praxis confessarii“.2 Náleží k nim hlásání
slova Božího, udílení sv. svátostí, zvláště svátosti pokání. Co se týče
toho posledního, je pozoruhodné, jak náš učitel církevní doporučuje
kněžím nejen jakousi povšechnou vědomost, nýbrž přesnou znalost
morálky až do detailů.
Konečně je kněz též prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Ano
možno říci, že je to ve světle víry první a nejhlavnější povinnost
jeho úřadu. „Medius stat secerdos inter Deum et naturam huma
nam," praví sv. Jan Zlatoústý, „venientia beneíicia ad nos deferens.“3
A jako takový má především dvě hlavní povinnosti: hodně přiná
šeti přesvatou oběť a modliti se breviář.
Význam mše sv. nastínil sv. Alfons v krátkém spise „del Sac—
riňzio di Gesii Cristo". Pozdější spisy, „delle Cerimonie della Messa
a la Messa e l'offlzio strapazzati“, mají za účel nabádati k důstoj
nému sloužení mši sv. „Jako lvové oheň chrlící máme odcházeti od
této svaté hostiny a činiti hodné díkučinění, které má končiti teprve
naším denním zaměstnáním?
Kněz dle sv. Alfonsa, pokud na něm jest, má celebrovati každý
den, připomínaje si slova sv. Bonaventury, že nečiní-li tak, „olupuje
nejsv. Trojici o slávu, anděly o radost, hříšníky o odpuštění, oprav
divé o pomoc, duše v očitci o útěchu, církev o dobrodiní, sebe
samého o lék“.5
Rovněž i při modlitbě breviáře radí nejen vyhýbati se spěchu
a bezmyšlenkovitosti a roztržitosti, nýbrž vše činiti, co je potřebné
k hodnému vykonávání této svaté modlitby. Za tím účelem vydal
též spis, jejž vvěnoval papeži Klementu XIV.: „Traduzione de' Salmi
e Cantici.“ „Zalmy," píše světec, „jsou souhrnem celého Starého Zá
kona a pokladnicí křesťanského učení. Vyvolávají v nás city lásky,
trpělivosti, pokory, mírnosti, lásky k nepřátelům, síly duševní, důvěry
v Boha.“ Proto jest třeba tyto affekty a akty si při modlitbě osvojiti.
Takovým způsobem stává se modlitba breviáře knězi jhem sladkým
a pramenem neutuchajících vnitřních radostí.ó
To by byl asi skutečný náčrt ideálního kněze dle sv. Alfonsa.
Je to zajisté ideál velmi vznešený. Je to milostíplné soužití a nejtěs—
nější spojení se Srdcem ]ežíšovým, nejdokonalejším vzorem srdce
kněžského, a zároveň je to život ustavičně oběti a sebemrtvení. A

tu nutno poukázati na pravdu, sv. Alfonsem tolik zdůrazňovanou,
že jen zvláštním ctitelům Rodičky Boží jest v hrazeno žíti opravdu
životem Božského Srdce a bohatou náplň toiioto života přelévati
i do duší jiných. Božské Srdce ]ežíšovo samo proneslo ve svém „po
selství srdci knězovu“7 důraznou výzvu ke všem kněžím: „Nechť jdou
1Sermo 355; M. L. 39, 1569. — 2 Praxis Conř. c. DC. S 3, n. 195—216. —
3 In Math. hom. 82 al. 83 n. 5 M. G. 58, 743. — 4 Selva, P. II., Istr. 1. -—5 De praep.
od miss. c. ;; Cfr. Selva III, 98. — 6 La Messa e l' Ofíirio strapazzatí, Op. III., 856.
— 7 Toto poselství bylo nalezeno P. Le Cerfem, misionářem maristou, mezi du—

chovními zápisky jeho spolubratra P. Nicoleta, autora životopisu bl. P. Chanela a ře—
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se vší důvěrou k Matce mé, jež je i matkou jejich! Č), jak je ona
miluje, jak ochotně za ně u mne oroduje! Ona, pravím znovu, má
milá Matka jest to, jež mne nutí, abych otevřel všechny poklady
svého Srdce a abych učinil novou výzvu všem duším dobrým, zvláště
svým dobrým kněžím. Ona, má něžná Matka, je rozkoší mého Srdce.
Nechť je také rozkoší Vaší !. A vězte, že tato Matka božské lásky
má ve své moci tajemství tohoto zázračného spojení, jež mé Srdce
z nesmírného milosrdenství a bezmezné lásky nabízí nyní všem svým
kněžím . . .“
Kněz, ať již pracuje na vlastním posvěcení neb v apoštolátě,
staví jen na písku, jestliže se jeho práce nezakládá na zcela zvláštní
úctě k P. Marii. Srdce opravdového kněze musí býti proniknuto
pravdou, že jen takovou měrou bojuje proti chybám a nabývá ctnosti
a šíří království Kristovo v duších, jakou měrou uctívá P. Marii.
My, kteří pracujeme v apoštolátě, musíme vášnivě milovati tu, již
Pius IX. nazývá Virgo Sacerdos a jejíž důstojnost ve všem převyšuje
důstojnost kněží a biskupů. A tato láska nám dává právo, abychom
nepokládali za ztracené dílo, které jsme začali s Marií a ve kterém
jsme s ní pokračovali. Maria je skutečně skrze svého Syna základem
a korunou všeho, co se týká království Božího.2

+

]m

Podfves/eý:

Za 'j' Msgre. dr. Al. Kolískem.
Až se poslední den schýlí,
soudu pozve nás Syn Tvůj,
Maria, v té vážné chvílí
duši naši opatruj!

Velebně a vroucně ozývalo se ve vozech našeho poutního vlaku,
když vraceli jsme se letos z Lurd. Sterá ústa pěla tuto krásnou
píseň, ale nikomu nenapadlo, že již za několik dnů Všemohoucí
povolá skutečně někoho z nich k sobě. A jistě by nikdo nevěřil,
že to bude ten statný a neúnavně čilý kněz, jenž se po celou dobu
naší pouti tak svědomitě staral o náš duchovní život. A přece!
Přijel do vlasti, v ní pobyl jen několik dnů a odešel do vlasti jiné,
do vlasti věčné. Odešel navždy k Tomu, jemuž daroval své neoby
čejné nadání, své talenty, svůj celý život. Odešel navždyk Té, kte
rou tak vřele a oddaně miloval, které radostně věnoval tolik práce'
cm 1".
?; Šasuý
poněvadž chtěl sám přijíti a vésti jiné „Jejím prostřednictvím
Mnoho se mluvilo a psalo o „jeho nenadálé smrti. Mnoho ča—
sopisů a deníků uctilo jeho památku. Velmi uznale bylo psáno o
ditele theologického semináře v Bretagni, zemřelého v Římě v březnu I 906. Byvši
rozšířeno se schválením Pia X. v tisících výtiscích, dostalo se do všech končin světa,
a přineslo nesmírný užitek mnoha kněžím.
.
1 ,Manete in dílec. mea“ (překlad z ital.) Praha [1927] 48. — 2 ]. B. Chautard
Duše veškerého apoštolátu (čes. překlad) Přerov [1927] 204, 2.08.

o jeho činnosti kulturní, literární, o jeho zásluhách na osvobození
Slovenska, o jeho učenosti a jeho vytříbeném smyslu pro umění.
Plným uznáním a chválou byla uctěna jeho láska k vlasti, jeho
láska k chudému lidu, jeho vzorný charakter. Ale jen malokterý
časopis všiml si patřičně jeho kněžského života, života zbožného,
ideálního kněze. Příliš se tomu nedivme, vždyť se to dálo ú
myslně.
Msgre. dr. Al. Kolísek byl z rodiny ne bohaté na zlato, ale
bohaté na požehnání Boží. Neboť jeho zbožným rodičům byla dána
neobyčejná milost: dáti církvi sv. šest zdatných a nadaných kněží.
Alois Kolísek narodil se I. dubna 1868 v Protivanově. Gymnasium
i bohosloví vystudoval v Brně, kdež byl r. 1891 vysvěcen na kněze.
Zde, v bohosloveckém časopisu „Museum“ uveřejnil první svou li
terární práci. Byla to studie o biblickém dramatě Julia Zeyera „Su
lamit". Také v dalších dvou ročnících měl cenné příspěvky, dokonce
i pěknou báseň „Před obrazem Sušilovým". A dobrým přítelem
tohoto časopisu zůstal stále, jak dosvědčuje i článek „Vzpomínám,
v2pomínám. . .", věnovaný jubilejnímu číslu našeho „Musea“ r. 192.8.
Po vysvěcení byl kaplanem v Náměšti nad Osl. Avšak již po roce
byl poslán na vyšš1 studia do Říma, kdež se stal doktorem í'ilosoňe.
Vrátiv se do vlasti, byl krátký čas kaplanem v Miroslavi u Mor.
Krumlova. Odtud byl poslán na nově zřízený zemský ústav hlu
choněmých v Ivančicích. Ačkoliv působil na tomto ústavě jen dvě
léta, svým soucitným a laskavým jednáním získal si lásku všech
chovanců. Jejich časopis o něm praví: „ . . . Starší hluchoněmí budou
se jistě pamatovati na hezkého a veselého a také oblíbeného svého
katechetu Kolíska. Za krátký čas svého učítelování na ústavě získal
si nejen lásku svých svěřenců, ale těšil se i oblibě u občanstva ivan
čického..." (Čas. „Zájmy hluchých“, II. r. č. s.)
R. 1897 byl Kolísek jmenován rofesorem na reálce v Hodo
níně. Tomuto městu daroval největši část svého kněžského života,
32 let. Po této dlouhé době, plné obětavé a neúnavné práce dostalo
se jeho vynikajícím schopnostem nového uznání a povýšení. Byl
jmenován universitním profesorem v Bratislavě. Theologii přednášel
také v Trnavě. Zde Kolísek mohl plnýma rukama rozdávati svým
posluchačům ze svých bohatých pramenů posvátné vědy.
Dobře také věděl, že nestačí býti dobrým učitelem, že je třeba
býti také dobrým vychovatelem. Jako dobrý paedagog věděl, že
jedině exempla trahunt, proto chtěl, aby jeho život byl zářným
příkladem vzorného kněze. Maje v sobě ještě hodně idealismu Su
šilova, dal skvělý příklad jak skutkem milovati vlast, vědu, umění.
Ale všechno toto bylo mu jen pomůckou a prostředkem k dosa
žení svého životního hesla: „Vše pro spásu duši".
Nejjasnější hvězdou v jeho životě byla jeho věrná láska k Matce
Boží. Jak vřele a oddaně miloval Pannu Nejsvětější, mohou dosvěd
čiti všichni ti, kteří s ním byli na pouti v Lurdech. Pro Ni neznal
obtíží, neznal námahy, neznal odpočinku. Zdálo se mi často, když
svým jasným a líbezným tenorem pěl z kazatelny chválu Immaku—
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látě, že se jeho duše odpoutala od tělesné schránky, zalétla do nad
hvězdné říše zahrady Mariánské a tam Jí zpíval čarovné hymny. . .
A Maria, která nikdy neopustí své ctitele, vedla ho po vysokých
stezskách duchovního života. Malým ale pěkným důkazem jeho vy
sokého duchovního života a pokorného smyšlení jsou jeho výpisky
z duchovní četby„ na př.:
Uč se poslouchati, prachu!
Uč se pokořovati, ty hlíno zemská,
a skláněti se pod nohama všem.

Uč se lámati svou vůli...

Vzplaň hněvem proti sobě. ..
tak poddaným a malým se poukaž,
aby všichni mohli choditi po tobě
a jako po blátě uličním šlapati po tobě.
Nás/. Kr., 1/1. 13.

Celý život sloužil věrně Kristu a veliké myšlence mariánské,
proto se příliš nedivím, že zemřel při návratu z Lurd. Myslím spíše,
že to byla zvláštní milost od Panny Neposkvrněné. Dvanáctkráte
radostně obětoval námahy cestování, aby Ji navštívil u posvátné
jeskyně lurdské a vždy tak nerad a smuten se od ní loučil. Proto
ukončila Ona již jeho pout v tomto „slzavém údolí*' a vzala ho
k sobě tam, odkud již nikdy nemusí ani Krista ani ]i opustiti...
Rád vzpomínám na několik jeho slov, jež pronesl k nám loni
v Norimberku ři návratu z Lurd: „Předejdu-li já vás na věčnost,
budu tam na V s čekati a přimlouvati se u Matky Boží, aby vám
vyprosila šťastné shledání se v nebesích. A předejdete-li vy mne,
dejte si do hrobu připnouti lurdský odznak, na věčnosti se dle

něho poznáme"
Předešel nás on a my se za něho budeme modliti a těšiti se
na shledanou. Jeho tělo i s lurdským odznakem je skryto v chladné
půdě posvátného Hostýna. Avšak zanechal zde čestnou památku
a zářný příklad.
A za ten jsou mu českoslovenští bohoslovci vděčni.

Odpočívej v pokoji!
František Hammla :

__<>___.

Ján Levoslav Bella a olomoučtí
bohoslovci V l. 1867-71.
V r. 1923 se dožil senior slovenské hudby Ján Levoslav Bella
osmdesáti let. K jubileu tak významného umělce vydal univ. prof.
hudebních dějin v Bratislavě dr. Dobroslav Orel monografii o Bellovi.l
— Počátky komponování Bellova Spadají do doby, kdy v Čechách
působili Skuherský, Procházka, Fibich, Bendl, Smetana a Křížkov
ský na Moravě. Bella ovšem pracoval na Slovensku, ale tehdejší Slo
! Dr. Dobroslav Orel, Ján Levoslav Bella, v Bratislavě 1924. Sborník filosof.
fakulty univ. Komenského, r. 11., č. 15 (s). Tamtéž udána literatura.
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vensko bylo v úzkém kulturním i politickém styku s českými ze
měmi. V druhé polovici svého života se odebral Bella do Sedmihrad,
na škodu domácích prvků své tvorby, a tam česko-slovenským sty
kům odumíral. . .
]án Levoslav Bella se narodil 4. září 1843 v Liptovském Sv.
Mikuláši, z rodiny učitelské a muzikantské a slovensky vlastenecké.
Hudební nadání zdědil po matce a otec mu dovolil, aby si již v sedmi
letech přivykal hře na varhany. Gymnasium studoval péčí Spišského
biskupa Ladislava Zábojského v Levoči (I.—VI. tř.), kde mu byl
Cech prof. Leopold Dvořák více než kmotrem při biřmování -—
druh'm otcem a hudebním vzdělavatelem. Sedmou a osmou tř. stu
dova jako klerik místního semináře na katolickém gymnasiu v Báň
ské Bystřici. Po maturitě vstoupil do semináře, účastnil se velmi záhy
bohosloveckého života a literárního ruchu v bohosloveckém spolku
„Kolu“. R. 1863 poslal ho vlastenecký biskup b. bystřický Moyses
do vídeňského Pazmanea. Vídeň měla pro Bellu hojně příležitostí
seznámiti se se slavnými komponisty a zdokonaliti se stykem s nimi
v theorii hudby. Po dvou letech se Bella vrátil ke svému biskupovi,
ale pro své mládí nebyl ještě vysvěcen, proto trávil čas 11biskupa
Moysesa. Po vysvěcení jej jmenoval učitelem církevního zpěvu v kněž
ském semináři a prebendátem na dómě. Tehdy udržoval Bella čilé
styky se slovenským (Ostřihom) dorostem kněžským iěeským (Olo—
mouc; nedávno vysvěcený P. Ludvík Holain). Bellův komposiční
duch se nadějně a všestranně rozvíjel, jeho národní cítění se projevo
valo i ve skladbách. Bella vůbec zapadal do celkového rámce česko
slovenské umělecké vzájemnosti té doby, mutatis mutandis pracuje
v tomže směru jako jeho čeští přátelé. Ti se o Bellu starali i hmotně,
pomohli mu k lépe situovanému místu městského kapelníka, učitele
zpěvu na reálce a ředitele kůru v Kremnici. Prost jsa všech pasto
račních kněžských povinností stoupal Bella k vrcholu své práce
v letech 'kremnického pobytu 1869—1881. Pražští řátelé chtěli ho
blíže přiblížiti centru české hudby, a bylo škoda, ze se jim snaha
nezdařila. V Kremnici — třebas zde byl Bella vážen — tísnily jej
ňnanční poměry a touha po intensivnějším hudebním vzrůstu. To
ho hnalo pryč — a snad přidaly rozhodnutí na síle iosobní důvo—
dy — a Bella, v mladých letech vroucně opěvující Eucharistii, ro
zešel se r. 1881 formálně s katolickou církví, složil evangelické vy
znání víry a uchytil se jako ředitel hudby při hlavním evangelickém
kostele v Sibini, spolu jsa profesorem církevní hudby na církevních
školách. Třicetiletý pobyt v Sibini byl pro Bellu dosti osudný. Ne
strádal sice maloměstskými poměry, ale jako slovanský strom nenesl
na německé půdě slovanských plodů. Od r. 1921 žije ve Vídni a
věnuje se skladbě, nyní jakoby zadostiučinil, na texty slovanské.
Ze stručného nárysu životopisného je patrno, že v době rozpuku
jeho vývoje zaujímali echové u Belly nenepatrné místo. O tom dobré
důkazy odává kniha dra Orla.1 Setkáme-li se u Orla častějis větou, že
Bella by v přátelských stycích nejen s bohoslovci slovenskými, ale i
' Orel str. 19—34 a j., 45—57.
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českými, t. i. olomouckými,l je to, tuším sdostatek svůdné, dověděti
se o těchhle stycích více. Podařilo se mně nalézti v archivu Slovanské
knihovny několik dopisů Bellových, psaných olomouckým boho
slovcům, které se Zprávami o Bellovi v olomouckém bohosloveckém
časopise Cyrillu a Methodu na nákresu Orlově něco doplní.
(Pokračování)

]aroměřický :

MEDITA CE NA „DUŠIČKW.
V šerém chrámu staletých lip svatého pole hrobové teskno
tichounce pluje na klidné hladině věků
neklamné znamení sladce dřímajících semen věčný sen
v hlubokém spánku zmaru
očekávajících duší s radostí neb bázní svých plodů vzkříšení
posledního soudu —
hořký žal provinilých bytostí lodí truchlivý smutek

jenž stupňován až v trpné ší enství hrůzy
slavnostním echem pohřebním smutečních hran zvonů
listopadovým dumavým umíráním listů chlorofylu
se stromů žití
monotonním téměř nekonečným zurčením dešťových kapek
_jak s tváře slzy
těžkou mlhou neprostupnou jež tká bílý rubáš
z chrysantém a z aster tmavohnědých rovů

Jest smutno mrtvo v kraji až k smrti —
sychravý' vítr zhalen v dlouhou řízu záhadného mága
vznešeným slovem formuli bílou u oltářů odříkává
.a svou nezdolnou sugestivní mocí z letargického spánku
uvadlé listí se stromů střásá
dosáhl vytčeného cíle letem opeřence z dalekých sibiřských sněhu plání
.za hlubokých varhan tónů pěje vážný chorál Creda
melodie kdy za hukotu bouřliv 'ch vln
na rozčeřené hladině pozemskéhh žití zní stále v sluchu
v posvátný m stický Dušiček den
Po dlouhém křutém denním boji nastal večer divukrásný

.luzně hrající na klávesách piana ouverturu k tajemství noci
kdy bledá luna na ledových parketách oblohy
s nesčíslným počtem světů jasných v kole tančí
chladnými přece však něžnými polibky věrných přátel
do samotářských větví svěc hřbitova zesnulým v Pánu
svůj upřímný pozdrav z nesmírných dálav krášlí
.rov bohaté chudé svatého pole s tisíci zářmi světel vysílají
rejkyxe ultrafalové na průhlednou desku nebes v odstínech různých
ó jak šťastný hlahý jest pobyt na hřbitově v chvíli
o samotě v vzpomínkách na záhrobí u rovů svých drahých.

+

1 Str. 19—20. 91.

Š. ]., Brno :

Averr01smus a Siger z Brabantu.
(Předneseno na akademii sv. Tomáše.)

Třinácté století značí vrchol středověké vzdělanosti, zlatý věk
filosofie scholastické. je to doba, v níž poklady vědění zděděného
a vlastním neúnavn'm badáním rozmnoženého stmeleny synthetic—
kým duchem velikych doktorů se hromadí v Summách theologie
kých. Podmínky, z nichž tato filosofie vyrostla, v lecčems podobají
se duševnímu životu v době humanismu. Stejnou důležitost, kterou
mají pro humanismus literární plody starověku, má pro 13. století
peripatetická literatura.
Myšlenkové dílo Aristotelovo jest velkou encyklopedií antické
Vědy a trvalým odkazem intelektuelní činnosti řecké. Aristoteles
byl vychovatelem tří či čtyř civilisací a ani moderní Evro a ne
vymkla se z jeho vlivu. Přes svou nespornou hodnotu filoso e Ari
stotelova obsahuje dva základní omyly. Prvý pramení z nepřekroči—
telného dualismu, kterým řecký duch rozdělil svět hmotný a duchovní.
Plato, nemoha tyto disparátní členy sjednotiti, prvý z nich úplně
vypustil. Skutečným předmětem poznání je svět pojmů a řád po
znávací má tedy v řádu bytném úplně stejný reální korelát. Vesmír
obráží v sobě ideje a Bůh je pouze jeho causa exemplaris.
Aristoteles v příkrém odporu k svému učiteli věří smyslovým
dojmům. Rozum tvoří pojmy abstrakcí z empirických předmětů a
buduje z nich vědní systémy, jež Aristoteles pečlivě třídí. Bůh, tato
věčná substance, actus purus, není pouhou příčinou vzornou, ale
nqótov uwoířfrdxivntov,skutečný hybatel. Avšak zde překvapil filosofa

onen starý dualismus a Aristoteles připouští věčnou, od Boha neod
vislou hmotu. Poněvadž Bůh poznává pouze universalia, není ani
tento nižší svět předmětem jeho starosti a prozřetelnosti.
Druhá obtíž systému velkého Stagirity je nejasnost, s jakou
mluví o nesmrtelnosti duše. Uznává sice, že myšlení je dílem sub
stance duchové vnitřně neodvislé od smyslových orgánů, ale na
otázku, zda je to substance osobní nebo pouze vnější duchová pod
stata, která pomocí našich představ v nás myslí, Aristoteles dluží
od ověď. Uvidíme, že právě tento bod dal ve středním věku podnět
k bouřlivým diskusím mezi komentátory arabskými a vykladači
křesťanskými.

Platonem a Aristotelem filosofie byla trvale vytvořena, ovšem
ve formě dualistické a v obou těchto směrech se rozvíjela. Plato
novi náleželi mystikové, básníci, snílci, Aristotela vyznávali inte
lektuálové a všichni, u nichž mocná byla síla myšlenky a cit pro
skutečné a pravdivé. Filosofii Aristotelově jako opravdu vědecké
byla pojištěna budoucnost. Vlastní filosofii řeckou však uzavírá mo
P. Mandonnet:

Polémique averroi'ste de Siger de Brabant et de S. Thomas.
Revue Thomiste 1896, 1897.
Týž: Siger de Brabant et l' avero'ísme latin au XIII s.
Endres: Geschichte der mittelalterlichen Philosophie 1908.
]. Kratochvil: Meditace věků II.
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hutný výšleh obnoveného platonismu. Tvoří jej soujem různých
soustav předchozí řecké filosofie, v němž převládá nauka Platonova,
s rozmanitými prvky orientálních náboženství.
Aristoteles nastoupil svou pout na západ prostřednictvím lite
ratury arabské. Arabská moudrost tehdy rozkvetla na obou okra—
jích islámského světa: Na rovině Mesopotámské v Bagdadu, Bassoře
a Damašku, na poloostrově Pyrenejském v Seville, Granadě a Kor—
době. Za vlády Abassidů v 8. století seznámili Araby s filosofií Ari
stotelovou syrští nestoriánští křesťané, kteří žili mezi nimi jako
lékaři a překládali spisy Aristotelovy, jež pro svůj přírodovědecký
ráz s radostí od Arabů byly uvítány. _Vlivemkomentářů nebyl to
však již čirý aristotelism, nýbrž Aristoteles v rouše novoplatonismu.
Nad to bujná fantasie arabská sama si svým způsobem Aristotela
vykládala a za pravé přijímala pseudoaristotelské spisy na př. „Ari
stotelovu theologii“. Nejlepšího zpracování dosáhla arabská filosofie
V Avicennovi a Averroovi.
Averroes k většině Aristotelových spisů napsal trojí komentář:
krátké parafráze, menší poznámky a obširný komentář. Neznal řec
kého originálu, ba ani řecky neuměl; kde arabské překlady byly
nejasné nebo nesprávné usuzoval správný smysl pouze z povšech
ného názoru Aristotelova, k němuž choval svrchovanou úctu a obdiv.
Jeho nauka byla mu nejvyšší moudrostí a v jeho rozumu viděl
krajní možnost lidského vzepjetí. „Tvrdím,“ praví ve své Fysice,
„že Aristoteles dovršil vědy, protože nikdo po celých téměř 1500 let
nemohl nic přidat k jeho spisům ani v nich nalézt poněkud důle
žitější omyl.“
Než nebyl to Aristoteles Averroův, který rozčeřil po prvé hla
dinu západní filosofie. Porfyriova Isagoge čili Úvod k Aristotelovým
kategoriím dala podnět k palčivé a nesnadné otázce všeobecných
pojmů, v níž opět promlouvá k XII. stol. vzdálený hlas dvou řec
kých filosofů.
Dialektikové vychovaní velikými školami biskupskými dovo—
lávali se mistra logiky a dialektiky Aristotela, jenž z oposice k svému
učiteli rozhodně nechtěl se pouštěti do metafysické otázky obec
ných pojmů, a nominalismem tvrdili, že reálně bytují jen jednotli
viny, kdežto všeobecniny jsou pouze výtvory našeho myšlení. Naproti
tomu směr Platonův podržel z Aristotela logiku a kde Aristoteles
před metafysikou couvl, dovršují pásmo pojmů Platonem a jako
extremní realisté hlásají, že universalia mají samostatnou existenci
oddělenou od jednotlivých předmětů, že existují před jednotlivinami,
ať již časově nebo příčinné. Nevěděli ovšem, že Plato a Aristoteles
stojí k sobě v příkrém odporu, že doktrína Aristotelova obsahuje
formální - opření metafysických teorií Platonových.
Třinacté století má už z Aristotela přeloženo nejen Organon
známé z dřívějška, ale celý soubor jeho děl. Překlady pořízeny
z arabštiny a jsou plny dodatků arabských ňlosoňů. Poněvadž kromě
toho zavedení jich na fakultách uváděno ve spojitost s pantheistic
kým systémem Amalrika z Bene a Davida z Dinantu, zakázala sy—
noda pařížská r. 1210 studium Aristotelovy Fysiky a Metafysiky.

II

Na žádost artistické fakulty Sorbonny zřídil Řehoř IX. tříčlennou
komisi pařížských mistrů, aby provedla revisi a odstranila bludná
místa. Než přísně učleněné a stručné věty zkrácení nepřipustily a
proto zákaz ponechán dále. Zvídavost filosofická byla však už jed
nou mocně probuzena, Aristoteles Averroových komentářů byl dále
studován, až stal se posléze v druhé polovici 13. století jedinou
autoritou skupině filosofů vedených pařížským profesorem Sigerem
z Brabantu, jenž kolem r. 1266 byl vyhlášeným a hledaným učitelem.

+

(Příště pokračování.)

V kraji Madony.
(Několik dojmů z Itálie.)

Krásně je u moře, krásně je v horách! Zeleň moře a modrá
obloha působí mocným dojmem na duši každého člověka. Hravé
vlny na obzoru oceánu vtírají nám na mysl myšlenku nekonečna,
myšlenku nezměrna. A svěží vzduch výšin povznáší nás podivným
kouzlem nad tuto zemi do vyšších sfér. . . Moře kolem nás a modré
nebes klenutí nad hřebeny hor, tyto dvě krásy přírody jsou jakoby
spiaty se slunnou Italií. Od vrcholků Alp až k poslednímu cípu
Sicilie, všude tě provázejí. A proto není divu, že duše Italova je
duše cítící s přírodou, duše vnímavá, duše milující . . . V tomto ovzduší
povstala ona nesmrtelná Dantova „Božská Komedie"; tady uzrál
Michelangelův plán svatopetrské kopule, dílo, v němž se pojí zem
ské s nadzemským; v tomto ovzduší vykouzlil Raffaelův štětec ony
divukrásné Madony. Ba, možno říci, toto ovzduší je krajem Madony.
Pohlédni jen do věčného města 'ma, podívej se po okolí a srdce
tvé zajásá, zaplápolá v ňadrech tvých žár lásky k Té, jež se „Hvěz
dou mořskou" zove, jejímž symbolem je cedr na Libanonu, která
tě denně vítá jitřenkou na blankytné klenbě... A sama Máti Páně
zálibu má na kraji tomto.
i nezříš v tom výraz lásky něžné, že
Ta, jež trůní v světle nepřístupném, svůj stánek, v němž se Slovo tělem
stalo, kraji italskému věnovala? Je ti snad neznámo jméno „Loreto ?“
A vstoupíš—lina posvátná místa staroslavného Říma, mezi 300
chrámy nalezneš 80 zasvěcených Boží Mateři. Zde, ve středisku křes
ťanstva, jsi i ve středisku ctitelů mariánských! V prvních již Sto
letích církve římské, kdy věrní Kristovi vyznavači slavili v šerých
chodbách tichých katakomb památku poslední večeře, hody lásky,
již tehdy zobrazila zde ruka pronásledovaných křesťanů prosté ob
razy Matky Spasitele... Náboženství Syna Božího jest pronásle
dováno, a'hle, v těch prostých malbách spatříš výraz důvěry a víry
v konečné Jeho vítězství. Lidem svým Spasitel byl nepoznán, a hle,
přece se Mu klanějí králové! Tento motiv nalezneš často v kata
kombách. ...Kristus žije, Kristus kraluje, Kristus vládne; Kristus
dnes i zítra, Kristus na věky! _— Tuto pevnou důvěru v božskou
moc nauky Kristovy měla i P. Maria, když porodila své Dítko v chudé
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jeskyni betlémské, tuto důvěru vyznávají následovníci Kristovi Vchlad
ných katakombách! Maria Panna v katakombách je symbolem důvěry!
Nejkrásnější zde nalezneš basiliku mariánskou na světě, basiliku
Panny Marie Větší (Santa Maria Maggiore), jejíž dějiny sahají až do
+ století, k papeži Liberiovi (352—366) a jež jest vpravdě důstoj
ným pomníkem „Bohorodičky". Vnitřek její tě překvapí svou veli—
kostí a souladem, přívětivostí a jednoduchostí i při všem svém lesku.
Dvě řady bělostných mramorových sloupů a strop zářící prvním
zlatem, přivezeným z objevené Ameriky do starého světa, tě oslní.
Na vítězném oblouku, k letošímu efeskému jubileu nádherně opra
veném, vidíme v mosaikových obrazech nejkrásnější důkazy horlivé
úcty mariánské našich starokřesťanských předků. Sixtus III. totiž
roku 432, rok po slavném odsouzení bludu Nestoriova a prohlášení
božského mateřství Panny Marie, přestavil a zvětšil dřívější basiliku
Liberiovu a na vítězném oblouku zvěčnil v mosaice oslavu „Boho—
rodičky" od jejího zvěstování až po obětování v chrámě. Tato apot
heosa Boží Rodičky dosáhla vrcholu v 13. století (1287—1295),
kdy Jakub Torriti znázornil mosaikovým obrazem v apsidě vítězné
korunováni Panny Marie. — V této basilice před velepamátným
obrazem přečisté Bohorodičky požehnal papež Hadrián II. slovan—
ské knihy našich sv._věrozvěstů Cyrila a Metoděje!
I v basilice vatikánské v první kapli vpravo tě vítá bělostná
socha Matky Bolestné se Synáčkem na klíně, — slavné dílo Michel—
angelovo: „Pietať' Dech čistého mládí vane z obličeje Panny Marie;
pravá ruka objímá něžně mrtvé tělo Spasitele světa a levá klesá dolů
s výrazem odevzdanosti a duševní síly. Jen čistota této Trpitelky
dodala jí tolik statečnosti, že vytrvala pod křížem. istota sílí, či—
stota povznáší, čistota trpí, čistota zírá s důvěrou k Bohu nad hvěz
dami i v dobách nejtěžších. Kdo čistým zůstal, ikdyž květy mládí
na čele povadly — růže mládí i v šedinách blaží jeho duši vůní
líbeznou. Touto myšlenkou byl prodchnut pětadvacetiletý Michel—
angelo, když dílem tímto Marii oslavil.
A jdeš—lipo římských ulicích i dnes, nenalezneš ani jedné bez
několika obrazů Madony. Vstoupíš-li do obchodu, vkročíš-li do
dílen, ba i do hostinců, všude tě vítá obrázek Panny Marie, před
nímž v sobotu blikotá světélko k poctě Té, která nám zrodila Světlo
světa. Italové milují a uctívají vroucně Pannu Marii. Kde jinde na
světě je tolik milostných obrazů a soch Matky Páně, jako právě
v Italii? Nejsou ovšem všichni Italové andělé, nejsou ani všichni
svatí; mnozí z nich toho o Pánu Bohu mnoho nevědí, ale není
snad jednoho, aby neuměl „Zdrávas Maria". A možno říci skoro
s jistotou, že právě úcta mariánská zachránila Italii od mnoha trestů
Božích. Nikde na světě nebylo snad Církvi svaté tolik ukradeno a
poškozeno jako právě v Italii v letech revolučních. Ale úcta Ma
tičky Boží usmířila věčnou spravedlnost Otcovu. Při této úvaze
napadla mne krásná slova z našeho Svatopluka echa: „Jen na tom
drahém srdci mateřském i neštěstí i vina sladce dřímá"
Fr. Šť. Šmbůlek S. D. 5., Řím.
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Štefan Zelený :

Krátky pohPad okolo ...
Chmurlivé chmáry zatiahly modré nebo života l'udského. Kam
kol'vek sa človek obrátí, kamkol'vek okom zabehne, lebo nohou
vkročí všade bieda, nešťastie, slovom kríza škerí naň zuby. „Bojo
vanie je život človeka na zemi, ako dni robotníka sú dní jeho...“
(job. 7. I.) Boj života zaiste je krutý, ťažký a krvavý — útoky
jeho vždy surové a silné. Darmo špekuluješ', zvrtáš sa sem -—tam,
bočíš a kryješ' a hl'adáš „l'ahšie cestičky“ — „v potu tvári svojej
budeš jesť chlieb, kým sa nevrátíš do zeme, z ktorej si vzatý —“
(Gen. 3. 19.) Znie neochvejný hlas v ráji a nijako neodvolatel'ný.
Boji sa teda nemožno vyhnúť a nevojdeš-li sám a betonovou vól'ou
nepočneš sa boriť, on sam ta vtiahne .——
a beda. Každý si móže razit
cestu životom — čím prvšie kto začne, tým lepšie“ — vravi Marden.
Tu odišiel ten, ktorý dostal p'at hriven, kupčil s nimi a získal
paf iných...“ (Mat. 25. 16.) — hl'a, úsPech v boji životnom. A
tajomstvo? „Tajomstvo úspechu v živote pre muža je: buď pripra—
vený na príležitosť, akonáhle príde“. —- (Disraelí).
„Ale ten, ktorý dostal jednu, odišiel, zakopal ju do zeme a
skryl penieze svojho pána“ — (Mat. 25. IS.) ——a hl'a, tisíc a tisíc

mladých l'udí je zdržované od toho, po čom túžia a čo urobit sú
schopní a predsa ani sa len nepokusia uskutočniť vel'ké životně
sny ——len preto — že sa boja zápasu so svetom. — Ich vel'ká

chúlostivosť robí ich zbabelcami — „ten, kto chce vykonat vel'kú
vec V tomto krátkom živote, musí sa oddat práci s takou koncen
tráciou síl, že sa to zdá byť šialenstvom lenivým pozorovatel'om,
ktorí žijú len preto, aby sa bavili...“ (Marden).
Teda vól'a je inicitaúrnou a hlavnou fungujúcou složkou —
lebo železná vól'a statočného srdca naženie strachu tisícom.
Nemožnosť v živote je vylúčená -—„nemožnost je slovo, ktoré
sa nachádza len v slovníku bláznov" — vravi Emerson a zase -—
„kto sa odhodlal zvíťaziť lebo zomrieť býva zriedka premožený."
A predsa tragika a defekt sú vel'mi časté a to len preto, že vel'ká
čiastka inteligencie vidí len nejaké diletanstvo v nadšenom odušev
není — idealizme — hnus rozumu preplneného smelými paradoxami.
Idealizmus? -— jajáj — dnes, zdá sa, je to vel'mi stredoveke,
pretože katolícke. Dneskajší ——
moderný svet je sám sebe sankcíou
——„my si stačíme“, počuť z nejedných mladých úst.

A ták? Nuže objektívne, čo je ten moderný svet (neide tu o
slovo „moderný", ale vlastne o zneužívanie toho slova v rózných
formách...) čo má v sebe tak drahocenného a sebestačného ——
čujme: „Moderný svet podržal všetok policajný aparát, ktorý je
potupný a krutý, prenásledovanie ubožiakov a špehovanie nešťast
níkov.. ." (Chesterton.) „Kde hl'adáme v modernom živote skutoč
nosť, podáva nám nepravdu a fráze len, kde chlieb žiadame, skýtá
nám tvrdé kamene', — (Eucken.) Hl'a charakteristikou dnešnej
pravdy. Ba viac ešte!
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Dnes regulátorom celých más je materia, póžitok a smysly
omamujúce opojenie šialených rozkoší — svedčí p. pres. T. G. Ma
saryk: „Naše doba se nesporně stala materiální a požitkářskou;
ideálnost, nezištnost a umírnčná zdrželivost se stala řídkou; taková
doba, kdy hmota hraje tak velikou úlohu, nemůže se cítit šťastna
a musí dříve nebo později zpustnout a zbahnčt — v celku nečiní
přítomnost nešťastnou nouze nebo bohatství, nýbrž nemravná oce
ňování předmětů ukojení.. ."
„My si stačíme —?" — a čo to, že nešťastie kopí sa na nešťas
tie? či tol'ké rozvraty nie sú dókazom nedostatkov?
Obrat musí nastat! —sme na naklonenej rovine . . . zdá sa, všetko
sa už rúti -—kam? . . . „jedno, dve pokolenia móžu zabudnúť na zá
kon a prehrešit sa všemožnou nedbalosťou a nevďačnosťou. Ale v

príhodnú chvíl'u musíme znovu pripevniť retiazky a kolembajúca sa
ampička zase zažiari v dome" — vraví A. Psichari. A príhodná
chvďa je tu!
v
l
'V
Kríza a kríza. . . a ruky mame stále slozené -— nic sa nepod
niká. L'ahostajnosť, rezignácia — čakaním sa ničoho nedopracujeme !
A práve preto musí muž vojsť do nepriatel'ského života _musípra—
covať a snažit sa, zasievať a tvoriť, zavodiť a dobývat, musí zápasit
a odvážnym byť, aby ulovil šťastie — úspech -— ciel'.
Ano ciel' —-



Ciel' je hýbnou pákou nášho konania. Bez ciel'a neni počiatku,
ani uskutočnenia. A dl'a toho, aký si kto ciel' postaví, taký je živý
obsah jeho činov — a „čin náš nech je produktom zdravej inteli
gencie a slobodnej vóle“ -— O' Anzeglio.
o móže byt vznešenejšieho a ideálnejšieho nad ciel', ktorý má—
me, ba musíme hl'adať všade a vždycky — v Bohu?
A preto„ je nesmyslom a zlomysel'nosťou odtrhnutie sa od ka
tolicizmu, pretože chtiac — nechtiac sme kresťanmi, ked'zč všetko,
čo máme krásneho a velikého vo svojom srdci, pochádza od kato—
licizmu. Nevykynožíme z historie dvadsať storočí, pred ktorými
predchádzala večnosť. A ako vedu založili veriaci, aj naša morálka
má všetko, čo je v nej vznešeného a šl'achetného, z toho vel'kého
a jedinečného zdroja krestanstva. Práve vzdialenie sa od toho pra
meňa, rodí zlú morálku a falošnú vedu—“ vraví A. Psichari. A či
není už akosi krastanom ten, ktorý túži po tom, aby jeho duša
chrlila prúdy zo seba, ktorý smadí po nadprirodzenej čtnosti, ktorý
túži žít s anjelrni a nie s nemou tvárou, ktorý sa chce povzniesč
a ustavične sa zduchovňovať, ktorého srdce je tak široké, že pre
rásta hranice zeme?
Zdá sa, že do tvrdosti dnešnej doby, do všetkých zabudnutí,
zaprení, rúhaní, keď už natol'ko zhasol plameň, znovu zavznel hlas
Pána: „Pokolenie zlé a neveriace...“ zavznely slová spravedlivého
rozhorčenia, z ktorého zranený syn nemóže pochopit nič iného, ako
nepozorovatel'nú nehu „—zázrak lásky, ktorý ho vl'udne privádza
zpěiťdo domu jeho duše...“ — (A. Psichari.) Brieždi sa... slnko
vychádza a jasný deň sa rodí.. .

+
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A. Uber :

Pokání vladařovo.
Similiter vos cedetis transeuntes

ut umbra et velut flos a ri...
( Vila čára/i.)

Ztěží najdeme mezi památkami naší staré literatury tak pozo—
ruhodné dílo jako je vlastní životopis Karla IVJ Avšak je to pa—
mátka doby předhusitské a její autor „nejkřesťanštější císař" svého
věku, i dovídají se o ní sotva žáci na gymnasiu několik bezbar—
vých slov a čeští vzdělanci nemají o ní ponětí jasnějšího. A přece
je to knížka tak vzácná, dodnes svěží, její mravní fond dodnes
nezměněné živý a působivý, ačkoli mezi autora a nás se navalily
vlny šesti hlučných století.
]iž okolnost, že sám panovník chápe se pera, aby vypsal běh
svého života, dodává spisu interesantnosti.
Autobiograíií nemáme ani z klasického starověku.2 Až v po
sledních dnech římské republik se objevuje dost četná memoárová
literatura význačných osobnosti, z níž nejproslulejší asi je životopis
císaře-stoika Marca Aurelia. Počínající věk křesťanský přinesl v tom
ohledu dílo nad jiné vynikající, Konfese sv. Augustina, otevřené a
pokorné vyznání, velké ve své svaté prostotě.
Středověk neznal individuality, jakkoli spása jedince je Výsost
ným cílem křesťanství. V literární tvorbě vystupuje osobnost jen
v legendě, avšak ne pozemsky lidská, nýbrž milostí zázračně po
vznesená v prostředníka u božího trůnu, v ochránce kolektiva ná
rodního či stavovského. Doba Karlova je dobou pozdního dozrávání.
Kultura gotickoscholastícká, přešlá již přes své vrcholy v oboru
filosofie, historie, umění (máme na mysli oblast jižní a západní) i po
litiky, dostává prvý drolivý kaz tam, kde byla vždy nejméně zako
řeněna: v Italii, zemi zvolna již upadávajících městských států, kde
v sociálně dusné atmosféře vybavení jedinců a tříd 2 řádu pevně hierar
chicky organisovaného kolektiva středověkého bylo nejspíš na snadě.
Renesance uvolnila lidský zrak, dotud pozvednutý k Bohu, a ten
se roztěkal po době extatické soustředěnosti k výšinám po lidském
zástupu, v něm začíná rozeznávat individua a objevuje v samolibé
spokojenosti — bohužel stále tupější — vlastní tvář. Vlastní životopis
Petrarkův bude asi nejznámějším dokladem nového antropocentric

kého životního názoru.
Naskýtá se otázka, máme-li pokládat i Karla IV. za ducha, změ
něného již novým proudem humanismu, čile k nám přes Alpy pro
středkovanýmý máme-li v něm vidět typického vladaře plnokrevné
renesance, jak pro to přinesl přeskvělé, bohužel však liché důvody
S. Steinherz4

1 Fontes rerum boh. I'll. + 2 Sr. F. Bezold: Aus Mittelalter und Renaissance.
Uber die Anfange der Selbstbiograňe und ihre Entwicklung im Mittelalter. — Ber
lín—Mnichov 1918. 3 V. F. Tadra: Kulturní styky Čech s cizinou. Praha 1897. —
4 S. Slet'nherz. Ein Fůrstenspie el Karls IV. — Odmítavá kritika J. B. Nováka ČH
31, 1925. Domnělé „Zrcadlo nížecí“ důstojný protějšek Macchiavellova „Il prin
cipe“ se nám jeví jako pouhá parafráze Petrarkova spisu „De avaritia vitanda“ Karel
IV. rozhodně není autorem.
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Všimněme si díla samého! Vlastní vylíčení fakt je pojato v širo
ký rámec mravně naukový. je přísně objektivní, stroze věcné, nevý
mluvné, žádná literární „zpověď“ našich dnů; jen zřídka působí citový
ozvuk prOStou větou, za níž se tají prudce zabušivší lidské srdce.
Jedině milost, udělovaná na přímluvu jeho oblíbených světců a světic
(sv. Kateřina !), přinucují kralevice, diplomata a vojína, aby vystou
pil v lidské měkkosti a v intimitě vřelé, důvěřivé zbožnosti. Ani otce
Jana, tohoto tragického Dona Quijota, který se staral usilovně, aby
nesestaral ve svém království a nezbytněl V moudrosti pod tíhou
koruny, ani toho nevykreslil rysy osobitějšími a jen mezi řádky jaksi
pozorujeme, jak padá chladný stín naprostého citového odcizení mezi
syna a otce. Zvláště stručně je vzpomenuto příběhů dětství,I proži
tého v trudném osamocení pro konfliktJanův s manželkou, poslední
Přemyslovnou, v níž jako by naposled před zhasnutím zaplála všech
na bolestná hrdost a vášnivost rodu, sublimovaná ženstvím pokořené,
Opuštěné. . .

_

Zhodnotit vliv francouzského prostředí, kam byl Karel —-tehdy
vlastně ještě Václav —v sedmi letech přesazen, je vděčná práce, která
čeká dosud na oddaného pracovníka. Autobiografie nám pro to po—
dává náznaky čistě vnějškově.2 ]isto všakje, že dědictví Ludvíka IX.,
světce a praktika, ducha reálného, 'asného a pracovitého, bylo štast
nou hřivnou a dobře uloženou, zvlášť když je prostředkoval duch
nad jiné povolaný -—Petr Roger, pozdější papež Kliment VI. Také
myšlenka centrálně ovládaného státu se systémem úřednickým,jak se
již tehdy rýsuje ve Francii, stává se i Karlovým ideálem a podrobné
studium prokáže, do jaké míry jsou spřízněny reformy a plány krále
českého a snahy panovníků francouzských.
ekli jsme již, že Karlův sloh je vzdálen impresivnosti rene
sanční beletrie. Avšak jedno místo v kapitole VII. činí výjimku.
Ozvěna duševního vzrušení po Ztrátě panictví byla ještě v mužném
věku3 tak silná, že popis snu po hříchu je opravdu barvitým a pla
stickým. A tato kapitola je tuším klíčem k hlubšímu pochopení
celé knihy. Mravně přísný Karel, zdrcený v nejbližších okamžicích
po svém poklesku —- ostatně na něm asi hlavní vinu měli druhové
z družiny Janovy4 — a pronásledovaný výčitkami tak dlouhá léta,
staví na nutnosti pokání a očisty celý svůj spis. Tato myšlenka vy
růstá v úvodní kapitole ze slov Janových o dvojím životě tohoto
světa, smrtelném, tělesném, hří'šném a věčném, duchovém a čistém,
tato myšlenka je osnovou i pro část vypravovací, kterou prostupuje
a které dává smysl a účel. Nikoli historie života sama pro sebe,
1 Sr. E. Wcrunsky: Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit. I. Band. In
sbruck 1880. — 2 Nejistým zůstává i tvrzení, že Karel navštěvoval pařížskou uni
-versitu. Přírných důkazů pro to není a v seznamech žáků, které se uchovaly
z té doby dost celistvé a obsahují i česká jména, Karla ovšem také nenajdeme. Přesto
někteří (S. Souček) mají jeho pobyt na universitě za jistý a nevadí jim ani okolnost,
že Karel odešel z Paříže ve svém třináctém roce (r. 1329); — 3 Karel sal autobio
grafii někdy před r. 1354. — 4 Bylo to v Luce v létě r. 1 33. K. pravu „ . . . ďábel
vzbudil lidi křivé : převrácené .. ..když skrze sě nemohl„ ti ježto otce našeho na
každlý
se přidržievachu,
aby nás s stezky
pravé
v uosídlos převrácenými.“
hubenstvie a smilstvie
sved '; den
a tak
svedení od převrácených,
běchme
převrácení
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nýbrž mravní smysl její, obecně vyložený a akcentovaný úvodními
a závěrečnými v podstatě kapitolami XI-XIV., toť vlastně smysl
života císařského jedince, zadívaného zrakem, inspirovaným visí Ja
novy Apokalypsy, do vlastního nitra a s pokorou i jásotem nad po
znanou pravdou volajícího k očistě a pokání a Životu nejen svůj
rod, nýbrž všechno lidstvo.
Tato idea potřeby pokání prostupuje celé dílo tak, že jistě bu
deme právi autorovi, budeme-li ji pokládat za bazi celého spisu,
k níž události vlastního života jsou jakoby konkrétním případem.
V. Tille1 upozorňuje na shodu některých myšlenek Karlova živo
topisu s koncepcí obrazové výzdoby posvátných místností Karlštejn
ských, v níž již Neuwirth2 správně tušil silný osobní vliv Karlův.
Shody jsou opravdu překvapující, takže lze mluvit o jakémsi pen—
dantu k životopisu v obrazovém cyklu v kapli svaté Kateřiny (o
chránkyně to pozemského života Karlova) a v kostele mariánském.
Myšlenka tohoto cyklu je vzata z Apokaly sy, je v něm pozemské
zpodobení onoho budoucího přerodu hříšn ho světa v nový Jeru
salem, symbol obrody člověka hříšného, kajícího a přecházejícího
nakonec v sídlo spravedlivých. — Tedy impuls k nejušlechtilejší
umělecké tvorbě naší veliké středověké kulturní epochy tkví všemi
kořeny v náboženském řádu církve, který je vlahou vší ušlechtilé
akce a obestírá a doprovází člověka po celý život. Počítá se všemi
životními situacemi a ze všech zná šťastné východisko. — V našich
dnech se často stává, že právě lidé nevelké duševní hloubky poklá
dají to všecko za příliš prosté formulky, které pro jejich rozrostlý
citový i rozumový svět nestačí. A hle, prostá zbožnost postavy tak
složité a vnitřně bohaté jako byl náš Otec vlasti, ukazuje nám ještě
po dlouhých stoletích, co mohutné síly je ve víře, která obrozuje
císaře veřejným vyznáním pro naučení dětí a pokáním, jež inspiruje
stavbu monumentů, hlásajících až na naše dny pokoru a velikost
mocných, kteří insignie největší světské moci uložili v nedobytné
svatyni čistoty, modliteb a samoty s Bohem, v zásvětném hradě
k obrazu" Nového Jerusalema.

+

1 Sborník prací historických k šedesátým narozeninám ]. Golla. Praha 1906.
Karlštejn str. 101 et sq. — 2 ]. Neuwirth: Vorschungen zur Kunstgeschichte Bóhmens.
-— I. (Mittelalterliche Wandgemelde und Tafelbilder der Burg Karlstein im Bóhmen.
— Vpředmluvě) 1896. Praha.

Logos : křestanswí: katolicismus: kultura : arijst'ví.Chtěla-li
se Evropa (kultura) zachránit, .nic jiného jí nezbývalo, nic jiného ne
mohla fvolit nežli křesťanství, ničím jiným nemohla rozkvěst nežli kře
sťanst'vím a na každé jiné cestě pracovala by indoevropské kultura ke
svému zaniku! Dnes už ke svému zničení pracuje, odvracejíc se od
katoliasmu.

J. Deml: Mé svědecřvío C!. Březinow',sir. 475.
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Co s dílem Pavly Kytlicové:
Rodiče a děti?
. Kdo s očima otevřenýma jde dnes venkovem, poznává bolestně,
že mnohem vážněji a nebezpečněji než krisí hospodářskou _trpí úpad
kem vír-y, lásky a mravnosti, b užsnad dosud se to neprejev1lo_zřej
měv míře katastrofální. A Vidl, že není a nebude jiné pomoc1, ne
má-li se nám venkov nenávratně odcizit, aby všemi prostředky při
rozenými i nadpřirozenými založen a _upevněn byl život víry_a dle
víry,-==protoženutně a bez výhrady jedině víra -]CStsloupem rodiného
živOtaý'iTak ' stojí Církev zase řed novým problémem pastorace.
Nejen Církve-, ale i v zájmu statu a státní sociální politiky by mělo
býti., odstraniti vše co nerv rodiny a národa tak ohrožuje, nebot
celá sociální a hospodářská politika měla by vrcholiti v konsolidaci
svazků rodinných. Však toto žádati dnes od státu, bylo by utopií
a-;tak-.veškeraf práce a odpovědnost odpočívá na bedrech Církve,
nemá?-lir"seri..ona—jediná zřici vzácného úkolu — ochranitelky mravů

a Ě-živo'takřesťanského.
_
--'í'“-'=;_:]akouměrou mizí víra a život dle víry, s takovou 1 mravnost,

sata-kovou. i,.jaSné'poznávání a degradací přichází se až k převráce
nému .vúsuzování .;a' zaslepenosti, která se projevuje falešnými názory
vi;.=eel'ém=-iduševnímr
a „kulturním životě a v naprosté lhostejnosti a
V'úp'á'dku vkusu. '-;“

'

-=.;!ě-Bystřírk'atoličtí
sociologové němečtí pochopili toto veliké nebez

pečí hroZící německému venkovu, podrobně studovali tyto zjevy a
rukužv-ruce s..:klérem pracují na obnovení náboženského, mravního
akul'turní'ho aživotavrodiny a celého venkova. Činem chtějí pomáhati
a pomáhají, ne mnohým rokovánírn a zřizováním stanov, neboť zor
ganisovaliz'vszrnou pomoc donášením a rozProdáváním opravdu hod
notnýchš kniha brožur-v dokonalé úpravě, knih nábožensk'ch i zá
b'ašvnýchšvobrazů, křížů i soch, jsouce řesvědčeni, jak prav1 Rektor
Seidenfaden'z"(:VolkstumSpf1ege.und landliche Volksbildung,

1928. S.

969%„dokudlid byl-ještě nábožensky zakořeněn a úplně neZpustl, do
“Řuámohh'andézti';u
už.
:.__. ,.:
„_ něho víru, v domech křesťanskýobraz a krásnou
: *Něto'ipodobného jest i u nás, neboť jde o zjev téměř všeobecný.
Naše „katolická nakladatelství si stěžují jak těžko se rozprodává náklad
knihy,: jaká'lhostejnost u lidu, která se projevuje vracením knih zasí
laných na ukázku v míře dosud nebývalé.
'Vykládati" _tento zjev jako hospodářskou tíseň venkovského lidu,
bylo by úžasně jednostranné, protože příčiny budou asi jiné a jinde.
Nakladatelé, kteří měli úplně mylný pojem o duševní úrovni, potřebě
a vytrvalosti lidu, kteří počítali s 'eho nesoudností, téměř nic cenného
nenabízeli. A ' když ty románky íayly pořád stejné — stále nešťastná
zamilování a nepOslušnost vůči rodičům, s koncem 'ednotvárně ne
možným; nelze se pak diviti, že lid znechucen, odmítá šmahem vše,
1 dobřé'T/věci.Takto sami otevřeli cestu věcem víře a Církvi nepřá
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telským, protože tyto svou živostí a novosti poutaly a jsou čteny
doposud.
Jen ty veřejné knihovny obcí a Národních jednot; ——
co se v nich

vše nepůjčujel Nemůžeme se divit, protože kulturními rádci a správci
jsou pokrokoví učitelé — co od nich můžeme chtít?
Proto prorazit tuto hradbu lhostejnosti ke katolické krásné knize
duchovní i zábavné jest úkol pastorace — tedy kněží. Nejen knihou
a časopisem, ale ikrásným obrazem a vkusnou sochou přiváděti lid
k novým hodnotám nevšedním a vlastně ho přivádět k vlastnímu jeho
vkusu! Kdo by neznal jaké věci vzácné krasy tvořil lid náš, dokud
měl víru, ještě před nedávnem.
Často slyším schlubně: postavili jsme si spolkový dům, máme
knihovnu. Ale mohl by také s takovou chloubou mluviti, kdybych
se ho zeptal na hodnotu knih v té nové katolické knihovně? Že se
tam dostaly věci při nejmenším bezcenné (a těch bývá většina —pro
tože ty dary knihovnám často jsou už knihy ze slušné knihovny vy
řazené —-pro začátek je to dobré !) jest více než jisto. Co dělat? Ne
zbývá knězi než zosobniti v sobě sbor a vigilantia a vyřadití smetí

a svinstvo a doplňovati knihami pouze hodnotnými a krásnými, jež
sám přečetl a nemá-li na čtení čas, jak jest dnes pochopitelno, aby ně
kdo opravdu spolehlivě ho upozornil na vhodné knihy, jež by byly
lidu více než krásnou zábavou. Takový soudní tribunál má také „Mu
seum" ve svých posudcích, ale jsou čteny tyto recense?
in necht stíhá slova, proto dnes upozorňujeme na jedno krásné
dílo, o němž jsme již několikrát přineslikratičké recense(totiž o jednot
livých dílech), když je máme před sebou celé. Je to dílo Pavly Kylico—
'vě: Rodiče a děti. (5 dílů).
Nezmiňujeme se o něm pouze proto, že jsme slíbili v posledním
čísle „Musea“ (č. 5. r. 1931) o něm psáti, ale jeho krása a vhodnost
nutí nás je rozšířiti jak zasluhuje.

Dílo Pavly Kytlicové jest kniha vzpomínek, kniha jejího živ0ta.
Její dětství pod ochranou a starostlivou rukou vzácné matky, léta do
spělosti a života se vší jeho drsností a bolestmi, jichž více rozdává než
radostí. Vzácná matka rve se o budoucnost svých dětí s chudými po
měry, ale vždy jest si vědoma ještě vyššího poslání člověka a všude
kolem sebe šíří lásku, pomáhá kdekomu jak může i když ví o zneužití
její dobroty, pracuje s rozkoší do únavy, tuto lásku chce vložiti i do
srdcí dětí tak povahově různých, snaží se je vychovati v řádné lidí.
A když celá její snaha končí katastrofou, vše leží v ruinách —nezoufá,
ale s ještě větší láskou, byť is nesmírnou bolestí v srdci, ujímá se jich
znova. —

Pavla vstupuje do života s chvějícím se srdcem, ale odhodlaně,
a i na ni doléhá celá tíha života. Sotva trochu nabývá jisté půdy pod
nohama, zasáhne bolestně matčina smrt a když se probere, zas nový
pád do tmy nejistot.
Jsou to vz omínky z jejího života, ale podávají více než záchvě
vy srdce. Celý 'dský život ve svých bolestech a s celou neodvratnou
krutostí však i spravedlností nutí k přemýšlení a retrospekcí vlastního
života. Vždyť teměř každý lidský život jest románem a je potřebí
20

nemnajítpřičmnoušbuvislóst a jí porozumět. Všichni jsme sepiati
'
»tvošímeíjeden celek, trpíme za všechny před námi, trpíme
j Když si vše protrpíme a odtrpíme a bolest ducha zjasňuje
' uje,tu život'př'iníší "klidnější pohled a pro leccos má už člo—

tichý úsměv, co dříve srdce rvalo.
"
t osthSt dětská nebere život tak vážně a jsou také
,jdou a_"životemfs veselým srdcem, jsou i slunné dny srdce.
aý-vjest
'protkánagpřekrásnými id lkami vzácné krásy, jem
humoru, tak dokonalými, že Mi oš Dvořák mohl říci: „je
""—třmUSNnárOdních
pohádek". A lid, jenž je kdysi tvořil, je
" ,;'j_,pokud->neníúplně poagrarniěen, i přes řekážky doby

“a“V":jistěístupnici krásy, ozve se radostně istým smíchem
iftof'jefto pěkny,—
jak jsem už několikrát zaslechl, když to
_, lidé LVev'eěerní“Chvíli oddechu. Do čítanek dětem by pa
“ě kapitoly“ -—_tak jsou pěkné.
'!ěgfnapísalýjakub Deml v předmluvě k tomuto dílu tato
K “hai? vlyŠ-Ě'Kýtlicové,ač jest domem minulosti, nikterak
lOpujeň'ji ovzdiiší lásky, vznáší se nad ní duch spra

ta' záhony bolestitu ženou do květu a nad nimi
če y klimatu,“Znamení vítězství ztracených vítězně...
* ' “i „,_moc“ stranách v dokonalé úpravě, neboť
lze:—*“
je lidu (10.spolkových knihoven (celé

elidu dáti ico přesahujeobvyklou pod
,
.*ěeitba''„lidová“, lidu „přizPůsobená“
_
";Václaval Kosmáka) a hleďte bratři, kam jsme
V “kovýher-líz “velké»části náš, byť i zdánlivě kvetly spolky
a „tašv“""“ katolickév'domy a lidová strana hlásila vzrůst
„», Vatplictvídrží, 'je “to více setrvačností a zvykem

protožekatolictví vymírá do hloubky. (Dr. Beran,prof.
“:o—pražském
pastor. kursu.) :A nutno dáti za pravdu H.
„VŠI
(Pri itive Gemeinschafts-kultur) „Das Volk riickt nach
* ' '
Wenn Wirgíihm nichts Besseres bieten, kann

ehmeď- a přece jenaší povinností dáti všem
eňlnejlepší;

If.

,ejlěpš uvní'akládatelkyípí. Pavly Kytlicové v Tasově.

Pódle Březin ten,

'

'

'

'

" ' 

»; kéž/ea Svět, žen£ asfvělbtbodcilěšařytknezem, man prekonat trop pre
_

fa ;Lj S 'vě t>fvídí dnes v knězi buď blbce, anebo pokrytce.

“

II. *;Dvrukoupřekážkou je žena, nebo řekněme tělo.

'

. Překážkou třetí je duck člověka, nebo řekněme ďábel, který
„__
řestáří pokouší člověka skepsi : Což obětoval-li jsem život na—

armogjen nějaké fikci filosofů nebo bláznů ?
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l.c. p. 425.

z NAŠEHO RUCHU
Bohoslovci ve školním roce 1931-1932.
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Bohoslovci na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
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o
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15
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o
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o

o

o

o

o

1

7 —

2 —

2 11

4

7

5
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—

1

6 —
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12 — 11 —

Trnava
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6 16

1

16 —

3

4

9 —

5 11

o
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1

2

32 28

11

8 —
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1

19 —
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2

7

3

1

2 — -— .14

3 —
4

Prešov

9

12

10

9

Užhorod

7

17

20

19

3

'

28

3 13

2 -— 23 20

3 —

33

—

3

62

22

——

2

—

6 32

40 40

—

8

8

15 —

78 90

4

7-20

22

>“

26

3

-— —

0

50

5

3 41 33

17 — 107 84

75

37 435 393

. Poznámky ke statistice:
V

Římě (V diagramu rubrika „cizí fakulty“) studuje 1
radovych
kleriků jest 5 těšitclů, 3 augustiniáni,
Siama z praemonstráti.

.. Mimo uvedené studuje V Olomouci:

10 Slováků,
Rusml. I boh. studuje V Římě. Řádový klerik náleží

IVO
* 't1ru._

„ Rirne studu;e 8 Čechů a 3 Němci; V Lublani I Čech.

13tam; 10 frantlskanu, 1 kapucín a zrřádní posluchači
;
ak. .—
7 krizovmku 7 praemonstrátů; I maltéz
i [213.118th3 cisteríáci,' 3 benediktini; ). z kon
vkongr. doctrin; 1 františkán a 4rřádní po
. .; V!Praze:

_

17 Slováků,

1 Maďar,

1

. mc studup 2 klerici, v Insbrucku z, V Praze

tl. 3 Němci.
Rime stud. 3 bohosl., ve Strassburgu :, V Insbru
V Olomouc1 4. V Trnavě stud. 6 těšitclů (za
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Z kursu pro duchovní vedení katolických spolků V Praze.
(14.—17. července.)
Na konci minulého školního roku pe'čí P. Nesrovnala mohli
jsme se zúčastniti kursu v Praze pro duchovní vedení katolických
spolků. Tak nazvali tento kurs a dnes, kdy dle poznámek tam
zachycených srovnávám, mohu klidně říci, že splnil co sliboval.
Vždyť přednášeli tam lidé praxe, prakticky a s nadšením, které
přesvědčovalo, protóže plynulo z duše nadšeně a chtějící jen spásu
duší. Ukázali nám bohoslovcům, dosti odloučeným a dosud nezna
jícím potu práce mezi lidem, co na nás čeká, s čím se setkáme,
jak se na co máme připravit. A poznali jsme z rušných debat a
zkušeností jednotlivců jak uplatňuje se sice opatrnost, ale ještě více
'vš'e
Krus a S.šlo]. nás
co
všec1;;řermílmjícíláska
no on nevytvořil;; natrpělivost.
periferii. Třeba
Když takový
nás tamP. vedl

tam procesí „černých švábů“, nikdo se nás nedotkl slovem, lidé
pozdravovali, děcka se sbíhala a hned člověk cítil, i přes jejich
rozpustilost, příchylnost a dobrou vůli. A v té kapličce, Vlastně
sále s oltářem! —- Kolik to jistě probděných nocí, různých plánů,
pochůzek, sbírání peněz, až konečně mají ty duše místečko, kde
Kristus k nim přichází a Jeho slovo může být hlásáno. P. Krus
vystupuje na stupeň oltáře a slova, jež promlouvá o zkostnatělosti
ve všem jednání, ba i v duchovním životě, o svobodě a práci dí
tek Božích, se tak brzo nezapomínají. A když jsme se vraceli —
v dálce zářila skvěle osvětlená Praha ——ucítil jsem veliký rozdíl

dob a kultur. V té bohaté Praze chrámy jsou prázdné a zde na
obávané periferii tlačí se 200 lidí na několika čtverečních metrech.
V tolika řepychových chrámech to zeje i v neděli prázdnotou a
zde jsou 'dé šťastni, že mohou jíti na mši sv. do prosté místnosti.
V Praze přede mnou plili a zde nám děcka běžela naproti.
Není jednoho, kdo by neodcházel s pevným úmyslem, že se
pustí do práce a podniků, na první pohled světákovi šílených, a s vě
domím, že ten lid, nám tak nepřátelský a odcizený, dá se získat jen
láskou, dobrým slovem, příkladem a účinnou pomocí.Taková návštěva
jest lepší, než celý rok studovat a rozjímat o lásce k bližnímu.
Ano, nerozjímej, nemudruj, ale už dělej!
A druhý den odpoledne zase P. Urban OFM nás veze tramvají
do své stanice laického apoštolátu. ]akási dost chatrná budova, před
ní osobní auto, na dvoře dvě nákladní auta rozlámaná a vnitřek
nade vše očekávání tak chudý. Co se dalo k něčemu použit, třeba
kus prkna za stůl, užilo se; vše mluví o chudobě. A v tom všem
právě asi 40 dívek v klidu exercičním připravovalo se na ráci mi
sijní. Byly tam úřednice, učitelky, studentky vysokoškolsk služky,
dělnice a všechny ty duše žijí tam v přísně kázni vnitřní, ale nijak
se neliší od jiných dívek. Každá má šat svých poměrů, ale veliká láska
jejich duše k ubohému bližnímu, ta je liší a vyvyšuje nad ostatní.
Za chvíli se rozjedou a rozejdou do svých působišt a co je
čeká? — Každý ví.
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Bylo nás tam z Moravy bohoslovců a kněží dost, ale zabolela nás
neúčast pražských. Českých kněží tam_bylo dosta děkujeme jim zde, že
přišli a těšilo nás, jak nás mladé majstry přijali mezr sebe a bratrsky
s'námi ie na "
.
A věřte, že se těšíme na příští Sjezd zase u hrobu světců če
skýčh (jak si přál a prohlásil Msgre Melka), děkujeme všem, kteří
nám letos vše připravili, vzpomínáme a prosíme Boha o posilu

Pro všechny vzácné kněze, apoštoly pražských předměstí.

[[

Příklad Nového Bydžova.
, Každá nová a krásná myšlenka dovede uchvátiti a nadchnouti
mládí. Mladého jinocha — bohoslovce, budoucího kněze, jehož mysl
si kreslí kouzelnými představami obraz práce, horlivostí a utrpení
svého budoucího života pod rozevlátou korouhví Ježíšovy lásky,
dovede chytiti za srdce“ krásný čin a velké dílo jeho spolubratra,
když jej vidí horliti a opravdově usilovati o vítězství Ježíšovo V du
ších jeho oveček. ]e přirozeno, že touží znáti aspoň poněkud tajemství
jeho úspěchu v pastorac1.
Kniha dp. Josefa Mádleho „Kněz organísátor" je svým obsahem
tak zajímavá a poutavá, že není možno, aby nepůsobila na mladé
srdce bohoslovecké a kněžské, které přímo cítí potřebu přiblížíti
se k srdci jejího původce. Netřeba se diviti tomu, že se na letošní
II. organisační kurs bohoslovecký, pořádaný sdruženými katolickými
spolky v Novém Bydžově ve dnech IS.—23. července 1931, za du
chovního vedení prof. dra. Buryška vicerektora semináře z Hradce
Králové a dp. Jos. Mádle, duchovního rádce novobydžovských or—
ganisací, sjelo na 120 bohoslovců a kněží, jednak aby poznali osobně
z blízka složení a organisaci novobydžovských katolických spolků,
jednak aby vyslechli pokračování přednášek o spolkové práci ve
smyslu „Kněze organísátorť. Průběh celého kursu byl velmi srdečný
a přátelský. Oči posluchačů přímo visely na ústech přednášejícího,
který sverázným Způsobem své jadrné, krásné mluvy rozvíjel ve
svých přednáškách velikou myšlenku katolické akce „Organisátor
kněžstva". Organisátor kněz organísuje své ovečky. Farář organisuje
mladé kněžstvo a bohoslovce a všechny dohromady organisuje pas—
týř diecese; věřící i kněží, vo'áci i důstojníci mají býti sešikováni
v silnou, mohutnou armádu Říma. Přednášky vyjdou zase tiskem
a jistě po nich s radostí sáhne každý, kdo chce úspěšně pracovati
pro zájmy Kristovy, pro spásu nesmrtelných duší.
Myslím, že Nový Bydžov stojí za návštěvu již z toho důvodu,
aby byla poznána organisace tamních katolických spolků a aby byly
shlédnuty výsledky práce kněze, jehož srdce je plno lásky k duším
a jehož úsilí o pokatoličtění farnosti je provázeno opravdu bohatým
Božím požehnáním. Obětavost a vzácná láska novobydžovských
katolíků, jak , ji poznali a pocítili účastníci loňského i letošního
kursu, jsou nejlepším svědectvím pro dílo, které P. Mádle pro bo
hoslovce koná. Nový Bydžov je rozhodně krásným příkladem pro
„kněze i věřící všude jinde.
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Kdyby se začalo jinde podobně, jak se začalo a pracovalo v
Nov. Bydžově, dostalo by mnoho i našich moravských farností
novou, „katoličtější“ tvářnost a duch katolických spolků by ožil
novým, hlubším, duchovnčjším životem. Zatím zůstáváme dlužníky
Nového Bydžova a jsme mu dokonale vděčni, že ie nám příkladem,
vzorom a novou cestou. Za to Všechno: Pán Bůh zaplať!
Účastní/e kursu.

ROZHLEDY
DOZNÁMKY O LÉONU BLOYOVL'
— Bloy. Tot jméno. jehož ozvěna mocně zaléhá i mezi nekatoliky.
Proslulý námluvčí Absolutna. Misionář. jehož slovům se těžko uhýbá.

„Věrný služebník“. „spolupracovník Vykoupení“. „rytíř Matky
Boží v slzách“, „pamůetistan vyrážejicí svůj křik v chmurném
zoufalství nad zpustošeným ideálem', „vypovězenec“ a „žebrák ne
vděčník' a jak dále by se mohla vypisovat krásná a paradoxní
a přece tak Opravdová epitheta. jimiž se buď sám s lehkou ironií
nazývá, či jest zahrnován svými přáteli. Měl dar obraceti duše. Ale
právě proto se ho lidé tolik bojí. Bojí se, aby nepohnul jejich
ustálými vodami, naparfumovanými tlaštičkami srdcí, aby se do—
opravdy nemusi/i zřeknouti lhostejnosti & pošetilosti. Bojí se při
znati, že jest Bůh, nebo nepřipouštějí důsledků. Obávajíce se ve
své směšnosti, aby Bůh neviděl jejich lenošení. uspávají Ho -—
domnívají se aspoň — nasládlým optimismem. Toho Bloy nesnesl.

Protože pravé jeho posláníjest pomáhati v obhájení

pravého

náboženství,

býti udatnýmochráncemPanny Marie.

strhávalzlidi cáry falešného obdivu a sám je nutil k tomu. aby se
stali pokornými. když sami byli ve věcech viry (tedy vzáležitostech
vznešeného a celého života) tak netečni. Stejně jako papež Pius Xl.
důtklivě připomínal, že nikdo není vyňat z povinnosti přidružiti k úctě
k Bohu činné _pokání a nápravu nesčetných hříchů. Jde od jednoho
k druhému a tluče na jeho dveře, připomíná mu blížící se smrt.
A toto jeho povolání trvalo hezkou řadu let.
Narodil se v roce 1846, před revolucí. která mu do prvních dět—
ských dojmů mísila jed nenávisti. ale neublížila mu. Prý už ve dva
nácti letech se projevila jeho originelnost, jakási zatvrzelost a vzpurni—
ctví. ale při tom se už také ukázala hloubka duše, přemýšlivý a zpytavý
' Některé myšlenky jsou přejaty z knihy „Léon Bloy, jeho dílo, jeho poslání"
od Jacques Loreilhe. Tato kniha vyšla u Kuncíře 1951 v překladě J. Zaorálka.
Jest to jediná česká kniha o Bloyovi, která přesně řiká, proč on žil. nebo jinak.
co bylo jeho posláním. Nejsou to totiž domněnky, nýbrž citáty 2 jeho knih. které
jsou tak důvodně sestaveny. že dávají bezpečně viděti duši básníkovu v celé její šířce
a hloubce. V prvním díle jsou také krátké a vkusné zmínk o jeho díle v histor. po
stupu.
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duch, odhodlání býfi sám sebou ve sfolefí. jemuž říkal Léon Daudet
„piíomé“. VIB lefech přišed do Paříže, nalezl v Barbey d'Arevilly
věrného přífele. jenž mu byl až do své smrti Oporou. R. 1870 vsíou
pil dobrovolně do armády a v bojích byl fak sfaíečný. že si získal
pochvalné uznáni. Těch několik válečných fýdnů bylo pro něho do
brou ornicí. Po návratu složil ze svých vzpomínek knihu „Krvavý
pof“. klerá právem nalezla v C. Bernovilleovi oddaného obdivovafele.
Po několik let byl spolupracovníkem v pověsfné „Černé kočce',ale
„myslí—ličlověk. sfarosf/ivě na absoluíno. není možné, aby se živil
pocíivou prací v íisku,“ jak kdesi napsala Rachilde. Osfaíní jeho ži
voí jes! bojem za Církev. Nezjednává jí domovské právo na zemi,
fo má, chce však, aby Církev byla slavná. Jesť na přední výspěa
boří svůj meč. kferý jesi věru dvojsečný. do srdci zloslníků, „psů před
prahem Církve“ (Deml), věru lepší kvalify než je náš Machar. Na
druhé sfraně hro! jeho meče bodá a dráždí kafolíky samé, pokojné. ale

ne neškodné. zvlášfě nepodařené kněze.Jde mu o slávu

Církve

a proto nedovede odpoušíěf. Dovede-li s lehčím srdcem přejí! pro-
cífěné hnusnosfi Zolovy, neumí a nechce obejífpropasfi bídy a vrchy
pýchy a prolákliny směšna kléru. Ať jesf kněz podle Srdce Páně!
Neboť bude-li vražděn současnou dobou, může bý! mučednikem. Ne
žáda' foho sám, žádá fo proío. že Panna Maria si fakových kněží
přeje. Ne nadarmo lkala plačic na La Saleřfě. Její nářek se hlu
boko zaříz/ do srdce Bloyova, zjih/ého folikerou láskou a jařého
ůfrpnosíí; sfal se Jejím ryfířem. .ryíířem Matky Boží v slzách“. Ob—
hájení Panny Marie před světem, fo jesf mofivem knih — ba živoťa
Bloyova, Neměl na růžích ustláno & lrávil frpké dni, když jemu a
jeho děfem vrzal v zubech suchý chléb, a když jedl chléb pohrdání
a výsměchů, jež mu podávali fi, kferým chtěl pomáhal. Zemřel by
býval, kdyby nebylo Chleba jiného, klerého neubývá a klerého je
vždycky přebyfek.

»

Sfačí to, aby se pochopilo s obdivem. co mu dávalo pravé ná
božensfví i jako člověkovi i jako umělci. Porozumíme jeho žívofu,

porozumíme-li uírpeni. „Ráj pozemský, tof utrpení. a není zde jiné
ho,“ napsal v úvodě k Živofu Melaniinu. A jaké byly pos/ední jeho
dni? Jako dni pravého křesťana. Zaopaířen všemi sv. sváfosfmi u
mirajících zemřel 5. lisí0p. 1917 v Bourg la Reine, nedočkav se
konce války, kdy snad by byl uviděl čásfečne' odškodnění za r. 1871.
Jsou fo dvě daía pro přáfele Bloyovy zajímavá. Jesf ovšem za-
jímavo slapovaí i jeho liíerárni práci, dafa. kdy co vyda/,' ale io
patří do podrobnější monogralie, osiafně doví se 10 každý při čeí—
bě jeho deníků. Co jes! nufné, aby bylo připomenufo. jesi jeho
1 V českém překladě vyšly řakřka všechny jeho knihy vDobrém díle ve Sťare'
Řiši.Není třeba, abychom je doporučovali, neboť Dobré dílo jes! samo dobrou za'
rukou (nemyslím jen co se íýče obsahu — jest osíaíně známo, že vDobrém díle ne-
byla vydána kniha, klera' by neměla skuíečně vysoké ceny uměleckéa nebyla „posel
kyní lepších dob“ — nýbrž fake' co se týče úpravy). Nechci jmenovat překrásných..
vydání spisů svěiců. jedinečných v naší náboženské liíeraíuře. ani knih moder-
ních auřorů — bude povinnosfí budoucích lef. aby je pochopily — upozorňuji jen:
na některé z význačných knih Bloyových. na „Zoufalce', na „Chudou ženu“, na „Ta..
klera' pláče“. Zaslouží/y by si, aby už konečně byly známy.

27

poslání. Bloy žil pro Ježíše Krisla. pro Pannu Marii a pro Církev.
Byl-li při tom umělcem, viděl, že je mu fo jen na obfíž. „Jesf-lí
mění v mém zavazadle. fím hůře pro mne! Nezbývá mi, než abych.
uvedl v službu Pravdy. co mi bylo dáno Lží. Násfroj nejisfý a ne
bezpečný. neboť podsfařou Umění jest vyfvářefiBohy'. (Chudá žena.)
V obětí jes! smysl jeho živofa, výboj jesf jeho způsobem. Byl si
příliš bolesfně vědom, že jesi úplně zabořen do hnusu svěfa. jsa
šťasten, že je vyňat ze zákona o prolínání. pracoval i když po!
.s tváří mu sííraly poličky a hanba. Chfěl být „mi/es Chrisťi“ a chtěl
být“v té vřavě nejhorší a nejnebezpečnější. Dobrovolně se dal na
1qu vojnu, fřebaže při svém nadání mohl býti u žlabu překypujícího
——býf ovšem živ podle měšfácké morálky. Kvas revoluce byl mu
k dobru. naučil se boural skvěle. Nebál se, že by rozvra'fíl svčl.
ikdydy se mu podařilo rozvráfif malodušnos! a zpráchnive'losf. kdyby
z hnízd duší vyhnal Safana. Bouří se. ale s velikým klidem .- „Vzíek—
losf jesf bez mocí, psal. a svědčí zvlášfč odbojníkům. Nuže jsem po

_pravcemposlušný m.“ Jeho vyjíždky profi všemu, co neslo na so
bě pečeť mčšfáclví a co bylo zohyzdčno duchem svěfa, podobají se
výpravám za křižáckých válek: jesf v nich síla a důstojnost, nadšení
— až náruživosf. A všecko to dělá jako pokorný služebník, sve'
trofeje přínáší k nohám Te',která pláče a kíerá jesf nazývána Omni—
.pofenfíe supplex. Všechnu svou sílu. všechno své nadání zužiikuje
fak. aby pofěšil Zarmoucenou. Láska k Naší Paní nebyla modou.
byla hlubokým soucííem, kterého jest schopna jen duše vznešená.
v ní byl i kořen jeho bolesfi. Zjevení Panny Marie La Saleííě stalo
se pro něho událosfí osudovou. Sfále a slále se k ní vracel. až
„konečně v „Te'.kťera'pláče“ projevuje svůj siesk nad nepřijeiím Panny,
nad pohrdavým Jejím umlčováním, bolestně líluje. že nadarmo Naše

Panívola':„Jesflímůj lid nebude se chfííipodrobifi. bu

du nucena

upusfi'íi

Rámč svého Syna'.

(Nelze mluvili

.o Bloyovi, nezmíníme-li se o féťo nejpodsfainčjší složce jeho díla.)

Kdo by se neobdívoval jeho oddanostíkíerou mnozípojmenují šílenou
a kferá není ze současných dob, nýbrž vyvážena z hluboké slud
nice síředověku?
Svým způsobem umělce. nenapodobífelným. prosekával se do
chladných srdcí členářů. ba diváků, otřásal jimí a probouzel ze za
kletí jejich uvadlé cíly. (Nemůže se, říci,že neměl naprosfo žádných
_přátel; byl jich malý hlouček, ale za fo vřelých a spolehlivých)
Obracel jinovčrce. dal vzpamafovafi se vlažným, stal se „spolupra—
covníkem Vykoupení“ Za svou lásku ke Spáse dosli dlouho byl mu
čen na kříži svého života. a Věra v míru může nyní odpočívali jeho
íčlo po boji. Jeho dílo dosli rozsáhlé a dosli hluboké. aby se za
chránilo samo. bude síále fak naléhavě mluvili jak k děíem fčch. kleří
mu byli potěšením. fak k polomkům ničemných, nevídaných fupců
.a k chásce vzdělanců, kfeří neuznají za dobré a skufečné leč fo, co
..rozdrfí jejich zdravý a silný chrup.
Defuncíus adhuc loquífur.
J. D.
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NOVÉKNIHY

Isidor Vondruška : ŽIVOTOPISY SVA
TÝCH. Díl III. V redakci A. Stříže d
záštitou Svatovácl. ligy v Praze, vyda L..
Kuncíř, Praha.
Nynější velmistr dominikánů Gillet jako
V této části se pojednává o nových
lovaňský profesor byl oblíbeným konfe
renciérem studentů. Výbor svých předná řeholních řádech středověku, jak povstá
valy z vnitřní nutnosti reformy. Tak jasně
šek metodicky sestavený uložil v knihu,
září myšlenka, že Prozřetelnost Boží v kri
jejiž český překlad, na němž lpí mnohde
tických dobách vzbuzuje muže a ženy,
pečet francouzského originálu, vyšel jako
aby byli nástroji ]eho vůle.
2. číslo knihovny Filosofické Revue. Gillet
tenář má možnost aspoň částečně na
probírá všechny mravní momenty, jež
zušlechtěny sdružují se kolem rOZumu hlédnout do vývoje řádu sv. Františka,
a vůle a tvoří tak karakter: Sociální ro— sv. Dominika, Tovaryšstva Ježíšova a i.
středí, vášně, egoismus, smyslnost, n vyk
Zároveň pěkně v pořadí dějin lze se vžíti
atd. V krátkých odstavcích, do nichž (1— v duchovní život těch oněch světců a
čelně látku rozdělil, snoubí se hluboký
světic. Pěkně je probrána otázka o sv.
Janu Nepom., husitství a protestantismu.
vědecký postřeh s půvabnou francouz
Dílo toto je důležité jak pro laiky tak
skou lehkostí a bystrými růhledy do ži
vota studentského. Zdůraznuje zaslouženě duchovní a jistě řispěje k podrobnějším
životopisům — jež budou psány jako toto
přirozené síly a prvky mravního života
dílo v reelní životnosti. Ne strádatelné
a vykazuje jím náležitou působnost vmrav
ním rozvoji, neboť milost řirozenosti
l.
jsou pro školu historické podo izny_vžíxtu.
neničí, ale zušlechčuje. Kníž a prokáže
vysokoškolskému studentu, který ji oprav
Kardinal/“l. E. Manning: O DUCHU

Dr. M. 5. Gille! 0. P..- VÝCHOVA
KARAKTERU. Filosofická knihovna, 0
lomouc. 10 Kč.

dově promyslí, mnoho dobrého; ukáže
zejména jak násilně a lehce pojí se nad

SVATÉM. Přeložil Prokop Holý. Edice
Krystal Olomouc. 1931.
Cenné, ba vzácné dílo konvertity, jenž.
veřejným vyznáním napravuje omyly,
neboť pravdě jsme dlužní zadostiučinění.
S isovatel krásně zdůrazňuje, že rozum
lids ý nemá jiné volby, leč býti bud' žá—
kem nebo kritikem Zjevení Božího. Duch
Boží, Duch svatý, qui ex Patre Filioque
procedit, jest zřídlem života, což znamená
„nebe a země pominou, ale slova má ne
pominou“. Mluví o poslání nebo úkolu
Ducha sv. a dotýká se tak poměru Jeho
k Církvi, rozumu, Písmu a tradici, z če
hož jasně plyne jednota a nepřetržité trvá
ní Církve, jako jediného a nutného pří—
stavu spásy.

stavba
lidským.řádu milosti k přirozenýmŠ silám

Tb. Dr. Ayguslin Neumann O. 5. R.:

PROSTONARODNÍ NÁBOŽENSKÉ

dle dokladů konsistoře králové
hradecké. Družstevní tiskárna v Hradci
Králové 1951.
Co všechno se může podávati jako
„objektivní“ historie, jak jednostranná a
přehnaná fakta mohou se popularisovati
t. zv. historickými romány, toho klasic
kým dokladem je doba t. zv. Temna.
Dr. Neumann sáhl k četným dokla
dům královehrad. diecese. dosud téměř
neznámým, aktům konsistoře a referátům
misionářů, v nichž se obráží
stup pro
nikajících proudů nekatol. a ůs' ovná snaha
zabrániti jim. Poznáváme, že misionáři
nejednali s nekatol. hrubým násilím, ale
mírně a laskavě, že vrchnost neb la mi
sionářům nakloněna, že nutno u initi si

Vzácné jsou důkazy z Písma sv., velice—

vítané z Otců a dějin.
Nutno děkovat p. překladateli i nevšed
ní snaze po obrodě duchových hodnot
olomouckým vydavatelům. že podávají
inteligenci toto dílo.
—Iík.

„razrobraz
ničení
nekatol.žeknih,
ti aděny obyly
dobrými,
jinak,které
než
jak jsme byli zvyklí, musíme
'eti
na nekatolíky a celé hnutí atd. — Z toho
vysvítá, jakou cenu má kniha zvl. pro
kněze a katol. inteligenci. Latinský mate

Fr. Veber: SV. AUGUŠTIN. Vydala Ju
goslovanska kniigarna v Liubliani 1931.
ečetný národ slovinský může se vyká
zali novým filosofickým dilem Fr. Vebera.
Po knize „Filozofia'. vyšlč loniv Lublani.
přichází nová jeho práce: „Sv. Auguštin“.
podávající základní filosolickě myšlenky sv.

riál, jehož autor použil, je připojer;ča. .

29

G. Chardon: VZPOMlNKY ANDĚLA

Augustina. Celé dílo je rozděleno v pře
hledně a zajímavé statě. čímž práce jenom
získává na ceně. Zvláště poslední stat za
ujme každého srovnáním názorů Augusti
nových a názorů naší doby, vyznačující se
antropocentrismem. skepticismem. kolektiv
ním socialismem, technicismem a jinými
moderními —ismy.
„Sv. Auguštin“ je pěkným obohacením
vyspělé literatury slovinské, předčící mno
hé z národů slovanských.
r.

STRÁŽCE.

Dominik Pecka: CHEN NA ZEMI.
Myšlenky a příklady. Cyrilla-Methodějské
knihkupectw Gustav Francl v Praze I.
Kč 26'50.
Žhnoucí plameny Boží lásky dotkly se
čela lidstva, ab smyly mylné smýšlení,
nadřazené „ná oženskému opojení“. —
Dominik Pecka v hlubokých úvahách o
Nejvyšším dává poznati Boha vznešeného
a jeho lásku. Oheň na zemi — oheň las
ky Boží, jenž musí zachvátit všechny. —
Jednoduché, jasně mířené věty, zasahují
hluboko v duši. Podkladem je Písmo sv.
a rozsáhlá světová literatura, jež mistrně
z racovány srší ohnivé blesky zářících pří
k adů. Kniha nabízí pouze srdci a má moc
je uspokojit; vola k člověku, aby vznesl
své srdce, zkornatělé v šílených požitcích,
chápající jen hmotu, studené, ale přece
bolestně toužící k věčnému cíli — k
Bohu.
Peckovy příklad , vybroušené a jasně

žený z výroků z Písma sv. a z nejlepších
církevních spisů v rouše krásné povídky.
Každá kapitolka obsahuje hojně poučení
a povznáši k nebi.
Knížečka je vkusně vypravená, pěkně se
čte a jest levná. Vřele ji doporoučíme
každému.

Jaroslav Durych: ESSAYE.U Ladisla
ve Kuncíře v Praze, spisů sv. IX.
Toto druhé vydání devíti essayí Dury
chových, většinou známých také z časo
isů, ukazuje nám básníka v jakémsi vněj
ším klidu, vyváženém tím jasnozřivější
pronikavostí pod povrch bytostí, věcí a
jevů, odkudž vynáší příjemné záchvěvy
neslýchaných a nevídaných zkušeností, vy—
koupených mlčením odříkavým a vášni
m, nasloucháním ukázněným a řebys
trým, viděním nadšeným avšak presmut
n m.
Sladká něha z odlesku ztraceného ráje,
bolestný stud vyhnaných, nahořklé chuti
pozemských vůní, hrůza radosti, smutné
krásy tajemství ducha, o tom všem me

kolorované, osvětřují otaZníky, jež se
mnohdy naskytnou. Kniha je rozdělena
na pět dílů: Věčn Otec, Boží Syn, U
těšitel, Duchovní zivot, Šlépěje. — em
ný odlesk lásky věčné Pravdy 'a stří rný
paprsek velebnosti Boží vine se celou kni

ou.

PřerOv. Šířava 7. 12'— Kč.

Dilko obohatí naší náboženskou literatu
ru v oboru. v kterém je dosti slabá. Pro
to tu milou knížečku. skvost literatury ná
boženské. vítáme s velkou radostí.
Předně připomíná důrazně ůtěchyplnou
nauku o andělích strážných — a takové
potěšitelné nauky je třeba dnes nejvíce
hlásati a to nejen dětem. ale i všemu ro
zervanému a zoufalému lidstvu.
A za druhé: Chardonova kniha poučuje
milým způsobem — jako ušlechtilý román
— ovýznamu a povinnostech křesťanské
ho života v nejrozmanitějších případech.
od narození až do hrobu. Možno říci. že
tato kniha je důkladný katechismus. slo

Sa.

TEREZIČKA v pensionátě sester bene
diktinek. Vydaly Školské sestry O. 5. F.
Praha-Vinohrady, Korunní tř. 4. 1931.
Podle ti'anc0uzského originálu.

dituje Durych, jednou s nadšenou ros
totou bratra kvítků, jindy se zamyš enou

hloubkou otce kazatele.

—-lr—

C. F. Ramuz: KRÁSA NA ZEMI. Přel.
Anna Kučerová. Vydal Lad. Kuncíř v Pra

Fialko našeho Opatství
růžičko, jež jsi se dala v plen
Ježíši v stínu karmelských stěn. . .

Tak začíná tato knížka. — „Zase o sv.
Terezii ]ežíškově? Už by jich byla po—

ze 19 3 1.

e to román, není to essay, jak bychom
ěe ali odle nadpisu. Nezvyklý titul, ano
nezvykíý však i. obsah. Není to vlastně
pravý román, není to také pravá báseň
v próse. Je to lesk, zvuk, touha, radost,
reznčka“— prostinký název, jak ona sama barva, smutek, krása. Průmět skutečnosti
c_htělabýti vzývána, až bude v nebi. Ky
do krásna. Subjektivní barva vidění. Děje
učkavzpomínek její bývalé učitelky. Ke jest tu málo: Chudá dívka, osiřevší,pri
konc1 shrnut ostatní životopis, též blaho
jede z Ameriky do Francie ke strýci ka
řečení a oslavení. Obrázkové přílohy do— várníkovi. Hrubá a sobecká teta ji vyžene.
plňují zlatý rámec, do něhož mistrně je
Ujme se jí starý rybář a věnuje jí prosto
zasazen obrázek nám tak milý —- podo
srdečnou, ale tím upřímnější éěi. Není
benka „květinky Ježíškovy“. „Leo“.
si vědoma své krásy, která op jí a všech

malu celá knihovna!“... Tak si mnohý
myslí. Co nového? A přece! Podává se
zde dětství a mládí sv. Terezičky. „Te
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ny k sobě vleče, Má jen jedinou čistou
lásku: k hudbě. Několik lidí, každý na
svůj vrub, 'i chce unésti, podaří se to však

jen Hrbá kovi, který ji odvádí hrou na
harmoniku. Tolik je děje, ale lyrika je
vše ostatní: srdce, zrak a snad melancho
lický zpěv. I kd
se všechno každému
nemuSi stejně lí it, v celku je to kniha
milá.
a.
Jakub Deml: MÉ SVĚDECVl 0 OT.
BŘEZINOVI. Vydal R. Škeřík Praha —
Na Perštýně č. 2. Stran 554. Cena 86 Kč.
(Možno dbatati přímo u autora]. D. v
Tasově.Studujícím opravdu potřebným sleva.)
Když Jakub Deml vydal knihu o Ot.Bře
zinovi, byli jsme svědky zajimavých zjevů.
Vrhli se na něho lidé se všech stran pro
fesoři. lékaři. písaři, učitelé. politické stra
ny a prohlašovali ho veřejně a zřejmě za
lháře. falsifikátora. agitačního politického
exponenta. člověka beze ctí. za mrcho—
žrouta. A povstali lidé na ochranu. odmítli
výtky a upozornili na obsah, smysl a vý
znam Svědectví.
Jakub Deml však tu posta\il zBřezino
vých soudů a řeči zrcadlo před duši ná
roda a ti, kteří tam uviděli sebe jako na
dlani. dle pravdy, vrhli se na něho: jsi
lhář — nevěřime ti.
Co toto ještě ukazuje? Dnes už se nic ne—
ví "o zpytova'ní svědomí. Nikdo se neumí
podívati do sebe. uvážit v klidu své hříchy
a chyby a říci si: chybili jsme. mýlili jsme
se. A je přece zcela jisto, že ukázati ná
rodu a jeho vůdcům propast do které se
řítí a donutiti ho. aby se nad sebou za
myslil a sebe poznal jest nejlepším darem
národu i přes nepřízeň doby a směrů. A
říci pravdu národu v jeho kritické době
jest láskou k vlasti per eminentiam.
Ale co nejvíce mnohé proti Demlovi
popouzi, je důkaz z díla a úst Ot. Bře
ziny o naprosté nutnosti a božském oprá
vnění Církve katolické a Březinovy přísluš
nosti k Církvi.
Nedejte se proto másti křikem a čtěte
ji poznáte tu knihu živou. podávající ob
raz Březiny člověka. i nový hluboký vhled
v jeho dílo.
If

jsou společným majetkem všech Slovanů.
a jež známe i z prostonárodního básnictví
našeho (Hřích a pokání. Loupežník pod
jabloní a j.) Tím lépe můžeme vychutnat
osobitost ruského podání těchto apokryfů.
jejich zemi'ý humor. ostré vyhrocení cha
rakteru — tak to lidová tvorba vůbec ráda
činí — dále vybroušený a ustálený způsob
vypravovací, který se zde sice nerozbihá
do epicky širokého toku jak při proslu
lých zpěvech bohatýrských. ale zato září
prostou čistotou něhy a jiskří stručnosti
a spádem, úspornosti slova až básnickou
poetičnosti (Žaltářj krále Davida). Bable
rův překlad je mistrný. Nad touto knížkou
by měly radost děti (ovšem některé natu
ralismyl). jak je prostá, a potěší se ji
náročný čtenář. tak je půvabná. —er.

„RUSKÉ \APOKRYFY. Vydal a přeložil
Otto F. Babler v edici Hlasy, Svatý Ko—

peček u Olomouce.
Neobyčejně úhledné knížka. ozdobená
dvěma archaisujícími dřevoryty Rudolfa Mi
chalíka. nás radostně uspokojí nejen svým
zevnějškem, nýbrž i svými vnitřními kvali
tami. Legendární látky biblické jsou často
prastarého původu a sdílí a obměňuje je
tradice nejrůznějších národů a tak je tomu
i s motivy některých čisel této knihy. jež

Josef Mádle : ORlENTEM. Vydánoná
kladem katolických spolků v Novém Byd
žově. 1951.
Mnoho jest již knih jednajících o cestě
do Svaté země. Cesta tato, která vždy byla
a dodnes je zbožným přáním mnohých, na
každého jinak působí. A pak i tento ce
stopis má svůj vlastní svéraz. Poukazuje
na to podtitul knihy: „Dobrodružný cesto
pis katolického kněze s náboženskými re
llexemi.“ Sloh je barvitý, poutavý a velice
výmluvný. Bedlivé oko pozorovatele postře
huje přírodu i lidi do podrobností. Při
památných historických místech připojuje
úvahy na souvislost se současností. Tak
na př. u jezera Tiberiadského (str. 107).
dojemné shledání s Kristem eucharistic
kým v Magdala, (str. 116—117). u Bo
žího hrobu (str. 146), na Golgotě atd.
Jsou to stručná. ale výmluvnákázání, v nichž
dojetí zaplaví duši čtenářovu. A v nich
jasně probleskují základní myšlenkya plány
katol. spolku známého kněze-organisátora.

.Leo.“

Tvůrčí dílo. DÁBLÚV DÚM A ]INÉ
POVÍDKY. Napsala M. Sadovská. Vyšlo
jako příloha časopisu „St:-až“ v Třebíči.
Vytiskla Slezská lidová tiskárna v Opavě.
Málokdo odváží se mluvit tak otevře
ně, jako romluvila spisovatelka v tomto
dílku. O strašujícími příklady ukázala, do
jaké bídy byly přivedeny ty, jež snažíce
se „zvítěziti nad zastaralými předsudky
svých babiček“, řekročily přikázání Boží,
jež praví: Nezalbiješ! Nemoci nevyléči
telné. rozvrat rodiny a manželského štěstí
nezbytně stíhá ty, jež pohrdly a odmítly dát
život dětem, jež jim Bůh chtěl svěřit.
Knížku tuto, jež může způSObitmnoho
dobrého a může mnohé nešťastnice za
chránit před strašnými následky chvilko

ru
it.
véč_nerozvážnosti,
můžeme všem dopo—
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Anton Orel: OECONOMIA PEREN
NlS. Die wirtschaftslehre der Menschheit
ůberlieferung im Wandel der Zeiten und
in ihrer unwandelbaren Bedeutung. l. Band:
Eigentum und Arbeit. ll. Band: Das ka
nonische Zinsverbot. -— Mainz, Matthias
Griinewald;str. 4-45-j-5íO.cena 12'-+9'-M.

né skutečnosti. opravdovou láskou a sou
citem se zotročeným člověkem XX. století.
upřímnou snahou pomoci i kdyby to stálo
bolestné řezy v soudobém řádu a zřízení,

Co Čecha uráží je asi dvakrát použitý výraz
„Hussitenstaat“, ' výraz divně kontrastující
se seriosní prací. Doporučujeme k oprav-—

dovému studiu!

17. září 1931 slavil autor ve Vídni svoje
padesátiny; je význačným členem. vlastně
vedoucí hlavou reformně sociální— kato
lické školy v Rakousku. Do jeho okruhu
patří známá jména: Dr. A. Horvath O. P..
prof. na Angchileu. D. F. X. Landmesser,
Dr. Laros. Dr. Ev. Kogon ——
mnohé články
těchto autorů bývají v Schónere Zukunf.
Jestliže před válkou byly již různé směry
mezi katol. sociology. je samozřejmě. že
válka i všechny ty otřesy, jež byly jejím
výsledkem, jen utvrdily tyto směry v jejich

jp.

Severin Růffgers: DAS BUCH DER
GOTTESFREUNDE. Herder & Co. Frei
bu im Breisgau 1951.
Žgivotopisy přátel Božích t. j. svatých
omezují se na několik črtů z části také
legendárních. které však jsou tak vybrány
a seřazeny. že světce pěkně charakterisuji.
Působí prostým a milým dojmem. Je to
dobrá myšlenka, přístupným a poutavým
způsobem ukázat mládeži krásné vzory
světců. Ovšem ani zdaleka nemůžeme zde
hledati všestranného a kritického zhodno
cení života a významu svatých, kteří mají.

odlišnostech: opravdovost kat. badatelů
pomoci zuboženému lidstvu vjeho zoufalé
situaci vyhranila dva nejvýraznější směry:
směr, který akceptuje současný řád a jen
na jeho základě korriguje — představitely
jeho jsou v celku Jesuité a ůstředna vMiin—
chen Gladbachu —. a směr radikálně
sociálně reformní na podkladě protikapi
talistickém representovaný předevšímOrlem
a výše uvedenými autory.
Orlova pentalogie „Revision der Wirt
schaftsaullassung“. k níž patří5 díly„Oeco
nomia perennis“ jest programem tohoto
směru. Byla očekávána s velkým zájmem.
který dovedla uspokojit! Hlavní její před

nosti je jejív jasnost.
močarost
řešení. dokumentárnost a při
Základní pojmy. pojem soukromého ma
jetku a pojem práce jsou probrány v pr-.
vém díle. Rozlišuje pohanský pojem abso
lutního neomezeného vlastnictví od našeho
pojmu. který v sobě obsahuje sociální za
tížení odvislé ne snad jen od lásky. ale
přímo jako povinnost závazné. Historie
dokumentuje mu jeho názor. Druhá otázka
je snad nejzávažnější a v důsledcích nej—
radikálnější: práce je jediným zdrojem
hodnoty. neboť na práci se konečně dají
redukovati všechny náklady. Rozebírá po
jem kapitálu. úroku. renty a lichvy. Ve
svazku druhém zabývá se úplně jen cír
kevním zákazem úroků. Problém tento již
před válkou nahozený — n. př. Vřeštál:
Lichva — řeší ostře protikapitalisticky:
ukazuje na kanonický zákaz. který nalézá
u církev. Otců, scholastiků. církve středo
věké. rozebírá stanovisko soudobé. CJC
c 1543. Zajímavá je nápadná shoda s ná
zory Drť Kordače.
Práce upoutá svým svěžím, skoro až
vášnivým tónem, zaujetím pro zlepšení hroz
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Konrad Kůmmel: .HElLlGEJUGEND
ZElT“. Freiburg im Breisgau. -— l'lerder
&Co. G. m. b. l'l. Verlagsbuchhandlung.

Str. 370.

Již název knihy. pak hlavně titulní o
brázek („Kristus, přítel dítek“) a ostatní
tři obrázkové přílohy ukazují. co tato kniha
obsahuje. Tímto vším je na prvním místě
určena mládeži. Avšak jak v předmluvě
naznačeno je i pro dospívající mládež a
vůbec pro všechny, kteří mají o mládež
a její výchovu zájem. Cílem 29 různých
ze života vzatých události je — ukázati. jak
působí krásný okamžik prvního sv. přijí
máni na praktický život na př. rodičů.
jak způsobí mnohdy nápravu a obrácení
jiných. Podkladem všech těchto příběhů
je poznání. že prakse častého a pravidel
ného sv. přijímáni může skutečně zajistili
„svaté mládí“.
eo“ .

Linhard! Robert: UNSER GLAUBE.
Herder. 1951.
Zásadou katolické inteligence musí býti:
„Vím. co věřím.“ roto se má v tomto
směru vzdělávat a sáhnout i k tomu. co
bývá pokládáno za proprium' theologů a
kněží— k dogmatice. K studiu tomu do
bře všem poslouží Linhardt tímto svým
dílem. Když objasnil v několika kapitolách
předpoklady víry. staví dále celou budovu
dogmatiky na čtyřech pilířích katolického
učení: na tajemství Božství. stvoření. vy—
koupení a milosti. Jednotlivé články pěkně
vysvětleny. důkazy z rozumu přizpůsobeny
čtenářům vzdělaným.jimž je kniha určena.
Dílo je důstojným pokračováním jeho
předešlých prací. hlavně posledního díla

„Unsere Ideale“ .

Az.

]. Excelence Msgre Dr. KAREL KAŠPAR,
arcibiskup pražský, primas český. Narodil se 16. května 1870 vMirošově u Rokycan,
vysvěcen na kněze r. 1893, kanovníkem u sv. Víta 1907, světícím biskupem 1920,
biskupem v Hradci Králové r. 1921, nastolen u sv. Víta dne 15. listopadu r. 1931.

]. Excel. Msgre Dr. JOSEF KUPKA,
biskup brněnský, nar. 7. května 1862 v Černé Hoře na Moravě, vysvěcen 1884,
profesorem bohos oví v Brně 1890—1913, kdy se stal sídelním kanovníkem v Brně,
1924 biskupem a 1926 apoštolským administrátorem diecése brněnské, nastolen v Brně
ne 8. prosince 1931;

]. Excel. Msgre Dr. MOŘIC

PÍCI—IA,

biskup královéhradecký, narozen 18. dubna 1869 v Šebetově u Boskovic (Morava),
vysvěcen na kněze 1893, kanovníkem u sv. Víta 1912, 22. října 1931 jmenován od
sv. Otce Pia XI. biskupem královéhradeckým a nastolen v Hradci Král.
6. prosince 1931.

]. Excel. Msgre Dr. ANTONÍN WEBER,
biskup litoměřický, narozen 24. října 1877 ve Wolfsbergu u Rumburku, vysvěcen
1901, 1907—1931 katechetou a profesorem v Ústí n./L., kanovníkem v Litoměřicích
1927, biskupem 22.. října 1931, nastolen v Litoměřicích dne 6. prosince 1931

M*U
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Roč. LXIII. * V BRNĚ V PROSINCI 1931. * Cís. :.

Xaver Dítě' 0. Cr. .—

AD INTRONISA TIONEM:
jeho Excel. Dru K. Kaš'parovi,
arcibiskupu pražskému, primasu českému.

V slavnostní háv dóm se halí,
průvod kráčí ku oltáři,
arcipastýř v jeho středu —
zřít lze lásku v jeho tváři.
Krucifíx hned zbožně líbá,
matky bere požehnání,
oblečen již v roucho vzácné
před svatostánkem se sklání.

Na trůn sedá, ihned vítán
ústy biskupa je vřele,
a ten jménem všech tu mluví
za to množství lidstva celé.
. .

,

,

Arczbzskup
odpovzda
V,
,
I
, V V'
v uprimne
a krasne
recz,
V V
v
I ,
I
,

nacez
pozehnani davaV — VI
V ,
zbozny dav tu sklonen klecz.
V řeči své pak jedno přání
projevil náš otec nový,
mít z nás dobré, pravě kněze,
kazatele ]ežíš'ovy.
Nuže k cíli tomu kráčet
budeme jak dus'í lovci,
přání otce vždycky plnit
řádoví i bohoslovci.

—<>—
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NAŠEMU VELEPASTÝŘL
Svatý Otec, nástupce na papežském stolci svatého Apoštola Petra,
náměstek Boží na zemi, ustanovil Vás naším řádným biskupem, vrch—
ním pastýřem duší v naší brněnské diecési. Byl jste vyvolen Duchem

Svatým za nástroj Moci, Řádu a Správy Církve Římsko-katolické,abyste
byl nástupcem a zástupcem jednoho z Dvanácti, jež Pán a Mistr uči—
nil rybáři lidí. My bohoslovci jako čekatelé Svaté Služby Boží ve sva
tém Kněžství, poněvadž svou katolickou Věrou pevně věříme, že jste
se stal naším představeným na místě Božím, máme nejenom radost, že
nám Bůh v osobě Vaší Excelence dal nového pastýře, ale slibujeme
Vám v této radostné chvíli Vašeho uvedení v úřad velepastýřský, že
Vás chceme býti naprosto a neochvějně poslušni, v přesvědčení podle
učení naší Viry, že Vašimi ústy bude k nám mluviti sám Boží Syn
a že vůle Vaše jest a vždycky bude pro nás Vůlí Boží, vůlí svatou
a výsostnou. jsme dosud adepty velikého Důstojenství kněží ežíšový h,
ale věříme, že Vaše dobré, šlechetné srdce otcovské miluje v nás již nyní
své budoucí pomocníky na vinici Páně, jimiž se toužíme státi s po
moci Boží, s pomocí Vaší i našich vychovatelů. Za to, že láska Vaší
duše platí a patří na prvním místě nám, kteří se skrze svěcení přijaté
z Vašich rukou, chceme státi kněžími ]ežíšovými, za to jsme Vám u
přímně vděčni a poněvadž ničím nejsme, nic nemáme, nemůžeme Vám
nic jiného věnovati než ten nadšený zápal svých mladistvých duší,
roztoužených po svatém kněžství, horoucí lásku svých srdci a vroucí,
upřímné modlitby svých nehodných úst. V okamžiku, kdy se ujímáte
svého pastýřského u'řadu nad brněnskou diecésí, vysíláme k trůnu Bo
žímu své oddané a pokorné prosby, aby Vám Bůh dal hodně síly, mi
lostí a Svého požehnání pro Vaši těžkou a zodpovědnou hodnost, aby
se wplnil Váš krásný sen o zřízení katolického gymnasia a o prove
dení Katolické Akce v celé diecési.
O to prosí Boha na přímluvu Matky Boží a všech svatých s po—
korou a oddanou horoucností svých duší

všichni Vaši bohoslovci.

Já vím, že po mém odchodě veidou mezi vás vlci draví, kteří
nebudou šetřit stádce. Proto mějte pozor na sebe i na všecko stádce,
ve kterém Duch svatý ustanovil vás biskupy, abyste spravovali cír—
kev Boží, které si dobyl krví svou.
(Skutky„_ 20)
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Václav Vlček:

BUD VÍTÁ N !
]. Excel. Dru M. Píchovi, biskupu králověhradeckěmu.

Buď vítán! V srdcích radost čistá
všem září, vždyt nám pastýř dán,
jenž přicházíš k nám jménem Krista,
bud' pozdraven, buď požehnán!
S. nadšením v oku, v srdci s láskou
na svatou viníci jsi přišel sem —
ó, kéž se nezryje skráň vráskou

a nezavlaží slzou zem!
jak temně světem letí mraky
'

a blesk“ se míhá oblohou —

Tý s prosbou zvědáš k nebi zraky
za lid svůj, za zem ubohou . . .
Kéž není “na Tvé cestě hloží,
však požehnání stkví se zář —
V
,
V V
VI
a zence mnohe na _zen Bazz
nebeský sešle Hospodář.

jest “těžká berla, daná Tobě,
však Bůh dá pomoc mocí svou.
Mý sl'íbujem, že v každé době
chcem být Ti věrnou oporou.

+

Kéž zdráv a šťasten mezi námi
bolestí nikdy nepoznáš !
Chcem věrnými být ovečkami
a Ty bud' dlouho pastýř náš!
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K intronisaci jeho Excelence biskupa Dr. Webera.
HABEMUS EPISCOPUM

tak vola' nadšený klerus a lid diecése

litoměřické. Ano, ma'me, po ročním uprázdnění biskupského stolce, biskupa.
Po zesnulém vynikajícím biskupu ]os. Grossovi přichází na biskupský

stolec náš nový Pastýř Msgr. Dr. Antonín Weber. Narodil se 24. října
1877 ve Wolfsbergu u Rumburku, gymnasijní studia konal v Boho
sudově a zakončil je maturitou v Litoměřicích.Pak odchází na studia
filosofická a theologicka' do Říma, aby po svém návratu byl poslán na
vinici Pa'ně. Působí jako kaplan v duchovní správě a později se stává
profesorem v Ústí n.lLabem. Zvěčnělý pan biskup Msgr. Gross povo
lal jej pro jeho rozhled a oblíbenost, i u českých katolíků naší diecése,
za kanovníka a svého ra'dce. Než neúnavný Dr. Weber pracuje nejen
jako kanovník, nýbrž vyučuie nada'le na ústecké rea'lce a pro ohromný
nedostatek českého kněžstva ve smíšeném území vypomáhá v českých
menšina'ch v duchovní spra'vě. jeho perfektní znalost češtiny dovoluje
mu česky učiti a ka'zati. Při pohřbu zemřelého biskupa Grosse loučí se
se zesnulým procítěnou řečí německou a českou. Netušil snad ani, že
sám bude nástupcem toho, nad jehož rakví promlouval. Dne 22. listo—
padu udělil nejdůstoinější Arcipastýř pražský Msgru Weberovi biskup
ské svěcení a biskup Weber jede z Prahy přímo do semina'ře,aby svým
alumnům udělil biskupské požehnání. Nám boboslovcům byl vždy
přítelem a otcovským rádcem. Od května 1924 jest ředitelem bohoslo—
vecké Mariánské družiny, a sám horlivý ctitel učí nás znát a milo
vat Matičku Páně.

Vaše Excelence, mějte nás vždy tak rád jako až dosud. Všichni
bohoslovci a lid český prosí Pána našeho ježíše Krista, Krále srdcí
kněžských, aby milost do Vašeho srdce ráčil vlíti a Vám svojí milostí
pomohl, ahyste zodpovědný a těžký úřad svůj snášel a vykonával
k jeho cti a slávě. Modlitby naše prosí Pána žně, aby Vám poslal
na Svoji vinici mnoho hodných a pracovitých dělníků, kteří by Vám
po dlouhá léta pomáhali šířiti evangelium lásky a radosti. Všemohoucí
Bůh nechť Vás na'm dlouho zachová !
Dolejšek.
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Š, _]., Brno :

Averroismus a Siger z Brabantu.
(Předneseno na akademii sv. Tomáše.)

(Dokončení)

Sigerjest v XIII. stol. representantem aristotelismu averroistického.
Učení jeho dá- se zhustiti v čtyři základní these: Popření pro—
'zřětelnosti,.věčné trvání svčta, existence numericky jedné duše ve
všech lidech, popření mravní svobody.
:Bůh jest příčinou všech bytostí, není ale všech příčinou přímou
3. účinnou. Bytosti porušitelné a zachovávající se plozením jsou při—
ýiíděny k__bytí činností nebeských sfér a jsou nahodilé. Bůh, pouhý

4;sz

poznává a vládne toliko nad bytostmi duchovými,nutnými,

,iíád _.všcobecninanii.Poněvadž Bůh jest nižšího světa, v němž my
žijeme, potize příčinou účelnou, nemá v něm ani providencielní řízení.
;-—
Theorie o věčnosti světa jest bohatě rozpředena ve spisech Si

'gcrových.: Konstatuje věčnost druhů porušitelných, které tvoří nižší
svět 'a:.totéž: tvrdí o substancích duchových. O prvé thesi pojednává
..vespisku..De aeternitate mundi, druhou rozvádí v dvou kapitolách
traktátu;De „anima intellectiva. Základem staví empirické ozoro—
vání.—.
Ari'statelovo o' pokolení lidském, které se neustále
oplňuje
„novým-jedinci; :Pokolení neexistuje tedy per se t. j. forma s eci—
íňckáfnetkví stále na téže látce jako jest tomu u bytností trv ých,
ale pokolení lidské vzniká per accidens t. j. má svoji realisaci pouze
v jedincích,.ppomíjivých, jichž existence je akcidentální. lndividua
_!gnikají„_,pl_ozením,ťtedypříčinou, která jest jim specificky podobna;
každé.-vyžaduje rovnocenného ploditele a není proto možno určit
ploditele prvého čili nemají tyto druhy počátku. Co však jest věč
ného v minulosti, bude jím i v budoucnosti. Siger tím tvrdí, že
všechny principy tvořící nižší svět jsou věčné: materia prima, druhy
.a_,-pghyb„.vaádí. pak tuto koncepci věčnosti světa i do oblasti sub
stancí_.duchovýchi Důvod, že duše nehyne, jest v její nehmotnosti,
ktegpumpžno opět.__pvěři_t
.její intelektuální činností. Věčnost duše
hdskév
„_osti--.djo£kazuje
„opět zásadou reci ro'city aneb důvo

demthýgmngEíýtotelagngyby

totiž duše v dycky neexistovala,

přešlabytz
matných. potence do “konu, což prý jest možné pouze u subjektů
'
_ f-Myšlenka numericky jednotné duše celého lidstva vznítila ze
»všech teorií averroistických největší odpor a pohoršení, poněvadž
_vesvých důsledcích ničí základní článek křesťanství, trvání osobní
„duše po- smrti.
Intelektivní duše, praví Siger, nesídlí v žádném orgánu smyslo—

vém, poněvadž by nemohla plniti svůj immaterielní úkol. Není
spjata _s_tělem- jako jeho forma, ale stýká se s ním pouze ve své

činnosti _asvým vztahem k smyslovým obraiům, které jsou v mozku,
umožňuje duchové poznání. Než rozumová duše nemůže existovat
y-__mn_ohost1.
Jako rozhodující

důvod pro to, Siger uvádí, že duše

jako immatenelní bytost nemůže obsáhnout více jedinců v jednom
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druhu, neboť zmnožení a individuace děje se jedině hmotou. Celé
lidstvo má tedy jedinou duši, která v každém člověku pomocí jeho
smyslových představ myslí a usuzuje.
Čtvrtou thesí jest popření svobody vůle. Ač je nejasné, jak
o tom smýšlel Aristoteles, averroisté západní rozhodně popřeli svo
bodu psychologickou t. j. svobodnou volbu činů. Siger svádí celý
problém do čtyř otázek: Který skutek je špatným? Jak souvisí
s prvou příčinou? Může zákonodárce špatné činy trestatiPJest lidská
vůle nucena jej učiniti?
Siger mravně špatným jednáním nazývá to, které zkracuje blaho
lidské společnosti. Jeho hodnocení nevyvěrá ani z podstaty skutku
ani z jeho vztahu k obecnému řádu světa. Jak je možný zlý sku
tek, když prvá příčina -— Bůh — jest dobrá a dokonalá? Siger
odpovídá: Původ zla tkví v chabosti a nedostatečnosti lidského
rozumu, který vnější pohnutkou bývá k němu stržen. Tak nabývá
mravní zlo při'até do světového plánu ráz nutnosti a nevyhnutel
nosti a lidské činy nejsou imputabilní. A přece může být za špatné
činy trestán. Aby zakryl tuto šklebící se propast kontradikce, ro
zeznává trojí nutnost: Necessitatem coactionis, která vůli donutí
k jednání opačnému než se rozhodla. Druhá forma nutnosti spočívá
v tom, že člověk by se rozhodoval vlivem příčiny, které nemůže
zabrániti, třetí pak, kde tuto příčinu možno odstranit. A tento třetí
Způsob míní Siger. Takováto podmíněná nutnost řídí skutky lidské
a nebrání, aby nebyly trestány.
Jak vidno Siger hájí hrubý determinismus, jenž rovná se plně
mu popření svobodné vůle. Siger nezakrývá sice obtíže svých thesí,
ale zmiňuje se o nich jen letmo, a ani když na námitky nedovede
odpověděti, nepřijde mu ani na mysl, aby opustil řešení Averrovo
a Aristotelovo a nahradil je lepším. Zcela jinak sv. Tomáš, jenž
potíral bludy averroistů všelikou akribií svého ducha. Mnohokrát
se jasně zmiňuje o povaze vědy a podmínkách jejího historického
vývoje, ale nikdy se nesbližuje se Sigerem. „Účelem íilosofief píše
Tomáš, „není vědět, co lidé myslili, ale jaká jest pravda o věcech.“
Duch lidský zvolna dobývá pravdy a věda není dílem jednotlivce,
ale celé řady myslitelů. Čím jedinec může přispěti, jest málo u srov—
nání s celou vědou. Třeba přijímat míněni předků, abychom těžili
z toho, co oni pověděli dobrého a vystříhali se, v čem oni chybíli.
Sv. Tomáš cítí vděčnost k těm, kteří přispěli svou námahou k vý
stavbě včdy, aniž zapomíná, kdož svými omyly dali podnět k hlub
šímu zkoumání a tímto programem sám se řídí. Vyňal z minulosti,
o čem věděl, že pevně stojí, opravil, co mu připadalo nepřesným,
rozvinul, co bylo neúplné.
Z uvedeného jest již patrno stanovisko Sigerovo a Tomášovo
k Aristotelovi. Prvý drží se ho otrocky a doslovně, druhý jest jeho
soudcem, blahosklonným sice, ale neodvislým.
Tak jeví se sv. Tomáš také v traktátu De unitate intellectus,
ve kterém jemným filosofickým důvtipem a bystrým postřehem
kritickým vyvrací Sigerův monopsychismus. V prvé části spisku
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pozoruje jak problém řešili různí filosofové, v druhé pronáší o něm
vlastní “mínění. Přijímá názor Aristotelův, že duše je actus primus
těla organického a má funkci vegetativní, sensmvní, intelektivní a
pohybovou. Rozum je schopností samostatnou nemaje orgánu. Pcté
zkoumá hlavní námitku Sigerovu, jež zněla: e-h rozumová duše
formou těla, jest rozum mohutností jen tělesné o organismu a duše
jako forma jest odkázána na smyslové ústrojí Tomáš odpovídá,
že duše svým postavením v stupnici forem sdílí zároveň povahu
forem hmotných i spirituelních a jest tedy zároveň s tělem spojena
i oddělena.
Poněvadž Siger ověřoval svou thesi komentářem Averroovým,
užil Tomáš proti němu výkladů Themistiov ch a arabských Aví
cenny a Algazela, načež Siger musel doznat, ze tito tři mu odporují.
Sv. Tomáš odmítá v druhé části svého spisku názor Averroův,
že intellectus possibilis jako samOStatná substance používá v kaž
dém z nás smyslových stop. Připouští sice absolutně možnost jedi
ného vnějšího světla rozumu, které ozařuje mysl jako slunce před
měty, ale nikdy nemůže být Společným intellectus possibilis, kterýž
jest vlastní intelektuelní schopností duše lidské. Jednotný rozum ce
lého lidstva znamená i jednotnou vůli a tím popření individuality
a osobnosti lidské, což je v zřejmém odporu s fakty vědomí. Vědění
je habitus čili trvalým stavem rozumu a' byli by tedy při témž
intelektu všichni lidé učení.

_

V' traktátu De unitate intellectus zabývá se konečně sv. Tomáš
Sigerovým názorem na poměr vědy a víry. Rozum, tak praví S.,
dokáže přísným ůsudkem tvrzení, které víře odporuje. V tom pří
padě existuje dvojí závěr: jeden ze zjevení, druhý z pouhého roz
umu; Kdyz tu vznikne rozpor, řekneme prostě: zde jsoudůsledky,
k nimž mne vede prostý rozum, ale ježto Bůh nemůže lháti, při
pojím se k pravdě, již nám zjevil, ale přimknu se k ní ne rozumem,
nýbrž vírou. Sv. Tomáš k tomu přičiňuje: Těžko jest říci: Usu
zuji nutně rozumem, že jest numericky jedna duše, držím se však
pevně opaku, ,kterému mne učí víra. Víra by učila pravdám, jichž
opak „může. být „dokázán t. j. klamu a nemožnostem. Na konci
spisku. vyslovuje_,..podiv,jak může filosof, jenž vyznává křesťanství,
hájit„nauky tak. víře odporující. A jest vskutku nápadné, že uni
versita pařížSká hostila zároveň největšího křesťanskéhoperipatetika
Tomáše Akvinského a hlavního zástupce perípatetismu averroistic
kého. Jak k tomu mohlo dojít, že ve století, v němž zjevená nauka
_se pevně formulovala & vedle velebné soustavy sv. Tomáše mohl se
usadit averroismus? Snad to objasníme racionalismem, jenž ani v sto
letích pevné víry zcela nezanikne.
Zhoubného učení všimla si církevní autorita. Biskup pařížský
Štěpán Tempier odsoudil je r. 1270 v 13 větách a r. 1277 znovu
slavnostně zakázal mu učiti pod těžkými tresty. Siger musil opu
stiti universitní katedru, povolán velkým inkvisitorem Francie před
soud a na cestě do Říma byl v Orvietě r. 1282 svým sekretářem
proboden.
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Několik jeho současníků, kteří odvážili se mluvit o mistru,

jehož
nauky
způsobily
opravdové
mluví oduchů,
něm skteří
valným
uznáním.
Dante
staví jej pohoršení,
do plejády velkých
žáří na luzích rajských a vkládá sv. Tomáši v ústa chválu na Sigera:
Ten, od něhož tvůj zrak se ke mně vrací,
je světlo ducha, jemuž, smrt že v
se zdálo v těžké myšlenkové nici.
Toť -S era'hvězda věčně blahg,
on uč' v „ulici slaměné“ a mnohá
jím pravda těžká zjevila se nahá.

PRI ]ASLIČKÁ CH.
Nuž víťaj nám. každým vyfúžený,
od všetkých —- jak v bra'zde z jari škovra'nkom.
tým nebeským vfáčkom —
z ranného azuru prvý s/nca lúč ——

očekávaný Ježíška malý!
Kde si bol, kde keď feraz prichádzaš len?
My čakali Ta, by pořešíl si nás;
my anjelika prosili sme Tvolho
kroky by zrychlil — a fo v náhlo,
bo smutno ovečke bez pasfíera.
hoc je :"jasno -- bíelučký deň ,
keď nemá ju kfo hladkaf.
má sa veru zle!
Na'm blažené sú Vianoc chví/e,
bo radosfne Ta vifaf,
z nadšenia plesu a jasu zvolať Tí móžme:
Kyfičky vzdychov s hlbokou prosbou uprosťred ——
jak na nebi s mesiacom jasných hviezd sbor —
(v noci fak posva'fnej — ozaj „en solennelle“).
nech pozdraví Ta krafučkým obsahom radostných slov:
,.Vítaj nám. 6 Jezuliafko,
ó, vífaj Pacholíafko,
na sve! prišlé.
milé.

spaní/é,
ó prekrásne Božie diefkol“
Gloria (ibi in excelsis ef nobis pax in ťerris.
Peťer Rus.

__..<>___

Václav Zíma :

Portrét sv. Jeronyma.
Myslím, že se už dnes velice málo ví o pěkné knize dra Aloise
Lan a. „Otec pouště „svatý Jeronymť jež vyšla r._1,9zoa jež rýspje
Prožl. umělecké osobnosti jednoho z nejoriginelnějšich a největších
světců Církve svaté.
v
Dnes už je ta kniha trochu starým pokladem, ale prece ne tak
Starým, aby se nemusilo i dnes pracovati na získání tohoto pokladu,
aby se nemusil vší silou vynášeti z této knihy hodnoty vzácne a
cenné. Pro kni u nezuamená stáří vůbec nic, ale čas může ustáliti
pohled na její cenu.
může poskytnouti člověku často ,zdravého
pochopení určitého díla a kohkráte po delší době poznáva se prava
chut toho určitého díla a kolikráte zkušeností určité delší doby
se upraví a ustálí. jaksi jeho hodnota a ,jeho ocenění. Tak je tomu
i, .stouto knihou dra Langa. Domnívám se, že — kdybych tu knížku
četl desetkráte za sebou — vždy bych v ní nalezl něco, co by mě
zaujalo svou cenou a důležitostí. Tato studie není žádným světo—
borným dílem uměleckým, ale jest to pečlivá a přesná analysa
uměleckého ducha svatého ]eronyma, toho velikého vědce a básní
ka.-__v—jednéosobě, toho jediného karikaturisty mezi svatými, jenž
drsnými ;.a tvrdými »slovy stíhal všechny neresti světa a všechny
odpůrce Boží pravdy.
.
.
- Dr. Alois. Lang provází sv. Jeronýma na jeho literární a životní
"Cestě/otvírá-bránu k dílu ]eronymovu a učí poznávati jeho velko

rysost, jeho prudkou útočnost proti všemu špatnému, dravost jeho
intelektu a fširok'ostvjeho srdce. Je zajímavé čísti statě, v nichž jako
by přímo sv. ]eronym před nás vystupoval; tak jsou živé a tak
je podání Langovo strhující. Kniha Langova má také tu cenu, že
v ní »máme'vhodný a stručný výběr ze všech děl Jeronymových,
že všechny ty citáty tvoří jakési mudrosloví, zrnka křesťansképravdy
a křesťanské.asketiky.
5“- Sv; Jeroným tvořil své dílo v samotě. „Mihi oppidum carcer
et-solitudo paradiSus -est»", sám o sobě napsal. Proto též všechna
jeho slova,-mají ráz naprostého povznesení nad vším, co má pečeť
majetku,-světského. Měřítko, jehož používá na vše, jest přísné, jest
absolutní a- nic, co neslouží Bohu a jeho pravdě, není podle něho
uznáno dobrým. Je ovšem samozřejmé, že svou útočností a prud
kostí svého temperamentu měl sv. ]eronym kromě přátel, kteří cí
tili a tušili velikost jeho genia, též mnoho nepřátel, s nimiž bojoval
a kteří znesnadňovali značně jeho dílo, hlavně vědecké. „Poněvadž
.se řečí Spasitelovy zdály tvrdými, odvrátili se od něho mnozí učed
níc1. Není tedy divu,-že i já, káraje chyby, urazil jsem velmi mnohé.
Chystám se uřezat zapáchající nos, proto pozor, kdo máš hnisavý!
Poškubám žvatlavou kavku, ať tedy zví kavák, že smrdí. Posmí
vám se slabochům, jimž je třeba obhájců, pošklebuji se výmluvnosti,
jež stojí za babku? Tak praví v jednom svémndOpisu. Dopisy sv.
jeronyma jsou nejvlastnějším výtvorem jeho uměleckého genia a
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nejpravdivějším zrcadlem jeho osobnosti. V nich je skryta veškerá
Jeronýmova originelnost, jeho výbušnost i hloubka jeho postřehů.
Jeronýmovy dopisy však nejsou pouhou uměleckou hříčkou a není
to pražádné literární povídání, ale jest to silný, mohutný hlas, který
řve do světa opilého rozkošemi, vášněmi a smilstvem všeho druhu,
oslepeného lží a nepravostí pohanských básníků, který řve do to
hoto strašného labyrintu hříchu slovo pravdy Boží a který neváhá
rváti se s kýmkoliv, jde-li o pravdu, která je věčná a nezměnitelná;
je to hlas světce, který proniká všechna tajemství lidské duše, který
zná nejmenší odstíny porušené lidské přirozenosti a který vidí a
z tohoto vidění tvoří své dílo, neboť je z druhu lidí, jimž tvořiti
znamená tolik, co mocně viděti" (O. Březina.) Je třeba uvědomiti
si stav 'ma, v němž sv. Jeronym žil a z něhož pak odešel jako
mnich do Betlema, je třeba uvědomiti si dusné ovzduší pohanství
znemravnělého a hnusného, a ihned pochopíme oprávněnost Jero
nymova hlasu a jeho stylu, který byl drsný, surový a hrubý a přece
tak jemný, krásný a uhlazený. Tu nešlo o slova, tu šlo o myšlenky
a hlavně o pravdu a „pravda nehledá koutů, aniž si libuje v še
potu", píše sv. Jeroným.
Uvádím několik aforismů z jeho dopisů a z celého jeho díla,
jak je dr. Alois Lang ve své knize zaznamenává:
„Komu se více odpouští, více miluje. —-Ctnosti a neřesti jsou
blízcí sousedi. -— Člověka nečiní hodnost církevní křesťanem. —

Filosofové tohoto světa vyhánějí lásku starou láskou novou jako
klín klínem, léčí neřest neřestí, hřích hříchem; my však přemáháme
neřest láskou k ctnosti. — 'Hořká je pravda a kdo ji hlásají, bývají
hořkosti naplnění. ——
Hřeší, kdo dokonalým býti nechce. — Kře
stany se nerodíme, ale stáváme. — Láska přílišná k rodným je bez
božností k Bohu. —-Nikoho nešetří, jde-li o tvou vlastní duši. —
Od přírody jsme dobří, zlými nás činí vůle. —-Sláva jde jako stín
za cností; míjí ty, kteří po ní touží, a vyhledává těch, kteří jí
ohrdají. — Život a smrt jsou paradoxy, jež vyrovnává pokání. —
Žijeme, abychom zítra umřeli a stavíme zde jako bychom měli žíti
věčně. — Stěny, stropy, hlavice sloupů se stkví zlatem a nahý Kri
stus v chudácích umírá hladem před našimi prahy."
Sv. ]eronym, úžasný znalec Písma svatého, který studiu jeho
věnoval většinu svého života a který nadšeně píše: „Písmem svým
nám Bůh oznámil všecko," jest prudkým bojovníkem pravdy Boží,
který v čelo svého díla mohl napsati slova apoštola národů sv.
Pavla: „Zjevujet se zajisté s nebe hněv Boží proti každé bezbožnosti
a nes ravedlnosti těch lidí, kteří pravdu Boží zdržují nespravedlno
stí. ím. I, 18.) Byl knězem, jenž plně chápal svého prostřednictví
mezi Bohem a lidmi, ale jenž po právu nenáviděl prostřednosti,
nebot „prostřednosti Spasitel nemilujď'. jeho osobnost je obdivu—
hodná a jeho genius úžasný.
Novější doba zná člověka, jenž byl v mnohých význačných
rysech podobný sv. Jeronymovi. Byl to León Bloy, spisovatel fran
couzský, autor „Chudé ženy„, „Tě, která pláče", „Zoufalce“ a řady
zajímavých deníků, člověk umlčovaný veškerým literárním světem
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. , ' “couzsk'm a žebrák Boží, který chtěl být „kovadlinou Boha pro
'Éižibst i při) bolest'. Bylo by pozoruhodné a vděčné, kdyby se u
...kázalona spřízněnost těchto dvou duchů. Jde tu SlCCo rozličné
„charaktery a o různě doby (ne však o různá prostředí!), ale tempe
rament je stejný i síla hlasu i prudkost slova 1 styl.
.
'
Soudím tedy, že není zbytečno věnovati pozornost kmze Lan
gově o sv. ]eronymu. I dnes — deset let po svém vydání — může
přinésti ružitek, neboť v ní se nám odhaluje veliká postava staro
věkého askety, muže Božího, jenž v upřímném pathosu vzníceně
lásky ke Kristu volá ve svém dopise Ruňnovi: „Psi štěkají pro své
pány arty nechceš, abych já štěkal pro Krista ?“

+

František Hammla :

Ján 'Levoslav Bella a olomoučtí
bOhoslovci

V l. 1867-71.

(Dokončení)

„ Prévní..písemné styky Belly a olomouckých bohoslovců lze bez
pečněfp010žiti do r. 1867, snad i něco dříve, neboť již 12. ledna
1863] odepisuje Bella do Olomouce. Z narážek dopisu se dá s bez
pečností-“soudní, “že pěvecký spolek Ohlas v Olomouci žádal Bellu
.o sepsání nějaké skladby. Pro Bellu to nebylo nepříjemně, právě
naopak,-:“byla,-radostně,překvapen. Jen se obával, že pro nedokončené
—-m0tettofHae-c diesnebude skladba dodána včas. Tento dopis Bellův
byl: bezodkladnou *od ovědí na žádost olomouckých bohoslovců.
Ti- by se' nebyli býv ' odvážili požádati Bellu o věnování skladby,
kdyby zde. nebylo již delších styků. »A nadto Bellova stížnost na
nedOstatek podpory od odběratel a vydavatelů jeho komposic, na
zaostalost církevní hudby a kontrapunktického zpěvu předpoklá
dají.-určitou důvěrnost. Zájemce o československou dohodu si se
zálibou-přečte závěrečný passus dopisu.. Bella se omlouvá, že píše
?do-'
010mouee'slovensky, nečiní tak z nevědomosti, ale ze zásady, „aby
s—merlvzájom-ne
“privykali bratským zvukom a učili sa rozumieť seba

samých v rýdzých, domorodých výrazoch a spósoboch."
“Bellasipospíšil dodati skladbu co nejrychleji. Víme i,2 která
komposice _to byla — Modlitba sv. Cyrilla 'na sotnách na slova
Sušilova „Pane Bože, slyš mě na nebesou'í Bohoslovci pravděpo
dobně měli v úmyslu uveřejniti motetto jako přílohu svého časo
pisu Cyrilla a Methoda. Bella je na svou skladbu skromný, ale dává
najevo, že bude vděčen za její provedení a za uvědomění o jejím
účinku. Při tvoření Modlitby měl nejednu potíž a také dirigentovi
Ohlasu klade na srdce několik rad k přednesu Modlitby sv. Cyrilla.
Vyslovuje také přání, dá-li Ohlas motetto tisknouti, že mu bude
milejší"autografované vydání pro svou láci, jak dali rozmnožiti olo
moučtí. bohoslovci r. 1866 jeho slavnostní Zpěv k druhotinám
1 Koresp: Bellova s Ohlasem, č. 1. (příloha). — 2 Kor. Bell. s Ohlasem č. 2.
(příloha). Dopis je připsán na konci skladby samé.

43

T. Cervena, probošta b. bystrického, To deň.1 Tedy již r. 1866
byly zde jakési styky mezi Olomoucí a Bellou, o nichž však bo
.hužel nic nevíme; jinak je pokládáme za přirOZené, neboť mezi
Bellou a bohoslovci v r. 1866 nebylo rozdílu stáří. — Motetto
Modlitba sv. Cyrilla na sotnách, jejíž originál má v archivu český
pěvecký sbor Stojanovy literární jednoty bohoslovců v Olomouci,
je dvoudílné B—dur,opus 15, pro mužský sbor s barytonovým só
lem v druhém dílu. Bohoslovci uposlechli rady Bellovy a dali Mod—
litbu pouze autografovati. Práci tu provedl bohoslovec L. B. Panák
27. února 1869.2 — Skladbu dávali po prvé v arcibiskupském se
mináři v Olomouci, poté na Velehradě dne 15. srpna o pouti jako
offertorium zároveň s motettem To deň jako graduále; zpívalo
tehdy 68 olom. bohoslovců.3
V r. 1868 ( rosinec)-187o (červen) vydávali bohoslovci v 010—
mouci časopis,4 terý se dobře hodil i jako propagace díla Bellova.
A skutečně celým takřka prvním ročníkem tohoto časopisu se táhne
jméno Bellovo. Již v 7. č.5upozorňuje redakce na překrásný sbor
To deň! pro 4 mužské hlasy. Skladba prý je snadná, zpěvná, a svědčí
o nevšedním hudebním nadání a zvláště o mladistvé tvůrčí fantasií
svého tvůrce, hodí prý se vhodně k primici i k sekundici a na
svátky. ——
V č. 10.5 oznamuje redakce novou skladbu Bellovu Tu
es Petrus, složenou k druhotinám papeže Pia IX. a věnovanou
Ohlasu v Olomouci.7 Jak došlo k věnování komposice olomouckým
bohoslovcům, nelze říci. Pravděpodobně se tak stalo na žádost, a
bylo to dobré, nebot sborem Tu es Petrus připojil Bella ke svým
pracím „perly klasické polyfonie". Tu es Petrus je skladba dvou—
sborová pro osm mužských hlasů na způsob mistrů školy benátské.a
Bohoslovci přednesli sbor ve vigilii slavnosti jubilejní 11. dubna
1869 v seminární ka li. Zpívalo zo bohoslovců, výsledek pěkný.
Po druhé jej provedi na dómě následujícího dne při pontiňkálních
bohoslužbách, za přispění dómských choralistů, pod řízením kapel
níka Trousila. Účinek byl prý podle výroků znalců uchvacující.Q
O šťastném provedení jistě bohoslovci referovali Bellovi a poslali
mu 20 zl. čestného honoráře.10Odpovědí byl vřelý dopis Bellův."
Chce zapomenouti na zklamané naděje pro upřímné pochopení u
kléru „súdružnej Moravy", která mu dala tím největší a neoceni
telnou odměnu. Je vděčen také za honorář,-který lze v jeho po
měrech chápati skoro jako dobrodiní. Tolik Bella v dopisu ze dne
10. května 1869.
Dr. Orel- se dále nezmiňuje o osudech Tu es Petrus. Důvodně
' To deň! autografovali olomoučtí bohoslovci sčeským textem. Srv. Orel, cit.
d. str. 19 a 91. — Týž sbor propagovali ještě v časopise C. a M., I, č. 17, str. 186.
? Skladba vyšla nákladem redakce Cyrilla a Methoda. — 5 Orel, cit. d. str. 91. —
4 O časopise viz můj článek, Bohoslovecký časopis olomoucký Cyrill a Method, Mu—
seum, 1929/30, č. 4-5. — 5 str. 70. — 6 str. 99. — 7 Skladba, jejíž originál je
v archivu pěveckého kroužku Stojanovy liter. jednoty má nadpis: Tu es Petrus.
Cantus solemnis in honorem Sanctissimi Patris Pii IX. jubilantis duobus virorum po
lyphonis choris accommodatus. Pro musica societate in archiepisc. Sem. Olomucensi
„ hlas“ composuit ]. L. Bella, Dioec. Neosol. Presb. Op. 20. — 8 Orel, str. zo.
9 C. a M. č. 10, str. 99. Srvn. Orel, cit. d. 20. ——10 Orel, str. 20. — Kor. Bel—

lova s Ohlasem, č. 3. příloha. — “ Kor. Bellova s Ohlasem, č. 3. příloha. —
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se můžeme domnívati, že po úradě nebo na návrh Bellův dali bo
hoslovci nebo konečně Bella sám za _pomoq olom. bohoslovců
skladbu do tisku v komisi Karla Sartonho ve Vídm. Ve shora uve
deném IO. č. C. a M.1 slibují bohoslovci, že skladba co nevidět
,v-yjdc_nákladem „Ohlasu". Dvacátého šestého července oznamuje
Bella'telegramem do Olomouce, že dílo vychází a proa o vzaplacení
částimákladu, jak mimochodem poznamenává, že se pravě pripravuje
do Kremnic-e“na zkoušku na městského kapelníka. Tehdejší starosta
Ohlasu Josef Fišara zaslal okamžitě do Vídně 20 zl., které si vypůjčil.2
Protože měli bohoslovci skladbu v nákladu, je nasnadě, že se
starali-o její rozšíření. V- č. IO se poukazuje na příznivou kritiku
komposice v časopise „Caecilia" od Jindř. Oberhoífera a hned po
první zprávě 'Bellově (2.6. 7.) v 17. č.3 nabízejí výtisk za 1 zl..r. č.,
a když skladba konečně po delším zdržem vyšla, neopomněli své
čtenáře na ni upozorniti, ovšem cena výtisku byla stanovena na I zl.
50 kr. Proč, uvidíme.
. _
, ,
Komposice vyšla v prvé polov1c1 září a Bella dava do Olo

mouce delší,4 třebas stručnou zprávu.
traty byly hodně veliké,
125- zl. za 100 exemplářů, ale Bella doufá v dobrý odbyt. — Dopis
Bellův je=datován 11.- září na kremnické faře, neboť Bella tehdy si

odbýval zkoušku v Kremnici. Na tento dopis se Bella nedočkal
odpovědi';_.proto 20. října znovu připomíná, aby Sartorimu zaslali
da,.:jvídg—ě;
fadresu Ohlasů.
-__IĚ,.;Bohoslovei do „Vídně adresu a._poslali, Sartorimu

připsali, že se

jim-.náleladarzdáhodně :drahý. V delšim dopise5 se komisionář omlouvá
odkazem/,že typy—jsoú hodně drahé, zvl. je-li skladba tištěna v ma
érn' počtueXemplářů, “a bylo prý škoda, že se dalo jen tak málo
tisknouti. Sartori sám prý se ujal vydávání nezištně, nemá Obchodu
s-=»musikaliemi-a—
přejeOhlasu, aby ten se dal do propagace díla Bello
va.'5děluje,“že náklad na exemplář-je přesně 42.2 kr. a on platí ti
s'k'ářňě'dvojnáSObnou sumu, nad to potřebuje peněz na novou filiálku.
Bohbslovci tedy měli 'v nákladu největší část skladby. Pokud

je částečně zachována korespondence Ohlasu, vidmo, že byla sklad
báóstt
obi"Jdinávána,_třebas
_
úplně vyprodána nebyla. Ještě v r. 1876
ji-objednává“ P„ Kulhánek.

Ca

M. seznamovaltaké s jinými komposicemiBellovými.

Č. 14. I. r. na str. 147 uvádí až dosud tiskem vydané věci Bellovy.
Jmenuje Missa pro 4 mužské hlasy, Haec dies — při tom cituje
posudek Fr. Witta, předsedy všeobecného spolku německého „Cae
cilia“ pro pOVZneseníchramové hudby —, Adoramus, Starosloven
ský Otčenáš, To deň !, Slovenské štvorspevy, Pri Prešporku.
_, Styky olom. bohoslovců v sedmdesátých letech ustaly, neboť
činnost Ohlasu “byla zastavena, nebylo tudíž representanta — bo
hoslovce, který by jako Fišara sí těchto styků hleděl. A Bella se
bral novými cestami po studijním zájezdu do Německa.
1_str. 99. — 2 Telegram Bellův, kor. č. 4, příloha. ——Zaplacených 20 zl.: Stvr—

zenka Fišarova (příloha) a kvitance od Sartoriho ze dne 30. července 186 (Kor. Ohlasu
se
. č. I.) — 3 str. 186. — * Kor. Bellova : Ohlasem č. 5. (přílo a.) — 5 Kor.
Bellova s Ohlasem č. 6. (příl.) — 6 Kor. Sartoriho s Ohlasem č. 2. (Příloha.)
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Korespondence Bellova s Ohlasem.
1.

Velebný Pane!
Žiadost Vaša mňa radostne rekvapila; i Vponáhlámsa ju vyplnit!, — avšak pre
záveje „Haec dies“ sotva určitou ehotou obdrzíte. Váš ctený list doručil sa mi xzho
neskoro večer, a okamžite odpovedám. Ráčte prosím laskave mi sdelit pomery a stav
Vášho „Ohlasu“. Jestli nečím poslúžiť móžem, vďačne učiním i rukopisy svojimi,

ktorých mám hodný
et, ale pre nedostatok podpory od vydavatel'ov a odbera
tel'ov uverejniť nemó em. Zaiste známe sú Vám okolnosti cirkevnej hudby a zvlášte
zanedbanosť kontrapunktického spevu a capella.
Nedivte sa, že dostávate slovenskú odpoveď ; nic z nevedomosti, ale zo zásady
to činím. Mám za to, aby sme vzájomne privykali bratským zvukom, a učili sa
rozumieť seba samých v rýdzých, domorodých výrazoch a spósoboch.
Očekávajúc prosenú odpov
zostávam s úctou
'
v B. Bystrici dňa Izho januára 1868
Ján Levoslav Bella.
Haec dies, partit. a 4 hlasy 1 zl. 5 kr.
3 výtisky hlasov & 10 kr. 1 zl. 20 kr.

: zl. 15 kr.

z.
Drahí Brat!
Že ponáhlal som sa žiadosti Vašej milej vyhovieč, tu máte dókaz; neviem
však, či nedosvedčí, že som sa prenáhlil. Preto nežiadam aby ste prijali túto skladbu
za prílohu k Vášmu Cyrillovi, ale preca prosím aby ste si nestažovali ju previest a
mne o jej účinku odpisať. Metrum sa trochu priečilo zvlášte v homophonii. Tempo
je dost! con moto, vliecť to nesmiete na žiaden pád, ale ano 5 citom zvlášť kontra
punkt na začiatku. Vóbec úvod do moll má najvážnejšie tempo, ktoré ale nikde
nepotrebujete prísne držať.Vznášanieiannonie nad slovom „nesou“ spravte crescendo,
ostatní akkord nechajte zaniknuť, a spravre po corone dlhšiu prestávku, kým ozvena
zcela zanikne. Jestli by sa Vám videla skladba súcou na vydanie, pripojte ku hvie
zdičke pri pause práve udanú poznámku, v prednáške a vobec doplňte i ostatné
znaky prednášky. Baryton solo nech zcela panuje nad ostatnou harmoniou, ktorú
však dajteAvcšeaýmsborom
pravda pp.,
len jestli
pri udaných
silnejšie.
načo Vám predniesť
udávat prednášku,
zajiste
príjmeteznakoch
skladbu,malinko
vložíte
Sami najlepšie do jej prednášky
trebný cit a duch. Máte už moju omšu? Srdečný
pozdrav Vaším pevcom a p. kapel:?íkovi! S Bohom.
Váš

]. L. Bella.

NB. Jestli dali byste tlačit tento motet, bolo by mi milšie autographované vydanie,
jako „To den“, ktoré a snad lacnejšie pride než tlač. Ostatne jak sa Vám zdá. Vo
Vašem odpise textu stojí „v sličném prokvétati mravu“. Sušil písal: „svatém“.
(Tento dopis je připojen na konci motetta Modlitba sv. Cyrilla na sotnách (Pane
Bože, slyš mč) bez datování)
3

Slávny Spevácky Spolok „Ohlas“!
Vedieť, že na súdružnej Morave mladočerstvým zvukom mojím vernú ozvenu
dáva milá brať, je mi odmenou najvyššou a neprecenitelnou. Ani nespomeniem skla
maných nádejí a minulých snov mladosti, abych tomu dosvedčil. Príjmiž, Drahá
.Brať! za to mój srdečný pozdrav.
Avšak i za honorár, priatelským úmyslom venovaný, vzdávám Vám vrelý vd'ak
veď v mojich hmotných pomeroch nazvat! mi ho dlžno dobrodením.
Obojím ohladom som Vám navždy povd'ačný. Ale že súcitné struny sřdc Va—
ších bratsky
ozlývajú
sa ma
na večne
skromné,
lež i celou dušou povznesené slovo hudby
mojej,
to učin'
o a činí
Vaším.
S úctou znamenám sa
'
Slávneho Spolku „Ohlasu“
najvrelejší ctitel
. _

v

_

'

V B. Bystrici dna Ioho mája 1869.
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1

Bell

,

knbyžčgčk? kňaž.

Telegram.
Olmiitz von Neusohl.

Měsíc: 26/7. 1869.

Josef Fisara, Olmíitz, Seminar.
Pošlite neco pro Sartoriho; dělo vychází, nemám žádných peněz. Zanecháváte
seminář? Komím si kremnické kapelnictvo.

Bella.

;.
Adl'. —- Velebnému Panu Pánu

Kremnica,

]. F i š a r a,
jednatelovi speváckého spolku „Ohlasu“

v Olomouci, v arcibiskupskom bobosloveckom seminári.
Drahý Brat!
*Konečne vyšla skladba „Tu es Petrus“, jejž útraty obnášajú dla pripojených
účtov'Sartoriho 115 z. Zovnejší ústroj odpovedá vysokým požiadavkám knihkupca
a ůfám sa dobrého Odbytu, ktorým vynaložené útraty a snad sú_zaslúžene nahradia.
Naučím viac písať, jedine pripojujem ešte prosbu, abyste udah laskave Sartonmu
ve Viedni adresu, na ktorú má odoslať roo ex. pre „Ohlas“. Som v_Kremnici krátko
pred-.lehotou súbehu na kapelnictvo, o ktoré sa nehodím. Redakcmm musikátnyrn
rozposielam prŠVe moje výtisky, ktorých vyžiadal som si zs. V náhlosti teda mo;

vrucný vďak, a pozdrav.

Váš

v 'Kremni'ci,—
na katolickei fare

úprimný ctitel

dňa uho Sept.

jan L. Be a.
_

.

Kar.

6.

lístek. _Adr-y'

'

"An —
Sne Ehrwurdigen den Diesj'a'hrigen Vorstand
des Gesangvereinee „Ohlas'
,
_
in Olmiitz im erzbischófl. Seminar.
Buchhandler Carl Sartori erkundigt sich bei mír, an wen, und ob als Fracht -—

oder E' t die fiir den Verein bedungene Ioo Exemplare meines bei ihm in Com
mission eňndlichen Doppelchres Abgehen sollen? -— Da ich auf meinen Bericht
iibe'r das Erscheinen des Werkes keine Nachricht aus Olmiitz erhalten, so bitte ich
das Geschěift beschleunigen, die Druckkosten berichtigen, und dem Verlangen 'des
Bucbhšndlers _'Herrn Sartori baldigst, ja umgehend entsprechen zu wollen.
Mit heižlichsten Grasse an den .-geehrten Verein
—

_

Kremmtzam zoeniÍOktřober.(1359x-

Joh.

L. Bella,

stadl. Kapelmeister.

Korespondence Sartoriho s Ohlasem.
].
Ehrwiirdiger.
Geehrfesťer Herr !

Wien, 30. Juli 69.

Wir bescheinigen _hiermi! den Empfang “der giifigst eingesendlen zwanzíg Gulden.
Leider ist das opus des Herrn Bella noch nicht vollsfíindig fertig da der Titel ziemlich
lange aufhíílf. ls! dieser gestochen. so wird rasch gedruckt werden und Sie in Besilz
Ihrer Ex. schnellsfens gelangen.
Unlerdessen nochmals fiir obgenannle Summa dankend. zeichen wir
hochachtungsvoll
.
Euer Ehrwiirden ganz ergebensfe

Karl Sarlori's
Buchhandl.
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Wien, 25. Okt. 1869.
Euer Ehrwiirden!
Wir sind im Besitz lhres geehrten Schreibens vom 23. und bereiten uns, lhnenl
nachstehend zu erwiedern.
Es ist allerdings richtig. dass „Tu es Petrus“ etwas' theuer kommt; allein wir
machten hierauf Herrn Bella schon bevor das Werk in AngritT genommen wurde, da—
rauf aufmerksam. dass Stichforwahl der Noten, als des Titels sich bei einer kleinen
oder grossen Autlage ganz gleícli bleibt, dass selbst der Druck bei einer kleiner
Antlage verhíilt'nissmássig theuer zu stehen kommt. Wčren von dem Werk selbst l'lun
derte — oder Tausende von Exemplaren gedruckt werden, so wiirde das einzelne eigen
tlich ein Bagatell kosten.
Von uns war die Besergung dieser Angelegenheit gegeniiber Herrn Bella nichts
anderes; als eine reine Gefiilligkeit. nicht aber'das Streben ein Gescháft zu machen.
was schon darauf hervorgeht; dass wir bisher nie noch mit Musikalien „uns befassten,
auch nicht die Verbindungen besitzen in Folge dessen. welche zu"einer grossartigen
Verbreitung fraglichen Werkes notwendig-sind. Unsere Ansicht geht dahin, dass der
Verein. dessen Vorstand Euer Ehrwiirden sind, das Organ wire. durch welches frag
liches Werk seine weiteste Verbreitung linden wurde und wir sind gern bereit. lhnen
die ganze Autlage des Werkes auszufelgen.
Dass wir als Commissions-Verlager die Kosten theilsweise tragen welche die
Herstellung verursacht, daraut' hčnnen wir nicht eingehen; es diirfte diess auch wirklich
der erste derartige Fall sein im Buch-. resp. Kunsthandel. Genau berechnet kostet das
Ex. Herstellungkosten 42.2 cr. wir zahlen datiir das Doppelte beinahe u. sollten noch
einen Theil der Herstellungskosten tragen. wEhrend Herr Bella als ersten Zweck die
Verbreitung aufstelltě.
Beziiglich der raten weisen 'Abtragung ist uns nicht mčglich darauf einzugehen.
Wir haben Notenstecher, Lithograph. Druck u. Papier. alles bar bezahlt. in
der durch l'l. BL Briefe begriindeten Vorausicht. sofort die Restituirung der Auslagen
zu erhalten, welche wir gerade jetzt wo wir im Begrift'e stehen in Pes! eine Filiale zu
griinden, sehr nothwendig haben und deshalb auch dringendst darum bitten.
Mit vollkommenster Hochachtung
'.
'
Euer'Ehrwůrden

ganz ergebenste
CarlSartori's Buchhandlung.
Wien. 14. l. 71.
Euer Ehrwiirden !

Wir zeigen lhnen hiermit ergebenst an, dass die Buchhandlung „Maxohen et
Sohn" in Bonn Bella. Tu es Petrus Partitur unter Bd. verlangt, welehes Euer Ehr
wiirden derselben zu senden wollen.
Mit verziiglichen Hochachtung
'

.
'
Euer Ehrwiirden ganz ergebenste

Carl Sartori's Buchhandlung
v
stvrzenka Fišarova na 20 zl. r. e.

Byv vyzván telegramem, abychp .Sartorimu

do Vídně zaslal peníze na sbor

„Tu es Petrus' . vypůjčil jsem od p. Jana Vávry 20 zl., dvacet llatých r. č.. což lá
i on svými podpisy stvrzuieme.
V Olomůei dne 29. července 1869.
Připsůno později :

Josef Fišara.
bohoslovec a starosta „Ohlasu“.

Zapraveno 50/6 1870.
fn Novotný.
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JANS EDLAK

*4.XIL 1871

TB.

V

1924

__
„_*jPamátceMsgra Dra Jana Sedláka.
"'-

(Ke dni 4. prosince 1931.)

., ješbolestné, 'jak téměř bez povšimnutí minul den šedesátého
výróčřmózení vynikajícího katolického historika_DraJana Sedlaka.
Jeti mladá, katolická inteligence vzpomněla důstolně jeho pamatky
amanifestovala svou duchovní kontinuitu s jeho cestou. Ani čeští
bohoslovci ho' nezapomínají. Ctí v něm vzor služebníkao Božího,
vidí v něm jasného ducha silné víry a váží si ho jako prukopníka
a obránce pravdy proti nepřátelům církve.
Vně'ší fakta Sedlákova bohatého “života jsou věru málo zají—
mavá. Sřabý hoch z nebohaté rodiny třebíčské Stařečky studuje
' asium svého oklidného rodiště a devatenáctiletý odchází do
šrněnského alumn tu, kde v tichu modlitby a studia dorůstá ener
gií, nadáním a trpělivostí .v harmonickou zralost.
Čísla našeho Musea z té doby, zvláště pak ročník 1893/94,
kdy časopis redigoval, jsou dokladem be2pečného vzestupu jeho
podivuhodné inteligence i jasnosti a šířky jeho obzorů. Roku 1894
je vysvěcen na kněze, kaplanuje nějaký čas na jižní Moravě, .zase
se vrací do Brna, odcházr na vídeňské Frintaneum a odtud jako
“doktor theologie znova přichází do Brna, jež se .mu stává doživot
ním působištěm. Po osmi letech katechetství na německé reálce
a I. stát.
mnasiu „je jmenován profesorem Starého Zákona na bo
hosloveck m učilišti. Generace kněží, prošlá školou jeho intelektu
a ušlechtilosti, nezapomene jistě nikdy svého vynikajícího učitele.
Avšak ve školském působení nebylo jádro životního poslání
Sedlákova. Své nejlepší síly a vlohy upjal k badání historickému

a to hlavně o době gotické

(užíváme tohoto termínu moderní

periodisace Pekařovy, poněvadž je nejvhodnější), v období revoluce
husitské. Odborně vzdělán na historickém badatelském institutu ví
deňském, vyzbrojen od Boha pronikavým pohledem, který nebyl
kalen přízemní ideologií, nýbrž bezpečně zaostřen na věci a děje,
chápané a konfrontované přísně i přesně s Absolutnem, počal Sedlák
své badání. V této vzpomínce, která má oživit památku nespra—
vedlivě zapomenutou, nelze vypočítávat dopodrobna díla, zásluhy
a výboje Sedlákovy na poli české historie, ale nutno zdůraznit, že
Sedlákova pronikavá skepse, jeho střízlivá přesnost, břitce útočný
elán mužně bojovaných polemik, hluboké i prudké zanícení pro
pravdu a veškerá ta zprudka pulsující bytost, přinesla české vědě
nové světlo, ukazující nové cesty, které musí býti chtíc nechtíc
nastoupeny. Sedlák sám — bojovník a pokorný dělník — k syn
these se nedostal. „Znal své síly, svou povinnost i potřebu okam
žiku. On, kterému se protivila každá dialektika, buduje proti nad
muté fantasií pracně a poctivě solidní stavbu _od základů. A tyto
základy jsou bohatým darem života Sedlákova. Je jasno, že při nich

spolupůsobilamejenerudice

theologa, nýbrž i jeho inspirace;

proto jsou as1 tak nerady chápány ; a proto my je tím více milujeme.
49

eště jeden moment v životě dra Sedláka je zvláště pro nás velmi
závazný. To s jakou živelnou silou bojoval za Církev v době po
převratového rozvratu kněžského. Je to pochopitelné. Vždyť Sed
lák pronikl, jako snad nikdo jiný, ke kořenům satanovy slávy v XV.
století, nemohl být tedy ani chvíli v roz acích v době, kdy historie
se má opakovat. Neopakovala se. I Sedl k má o to zásluhy svým
dílem i bojem, kterým Bůh tak svrchovaně naplnil život služeb
níka svého v třiapadesáti letech požehnané práce, která nemusí čekat
na okázalý vděk těch, kteří ji nedovedou postihnout.
——<>—-—

A. H., Řím:

NA CESTU
jsem fuesel
u 'vesel.

Na kraji rána
loď mou le jízdě vyzvala rána.

Zvu/e je'í sil
do brna/i plavce les sil.

Zvu/e její žal
včerqš/eů žal.

Do 'víru
'
V' IV,
[
fvesel sz prmaszm wm.

jak sílící olej
mně, nadói, olej!
A, lásko, šýtm tvého bod
mi připrav chutný bod !

+

(A lásko, z tisíci stoup
mne zalej, bych na cestu pravdy stoupl)

Když tebe mi,
je šťastna duše má.
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ŠTĚDRÝ VEČER
' 741an

7:44 — tisin4 sl4d/e4',

7: mír se dnes hří—žíle4ždičle4' cb4tk4. . .

Hvezdtcky rozmilé
gimes kem 7) kole,
bizzejz vesele
44 le-gy,pole. .
Pod sněhem tiše vesnic/m dýš'e,

časemjen sblšet rolniček zvuk.

' mědnes cel4 odkládá tíseň
_4''

duc/14 „slyší 4ndělsleau píseň:

; Buď Balm ve býčích
Í":'slá'v4dne: s klidem;
114Zemi po cbyszch
j *_*,„rpokaj lidmi?—

“154;

4“svet: domov „muj dětz.,

“děd4 04 pum oml4dz ránu/e. '

_'

iv betlems/ee stáji,

tka

k;nasemukr4ji '

<tle4m,s7)ó4 dejž jim něhu,

y zitím j4/e Mačkysněhu,
baznostz,

.

'



, „' '4ťmem jsou štěstí,
Z. cl__ygt4
pro d4si n4db=vězdný svět.'

Fr. Šť. Šmbůle/e S. D.“S., Řím.

SI

Fr. Šť. Šmhůle/e 3. D. S., Řím:
V/

V/ *
V Bozun ovzdu51.

V nynější době nastala chvályhodná reakce proti přehnanému
realismu. Lidé touží po něčem vyšším, mystickém, božském, v čem
by ukojili své tužby. A různá náboženství a vyznání se snaží do—
kázat na vědeckých náboženských sjezdech krásu svého učení, jeho
podobnost, nebo dokonce i rovnost s katolickým náboženstvím,
což všecko dokazuje, že učení Kristovo je podle všeobecného sou
hlasu něčím ideálním, aspoň- relativně ideálním.
Popatřme tedy na ten ideál, na jeho výšiny, na jeho vzneše
nost! Vytknu krátce jen hlavní body, poněvadž jejich dalšími vý—
vody se zabývá dogmatika, morálka, pastorálka atd., a sice:
. Vznešený soulad křesťanského učení.
. Vznešená svatost.
. Spojitost s pravdami přirozenými.
. Podivuhodné splnění tužeb lidského srdce.
. Podivuhodné splnění tužeb člověčenstva.
. Kam vede moderní „autonomie“ myšlení.
(hv—AWNH

K :. VZNEŠENÝ _SOULADUČENÍ KŘESTANSKÉHO:
Všecko učení křesťanské vychází od nejsv. Trojice jako nej
vyššího zdroje, aby spočinulo nakonec zase v nejsv. Trojici.
4) Od věků jest Bůh, nejsv. Trojice, tři božské osoby, věcně od

b)

c)

d)
e)

sebe rozdílné, jež jsou ve věčném klidu a přece věčně tvoříce,
jež mají tutéž božskou podstatu, žijí životem přehojné plod—
nosti, nevýslovného nazírání, nejčistší lásky. Solus unus Deus,
non Deus solitarius!
Dobro samo sebou se rozlévá a proto Dobro nejvyšší se roz
lévá nejvíce. Věčným a přece naprosto svobodným konem,
v čase stvořil Bůh svět a uvedl tak ve skutek své přerůzné
božské ideje v oné podivné stupnici tvorů, v níž se jeví na
venek jeho nekonečná dobrota, jež musí býti slavena na věky.
Mezi těmito tvory vynikají člověk a anděl, stvořeni k podob—
nosti Boží svými schopnostmi: rozumem a vůlí, aby ze stvo
řených věcí se povznesli k Stvořiteli a uznali svobodně jeho
nejvyšší moc, ji oslavovali, ji milovali a tak formálním tímto
oslavováním všecko, co od Boha vyšlo, zase k Bohu přivedli.
Poznání a láska Pána Boha jsou posledním cílem rozumného
tvora, jeho největší dokonalostí a jeho největší blaženosti.
Odtud to podivné pojítko: Bůh týmž činem, jímž chce svou
zevní slávu, blaží tvora; tvor zase tímtéž činem, jímž dosahuje
své nejvyšší blaženosti, oslavuje zároveň co nejvíce Boha.
Darem naprosto nepovinným povznáší nejsv. Trojice prvního

* Tento článek jest psán podle přednášek fundamentálního bohosloví dra Šeb.
Trompa S. I. na gregoriánské universitě v 'mě. — Srv.: Seb. Tromp S. I. „De
revelatione christiana“ fasc. II. Romae 1930, pag. zz. sqq!
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člověka k účasti na božské přirozenosti. Novým životním prin
cipem jsa nadán, člověk jest přenesen do řádu nadpřirozeného;
povznesením lidského rozumu člověk jest zasvěcen do tajem
stvíf Božích; povznešením vůle jest zachvácen láskou k Trojici,
aby takto Oplodněn záslužnými skutky, mohl kdysi žíti intimní
živOt Boha, mohl viděti a milovati Boha tak, jak jest, v jase
oblažující slávy.
!) Bůh dopustil dědičný hřích celého; lidského pokolení v praotci
Adamovi, aby z této „šťastné viny" vzešla nová dobra. Dva
„extrémy se zde spojují v nevýslovném tajemství: nejpřísnější
spravedlnost a bezmezné milosrdenství; a člověk zvednut ze
svého pádu, spojuje se úžeji než před tím s nejsv. Trojicí,_hy
postatickým totiž spojením Slova s lidskou přirozeností Kristo
vOu' a mate'řstvím Panny neposkvrněné.
, g) Tajemstvím vtělení, jež způsobila sama nejsv. Trojice v pře
čistém lůně Panny, Bůh, všecko přesahující, stává se člověku
nanejvýš blízkým a podobným. Bohočlověk jest přirozeným
rostředníkem mezi Bohem a člověkem; člověk pak jest vy
“éčenze, své morální bezmocnosti, ze zatemění rozumu a zesla
bení vůle; jsou mu vrácena nejenom dobra nadpřirozená, nýbrž
sama lidská- přir'ozenost jest povýšena nad sbory andělské; pře
býváním nejsv. Trojice v člověku, povstává mystické spojení
Zno'VUzroze'n'ýchvěřících s Kristem-hlavou.

„b) Véčlóvěku však zůstala žádostivost a vnitřní boj, jenž má býti
přemožen „milostí Kristovou. Pročež Kristus svou přehořkou
smrtína kříži, jíž chtěl názorně ukázati l_idstVuhrůzu hříchu,
dává 'příklad heroické Statečnosti a všech ctností v nejvyšším
stupni 'a vySvobozuje. tak lidstvo od věčné smrti.
.!\) Svou drahocennou
krví zadost učinil Kristus za hříchy celého
světa“.a zároveň způsobil, že pro své mystické spojení s vy
koupenými také jejich skutky mají moc dosáhnouti žádaných
věcí, shladiti hříchy, býti záslužnými a smířením za jiné.
Kristus.Pán, nejdokonalejší obraz Trojice, nejvyšší zákonodárce,
učitel a kněz, "aby zůstavil své dílo také po nanebevstoupení

i)

stále" viditelným, trojí svou mocí, jíž byl poslán od Otce, ro—
zesílá své apoštoly do světa a odevzdává jim svůj trojí úřad:
učitelský, kněžský a pastýřský pod svým viditelným náměst
kem Petrem. Sesláním' Ducha sv. povznáší tento svůj hlouček
do vznešenějšího řádu a mysticky se s ním spojuje jako nevi
ditelná hlava. Církev se všemi svými orgány a údy jest spo
jena s Kristem-hlavou a Duchem svatým jsouc oživena k jedné
mystické osobě s Kristem, a jsouc takto „boholidskou“ jako
Kristus jest Bohočlověkem, není ničím jiným, než samým Kri—
stem, ži,tícím mysticky dále “na zemi.
k) Tato jedina církev Kristova učí lidi pravdě Kristově, vede lid—
stvo cestou řikázání Kristových a posvěcuje je milostí Kristo
vou ve svatý)chsvátostech. Svatými svátostmi přisluhuje Církev
každému věřícímu ve všech vážnějších okamžicích životních,
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od narození až k poslednímu dechu, každému uděluje milosti
prOStřednictvím Panny Marie.
1) Tak Kristus svou Církvi učí, řídí a posvěcuje, aby všecky při
vedl k nejsv. Trojici, až jednou v plnosti časů, odevzdá své
království Otci a jsa soudcem živým i mrtvým, dobré uvede
do nebe, aby v nevýslovné blaženosti oslavovali nejsv. Trojici,
díky vzdávajíce všemohoucnosti, moudrosti a lásce božské na
věky; š atní však, odsouzeni jsouce svým vlastním jednáním,
budou ásati na věky slávu spravedlnosti Boží.
Z toho jasně v svítá, kolik a jak velikých antithesí je harmo
nicky sloučeno v n boženství křesťanském, totiž:
V Bohu:. nejvyšší klid a nejvyšší činnost; dokonalý egoismus
spojen s dokonalým altruismem; nejpřísnější spravedlnost a nesmír
né milosrdenství; absolutní přesahování (transcendence) nad člově
ka a intimní přebývání v něm; největší vzdálenost a nejbližší sou
sedství s ním; jednota a zároveň dokonalé obcování tří božských
osob mezi sebou.
V Kristu:
dokonalá přirozenost božská a lidská; Stvořitel
— v lůně Panny;

Věčný ——narozen v čase; Nejvyšší — leží v

chlévě; Nejsilnější -— spoután provazy; Nejbohatší + žízní a jest
obnažen; Původce živOta — umírá na kříži; Nejblaženější — pláče.
V člověku se pojí největší nicota s podivnou vznešenosti,
svoboda se závislostí, žádostivost zlého s touhou po nejvyšším dobru.
Chce se zapírati, aby se obohatil; ponižovati se, aby byl povýšen ;
Státi se smýšlením dítkem, aby byl člověkem; býti lhostejným ke
všemu stvořenému, aby všecko miloval v Bohu; umrtvovati se,
aby dosáhl věčného života. Aby byl dokonalým je činným v roz—
jímání a rozjímavým v činech.
Blah. Panna Maria: z hříšnéhozrozena pokolení — a přece
bez poskvrny; panna nedotknutá, neporušená — a plodná matka;
blažená — a plná žalu; matka Boha — a matka lidí.
Církev Kristova: lidská a božská; viditelná a s olečenská—
neviditelná a mystická; trpící a tupená — vítězná a s avná; demo
kratická ——a všecky své údy povyšujíc do nejvyšší aristokracie!

K :. VZNEŠENÁ SVATOST:
4) Zákon milos ti: člověk účasten na božské přirozenosti; intim
ní spojení s Bohem.

b) Zákon lásky:

se strany Boha: obcuje s námi; se strany člo

Věka: všecko pořádá ke slávě Boží.

c) P řikázání

všecka jsou obsažena v milování Boha a bližní

ho; dána jsou nejen přikázání pro zevnějšek, nýbrž především
pro nitro, k dobru jednotlivce, rodiny, společnosti, lidstva.

d) Blahoslavenství

a evangelickérady, jimiž se zdokonalují

přikázání a člověk se stává ve všem podobným Bohu a Kristu—
Bohočlověku. Všichni jsou sice povoláni k dokonalosti, avšak
evang. radami se k ní ukazuje kratší cesta.
S4

e) Prostře dky k svatosti: ustavičná modlitba, svátosti živých
a mrtvých, spojení s Bohem při oběti mše sv. a při eucharis
tickém přijímání.

[) Pobídky

a vzory

svatosti: Bůh, jenž stal se člověkem

a trpěl ro člověka, jest vzorem všech ctností. Maria, matka
milovám hodná a panna neporušená.
g) Nejvyšší san'kc e: patření na Boha nebo Věčnémuky. — Z muk
pekelných a z učení o očistci vysvítá, jakou svatost vyžaduje
učení Kristovo.
K 3. SPOJ'ITOST S PRAVDAMI PŘIROZENÝMI:
a) Celé náboženství “přirozené jest obsaženo v křesťanském zjevení.
b) Mnohé mezery přirozeného naboženství se do lňují v křest.
zjevení, na př. způsob uctívání Boha, způsob o ěti.
c) Mnohé velmi nesnadné otázky pro člověka v křest. náboženství
velmi snadno“ řeší na př.: otázka o původu světa, o původu
vnitřního boje, o životě záhrobním a zmrtvýchvstání, o přiroze
nosti Boha 'ediného a přece ne ojedinělého, o manželství a čistotě.
d) Příkazy zákona přirozeného povyšují se k vyšší dokonalosti
blahoslavenstvímí a evangelickými radami.
e) Milost zdokonaluje přirozenost: rozum a vůle jsou povýšeny
ve vlastním svém oboru; — křesťanskýkult počítá s přirozeností
lidskou složenou a s olečenskou; — "chyby a přirozené nedo
konalosti slouží vyššimu cíli.

K 4. PODIVUHODNÉ SPLNĚNÍ TUŽEB LLDSKÉHOSRDCE:
a) Člověka tísní také mnóhá záhada, jež však jest s podivnou
harmonií rozřešena v učení Kristově, na př. záhada utrpení
a lidské bídy, mravního zla a vnitřního boje, sociální nerovnosti
a nespravedlnosti, smrti a věčného života, odloučení se od přátel
a příbuzných, nesvár mezi národy.
b) V člověku jest mnoho svatých žádostí, jež došly svého vyplnění
v křesťanství. Touha po lásce dochází splnění nadpřirozeným
obcováním s Bohem, narozením Páně, mateřstvím neposkvrněné
Panny; touha po intimnějším poznání Boha — zjevení Božích
tajemství; touha po náboženské jistotě a po jistotě mravní —
viditelným úřadem učitelským a pastýřským Církve sv.; touha
po blaženosti — připodobňováním se Bohu na zemi a obla
žujícím patřením v nebesích; touha po ideálu — příkladem
Krista-dítka a dokonalého muže, příkladem Marie, matky a panny;
touha po činnosti a rozjímání — životem nábožensky činným
a mystickým; touha po prostředníku a po mravní pomoci —
osobou Kristovou a sv. svátostmi; touha po osvobození se
z hříchu ——svátostí pokání; touha po krásnu — katolickou
liturgii a křesťanským uměním a konečně blaženým patřením
na Boha; touha po životě a věčnu -—-nesmrtelným životem
a nebeskou slávou!
Kde se více ukojí náboženský cit: míti nablízku Boha, než v tom
náboženství, v němž Bůh se stává člověkem a skryt přebývá
v Eucharistii?
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K ;. PODIVUHODNÉ SPLNĚNÍ TUŽEB ČLOVĚČENSTVA:
(Srovnej encykliky posledních papežů!)
a) V učení Kristově se utvrzuje a posvčcuje život rodinný naukou
o manželství, příkladem rodin nazaretské. Nejlepším lékem
proti dnešnímu společenskému hříchu (foeticidium) jest úcta k
Madoně a Ježíškovi.
b) Křesťanstvím se upevňují základy lidské společnosti, neboť ono
hlásá pořádek a pokoj, poslušnost k vrchnosti a zároveň cenu
jednotlivce. Učením Kristovým se láme otroctví, posvěcuje práce
dělníků, z tohoto učení čerpá sílu střední stav, klidný a pracovitý,
jenž byl vždy oporou a základem státu.
6) Toliko na křesťanských zásadách se mohou rozřešiti sociální po
měry vzešlé z kapitalismu (mamonářství) a proletariátu. Otázka
sociální se prakticky nerozluští bez otázky morální; otázka mo
rální se nerozřeší, než toliko otázkou náboženskou, a tato se
nerozřeší nikde jinde, než v Kristu. Christus cruciňxus solutio
omnium difficultatum!
d) Toliko křesťanství a duch křesťanský mohou zjednati trvalé
spojení a mír mezi národy. Zde (v křesťanství)máš theoreticky
všecky prvky pravé společnosti národů, zde prakticky jediná
morální moc, jež jest nade všemi národy. Nikdo není dobrým
soudcem ve vlastní při; jeden jest soudce na nikom nezávislý
— Církev!

K 6. KAM VEDE MODERNÍ „AUTONOMIE“ MYŠLENÍP:
a) Vede k náboženskému pessimismu, machiavellismu nebo poli
tickému nihilismu, k agnosticismu a ňlosofickému skepticismu.
b) Vede ke zkáze pravé vědy. Co jiného jsou dnešní moderní
filosofické systémy, než „geniální“ poblouzení lidského rozumu?
c) Autonomní umění se stává pornograíií, úplně závislou na ple
bejských vášních.
d) Autonomní obchod a průmysl vedou k utlačování chudých,
k společenskému záští, k nevázané konkurenci, k nectným ko
lonisacím a k světovému boji.
e) Autonomní pěstění těla přivolává do přítomnosti kruté doby
pohanstva. Zkrátka: zatím co katolická heteronomie nás činí
účastny nejčistší božské autonomie, moderní autonomie vede
ke krutému egoismu, k ďábelské pýše a odtud ke všem zlo
řádům.
Toto stačiž o vznešenosti učení Kristova! Není proto divu, že
takové evangelium obnovilo tvářnost země, není divu, že duchovní
cvičení, v nichž se předkládají k rozjímání základní pravdy křesťan
ství a život Kristův, vytvořila světce a obnovila národy. Není divu,
že učenci a nevěřící čtením malého katechismu a s pomocí Boží, změ
nili své smýšlení a svou dosavadní životní dráhu. Učení Kristovo
jest obdivuhodným zázrakem řádu rozumového a mravního!

+
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„MOJE PRVNÍ NÁVŠTĚV/!.
DRAZÍ BOHOSLOVCÍ, DLATÍ VÁMI“

Těmito slovy uvítal nás náš nejdůstojnější arcipastýř a primas
český Th. a Ph. Dr. Karel Kašpar. A skutečně, bylo to ještě téhož
dne, kdy se konala Jeho slavná intronisače v dómě sv. Víta na Hradě
pražském. Byli jsme všichni nemálo a mile překvapeni, když jsme
při večerním sv. požehnání v našem seminárním chrámu Páně —
sv. Vojtěcha spatřili ve svém středu toho. jehož Prozřetelnost Boží
nám dala nejen jako vrchního pastýře, ale i jako starostlivého otce.
který by svou laskavostí a dobrotou nám nahradil ztrátu stařičkého
a velmi zasloužilého otce. budovatele chlapeckého semináře v Bubenči,
i našeho kněžského semináře v Dejvicích.
Zpráva totiž o odstoupení nejdůstojnějšího pána — nyní již
arcibiskupa amenského Dr. Františka Kordače — velmi bolestně nás
rozrušila. Báli jsme se o lásku, s jakou o své bohoslovce pečoval.
od let gymnasijních až do ukončení bohosloví. Znali jsme jej jako
muže nelíčené askese, jemuž péče o dorost kněžský a náležitou
důstojnost stánků Božích v arcidiecesi byla nade vše. Koho nám

Pán Bůh asi pošle... a zdali nás bude mít také tak rád...? Takové
a podobné otázky střídali se stále v našich duších až do okamžiku.
kdy jsme mohli pozdraviti na stolci sv. Vojtěcha nově jmenovaného
arcipastýře J. Excel. nejdůst. P. Dra. Karla Kašpara, arcibiskupa
pražského a primase českého.
Zavítal mezi nás tiše. skromně, oděn jsa černou klerikou a pro
vázen svým sluhou. Po ukončení pobožnosti vystoupil na stupně
oltáře v presbytáři. 'pokynul nám'bohoslovcům vlidně rukou na zna
meni, abychom přistoupili blíže. Vystoupili jsme udiveni z chorových
lavic očekávajíce zprávu o příčině tak brzké návštěvy a v tak ne
čekanou chvili — večer. Ale nejdůst. arcipastýř jakoby již četl z očí
naši zvědavost, nenechal nás dlouho čekati a již v jeho prvni větě,
kterou knám promluvil, poznali jsme příčinu návštěvy. Pravil totiž .
.Moje první návštěva, drazí bohoslovci, plati vám a to proto, že
vás mám rád!" Slova ta ihned vykouzlí/a na naších tvářích radost
ně úsměvy a sympatie zároveň. Tedy přece lásku jsme neztratili. -—
Pán Bůh buď pochválen za to. že i když dapouští. přece nikdy ne—
opouští,- ba ve své nekonečně dobrotě má ještě více než rozdal. Dal
nám opět pečlivého otce, který nám plně nahradí ztrátu předešlého.
V krátké alokuci, kterou stručně německy opakoval též pro při
tomně bohoslovce německé. poukázal nám náš nejdůstojnější arci
pastýř na důstojnost, ale zároveň i zodpovědnost úřadu kněžského,
který nutně předpokládá důkladnou přípravu v theologických stu
diích. přislíbil nám. že nás bude podporovati s opravdovou láskou
a otcovskou péčí, abychom se jednou stali vzornými dělníky na vi
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Páně: atak

usnadňovali těžkou pastorační práci nejen Jemu

*'myzřale- i Jeho nástUpcům.
Sláva 413—
byla opravdu prodchnuta srdečností a velice mile nás
_aždýffz—
nás zajišté v duchu blahopřál Jeho Excel. nejdůst.
K iKa—šparoviarcibiskupu pražskému a primasu českému
draví—,síly .a požehnání Božího .ad multos annosl“

NEKOLÍK DAT O PROPAGANDĚ.
Qfganisace misijní práce a nejvyšší řízeníapoštolátu katol. Církve
. h pohanských soustřeďuje 'se v rukou Propagandy. Jest to jed
" “edenácti—kongregací,které mají administraci Církve a které usna d

pežispravovati 341 milionů katolíků po celém světě. Tato kon
__ce; jejíž jménoje „Sacra Congregatio de propaganda tide“ jest
—'sí;q_ministerstvem
zahraničí (může-li býti ovšem užito této analo

fdóš—sleduje
činnost Propagandy pozná brzy, že není pouhý or
?“á-dininístrativní,nýbrž skutečné „ministerstvo katolické expanse“.
__
Konstituci ,i—lnscrufabiliDivinae Providentiae“ ze dne 22. června
2 byla?tato ívýznamnáfinstitucezaložena papežem Řehořem XV.Slo
zglšákardinálů rozšiřovala Propaganda. svou autoritu na misie po
“
'Papež svěřil jí »péči“ o,.rozšíření a hlásání evangelia a
co,—vay_perSongálemx,potřebným k tomuto

velkému

dílu.

„:.Bá'ť'fkongregace/zrušena privilegia a odstraněn mo
_ ;? si přisvojila panělsko a Portugalsko,- že

nutaým uznáíka-ždý, kdo chápe potřeby ka to 
__Jaké'je složení Propagandy? Prefektem je kardi

Rossim: C 55
'

R.. jmenovaný BenediktemXV.

:'ÍHÍĚV paláci Propagandy

* __ _ e_n lgqngžegace jsoukardinálové Lega, Gasparri (Petr). Andrieu.
* 55:6 ine,—llMaurin; Kakowski,;Dougherty, Schulte, Sincero, Mande

Cerretti. Gasparriďlenri),

chetti Laurentig Verde.

Van Roey, Segma. Cerejeira,
_

éře—mjestfŽMsgÍi-g__Charles Salotti. arcibiskup

titulární ve

asfapajje „svůj úřad po Msgr. Marchetti.

pagandy sídlí ÝjŘímč v paláci Prop. na špa
deg_'_;_,_byla
_až do r. 1929

umístěna

také kolej

__án m1319nářu založena byla papežem Urba

a'umstěnaje

nyní ve velkolepé novostavběna

* „dííkčnu._'Jedna_část nového paláce byla re

'

na“ _ruznym _mÍSI'jním organiSacím 'jako na př..—
Misijní jednotě

sti/usvpetra

_ akongregace

“, společnosti„SvatémuDětství“atd.

propagandy 'j50u určena a přesně vymezena

_n—ímíf=€2íákonííkg_-m-_»(C[;;—C,
cam, 252).

D. zabývá

se všemi

otáz

„ kterč'ť'maji'vztah
k miSijním zemím ritu latinského, vymezuje
Ulemlmlstt' již" ěxištujících, zakládá nové misie. jmenuje apoštolské
vikáře _a prefekty; představené misii samostatných atd.
Tedy administratitza všech misii ritu latinského. Území. která
hajíapravomoci Propagandy tvoří větší část světa. Je to Afrika.
_ __

_ “Austrálie 5 ostrovy vyjma Filipiny. kde mají

anou hibrarchii již od XVI. století.
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Španělé

organi—

Propagandě podléhají i v Evropě země protestantské, ortho
doxní a muslemínské, kde velmi často žije katolická menšina ve vel—
mi těžkých poměrech právních, sociálních i hmotných. (Dánsko,
Švédsko. Norsko, Finsko. Bulhary. Řecko. Albanie a Turecko [ evr0p.]).

V Jugoslávií spravuje Prapag. biskupství Bosny a Hercegoviny: $a
.rajevo. Mostar, Banja/aka. Konečně je od Propagandy odvislé bis
kupství Gibraltarské a ve Švýcařích území v kantonu Valais.
V Americe má Propag. vikariáty a apoštol. prefektury na Aljašce,
v polárních krajinách Kanady. na Nové Zemi a v Mexiku. Ve střední
Americe jsou to Antil/y. Honduras &Nicaragua. (Spojené Státy ná—
ležeji pod jurisdikci kongregace konsistoriální, o níž se zmínímpoz
ději.) V Jižní Americe Bolívii. Brasilii, Chile. Colombii. Peru. Guajaně
Venezuele a j. jsou rovněž vikariáty a prefektury.
Vedle Propagandy existuje také již zmíněná s. kongregace kon
sistoriální. jejímž prefektem je sám papež a sekretářem kardinál Rossi
a sv. kongregace východní církve, již předsedá rovněž sv. Otec. —„Tato
k. nemá vlastního territoria, ale odvisí od ní všechny misie ritu vý—

chodního. Jak je viděti. území postavená pod pravomoc Propagandy
nejsou homogení. Zahrnují církve vznikající, se rodící a již vyspělé.
1. ledna 1930 náleželo Propagandě 444 území, v nichž je 282
biskupů a 91 apoštolských vikářů; kněží 12.959. bratří 5.112. řehol
ních sester 28.099—a mnoho učitelů a katechistů.
Podle zprávy „MiSSionescatholicae“ jest 470 institucí misijních.
Z těchto je 69 společností kněžských. ostatní jsou společnosti ře—
holních bratři a sester.
Zajímavá je statistika misionářůjednotlivých řádů.Jesuité maji podle
toho: 1.333 misionářů, Missions etrangéres de Paris 1.100:Františkáni
983; Lazaristé: 566,- Bí/í Otcové.-492; Otcové od sv. Ducha: 481: Ka
pucíni : 459.- Obla'ti Neposkvrněného Početí: 398,- Dominikáni: 350atd.

Pozoruhodnou je ušlechtilá soutěž a závodění národů na poli
misijním. Co do počtu misionářů stoji Francie na prvním místě
se svými 3.000 misionáři. Toto úctyhodné číslo daleko převyšuje
počet m. ostatních národů, nebot hned následující stát Belgie má 815.
Pak přichází ltalie 784. Holandsko 606. Španělsko 574. Německo
512, Amerika 214, Anglie 167. lrsko 124. Kanada 123. Švýcary 74.
Polsko 69, Rakousko 40, Portugalsko 25, Luxembursko 15. Australie 4,
Jugoslávie 2. Československo I. Stojíme tedy na 18. místě! — Mimo
tento počet je ještě 1.250 misionářů bez určitého označení národnosti.
Svými misionáři a jejich pomocníky t. j. řeholními bratřími a
sestrami. Církev Propagandou representována vykonává obdivuhodné
dílo civilisační a charitativní. které vyžaduje spoustu peněz. V misij
ních zemích je udržováno 31.418 vyučovacích ústavů, jež navštěvuje
více než I,500.000 žáků a 4.457 charitativních ústavů, jako jsou
nemocnice. sirotčince, útulky pro malomocné a p.
Propaganda je zmenšeným obrazem mohutné Církve Kristovy. její
jednoty a katolicity a proto zaslouží. aby jí věnována alespoň ne
patrná zmínka.
(Statistika vzata je z nové knihy „l'Anněc missionaric 1931" od D. Lasourda.)
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Dr. Jan Hejč/. Z HRADCE KRÁLO
VÉ DO ŽELIVA. (Etapa duchovního vý
cviku. Olomouc 1931 Nákladem vlast
ním.
Exercicie! Čtyřicátá jubileum primice
slaveno duchovními hody, ež dává Pán.
Ústavě v
'mě. V Praze 1931,
Jeho kněz Dr. Hejčl, jenž vložil v ruce
;Cena 15 Kč.
'Čechů vzorný překlad Písma Sv., biblista,
Jdulezite a u nás tak potřebné mluví k svým bratřím a knihou ke všem
" e určeno především pro kněze, e ve smyslu“ slov: „Obětoval se, protože
apoštol-vychovatel může mnoho sám chtěl.“ (Is. 533,7
Hluboké úvahy, vnoření se v mysteria
f'z něho čerpat pro svou duši 1 pro svoji
oběti, jež plynou z nábožensko-mravních
*apoštolskou činnost. : :
Dílo blíží se již ku- konci. Právě vyšlý krás Písma sv., vedou k pokornému hym—
adíl IV. obsahuje rozjímání o zázracích, nu ak hlu kému proniknutí, slov: „Viz
'
b nstvncha jinych událostech z apo to Srdce zde ve svatostánku bijící. “ -—
: sto;
'-Krista Pána Rozjímání Hřích se vyhraní v duchovní vraždu. —
,'
č" jako i díly předešlé, Vděčná je meditace na loretánskou litanii
*zněhož vane duch hlu—i a Miserere, aby se invokace nestaly pou
hými rčeními.
:igickeho studia. V praktic
Dílo skytne mnoho radosti v duchovní
raží sie Velikáznalost obnov.
_ l

ŽIVOT KRISTAPÁNAPODLEčrrR

»EAANGELIÍ. Náčrty rozjímání pro kně
' ze; Sví IV. Apoštolský život Krista Pána
"od jeho poslední cesty do Jerusaléma až
„šátku utrpení. Napsal Th. Dr. Spá
profesor na papežském Orient

d'
Zivota

__. jsou

hoto

jedinečným

“druhu—unás.

Aeg—*vř'emu
duchovenf

prani, aby podobná
o ,Skutc1ch apOstolských

_E K JOSEFOVI“ napsal P. Lud.
*'T J.; přeložil a Upravil Prokop

“Tiskem Cyrillo-Methodejskeknih

' “ato knizka, o níž

je to neučenar

Cllly

vost
kritika
častoBřezinov
hrubá. lch slov,
je XVII.
jsouzamítavá
odpovědía
na část těchto ié ešných a nespravedlivých
útoků. Za několik let bud0u dokumentem
realistického vzteku a zloby proti Otokaru
Březinovi1Jakubu Demlovi, dokumentem,
jemuž se nebude chtíti věřit pro doklady,
jež Jakub Deml tam na věčnou věci pa
mátku otiskl, aby zůstaly po jistých li—
dech šlépěje opravdu nesmazatelné, ale
na jejich vlastní hanbu. Otiskl dcpisy po
chopení, vděčné za vydání Svědeelví (jen
dopis učitele Ant. Kolka nutno odmít—
Bím-fake
jistčfalešný
chtěl byzavntinismus,ale
uveřejnit dopisy Jakub
všech
stupnic a úsudek ponechává rozumnému

První ——pou-.— čtenáři.To bylo asi důvodem, ze byl také

tento do is otištěn, vždyť Jakub Deml
ví co dě á; je kněz, a zná cenu Slova
Božího), doklady jasného rozumu ve změti

""uctivámesv. Josefa, druhý —
ósefamáme uctívati; proto při
i po ný modhtby, mešnímodlitby, novéna

divokých sarvá.tek

"__a
jineVf/Vzvlástmwmodhtby Končí modlitbou

Odbývá velmi bystře námitky proti
své knize, pořádá se s některými protiv
níky a kdo se snad dal nějak Zviklat pro—
fesorskými diktáty ať si přečte tyto Šlé

“ností a poctivosti Vrátí se do nich zase

staré štěstí.Amen.

Jakub Deml: ŠLÉPĚJE XVII. Vydala
P. Kytlicová v Tasově v listopadu 1931
Cena 25 Kč.
Kolem Svědectví Jakuba Demla rozvi
nula se vášnivá kritika o platnost a pra

H.

dechem.
pěje
a jak začne číst, přečte je jistě jedním
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Jakub Deml : SLOVO K OTČENÁŠI

ho muže. Dě' místy úchvatný výstupy
mezi otcem alkoholikem a dcerou, mezi
matkou a synem Frantíkem — legioná

FR. BÍLKA. Druhé vydání vydala Pavla
Kytlicová v listopadu 1931 v Tasově;
cena 40 Kč.
Předvíce než :; léty vydal Jakub Deml
toto Slovo jako doprovod ke kresbám
Fr. Bílka Otče náš. A dnes vydává po
druhé, bez kreseb. Jako mladý kněz (1904)
utkal z citátů ze Sv. Otců, mystiků stře
dověkých a filosofů moderních, z Písma
svatého doprovod, který nejen postihu'e
smysl obrazů a lastik Fr. Bílka, ale o
jevuje- v Modlit ě Páně ještě více než
výtvarný umělec načrtl. Jestliže Fr. Bílek,
tehdy ještě věřící umělec, kreslí pouze
myšlenky, plody meditací lidských, Deml
staví si zde Výspy, odkud lze v dálkách
zahlédnouti krásu a nesmímost milosti
Boží, cvičí si zde slovo, řipravuje se zde
na proniknutí díla velik o a proto zapo
menutého umělce Felixe Jeneweina.
Dílo vychází sice jako první svazek
spisů Jakuba Demla, ale že vyšlo hned po
vyjítí Svědecřví o 01. Březinoví v tom
možno spatřovatjedinečný dokumentární
význam, který toto dílo při prvém vy
dání (v r. 1904) neměloí.
Vedle citátů z Písma svatého a ze sv.

řem.
Kus spo
je lĚoučný
a doporučujeme ho
pro kat.
y.
Vyšlo u Jos. Birnbauma v Brtnici. Tam

též vyšelvánočníkus: EWČČINY DVOJE
VÁNOCE od Jiřiny Dvorccké 0L4
—y.jed.
TOBIÁŠ BÉBUL. Povídky z valašského
kraje. Napsal Jan Ev. Tra'vniček. Vydala
Družina literární a umělecká v Olomouci.
Povídky tyto mají nám ukázati strasti ln'

život lidu kraje valašského,bohatého it!:
sami přírodními, ale chudého chlebem.
Chybou je, že s isovatel za představitele

tohoto lidu voí pohlou lého Tobiáše.
Též po stránce nábožensk povídky Tráv—
níčkovy neuspokojí. Úprava knihy je bez
vadná.
—k.

Paul Keller: TŘI PRSTENY. Přeložil
Karel Vrátný. Nakladatel Kropáč—Kuchař
ský. Praha 1931. Str. 94, IO Kč

S děsivou hrůzou a obavou do bu
doucnosti pozorujeme stále více a více
vražd nejnevinnějších obětí. Dosud nena
lezl se nikdo z mocných tohoto světa,
který by se opřel s kladným výsledkem
Otců, stojí citáty
Ot. Březiněa
jest
proti tomuto bohapustému řádění.Jedině
podivuhodné,
jakz díla
se vzájemně
s odují,
ak Ot. Březina odposlouchal své my
mohoucí Tvůrce, který řekl prvním
ělenky z hudby Věčného a jak jejich lidem „rostte a množte se“ (Gen. I. 2.8).,
platnost a s rávnost jest dotvrzována na— ten nenechá bez trestu takovéto rušení
ukou mystiků katolických. V jakém po— svého řádu. Jako kdysi těžce ztrestal so—
měru stojí dílo Ot. Březinyk Církvi není
domské a gomorské — jako zničil o
již nutno dokazovat.
hromné imperium římské, tak i dnes, dří
A toto bylo napsáno, na toto b lo ve či později ztrestá herodesovské vraž
dění neviňátek.
\: ozoměno již řed 25 léty a Oto ar
Povídka Paula Kellera „Tří prsteny“,
B ezina nic Jaku u Demlovi nevytýkal,
nikdo toho tehdy z kritiků nevytýkal, až podává nám příklad trestu bídného ma
monáře,
který z obavy že by musil roz
letos při vyjití Svědectví si vzpomněli a
usm slili, že Ot. Březina nesmí být kato— děliti svůj majetek mezi více dětí, nutí
manželku
k odstranění plodu jejího ži
lick . Jest to trapné upozorňovat u nás
profesory literární historie na jistá histo vota. Ale i ta, která z lehkověrností za
tři
brilantové
prsteny svolila zabiti ty,
rická fakta dávající snadné rozřešení ná
které ji Bůh poslal, je pronásledovaná
boženské a filosofické příslušnosti Otokara
stálými
výčitkami,
až pod tíhou nemoci
Březiny.
If.
a výčitek umírá.
Děj
jest
popsán
slohem
stručným a jas
BFZ LÁSKY: obraz ze života se zpěvy
o 6ti jednáních s proměnou od Franříška ným. Přáli bychom si, aby i onec po
vídky
odpovídal
duchu
křesťanskému.Ale
Bušáka dle stejnojmenného románu Vla
i takto může způsobiti mnoho dobrého
sty Javořické.
a zasluhuje hojného rozšíření.
Časový divadelní kus líčící rozvrácené
poměry rodiny Jandovy. Dcera Cílka za
Dr. P. X. Novák: PQHLEDY DO Žl
chraňuje čest svou i celé rodiny tím, že
VOTA BOHOSLOVCU A KNĚŽÍ. ll.
se rovdá za Karla -— bez lás , nebot
vyd.
Nákladem Jednoty duchovenstva arcid.
'uje jiného. Když však pozn pravou olomoucké
v Přerově 1951.
pOVahu svého milence, který ji chce při
Vzácně dílo F. X. Nováka vyšlo v no
měti, aby opustila svého muže, odhání
jej od sebe a zůstává věrnou ženou své vém, nezměněném vydáni. Jisíě že každý
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Fronfis'elr Odvalil : KAVKY NA VÉŽl.

“vlákně : Ý;bohoslovec rád _po knize sáhne.

“ Vždyť je to hluboce založené dílo, jež „v
ejhlubmho životního ponížení vytrys
' autorovy, jak sám praví v

Vydala

Družina ._Literární

a umělecká v

Olomouci 1931.
Nová kniha Odvalílova — román ze
současného života — trpí poněkud chu
„novému vydání,. -_-Hned na
azuje autor na vznešenost kněž— dostí děje; tři, čtyři lidské osudy, vyňaté
stavu. Upozornuje zároveň, že bez z bohatého a rušného života moderních
ání. bojů & obětí ho dosíci nelze. lidí. jsou řízeny Boží Prozřetelností tímto
životem a proplouvají všemi jeho úskalí
vní Sketa utíká před tím, co u
za krásné a vžnešené,',ale muž cha mi :: zrádnými zátočinami šťastně. poně
raktjer cílevědmně postupuje vpřed. pře vadž jim svítí zářná hvězda křesťanství.
,máhá obtíže. Spíše se ještě stupňují. --— Rozhodně originelní pojetí má Odvalil v
tom filosolickém besedováni kavek. do ně
' „Mladý knězje jak mladé víno“.Potře
buje mnoho Opatrností. Bude-lí jí dbáti,_ hož jsou vpleteny ironie. parodující život
dnešních lidí. „Kavky na věži — a lidé
' pak šťastně dobu kvašení překoná.
Spisovatel podává vzácné rady a poky pod ní. tak by se to mělo jmenovat“ (str.
' n pro bohoSlovce _a kněze, erpá ze ži-_ 9). Tak se za sebou vystřídá dosti rychle
" ?ro život Je to kniha,kterou by měl 36 kapitol -— filmových obrázků. v nichž
nejen číst, ale i mít každý kněz a boho
se střídají rozličné barvy lidského života.
slovec. _
Místy »ovšem klade autor značné požadav
ky na obyčejnější čtenáře. poněvadž

do—

17.11;
0 Konnersreuthunejnovejm! SPASITEL
přává místa příliš dlouhým leckdy únav
. JE DOBRÝ (Terezie Neumanová). Napsal * ným úvahám. A potom vlastně je to ro
P Odo Sfaudmder OSB, přeložilKarel mén kněze nebo řekněme obraz tezke prá
Kolí'sek
ce kněžské na ůhoru lidských duší, který
' Tato kniha by se mohla nažvati „Apo v naší době zapýřen mnohem víceamno
logií Konnersreuthu . ——Do stručném ží— hem hlouběji než snad v dobách dřívěj
votopise autor. vyvrací různě námitky proti
ších. Proto také orání. vláčení, plení a
Terezu Neumannové, které mohounamítati setí je mnohem těžší a namahavější. ivot
jenom ti, kteří Terezii neviděli;Jinak mluví se podařilo Odvalilovi odpozorovati dob

ti, kterým bylo dopřáno spatřili tu. které ře.“Takovým P. Janem musí býti většina
dobrý Spasitel dopřál tolik trpětí. ať již“ novokněží. - Kněží. zvláště mladí, budou

jsou to biskupové,lékaři(protestanté)ne

boš,ti, kterým byla dána mílOst při pohle
du na Terezii nalézt—i
pravou víru. „Aby
bylo lze případ konínersreuthský správně
prozkoumat: 'a posoudíti, k tomu je třeba
více než velké učenosti! Náleží k tomu i

jistě knihu čísti se zájmem. jenom nechá
peme. proč autor u jmen rodných užívá
pouhých zkratek. Jistý chvat, jenž prozra
zuje rychlejší tempo psaní, vysvětlí nám
takéituto chybu (str. 14-6): ...po probu
zení ze sna modlí se církev:

jistá
míra pokory, —dětínné víry a osvícení
shůr r—rřyl'.:
—ý.,

Procul recedant somnia
et noctium fantasmata..

MerkelbaclzO P. P. SUMMA
GIAE MORALIS. Pars la (de
pri, ípiis.) Parisíis, Desclée de Brouwer

et soc A. D. 1931. Prix 60 frcs.
_ ' _rofesor moralky na Angelicu vŘímě
Bf. H Merkelbach napsal první část ,mo
' _rálk-yspekulativní, a todle rozvrhu sv. To
máše » q. ., „

_ Presny a promyšlený rozvrh sv. Tomáše
zarucuje přehlednost látky; ale zároven
autor zahrnuje větší úsek lidského dění
tak že neškafulkuic žívof a nevytrhuje z
behu života jednotlivé kony lidské. i když
ě

vedlecky
k jejich.příčinám
otí. postupuje
Filosofické
odůvodňování
»r,mrav-ních princi-pů a rozbor zá
rirozeneho. jež v jiných běžných u
__cebnicrch moralky se nedočítáme jsou před
„_logiemoralm.
nosit tp práce, včnovane studujícím t_heo

63

Neboť ty verše nejsou z hodinek jitřních.
ale : hymnu ke Kompletáři.
n!.

Dr. R. w. Hynek. MYSTICKÁ STEZ
ĚÉUTSTISJMATISOVANÉ z KONNERS
Praktické uvedení do vnitřního života.
— Kniha „Vinice Páně“ svazek 1.1.U Lad.
č 10'—. Praze ll. Voršilská 5. — Cena
Ilžuncířev

Posvátná úcta k utrpení Kristovu kdysi
pohnula tisíce, ano statisíce věřících křes
ťanů, aby putovali do Palestiny a v Křižo
vých taženích, za námahy. obětí nevyslo
vitelných. vyrvalimohamedánům místa svatá.
Tato posvátná úcta budí v mnohých stech
a tisících věřících křestanech touhu, ko
nati cestu do Konnersreuthu. aby poznali
a prožívali utrpení Kristovo, které každý

pátek prožívá Terezie Neumanová. při čemž
se jí řine krev z ran, proniká skryté věci.
přijímá Tělo Páně bez přísluhy knězovy.
Zjevy Konnersreuthské jsou živým, jasným
svědectvím o tom. kterak Ukřižovaný žije
stále mezi námi. Jsou mocnou výzvou k
světu, který ztrácí víru v Nadpřirozeno.
Ukazujíf se prapodivné ůkazy na nebi i
na zemi. Bolševické Rusko. Mexiko. Litva
a v nejnovější době i panělsko jsou po
plašným znamením bojů protináboženských.
Jedině tehdy dá se odvrátiti toto zlo, jestli
že se navrátíme k původní síle víry. kte
ráž svět přemohla. Jedině intensivním vni
trným životem z Boha. Nic nám nepo
mohou spolky a organisace. zůstanou-li
svatostánky zavřené— budou-li se vůd—
cové báti kleknouti před příbytek Nej
světšiho.

Konnersreuth je též školou vnitřního ži
vota. To dokazuje Dr. Hynek v přítomné
knize.

J. Kruszyňski: TALMUD A ŽlDlA..
Preložil Mat-ej Zatko. Ružomberok.
Osten (: bič podivuhodné národní odol
nosti a náboženského fanatismu a exklu
sivnosti židovstva tvoři Talmud. který Židé—
vyvýšili nad bibli. Spolehlivým překladem
Talmudu. který ovšem Židé žárlívě střeží.
dostali bychom se k bohatému materiálu
židovské psychy. v které by se nám od
halilo věcí. které křesťanský svět znepo

kojují. Polský autor. patrně theolog. struč
ně uvádí prameny Talmudu, jeho rozdělení,
různé způsoby výkladu a pečet. jakou vryl
Talmud do duše židovstva.

Adolf Kardinal Bertram : CHARISMEN
PRIESTERLICHER GESlNNlNG UND
ARBEIT. Herder. Freiburg 1931. 196 Sei—
ten. kart. 35“— R. M

Kardinal Bertram mívá se svými ordi
nandy konference, nazývá je „hodinami be
sedování“, kde může otevřeně. přátelsky
a důvěrně je připraviti na cestu k práci na
vinici Věčného Hospodáře. Z myšlenek ::
aforismů oněch konferencí vznikla tato
kniha a i slovo psané podržuie intimitu
oněch vážných a krásných chvil bezpro
střední přípravy na svěcení. V krátkých.
promyšlených větách zachytil Kardinal Ber
tram obraz kněze Církve v celé jeho práci.
starostech i chvílích radosti.

Cesta, kterou se brala a po níž rozvíjela
svůj vnitrný život -— jest jí cestou Kříže

„malé tajemství, zvláště cesta Eucharistie“
(Spis. P. K. Karrga Dějiny duše sv. Te
rezie Ježíškovy.) (V modlitbě a oběti jest
síla má.) Nic pro sebe. vše pro Něho.
co obět prosby. díků, chvály a lásky. My
bojíme se svého Boha. ačkoliv božským
ůsilím chce se k nám přiblížiti — zázrač
né tajemství vtělení bude otom mluviti na
věky.

Ne pouze na výšinách nebes trůnicí. ne
dostupný Bůh. ale v nitru. v hlubinách
srdce vládnoucí živý. životodárný. zdroj ži
vota nadpřirozeného — Božího.
Dostači důvěrné odevzdání se Bohu a
prokazovat! mu lásku drobnými denními
obětmi (57).

Ne oné nápadné askese. tělo vysilující.
až zdraví podrývající sebeumrtvování. ale
vyšší. nenápadný. daleko však působivější
spůsob sebezáporu; potlačovat všechna
vnitřní hnutí sebelásky. cvičit se ve srášení
utrpení a v nepříjemných ůkonech ctno. ti,
zkrátka býti lovcem příležitostí až skoro
nenasytným v tomto ohledu.
Timto zapojením v Boha dodávala Te
rezie svým činům a myšlenkám nekonečnou,
nadpřirozenou cenu. Bylo by potřeba mno
ho místa. abych podal vše krásné co kniha
tato v sobě skrývá;
Každý. který chceš dosáhnouti Krista a
který trpíš. budeš přímo ssát obrozující
mízu tohoto spisku. neb poznáš. jaké do
bro pro tebe může býti utrpení a jak více
a více se tímto utrpením blížíš k Božské
mu Mistru.
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Rady jeho jsou vzácné pro vlastní zku
šenost vzorného pastýře a nové otázky
pastorace všech vrstev řeší v duchu Církve
a praktické možnosti. Takový oddíl: Im
Dienste des Volkes a Priester Fůhrer der
Jugend [měly by se vydati jako zvláštní
otisk a všem ordinandům dáti k denní četbě.
Pro kněze vidící tíhu a až do věčnosti sa
hající závažnost svého a ůřadu horlící a
dary lepší (] Cor. 1231) bude kniha po—
vzbuzením ve vytrvalosti a ostatním důt
klivým napomenutím.
If.

Mohr Heinrich: ALU-HER VERKAUFT
MAN WEISHEIT. Herder 1931.
Knihu bychom mohli přirovnat k umě—

!ecké kytici různých květin, různé barvy a
vůně. Spisovatel sebral tu množství krát
kých parabol, bajek, legend a stručných
vypravování. z nichž ze všech prýští pravá
moudrost křestanského života posvěcená
staletou zkušeností. Každý článek podán
slohem živým a poutavým, všechny pak u
spořádány v pestrý a lahodný celek. Knihu
netřeba odkazovati jen prostým lidem, ale
i člověk vzdělaný najde v ní osvěžení a
leckterá křesťanská pravda v životě prove
dená mu vynikne a nabídne se k užití v
podobných okolnostech životních. Az.

MUSEUM
“Roč. LXIII. -==V BRNĚ V ÚNORU

1932. ,_. Cís. 3.

PIO SUMMO PONTIFICI VITA!
„Habemus Pontih'cem', zaznělo radostně kolem poledne 6. února
1922 nanáměstí sv. Petra v Římě a mnohonásobnou ozvěnou neslo
se do celého světa, na sever i na jih, na východ i na západ, přes
moře i hory, že na stolec Petrův byl zvolen jako viditelná hlava
,Církve, z milosti Boží a působením Ducha Svatého, učenec. skromný
a velkomyslný kněz Achilles Ratti.
Celý katolický svět naplněn byl radosti nad zprávou o zvolení
tak vynikajícího muže za papeže a světový tisk vyslovil se o volbě
,s uznánima nejvýš sympaticky.
'
Požehnání, které dal sv.“ Otec z balkonu sv. Petra. mělo se
něstijjako záruka miru._lidem tak vytouženého. nejen nad ímem a
.ltazliirale patřilo celé Církvi a celému světu.
__ K programu Pia X. „Restaurare omnia in Christo“ a k programu
„Benedikta XV „Pax Christi“, přistoupil obnovený a' rozšířený pro
gramrvsv;_„the Pia Xl. „Pax Christi in regno Christi,“ který jest
tak často ,z-důrazňován v jeho slavných encyklikách, vznešený pro
gram, který má _za,ůčel nejvyšší ideál, přive'sti a sjednotiti pokolení
.lidskě v _církvi katolické.

„ Jest. jisto, že každý pontifkát má svůj vlastní ráz. Toto není
snad jedině proto. že přirozeně vlastnosti papežů mají vliv na způsob
jejich práce, ale hlavně proto. že Drozřetelnost božská chce, aby
_náměstkovějKristovi _.vykonaliúkol pro jejich dobu nejpotřebnější,
—.ngbgt.'_
každý pontifikát má své vlastní božské posláni.
77,5.:Tak uplynulo „10 let. Podívejme se, iaký jest charakter pontifikátu,
který Bůhlsvčřil nynějšímu sv. Otci, Nejvyššímu knězi, Piu

Nechceme předbíhati do budoucnosti a marně a pošetile nahlížet
_do_plánů Prozřetelnosti. Stačí viděti práci za deset let a již objeví
sejasně a zřetelně osa činů náměstka Kristova Pia Xl. Sám svatý
Otec" dal několikráte zřetelně najevo program své vlády.
„Pax Christi in regno Christi " má se rozvinout expansí království
božího mezi nekatolíky aktivnější a pronikavějši činností misionářů
a,.kněží. sjednocením odtržených křesťanů a návratem jejich do lůna
matky Církve. A prostředky k tomuto cili ? Zdravá věda. spojená se
svatosti života. kněží vychování s jemnosti a sladkosti evangelia. vy
trvalá. energická. neustálá katolická akce. prosáknutá křesťanskou
láskou. Vrcholem a korunou této práce bude pak nezbytně provolání
Ježíše Krista za Krále králů po celém světě.
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Dnes můžeme s uspokojením říci. že sv. Otec Pius Xl. splnil
naděje v něj skládané a opravdu šťastně a úspěšně řídí osudy Církve
svaté. jsa mužem a nástrojem Prozřetelnosti. Co bylo za tu dobu
vykonáno pro mír a pokoj mezi národy, v otázce sociální, ve výchově
mládeže, co znamená katolická akce a unionísmus pod jeho protek
torátem vedené. jak štastné kroky diplomatické byly za tu dobu vy
konány? To nelze tak snadno oceníti, neb ovoce toho všeho ponese
doba budoucí stále v hojnosti.
Zlatým písmem v historii Pia Xl. zůstane zapsáno to, co učinil pro
vzdělání a výchovu dorostu kněžského. A opět jest nemožno vypo
čítávati do podrobností jeho práce a snahy v tomto směru. Vždyt
jeho otcovské péči a velkomyslnosti vděčí za své založení, upravení
a zvelebení všechny téměř bohoslovecké ústavy v ímé. Co znamená
pro celou církev Gregoriana, Propaganda, ústav biblický, orientální,
archeologický. co znamená pro nás Nepomucenum? O to má nemalou
zásluhu nynější sv. Otec.
Ale na něco jiného chci ještě poukázati. Na to, jak leží sv. Otci
na srdci nutnost řádného & dokonalého studia theologického. nebot
častěji ukázal sv. Otec, jak mu právě na vzdělání kněžstva záleží.
Hned po svém nastolení poslal prefekta posv. Kongregace seminářů
& universit, list Oftíeiorum omnium, v němž dal směrnice pro výcvik
a vzdělání kleríkův seminářích. U příležitosti šestistého výročí svato
řečení sv. Tomáše Akvinského, v encyklice „StudíOrum ducem". ukázal
na zářném vzoru „Doktora andělského“. jak jest věda nápomocná
svatosti. svatost pak vědě a upozornil, že tak tomu má býti u všech
synů Církve, kteří se oddali posvátným vědám. R. 1924 poslal řádo—
výmpředstaveným list „Unigenitus Dei Fílius“, který obsahuje nejvýše
významná napomenutí a výroky o nutnosti a užitečnosti studia. Ne
zřídka i u lidí zbožných bývá význam studia podceňován, ale sv. Otec.
jakkoliv se staví proti nadutostí některých lidí učených. ukazuje, jaký
zisk možno míti z vydatných studií theologíckých před vysvěcením
a z prací intelektualních po celý další život pro apoštolské práce
a pro jednotu s Bohem.
.prázdní jsou všichni lidé. v nichž není vědění Božího“ praví
Moudrost a .Rty knězovyjsou strážci vědění“ praví prorok. „Bylo-lí
vždycky třeba. aby kněz byl učený. jest toho mnohem více třeba
dnes, nebot věda má takovou úlohu v životě, že i lidé ma'lo vždělaní.
at dělají cokoliv. vždy se chvástaji. že jednají ve jménu vědy. Jest
proto nutno ——pokračuje sv. Otec — aby se všem očím ukázala
krása pravdy zjevené a aby se rozptýlí/y bludy, jež věda nepravá
hromadí proti dogmatům víry. Nebot Církev — praví sv. Otec vapošt.
ustanovení „Deus scientíarum“ z června 1951. -—nebojí se heresí.
které přispívají k jasnějšímu vysvětlení pravdy svatého učení, ale
jediného se bojí : neznalosti pravdy —a na jiném místě —světlo vědy
může nejlépe při/ákatí ducha mnohých, neb již Tertulian tvrdil, že
„přestávají nenávidětí, kdož poznávají“ (qui desinunt ignorare).
Deset let! Jak krátká to poměrně doba a tolik již práce vykonal
vznešený jubilátor, jak často a účinně ukázal svoji lásku k nám a
k celému světu, jak často ukázal se papežem naší doby.
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C0- dáme svému drahému Oťei k jeho jubileu? Čím jej potěšíme
my. dítky. které jsme fak blízko jeho srdci? Slibme mu slavně. každý
zvlášť „a všichni společně, že se budeme snažíf. abychom svým studiem
líbili se Bohu. a sobě samým i svým bližním získali co největší du
ševní užífek, že se příčíníme, aby svatá věda & zbožnosf pronikla
celým naším byfím. aby fak posílena byla víra & uelčn Bůh.
"Dominus eonservef eum!
P. L. Řím.

__.<>._

J. U. CSSR. Obořiště:
“
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]e21s KI'IStUSa soc1alni otazka.

Budeme-li mluviti o stanovisku Ježíše Krista k sociální otázce,
vyjasníme napřed hranice této otázky, jež tak důrazně žádá odpo
vědi; Odhaliti všechny příčiny společenského zla, odkrýtl prameny
katastrof lidstva, “kterými jest zmítáno do nesnesení —-a pak_to vše
paralySovat, utlumit i zničit, lidstvo uzdravit a upevnit: to je pro
blém '$ociální otázky i jeho vyřešení.
_ U;"í's“'ravedlivého' Ab'ela a bratrovraha Kaina dozrálo po prvé
semeno-*,říchu, “sebrané Evou se stromu poznání. lověk raněn ztrá
táúfíiiíížavníehí dobier, jeho 'rovnováha byla ' orušena silou zla. Nad
lidstvem .,spleten„.-ujzel,.kterého “nikdo nerozv že, dokud nevyřeší pro
bliěmufzla ve společnosú: sociální otázky.
"*

&Sociál'nííOtázka je stará jako lidstvo samoJ

“Rána na“velikém těle lidstva už se nikdy nezacelila; časem jeví

nové symptomy'akutního'zánětu. Ve starověku bylo jimi otroctví,
nasklonu středověku hlásila se otázka zemědělská,nyní zmítá svě
štem—nejděsnějifotázkadělnická. Ovšem není to ještě celý obsah sociál
hítOťáZkýaVraní chtějí odpovědi i ostatní otázky člověčenstva: živ
'nos'tenská“,--»bytová,ženská, školská. . ., neboť sociální otázka zabývá
r'išč"právěvšemi společenskými zlý.2

Nadítěmi problémy bděl sice Plato, bděl snad Kant, avšak roz
ilii'štitjjičh"nikdo neuměl.lAni individualism a liberalismus, ani altruis

mesakemnnimm; jen Bohočlověk,JežíšKristus,svým theologismem.
'Op'r-avdu! Ten Ježíš, o němž psalo pero učencovo, že ježíš
inebyflř'neth'těl' a nemohl, býti sociálním reformátorem.
_,<A. F_Garriguet vyznal: „On pourrait presque dire qu'elle est aussi ancienne que
'le monde“.' La'val'eur sociale de l' évangile'. Paříž 1909, 7z.-U Alf. Steinmanna, esus

'.und die soziale
Frage,
Paderborn
1920,
159.Torostojí
hutné
dílo poskytuje
mnoho
:k-fstavbě
logických
závěrů;
na jeho
podkladě
i tento
článek. —
2 Dr. llášlky
—-Stemmann vyjadřuje- se výstižně o tom: „mit allen Gesamtschiiden der Gesellschaft“.
Op: c. 159. Rozsah sociální otázky vymezuje 'všestranně Biederlack-Beneš, Otázka
soaální, v Praze 1900, 1—8. — 5 Adolf Harnack': „Jesus ist kein sozialer Reformer
.gewesen“. Das Wesen des Christentumsi, Lipsko 1901, 63. — * Dausch: „Ein socialer

_Reformer wolltejesus... nicht sein“. Lebensbejahung und Aszese ]esu, 19r3, zz. —
.il-Harnack : _„_M_em
Reich ist nicht von dieser Welt“... Diese Worte schliessen nicht
nur; diepolitische Theokratie sus,... sie verbíeten jedes direkte und gesetzliche Ein
;renfen der _.Rehgion.in irdische Verhaltnissef“ Wesen des Christentums, 73. Všichni
Jemu podobní procestanté myslí stejně: Holtzmann, Bauer 'a j.

67

Kristus ovšem neřešil věci ve prospěch určité snad třídy spo—

lečenské.Jako jest nesprávné stavěti zákon Kristův za ochrannou baštu
kapitalismu, tak zůstává božská osoba Syna člověka hluboce nepo
chopena od těch, kteří vyhlašují Ježíše snad jen za proletáře neb
socialistu galilejského zabarvení.1 Než nikoli! Toho neučinil Ježíš,
tím nebyl Ježíš, aby jeho slova pominula obratem dne a nasycena
byla jen část lidstva. On včera i dnes, On netáže se, zda jsi žid, či
pohan, u něho není otroka ani svobodného, není muž víc než žena,
všichni jsou jedno.2 Kristus je vším, sice by přestalo křesťanství býti
absolutním.
Ježíš Kristus zná jediné měřítko hodnot: věčnost. Všechny jeho
úkony dlužno posuzovati, vlastně pozorovati, pod zorným úhlem
věčnosti. I sociální otázku zhodnotil a dokonale zodpověděl Spa—
sitel světa „sub specie aeternitatis“. Proto nemůžeme od Něho če—
kati sociálně politického programu dle našich pojmů.
S druhé strany varujme se extrémního eschatologismu, epide
mické to nemoci, jež řádila v Německu do nedávného desítiletí.
Jeho bojovníci by zdůrazňovali jen tolik oJežíšově poslání pro lid
stvo, že víra v brzký skon času dala nauce galilejského Zákono—
dárce nevýslovný vzlet, jenž měl trvati nedlouhoŘ Tak ovšem zase
Kristus neměl by mocného slova pro dnešní slábnoucí vspolečnost.
Nuže! Kdo dá výraz sociálnímu dílu Kristovu? Rekneme-li,
že Ježíš podložil celému kolosu lidského plemene neochvějný zá—
klad, z něhož nikdy nikdo nesmí vyrvati jediného kvádru, aby ne
ohrozil celé budovy, dobře jsme soudili. Zároveň jsme naznačili,
že v nauce Spasitelově je vskutku dosti místa pro každou ušlechtile
tvůrčí snahu a schopnost. Proto nejednou byl by zklamán, kdo by
v Písmě sv. hledal vymezený sociální program neb sociální vědu.
K tomu vede cesta namahavé práce.
A přece lépe o lidstvo se postarati již nebylo lze a není za
předpokladů daných nynějším světovým řádem. Ježíš Nazaretský
rozřešil nejlépe sociální otázku. Jak? Tím, že dal zásady velikého
dosahu, vložil v ně sílu, aby klíčily a rostly dle nemocí času. Kristus
vykládá své zásady živým slovem těch, s nimiž byl, jesc a bude
do skonání věků.+ Jinak by lidstvo hynulo jako hladový u plného
stolu, kdyby Ježíš nebyl živým učitelem. Toť božské umění, podá
vati lidstvu pravdu a dobro v příhodný čas a nepředstavit jich ne
patrnému tvoru snad jen jednou jedenkrát. Kdo vůbec by si troufal
pojmouti celou nauku divuplného Obnovitele Adamovců?
Jaké jsou tedy ty spásonosné sociální zásady, které svěřil Ježíš
své Církvi a jimiž zachraňuje se svět? Pohleďme dříve na dějinný
předpoklad poslání Ježíše Krista, protože bychom jim neporozuměli
široce a dosti nepochopili! Vyšli bychom zklamáni nad nejvelko
lepějším zázrakem jako mnozí v minulosti.
' Rénan; Peabody—Miillenhoff, Jesus Christus und die soziale Frage, 46. —
Kiefl si stěžuje na agitační heslo socialistů „Christus war der erste Sozialdemokrat“,
Sozialismus und Religion, I9I9, 86. -— 2 Srv. Gal. 3, 28. — 3 Bousset, ]. Weiss,
Wrede, Pfleiderer, Schweitzer, Erhardt . . i Loisy; „Interimsethik Jesu“ má sloužiti novo
věkým objevitelům za úzkou pevninu, kam vtěsnávají božství Držitele vesmíru a
času. — + Mt. 28, 20.

“
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»cžíšíje-r to byla hvězda, jejíž paprsek zachvěl se na obloze za
*? vmsinócígpod zakázaným stromem, _Ježíš byl hvězdou na nebi
fjákóbOV—ěf
ježíš byl předpověděnou nadějí svatého Israele. Proto Ježíš
, nepřišel—„zrušitZákon a Proroky, nýbrž naplnit.1 Včz, že vše dobré,

'vžnešené a “krásné Starého zákona je zákonem Kristovým! I Desa
rtéiaóxJe-liýněco nedokonalého, přístup k božské osobnosti Nazaret
sřk'ěhmProroka, a naučí tě dokonalosti.
' Vfggogbylo šibolethem předkřesťanských dob, co kouzlem, jež

' ';ežísgydobrý,vznešený—Ježíš, přišel zvěstovat lidem dokonalou

1: “ioraciiPřiblí'žilo; se království Boží! je to svaz lidí na zemi,5
S
Í'yeh št!_B.ol';<:1n,ói
kteří svým ;živOtem směřují k posmrtnému
iszeanCeňí s;;BOhem, —;Nejvyšším
zákonem v této společnosti je vůle
nebeského Otce.7 Středem jejím je milující Bůl'i—Otec.aVzájemným

!pojítkem :skrálovskýmzákonem, je láska,g láska osobní, praktikovaná.lo

' '

“'

kBůhmxluje,“být1 milosrdnýmjak BůhJ2Po—

" '“""

f'fkra'lovStví Boží.13 Království universální.
_sejmf_sřfčjhěnutné“ i přístupné: pokání" a po

em: jsou .;všichni sobě rovni: Bůh nezná při
Cní'ú',dle“ jeho Skutků"

,c; v duchu nesobecké "spravedlnosti a ryzí
„) .„j , » ,

po

jive'“vyřešení

sociální

Otázky.

,
.tázka=:_sociální je “otázkou společnosti, Stavební jednotkou spo
,lečnosítiřje—rodina,
nebo _, chceteěli —manželství. Požadavkem zdaru
rádinyjez práce a vlastnictví...A na světě jsou nicméně propastné
rozdíly, v: ;rOZtřídění majetku.
, _Ježíš'š'gdal
tu věčně platné normy a sáhl až na kořeny rozvikla

,'nehozistrrcřmu alidsřtva.ríZdezbýchOmtm—ohlizačíti organickou

přízi na

ukyf'KristovygAyšalg „mydotkneme se jen předních zásad sociálního
katechismu Ježíšova.
'
Ježíš povznesl ženu k důstojnosti, bez níž není možna posvát
nost 'manžélswí: ženy "si*vážillflciManželstvíprohlásil za svazek ne
rozlučný,»zšíž£ení sVaté' od "Boha svatého.“ Děti, plod manželství,
na óž'Valněžně _a-=ichránil? jejich

1Mt

duše.20

,I .— ?Wčllhaífsen definuje takto bohovládu starozákonní: „Jahvc,

der—GottIsraels, und Israel, das Volk ]ahves — das ist, was man unter Theokratie
zu Verstehen—Phat,ýwenn„derNameeúvgais Richtiges bedeuten soll“. Israelitisch-jíídische
, _
„9,—-—5Ex19, 5-6; .Umluva Hospodinova Ex 24, Dt 11. — * Mk
1—
Mt ,13„24...v;_proti přehnanému eschatologismu. — 6 Mt 1, 21.
„ó, ro;“ 7,21; Jan 6. 38. *—8 V 5. Z. Bůh nazývá se Pánem 420 krát, Otcem

ět. V N.:Z.' Buh slove Otec u sv. Mat. 44 krát, u sv. Marka ; krát, u sv.

)a;„a51.».1
15 krát; -u sv. Jana._Tedy 182 krát.
_ 11713;35; lex'regalis Jak z, 8. — 10 Mt 25,
» ..;„pžrďens'tvíw-nad „oběti Mt 9, 13; 12., 7; Os.
'9'15--'_;'_-11'v5ÍMl-Í'$,3;18,3. — 16 1. Pt 1, 18;

Steinmann, ]. u. Soziale Frage,
40. — " Mt ;, 48. — 12 Luk.
6,6. — '5 Mt 13, 44-46. —
Ef 6, 9. —- " Mt 16, 2.7. —

,. ;on.ž4:4š*8, II; Lk 7,59; Jan 19, 26. — "9 Mt 19, 6; Gn 1, 27; z, 24; Ef ;, 32.
*— .

t 9, 14; 18, s. 17.
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S práce sňal
Ježíš potupu
svým
příkladem:
není nečestnou.'
,
V'
'
VI
,
'
Ú.
V I
I
V
Je napodobemm cmnosti Bon.2 Prace je uutecna a nutna.5 Poza
davek mzdy je spravedlivým.4
Ježíš dívá se na chudobu i bohatství pod zorným úhlem věč
nosti. Jedno i druhé může škoditi věčnosti.—“Chudé však miloval
a vyznamenal.6 Chudobu nezrušil;7 jest v plánu Boží prozřetel
nosti.a Spasitel učí hledati především království Božího; 9 modliti
se: Chléb náš vezdejší dej nám dnes!10— Ani bohatsví nezavrhuje
božský Učitel naprosto.Il Avšak velí vzdáti se bohatství, kde je
překážkou spásy.12 Neboť nad takovými vyřkl „Běda!“;13 stěží se
spasí."
'
A nakonec postavme se pod kříž Vykupitelův, aby poslední
zklamání nebyla horší prvních. Vyznejme, že Kristus nezmařil každé
zlo, každou bolest, individuelní utrpení. Do života, který se chvěje
i nad horizontem společnosti, vede cesta úzká" Nám něsti jest kříž
za Kristem15a vcházeti do království Božího přes mnohá soužení."
V Kříži dokonává se třídění duchů. Poslední tajemství sociálního
problému je „odevzdanost, praktikovaná ve stínu Kříže'ím

z-_:z
-.<

Volvítur orbis. Svět rozbouřen více než moře. Lidstvo za po—
slední staletí hrozně hřešilo na tržišti sociálních hodnot. Nyní těká
plaché oko vůkol, zda nepadají na nás hory rozbroje a revoluce.
Velebný Ježíš kráčí ve své Církvi naposled stezkami času k věčné
mu Jerusalemu. Žel, že potkává nedosti Zacheů, upřímných, kteří
dělají přátele 2 mamonu. A u cest úpí myriady myriad ubožáků
— nezhrdej pohrdanými, Ježíši! Synu—Davidův, smiluj se nad námi!

__<>___
—l— Řím:

Albert Veliký O. P. svatým
a doktorem církevním.
Církev katolická očítá od 30. prosince 1931 o jednoho sva
tého a učitele církevnl o více. Bulla „In thesauris sapientiae" roz—
šířila zvěst mezi věrnými křesťany celého světa, že Albert Veliký
——jeden z nejvýznačnějších filosofů křesťanských — byl povýšen
na oltář.
Albert Veliký narodil se koncem XII. stol. (asi 1193 nebo 1206)
v Laningách ve Švábsku ze vznešeného rodu hrabat Ballst'adtů. Ode
šel do Padovy, aby studoval medicínu a vědy přírodní. Tam zahořel
1Mt 13, 15; 23,28; Mk 6, 3. — 2Jan 5, 17. — 3 Mt 20,1-16. Myšlenka
podobenství: „Der himmlísche Sohn muss durch Arbeit verdíent werden.“ Steinmann
1. c. 194. — * Lk 10, 7. — 5 Mt 13, 17-22. — 6 Lk 4, 16; 6,20; Is 61, 1; Jak 2, s.

— 7]an 12,8. — 6Jan 9, 1... — 9Mt 6,33. — 10 Mt 6, 11. — " Mt 24, 14-30;
Lk 16, 11; Jan 3,1. — 12 Mt 19,23. — 15Lk 6,24. — " Mt 18, 24. — 15 Mt
7, 14 — “5 Mt 16,24. — 17Sk 14,21. — 18 Dc Mun; Steinmann l.c. 176.
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láskou k řádu dominikánskému, do něhož vstoupil r. 1223 proti
vůli svého. strýce. Dokoněiv v Kolíně studia theologická, byl vysvě
cen na kněze a vyučoval pak na řádových učilištích a un1vers1tách
„Kolíně n. R., Hildesheimu, Frýburku, Řezně a Strassburku. Tak
získal si obzvláštní pověsti učeností a zvláště v Paříži, kde byl jeho
žákem sv. Tomáš Akvinský, vynikl jako profesor theologie. Vrány
se r. 1248 opět do Kolína spolu se sv. Tomášem, vyučoval a rldll
řádové učiliště. V pověsti učenosti a svatosti zvolen byl r. 1252
jednohlasně za provinciála německé provincie, 1260 byl krátkou dobu
biskupem v Řezně, ale byv na vlastní žádost zbaven tohoto úřadu,
111331jako papežský legát IV. křížovou výpravu v Německu a
.v „Čechách. Vyplniv řádně svěřený úkol, vrátil se znovu k zacho
vávání regulí řádových a ztrávil léta, která mu ještě zbývala, jako
kazatel, učitel a spisovatel. Zemřel 15. listopadu 1280 v Kolíně n. R.
Albertu Velikému dostalo se názvu „doctor universalis“ a to
plným právem, neboť přečítáme—lijiž jen názvy četných jeho s isů,
ihned jasně vidíme, že žádná Věda nebyla mu Cizí,neb kromě t eo
logie a filosofie znal výborně astronomii, architekturu, kosmografu,
klimatograíii, antropologii, botaniku, zoologii, meteorologii, fy51ku,
mineralogii; chemii a j., zajímaje se též o různá praktická zaměst—
nání jako—'
o rolnictví, tkalcovství, námořnictví atd. Není tudíž divu,
že..,jižpzstaříříkali o Albertu Velikém, že znal vše, co jen bylo možno
znátigz.—=žvel.ase;vyznal
ve, všech druzích

věd, že byl nazván „divem a

zázrakemsvé- doby“ a-—
že si získal pověst nejjasnějšího slunce všech
filosofů-.,křesťanských. '
.::-41.8“obdivuhodnou pílí a vytrvalostí sbíral Albert Veliký květy
lidské moudrosti, s vrozenou silou bystře pátral, snaže se očistiti

lidskou pravdu od bludů, ukázati pravdu víry a obhájiti ji proti
různým' útokům. V těchto jeho snahách vydatně mu pomáhaly spisy
Aristotelovy, které v té době počaly býti v Evropě probírány a
studovány. Albert, »zavrhnuv švpatnévýklady aristotelismu, šířené hlav-_
ně od Averroistů, nejen zazehnal nebezpečí, které hrozilo učení
křesťanskému, ale vyrval zbraň antické filosofie z rukou nepřátel
a obrátil ji.výborně na obranu víry. Za jeho vůdcovství scholastika,
osvojivší si ryzí poklad aristotelismu, nastoupila nejrychlejší cestu,
aby ukázala podivuhodný soulad mezi vírou a skutečnou ravdou.
Autorita, které: si získal ve filosofii, ještě vzrostla, když užil3filosoíie
jako pomůcky k vysvětlení theologie, kterážto metoda zůstala jed
ním z pravidel theologických důkazů až po naše doby.vTo byl
vznešený úmysl Albertův, že chtěl zvěděti, co bylo kde pravdivého,
krásného a vznešeného a obětovati a zasvětiti Stvořiteli, který jest
Pravda, Nejvyšší Krása a skutečná Dokonalost. Tak rozlomil Albert
pouta, jimiž vědy přírodní byly drženy v rukou mohamedánů a
židů-,f-překonávaje zároveň jistou nedůvěru, se kterou se dívali ně
kteří rzbožní'lidé—na vědy přírodní, domnívajíce se mylně, že jsou
nebezpečím pro víru.
'

Při své velké učenosti Albert Veliký neobíral se jen úvahami
o tomto světě, ale obracel se k věcem duchovním; rozlišuje všechny
vědy podle důstojnosti jejich předmětů, postupoval od bytostí ne
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živých k živým, od živých k bytostem duchovým, od duchů k Bohu.
Velkolepá díla theologická, jeho důkladné komentáře k Písmu
svatému ukazují nejen hlubokou vědu a jasně poznání učení kato—
lického, ale též jeho zbožnost a touhu po Kristu. Totéž třeba říci
o Všech jeho spisech, v nichž zračí se jeho láska k Panně Marii, na
jejíž přímluvu prý se mu dostalo tak geniálního nadání, jeho úcta
k tajemství vtělení Božího, jeho odevzdanost do vůle Boží jsou
drahocenou ozdobou všech jeho skutků.
Již z toho, co bylo jen nastínčno, jest jasně viděti, že Albert
Veliký po tolika velkých činech na vinici Páně si zaslouží, aby byl
naším vzorem a přímluvcem u Boha, aby se těšil z blaženosti věčné.
——<>—-—

P. Rus. :

Naša povinnost v budúcnosti.
„Dl'a Gilleta: Charakter—Filosofická revue.)

„Spal som a snil som, že život je krása“ — praví Kant —
„i vzbudil som sa a zbadal som, že život je povinnost.“
My podobne jako ňlosof prestaneme raz snívať o rozkošnom
živote pri pestovaní“ svojho ducha a spatríme raz drsnú, od ružove
sfarbenej vidiny ďaleko lišiacu sa skutečnost, ktorá čaká na nás
s premnohými povinnosťami. Z nich všetky vrhám na chvíl'u do po
zadia a len jednu nechám v popredí. Je to povinnost: pestavať cim
mkter v dušiach, ktoré chceme sprevádzať na ceste k večným ideálom,
súc povedomí toho, že aj my kedysi chceme stát v šíkoch, kde hrdi—
novia volajú po Kristovej náprave, kde povzbudzujú a k životu
budia hlboko ešte spiacich. Ano, aj nám sa dostane drsný balvan,
aby sme z neho vykresali antické súsošie Laokoonta.
Isteže nejedon vychovavatel' prv než by sa vyšvihol na do—
konalý postup vo výchove jemu sverených duší — či to už v ško
lách, v spolkoch lebo na miste jakéhokolvek pósobišťa, dobre si
všimnul v rúžovych sadoch pečlive postupujúceho zahradníka pri
zušlachťovaní rozmanitých druhov daktorej kvetiny. Zahradník, keď
je sucho, zvlažuje, keď ale vlhko, vtedy vlahu mierni; každodenne
bylinku dokonale si prezre, náprava a v potrebe napomáha. Rast—
linka má síce jakýsi inštinkt prirodzeným postupom sa vyvíjať, ale
predsa tak často sa znetvorí prekročiac lebo nedosiahnuc potrebné
optimum pre zdarný vývin. Disharmoniu vo vzraste zapríčiňuje oko
lie. A tak je tomu aj pri vývinu človeka.
Každý človek — by sme povedali — rodí sa zločincom, tak
jako iný zase básnikom, virtuózom — zkrátka úmelcom; okrem
čirých náklonností k nedokonalosti nemá ničoho. Smíňaiúcimi sa
rokmi nie žeby sa tratily oné náklonnosti; naopak, zo dňa na deň
by mohutnely a v geometrickom rade rástly, keby ich náhlemu roz
množovaniu nebránili vychovatelia, tak jako ten záhradník plieniac
zhubnú zeleninu okolo sňaho-bielo sa skvúcej lalie medzi žltými
tulipánmi.
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No, “predsa okrem prírodzeného pudu má človek ajlda čo i_ného.
„Je jimi-Q&Q;š: ňou súvisiaca sloboda aVpotom mohutna slozka roz—
um Lenže ani tieto tri dary nestacia,'aby_ sa clovek vyv11al po
stránke—duelů a to správne. Malé dieťa hoc1 ma hore spomenute

*, [gcllóýi'ióSti_.
slobodnú postupovalo.
vól'u a rozum,.
predsa
meole
schopnve,abš
ichší'riómocou bezvadne
Dieťa,
ba uz
a) dospely
cloye
„ nev íma si často rozumoVej diktatury, ale takmer všetko stJe ]CCl
5na * buduje na podklade fantastickeičinnosu, z čoho arejme vy
1'-svíce„prečo sa dá človek umesť hoc1 1 nepatrne vanuc1m vetrom
—mn hb ráz k vePkým škandálom. Aby sa tak nestalo, vychovavatel'
ú ostriřf—tupýrozúm a brúsiť neforemnú vól'u, aby nezkušený

á“ žretelne a bez námahy jasne videl, k čomu a jako má
,ČiSlObeOdnejvůle a práva pre vlastné dobro. A toto je to, čo
_)ČdňbťliÝCOVidobrý charakter.
f';*"*"iri'Í'Pš)íd'SÍ:atu“*"“
charakteru
tvorí teda vól'a,

t. j. schopnost

reflexiv

nychČčinov' a nie ——mimo vedomia ležiaci pud. Vól'a je pánom

všé'tkéhď jednania a je aj tým,- čím možno dosiahnuť vytýčeného

„ firiePuař'ftriumfálnej brány lzudskei slobody, vyvierajúcej z jediného
—pramcňa=vríši celého rozumného tvorstva, z intelligencie. Zviera
nemá—ani maf inemóže slobodnej vóle, lebo nemá rozumovej schop
“naš—tijakožto ,;plod kvetu“, vzácnější nad zlaté rúno. Hrozne vel'ká
' “ “ *“ kašna,;VychovatePa pri vypestováni pevného charakteru.

. útlomtubývařzmietané rozličnými nešl'achetnými náklon
ktoré-11:0:niekol'korakom' “zopakovaní sa stávaju zvykom
fríěylaýmýnepríyemnýmMnohé z náklonností máme „a priori“.
„ —'“'ro,-litai» ;vórjnost, nadanosť, bystrost a mnohé stupne roz
ní ' h_genergií. ._ jak ÝÍhovori ÝP.M._G._ Gillet.l Mnohotvárnosť

“

týchtoprvkov,

ktoré sůpjakoby základnými kameňami vel'kej bu

Gdovyý——totiž charakteruvePa

" Každýprvok

Aby

ráži sa stretáva v mnohých srážkach.

si žiada Svoje. ,

'slabéindividum *predbežnevyhlo návalom prudkých srá

žek, treba sem"mu podrobiť silnej opore — harmonizujúcim záko
—nom.,Jed—ine„his 'legibus salvis“ móže individuum zdarne postupo
»_vrať,voryvývo.iipak;0“vr*povetrí—wták krýdlami

sa vznášajúci

do vyš

gšíChysfér.. Keďávšakz obratný. strelec namieri do 'jednoho z krýdiel
„a poruší jeho ímáv'aciu'"schopnost, Vtáčik v tom okamžiku je zba
vený .;ďaťšei,možnosti letci. Africký, lebo americký pštros mohol by
byt-p_Opredným letúňom zpomedzi všetkých vtákov; nemajúc však
“dokonale vyvinutých letákov, nemóže lietať, čo ovšem mu hradí
zase :sehopnósť toho najlepšieho behúňa.

A

_niečopodobného vidno aj pri výchove charakteru. Keď sa

—nevvypes_tuje,včo
charakter

móže .otupiť lebo zoslabiť, oná, všetkému

vzdorujůca vól'a'nikdy sa navyšvihne v jednotlivcovi na skalopevný
podklad a nikdy sa nevzprúží a nespriami hoci aj po nepatrnom páde,
[vnemalúodostatočnej„elastiky“ v složkách charakter tvoriacích. I príde
',—'Qtir3,Š-Ý?
jednotlivec

sa rúti do hl'bky s vál'ajúcimi sa sutinami jedno

tlivych prvkov Pudskei dóstoinosti. A čo sa raz valí válom, veru
Zastavit sa' nedá, hoc by si na pomoc utekal i cvalom!
! Filosofická revue: Charakter.
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Konečne vypestovat charakter vyžaduje vel'a času a ešte viac
trpezlivosti tak u „učňa“ jak u „majstra“. Vychovávatel', aby ve—
del, jak má zachádzať s chovancami, musí mať na zreteli tempe
rament každého jednotlivca; musí dokonale znat letoru svojho žia
ka, a aby ju snadno spoznal, k tomu vhodná je kniha o letorách:
„Čtvero letor“.l Postup pri výchove krásne naznačil sv. Augustín
slovami: „per rivulos ad mare“ — od l'ahšieho k složitému. Chce
júc vypestovať pevný charakter v jednotlivcoch, musíme vytýčiť
ciel' a naň s upretým zrakom jak loďník za tmy na svetlý maják
ustavične hl'adieť a nedat sa odstrašiť prekážkami drsnej skutoč
nosti. Človek bez ideálu nie je človek — ani v modernej dobe;
je iba chúl'ostivým tieňom jeho názvu. Človekom je, kto mravne
jedná a jak hovorí Šafařík — „mravný život je i nejvyšší život,
neboť všechno, co je pod sluncem, převyšuje síla mravná“. Mrav—
ná jakost jednotlivca závisí na ideálu, o čom zase svedčí historia
národov.
Nech je teda naším heslom: „Ideál zdokonal'ovania ie najlep
ším prostriedkom — zdokonaleníe uskutočnit“.

Alois Boček:

MEDITACE
Déšť písní milostných zaplavil nás,
a duše naše pod tíhou polibků mdlě
kadencích stříbrných květů se chvěly
když půlnoc zelenou reflexí
oc'i nám rožřízla
když popel našich těl
ve žhavých jiskrdch
Vesmírem bloudil
A přicházeli jsme k Tvým pramenům
jak placha' laně ke studním v mýtina'ch
když na ně světlo s ratolestí stěka'
Ady opa'jeli jsme se vínem

s polí Tvých
jež bolestmi
i vůní květů sla'dlo
očích vyhaslých
o725
ně vzapaloval
na'm
od za'ře kmitajících hvězd
když ticho pršelo
a smutek dlaněmi na's hladil
o Věčný
'Od K. Hocka, vyd. sestry Nep. Poč. P. M. v Přerově.
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'Nalfj— „ .

aGolgotu

&k Božímuhrobu.
V tu Svatou zem, v tu palem říš,.
kde Král a Pán náš měl svůj kříž.

(Z Liszfova oratoria „Křížáci.')'

élike'fčinydovedou nás upoutat, povzbudit a nadchnout, obdi
Í'e-“'“sé“jím,pokud nejsou překonány většími, lepšími a doko
i'ím1 Všechny však takové činy v tom se shodují, že jsou lidské
"'e-n Lirelatívnědokonalé. Skutky Syna Božího mají však cenu
.en, Uvádějí tvora v úžas a obdiv, nesouce pečeť božství a síly
,].. o'M—ajaestátu.

iň
'

*

""velikoSc'skutků, které si na čas vynucují naši pozor
__těch,'_kterě drtí a přece povznášejí, ničí naši nicotu a

ji;“ač' znovu a znovu je připomínáme, jsou stále nové;
více o nich uvažujeme, tím více se jim obdivujeme a tím
, * 'Výiznávame'í , 4——
nepochopím.

Je to život

a smrt

vtěle—

he! ořSfyna Božího, "Není tu' ani stínu-sobectví, jen čistá láska a oběť.

"ých iříší, kolik pyšných prestolů svrženo a padlo
nami—alefna' GOlgótě "stále v hlubokém tichu, pře
ramp-g:
vr
I
v: _
- l
- /
v
!
p vzdechy, vystridavaji se tlSlCCa t1s1ce zboznych
resiášiiíškýchvyznání, a kříž, jenž zde byl vztyčen,
bo a*oÍZHObo'u; Proto“ ať i zde tajemným kříže ví
“0-

y , retí'i“duch, kde Kristus usmrcen a přece nepře
íi'š na míStě,„naněmž eucharistický zázrak, počatý ve
„ge smriškém, přijal své dotvrzení a dramatické vyvrcholení.
tělaf krátce líčí nám 'sv. evangelisté utrpení Páně. Ale stručná
jiCh, omezující'se na. pouhá fakta, jsou působivější, než jak

.

_„

„J—C.

]“dlo'uhfé“líčení a' "žádný křesťan nepřečte tato slova bez pohnutí.

Co však prožívá Jduše lidská, když dlí na Kalvárii a představí si
tři
cénu, “ukřižoVání;to těžko lze pérem vylíčiti. Nechce se mi
jia—is:“Kalvarie,
';;abych počínal s hloučkem hbitých otců Františkánů
_pátečníýpobóžnost „křížové ,cesty úzk 'mi, dusnými uličkami jeru
zafpařněho—červencového odpo edne; neboť, jestliže byl Kri—
_ du ukázán—'pOplvanýa krví zbrocený na oblouku Ecce homo,
m “'21':I__Iíf_a'
III. zastavením,

pak více ještě dojímá _pohled

na Něho

n
íýžíi'pnícího; Zde učí nás Kristus Pán modlíti se i za nepřátele
a ]:,rnxí'oldpou'štčtiíDalrpřednost lásce k hříšníkům před teplou ná
NCRSVC vmatlck—y,stopcí pod křížem.

ŠleáriŠ—a—J-Boýží
hrob jsou nejposvátnější

místa v ]erúsalemě

a

krvesianurnnejdražší. .Něco pravdivého má přece na sobě názor“
VQ_Cku,1632,Dante vyjádřil ve své Božské komedii, že Jerusalem
r Clia-“33753“
,Jest — ale ne ve smyslu fysickém, nýbrž morál—

.»[,na—janabozenskem; a zůstane již stále, pokud církev Kristova
bude trvatí.
' :
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Tajemné, ponuré šero, ozářené jen blikotavým světlem něko
lika voskovic, jakoby nám představovalo temnoty před skonem
Kristovým. A v tomto šeru prokmitá ve zlatě zasazená ikona Ukři
žovaného a do duše vkrádá se stesk. Velikou věrou setníka římské
ho jsem zrovna tažen, abych klesl na kolena; v očích se mi perlí
slzy a v srdci se ozývá bolest nad vlastní hříšností, neboť Kristus
nechce, abychom pro Něho plakali, jak to oznámil ženám jerusa—
lemským; On umírá rád pro naši spásu. Pod křížem stojí Maria,
a Kristus umírající doporučuje nás do její mateřské péče. Pod kří
žem jsme všichni bratřími, zde Kristus Král si podmaňuje srdce
lidská, jež sílí k heroismu a modernímu mučednictví.
Za těchto úvah slyšíš v dáli sbor Františkánů, zpívajících hymnus
při křížové cestě a vystupujících už na Kalvárii. Každého dne totiž
odpoledne konají bratří kratší křížovou cestu, která se omezuje na
zdi chrámu Božího hrobu. Skládá se z dojemných hymnů, antifon
.a modliteb, krásných formou i obsahem. Veršovaný český překlad
pořídil náš nezapomenutelný Sušil a otiskl jej Jos. Chmelíček r. 1865
ve své knize „Cesta do sv. Země“, na konec připojiv melodie ně
kterých. Nový příklad, jenž dobře vystihuje smysl původního latin
ského textu, pořídil Dr. Fr. Hudec v „Obrazech z východu“ z r. 1915.
Průvod vychází z kaple Nejsv. svátosti, v níž se po pravé
straně oltáře uchovává zbytek sloupu bičování, navštíví pak vězení
Kristovo. Následují tři kaple, Longinova, rozdělení rouch a posmí
vání Páně. Hymnus, zde zpívaný, je zajímavým předobrazením staro
zákonním, připomínaje Josefa Egyptského, Jakuba a Cháma a opla
kává osudnou proměnnost národa vyvoleného slovy: O differens
obsequium, vestes intrat dum Solymas, Christo prosternunt proprias,
sed exeunti lacerant... Nedaleko od kaplí vede 30 schodů dolů
do kaple sv. Heleny a něco hlouběji k místu nalezení sv. kříže,
kde byla snad cisterna. Zde se Zpívá prastarý církevní hymnus Crux
fidelis... Průvod vrací se z nejnižšího místa chrámu Božího hrobu
a vystupuje na nejvýše položenou Golgotu. Imy zpíváme v duchu
s Otci Františkány : Vexilla Regis prodeunt, fulget crucis mysterium...
a dále: impleta sunt quae concinit David ňdeli carmine dicendo
nationibus regnavit a ligno Deus... Toto zpívá se na místě, kde
byl přibit Pán na kříž. Pokročí pak dále kolem oltáře Matky Bo
lestné a stane u místa vztýčení kříže, které patří Řekům, Opěvuje
rány Kristovy a Jeho Matku. Pak sestoupí průvod ku kameni po
mazání Páně a zamíří k Božímu hrobu za zpěvu: Aurora lucis
rutilat, coelum laudibus intonat, mundus exultans iubilat, gemens
infermis ululat . . .
Stojíš u Hrobu svého Pána a přece duše, naplněna vnitřní ra—

dostí, jásá, nebot vstal Mistr náš a není ho více tuto. Podobnou
radost vyjadřuje jiný hymnus, perla to mariánské poesie, radující
se s Matkou Kristovou a v refrému opakující: „resurexit sicut dixit
alleluja.“ Sušil tento hymnus zvláště zdařile přeložil, takže je do
kladem jeho překladatelského umění. Uvedu alespoň jednu sloku
překladu jeho a dra Hudce pro srovnání.
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Gaude, virgo, Mater Christi
Condemnatum quem VldlStl;
Resurrexit, Sicut drxrt.
Pléscj, Panno, Matko Krista,
jehož zřelas odsouzena:
z mrtvých vstal, jak předpověděl.

Plesej Panno, Páně Máti, _
]ejž jsi zřela v hanách státi: _
pout se zbavil, vstal jak pravnl.

(Hudec)

(Suši/.)

" Poklekám mimoděk se zbožnou radostí u kamene, kde ležel
kd si můj Bůh a Pán, a kde i jinověrci a nevěrci přemožení jsou
str ujícím kouzlem hrobu. Tento hrob a co se v něm stalo, zpe—
četilo víru Apoštolů, že šli radostně smrti vstříc. Sv. Pavel hrdě
hájí učení Kristova, Věda, komu uvěřil: „Nevstal—li Kristus z mrt
vých, marná je Víra naše a marně kázání naše.“ Z kříže Kristova
plyne nám spása, z hrobu Jeho kyne žlVOt.
_
Co jiného nám ukazuje Kalvárie a Boží hrob, než cestu, jak
máme Krista následovati. Se sv. Pavlem opět můžeme říci: „Když
jsme s Kristem trpěli, budeme s ním i oslavenif, Nemohu zakon
čiti jinak, než útěchy plnými slovy, která jsem četl v památníku
kněze: „Svět zranil tě, tvé sle kanou; pod křížem staň, téci

přestanou“
VV '

/

]aromerzcky :

KOUZLO SAMOTY.
(Věnováno svému příteli A. ].)
V malebných červáncích jiter ssaji naděje samot snivých noci
v hlubokých propastech království klíčící věrou i kontemplací
v mohutný ětherný strom květů bílého jíní nikoliv plodů
zvu vás jasnovidnou telepatií do nitra krás zrodivších se
duší osamělých tvorů
Kráčím Šťasten na vinici únavné ráce bych ozději uvil
v rubínový věnec z keřů i babu/ephroznů plždy to skvoucí
okous'ím snad někdy tísně samot chutnající jak ápal žhoucí

vstupující jen do rozbitěho okénka nitra jež počase
Sklenář duší mžikem zasklil
Královna ticha hřbitovů okouzlující vonnou pryskyřicí
zlatých kaditelnic chrámy zamlklou ozvěnou záhadných tajů
macešskou zemi vyděděnců strádajících smutkem dnem i nocí
náplní vůně dymiánu světce básníky u vytržení
v nadsmyslově visi krajů

Klekám pokorně u kouzel tvých na dlažbě kararu ve svatyni
neb lákáš opojným vánkem Tvůrce Ves'kerenstva mystických tvorů
ve víru žití Trojjediný Tě zřím v samotě šumících barů
'syt'ím se vůní Tvou v každém lístku květu v hloubavém zanícení
jest v svět duše světla nalil.
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]. K.,Řím :

Deset let Pontifikatu Pia XI.
,v.
.
.
V zarl
umonlsmu.
o

o

,

.

Celý katolický svět vzpomínal 6. února, že je tomu již IO let,
-co Prozřetelnost Boží povolala na staroslavný stolec Petrův Pia XI.,
muže světového rozhledu, aby se ujal vesla lodičky Kristovy v mo
derni době. Byla to zároveň veliká radost před rolety pro všechny
ty, jichž srdce planou po uskutečnění velekněžské modlitby Božského
Spasitele „aby všichni jedno byli“*, neboť v novém papeži dostává
nesmírně těžký problém, sjednocení všech zbloudilých oveček do
lůna Církve sv., velikého horlitele. Již ona myšlenka, že Pius XI. byl
nunciem v Polsku a měl příležitost poznati naše odloučené slovan
ské bratry, dávala tehdy naději, že zvlášť sjednocení Slovanů s Církvi
Kristovou bude velikým úkolem Pia XI. Naděje ony nezklamaly.
Deset let Pontifikátu Pia XI. je triumfem jeho energické práce
pro spásu nesmrtelných duši celého světa. Jeho program je jasný
:a určitý. Celý svět si dělí na 3 skupiny: ovečky ztracené, ovečky
zbloudilé a věrně ovečky; a na tyto tři tábory světa rozepial křídla
jeho apoštolát. Pro“ velikou horlivost šíření Království Kristova do
všech končin světa je nazýván „Papežem misií“. Otcovskou láskou,
kterou pečuje o naše odloučené bratry V Rusku za vlády hrozného
bolševismu, je nazýván „Papežem unie“ a pro velkou starost, kterou
„chrání věrné ovečky před hladovými vlky, je zván „Papežem katol.
akce“. My si v našem případě vytýčíme velikost Pontifikátu Pia XI.,
„Papeže unie“.
innost Pia XI. na vznešeném poli sjednocení církvívs Církvi
katolickou za IO let jeho vlády je přímo obdivuhodná! Zasneme,
jak veliké poklady moderního apoštolátu tu shledáváme: stadium
vzájemně/90 poznání, oběti trpícím, apoštolát modlitby.

Veliký je rozdil psychologický mezi Východem a Západem,
značný je i rozdil dOgmatický. To všechno je třeba zmagnetisovat
vzájemným poznáním a studiem. Jen veliké poznání, jak říkával
Leonardo da Vinci, může zroditi velikou lásku. A největším majákem,
který zde vítězí, je láska. S láskou Pius XI. řeší palčivé otázky,
které nás dělí, ve třech slavných encyklikách „Ecelesiam Dei“ (1923),
_„Mortalium animos“ (I92 8) a „Rerum Orientalium“ (1928). S láskou
“zakládá v srdci katolicismu, v Římě, pro bližší poznání a studium
významné ústavy: „Ruský ústav sv. Terezie Ježiškovy“ a „Ústav
Východní“ (Institutum Orientale).
Roku 1923 všemu křesťanskému světu poukazuje na velikého
mučedníka unionismu sv. Josafata při 300 letém jubileu jeho mučed
nické smrti. Radosti velkou nás naplňují jeho krásná slova k slo
vanským národům, které volá do lůna Církve sv: „Ad quam unitatem
cum dissidentes impense cohortamur, turn christiiideles universos,
" Sv. Jan; XVII. u.
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josaphat auctore et magistro, contendcre Cupimus, ut pro viribus
suam quisque Nobis operam studiumquc navcnt. Hic porro intelligant
non “tam disputatiombus aut incitamcntis alus, quam _sanctae Vitae
exemplís officiisque hanc esse umtatem promovendam, inprimis vero
caritatc'- erga Slavos fratres cetcrosque Onentales. '—

' Když roku 1928 otvírá pro hluboké studium východních _věd
" Ústav Orientální“ v Římě, vydává druhou cnykliku „Rerum Onen—
aliům'á Ať mluví jen jeho krásná slova, trýskající z hloubiisrdcc pap_e:
žova, plná lásky a touhy o sv. jednotě, kterymi vola zbloudilc
ovečky do domu otcovské 0, kde naleznou doklady svatosti, Viry
svých předků a Spásu jistou: Atclue cxmdc conňdimus futurum, ut
intation'es''Orientales, cum tot maiorum_ suorum pietatis, doctnnac,
artítlfi'n, loculentissima

monumenta

SUlS ipsac ocuhs _conspcxerint,

fefips'acdoceantur quanto m honore vera, pcrenmsdcgitima „ortho
doiila'f, a Romana Ecclesia habeatur, quantaquc religionc conservetur,
*defeňd'atur,propagetur, Quibus omnibus tamquam validissimisargu
mentiš ut opcrare ac uum- est, pcrcu151,max1mc 51mutuo studiorum
commercio caritatis ěl'nristianacmomentum accesscrit, qudm Orien
taliumjf'plcrique, avitas rcpctendo glorias praciudicatasque opimones
depeha—ada,ad optatissiman gestiant redire umtatem, quae non _manca
quadam, Sed—utgenuinos Christi cultores decet m uno OVlll sub
uno-,Pastp're :consoci'andos — intergaatque aperta fidei profesione ful—
ciaturW'“ *
.
"Š'NutnosQSV.jednoty vlastním 'ovečkám zdůrazňuje ve třetí ency
'kliclě'"“„MortaliúmV'animos'ťJednota může se zroditi jen z jednoho
“uěem,fz'jedné víry, předpoklad, že jsou všechna náboženství stejně
*dobřá,;-"'jc
nesprávný. „%a quidcm tanta opinionum discrcpantia
nescimUS quomodo- ad unitatem Ecclesiae efficiendam muniatur
via, quando ca nisi ex uno magistcrio, cx una credendi lege unaquc
christianOrum fide oriri non potcst!*'“f*
Pro bližší poznání, s velikým porozuměním oslavuje Pius XI.
r. 1925 jubileum koncilu nicejského a dává v basilice sv. Petra slou—
žití mši sv. 3 nádherou krásy všech ritů východních, oslavuje r.
1931 slavné jubileum Koncilu cfcsského, dva dokumenty jednoty
víry mezi Východem a Západem. Žehná našim unionistickým sjcz ům
na posvátném Velehradě „dicimus praccipue conventus Velehradii
ubi Methodíus a vita cxccsit — identidem, statis .temporibus, habitos,
quos haud semel laudavimusf'T
'
Velkým důkazem lásk Pia XI. pro apoštolát sblížení a poznání
našich bratří v Rusku je, Je odděluje od posvátné kongregace pro
Ecclesia Orientali nezávislou „Pontificia Commissio pro Russia,“ jejíž
hlavou je tolik zasloužilý Msgrc d' Hcrbigny. V posledních letech
svého ontiňkátu dává v Římě, srdci sv. Církve, světiti dva unioé
nisrickáJ biskupy r. 12930v basilice sv. Klimenta, u hrobu sv. Cyrila,
]. E. Mons. Bučysc a r. 1931 ]. E. Mons. Čarneckijho.
* Encyklika „Ecelcsiam Dei“ 12. list. 1923.
_“ „Rerum Orientalum“ 8. září 1928.
*“ M_ortalium animos. 6. ledna 1928.
T List k biskupům ČSR. a SHS. „Quod s. Cyrillum“ 13. února 1917.
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Druhý pilíř Apoštolátu Pia XI. pro sv. jednotu jsou oběti trpícím
bratřím v Rus/en. Žasneme nad křížovou výpravou lásky a pomoci,
aby nasytil tisíce hladovicích dětí v Rusku. 24. července 1922 vy
pravil na Rus „papežskou pomocnou komisi“, která zřizuje kuchyně,
ohřívárny na 400 různých místech a zachraňuje život 150.000 dětí.
Nesčetným nemocným je rozdáván chinin a zachraněn velký počet
životů. Nejen to. Vyjednává se sovětskou vládou o zabezpečení
náboženského míru, ujímá se vězněného a trpícího patriarchy Tichona
a řady pronásledovaných kněží a biskupů, vyjednává s ministrem
sovětů Cicerinem na konferenci Společnosti národů v Ženevě a když
i to nepomáhá interpeluje na svědomí všech křesťanů světa roti
barbarství, které se dosud děje v Rusku. Poměry za ponti kátu
Pia XI. se stále v Rusku horší, bolševici vraždí kněze a biskupy,
vypovídají na Sibíř biskupy Blotkana a Frisona, které dal sv. Otec
tajně v Rusku vysvětiti, místo svobody svědomí, kterou v memo—
randu Cicerin sv. Otci sliboval, nastává hrozný boj proti Bohu a
mravnosti, rozvrácená rodina, zničeno ďábelsky všecko, co je svaté
ruskému člověku a kladivem revolučním mrštěno až k nebesům.
Celý svět mlčí zarytě k tomuto barbarství, jen jediný hlas se ozývá
s Petrovy skály, hlas Pia XI. 2. února 1930 v listě ke kardinálovi
Ponysilijmu proti barbarství na Bohu spáchaném v bolševickém ráji.
19. března téhož roku modlí se s celým světem na hrobě sv. Petra
za trpící, kdysi svatou Rus. Jeho hlas je slyšen po celém světě
s velkými sympatiemi a uznáním, jen v Rusku se stal Pius XI. od
té chvíle největším nepřítelem bolševické troufalosti. K roletému
jubileu jeho pontifikátu, za jeho lásku, kterou poskytl tisícům hlado
vícím v Rusku, jež komunisti by nechali zemřít hlady, rozhazují
po celém Rusku album karikatur Pia XI., zbrojí proti němu jako
spojenci kapitalistů a vypovídají mu válku.
' A ještě třetí a největší perla, která ozařuje velikost Apoštolátu
Pia XI. na poli unionismu, je modlitba. Náležitou modlitbou stáváme
se Bohu nejmilejšími. Pius XI., velký ctitel sv. Terezie Ježíškovy.
svěřuje do její ochrany všechny své práce, své modlitby, celý národ
ruský. Ona mu sesílá bohatý déšť růží s nebes, když potřebuje
podpory pro zbudování ruské koleje, která se nazývá jejím jménem,
„Ruská kolej sv. Terezie Ježíškovy“. Za modlitbu k sv. Terezii Ježíš
kově za Rusko uděluje plnomocné odpustky. Žehná našemu „Apo—
štolátu Sv. Cyrila a Metoděje“, apoštolátu modlitby. „Nobis vobisque,
venerabiles fratres, ducibus atque auspicibus, pia passim excitantur
opera ab Sodalitate, Apostalatus SS. Cyrillia Methodii“ nuncupata,
cuius legem propriam ab Apostolica Sede nuper recognosceudam
iterumque probandam couravistis.“*
(Dokončení.)
* List „Quod s. Cyrillum“ 13. II. 1927.

„Neprosím pak tali/eo za ně, nýbrž i za ty, kteří skrze slovo
jejich uvěří ve mne, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně
a já v tobě, aby i ani v nás jedno byli, by svět uvěřil, že jsi ty mě
podal."

Jan 1720.21.
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San Giovanni a Porta Latina (Svatýr]an u Latinské brány)
je hezký typ starokřesťanské basiliky téměř venkovského rázu. Stojí
V jihovýchodní části Říma při hradbách Aureliových. Vstoupíme-li
do města Latinskou branou, jest tento kostelík hned na pravé straně.
Na levé straně jest malá, osmihranná kaplička, kde byl sv. Jan Evang.
vhozen do vařícího oleje. Naše basilika byla vystavěna v V. století
a potom několikrát opravována. Uvnitř má tři lodě, oddělené od
sebe deseti sloupy. Na stěnách jsou fresky z 12. století, první
ukázky volnějšího slohu pod vlivem francouzské gotiky.
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M. Car. 0. M., Rim.

Pljo XI. 1 rmsuska 1dea.
'Euntes... praedicatc omni
creaturae.!

„Mi ne vjcrujemo, .izjaviše jednom engleski žurnalisti, mi ne
vjerujemo, da je misijsko društvo Božje djalo;... jcr je teško vjero—
vati, da može Bog bití auktor poremecénja, te da se kťšcanske dog
mc navjcšcuju od ljudi ne samo bez zvanja („not only running un
sent"), nego što se u samim mišljcnjima u mnogočcm razlikuju; kao
kalvinisti i arminiani, episkopalci i presbitcrijanci itd.“ „U jednu riječ,
dodaju-oni, misijski savezi nemogu raditi dobro, ncgo naprotiv mnogo
zla, a i pak Vicrujemo, dat je dužnost crkvc navješčivati evanotelje
ncvjcrnicima.“ O vím protestanskim izjavama o svojim misijama ne
treba nikakvih komentara. Anglikani, lutcranci, metodisti, anabap—
tisti; evo narod kojí ima posla s nevjcrnicirna. I pak, da jedina crkva
ima pravo na misije, izjavili su veliku istinu; ali bez unite, bez Nam
jesnika Kristova nema crkve.
Nijesu li pape civilizirali novodošbc barbare? Nijeli njihovo djelo,
ona vojska misijonara od sv. Patricija do sv. Amano'a, od sv. Boni
facija do naših „Slaxfcnskih Apostola“ Cirila iMctoda. Svi su mogli
reci: „Hic tandem statimus nobis ubi defuit orbis“, kako kaže De
Maistre. „Evo otvoren je Kitaj ]ezuitirna, kaže Leibnitz, otvoren je
od pgpe. Naša slaba uníja nedopušta nam velikih konverzija.“
Sto je tomu krivo! Njihovo iskustvo nam odgovara jasno i bistro:
nemaju jedinstva u mišljenju, nemaju jednog poglovara, nemaju Pape.
Što duljim, dosta je o tomu-! Mi nismo skeptici, mi svih tih
nevolja nemamo, ncgo uprimo svoj pogled na „Hridinu pctrovu“,
gdjc isčezavaju s_vahojaka zla, z.zasijc nam sjajni lik, lik „Namjes
nika Kristo_va,“ lik s_v. Oca Piia XI.
'
Veliki Papa _misija,_encikh'ka, Papa, kojí stupivši na tron irdaje

okružnicc s geslom „Pax Christi in Regno Christi.“ Poslíjc "ovik
deset godina, ostali tú papinski akti kav veliki komentar' nyegovog
gésla, *přograma. Ima i d—rugihraznih inicijativa bilo na znanstve

nom, crkvenom ili socíjaanm polju; ali ipak najuspjeliji papin rad
je misijski apostolat. Crkva Kristova je unive'rsalna, svi znadcmo;
i pak je ostala u mnogočem pustom teorijom; stoga veliki Papa pro—
širujc katolicki mentalitcl rijcčirna i djelom. Kav šlo sam naglasiv:
misijsky apostolat je universalan i mora biti u cilju i srcdstvima,
mora bití u duši i volji svih misijanora. Tomu se opire egoizam,
kojí sv. Otac nesamo odlučno robacujc, negoradi pozitivno, otvara
smjer altruizma.

»

Dakle kršcanstvo bolje papinstvo daic jasnije i dublje poimanje
naravnih, etičkih ideja: o čovječjoj ličnosti, o slobodi, jednakosti
i bratstvu. S tim novim načclima dalo je kršcanstvo nov duh. U syc
mu je proglašena „nova zapovijed“ zrpovijed ljubair, koja je u tom
smislu spečiflčno kršcanska, kako to govori Ušeničnik. Ako mo—
dcrni govorc toliko o altruizmu, tu je riječ ili druga riječ za kršcan—
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sku ljubav íli'je riječ bez života. S duhom ljubavi združív je Krist
duh požrtvorností, odricanja 1 samozataje. Kršcanska je ljubav spo
sobna i za heroične žrtve.
Svatko si želi sočuvatí svoj život, ímutak. Neželi se zastaviti
od svoje zemlje. Bílo _je vríjeme

pa i sad_a_je, l_sadje sval—rza svoj

mali krug radio, a sv1 drugi su straneí. Blll su 1 jesu dolgrí kgtoha,
dostojní svecenící, paipak bratrslga 'ljubav ostala _1e__uvíjek1 samo
teorijom. Svecenstvo uz znatne 1_zmmke, elita kristíjamzma mjesu
imali, a mnogí nemaju pravi pOJam, duh katohcxzma. Trebala je
riječ jasna, riječ, koja .bí mogla razbítí egoístíčke pred rasude, tre—
bela je ríjač Pija XI.
Věc za prvih mjesecí svog vladanja govorí, da se mnogo toga
učinilo, mnogo duša posvetilo; ali ipak kolíko íma_još duše, koje
se gube, duše, za koje se prolila krv Našegq_Spasitel_ja?„MíSíjonari,
biskupí, katechístí, redovnící, časne sestre, Cijela Kristova _VOjskaje
tamo; ali i pak makar su oni stalni svoje pobjede, malo lh je pre—
ma velikoj masí, treba ím sredstava.“ „Vidíte, kaže nadalie, _ovo
tváří Namjesník Kristov od Vas sinova svojih.“ Ove pomócí želi
sv. Otac, koje su zadržavane obično od našeg egoizma. U svojoj
enciklící „Rerum ecclesíae“, velí On, da je dužan svakí pomagatí

misije „,...Stalno 3 naše strane, dok budemo uz Provídnost božju
živí, brinut cerno se uvijek; jer mislécí, da ina pogana još oko jed
ne \míljarde, nemamo mira u duši, te uvíjek, kao da nešto čujemo
u ušima »víčí nemaj míra, podígní svoj glas kav truba!<<“ Stoga
nalaře bískupíma, vjernícíma, svecenicíma, da mu budu na pomoci:
„...ako se vjerníci nemogu oduprijeti ovoj dožnosti, kako se može
kler, kojí po izboru i zvanju prisustvuje apostolatu Isusa Krista,
Gospodína našega?“ »Mandavít Deus unicuíqne de proxímo suo.<<
Stoga nalaže, da svi vjerníci í maju—dužnostoko mísija. To stavlja
velíkí Papa u praksu: adreduje posebnu molitvu za misije, osníva
„misijskí dan“ za sve katolíke, preporuča razna sredstva; kao molit
vena, osobmz i ekonomska, zahvaljíeje se i blagoslivlja,

kojí rade za

misije. -On se sam lično 'ínteresíra za mísíjskí rad; a što je medu
najboljím djelíma, stvara noví kolegíj Propagande, gdje se mora od
gajatí urodeníčkí kler. Da vídímo koliko ie uspío: Po svuda se drže
misijske molitve, konferencije itd. misíjski rad rapídno napreduje,
tako da god. 1922. davalo se za misije 23 milíjona lira, &god. 1927
i sve do danas. daje se dvaputu više, premda je vilíka kríza. Za
prvih 7 gadína otvoreno je 78 novih mísíja, što je još víše narastav
broj _zaovih 4 godína. ]oš bich mogov nabrojíti mnogo toga, ali
ostav1mo to.
Od samog egoízma personalnog možda je pogíbeljníjí narodni.
Obíčno se drží, da su bjelci víší od ostalíh, kav narod odabrani.
Za nas evropljana zgledaju urodenici u mnogočem smiješní; stoga
_dobro, da čujemo velikog' filozofa i pjesníka Tagoru: „Evropejac
je nep'ametan po analizi i deňnícijamaf“ Isto tako i zjavío se jednom
na konferenci u nekom evropskom mjestu: „Nitko! nití tígroví
nítí Iavoví nijesu učinili toliko zla, kolíko čovjek čovjeku.. . Danas
Vl trpíte, sjena bjedne Evrope projícírana je svíjetu. Bílí ste věcí,
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dok ste ljubíli; a sada trpíte, jer više ne ljubíte. Mir je stvar du
hovna, sila, koja sa rada u srcu a ne organizacíjí.“
I ovdje je trebala riječ velíkog Pape, kojí svima doziva, da u
crkvi katolíčkoj nema razlíke naroda od naroda, stoga se zove —
katoličkom — „Ubi non est gentílis et judeus, circumcisis. A prae—
putium, barbatus et Scyta., servus et liler, sed omnia et ín' omnibus
Christus.“ (ad Coloss. III. 11) Stoga „propovijedajte evandelje sva
kom stvorenju.“ U „Rerum ecclesíae“ píše sv. Otac, da se mnogi
varaju, kop drze urootemke n1z1maod nas. Oni imaju velíkich ljudí,
kojí prestížu po geniju i naše. Gledajmo njíhove otake, napreduju
keo i naši; ne samo, čak znadu í preotící ljelca. To, što velí, stavlja
u praksu. Evo novíh klerika, svecenika, i posvcceníh biskupa. Time
je ríješena stara prepirka. Ta jasno je, da može svaj kler više uči
niti, negoli naše misíjonari, jer poznadu svoj jezík, psihologiju naroda,
Vlastito mišljenje í izražavauje, što je tuotíncu nemoguce. Moglo bí se
dogodíti, a vec se i dogodílo, da strance a s njíma í mísionare izbace
iz svojih zem alja, šlo je apsurdno, da se dogodí s urooteničkim kle—
rom. Stoga pozíva očínski Pijo XI., što učí katolička crkva. Podiže ve—
liki musej na Lateranu, gdje su ízloženi misíjski predmestí, kostumi, da
se što víše upoznadu bratskí narodí, kojí žive još u tami neznanja.
Necu, da istečem Njegov osobni rad, Njegovu osobitu ljubav za cijeli
istok. Sve Njegove fraze punc su ljubavi í srdačnosti za tc narode.
Mora se ipak konstatiratí „saxa voci respondent“. Zabacuju se
i nema barbarska nesamo kod mísijonara nego í drugíh kršcána. Gle
dajmo, misíjonari ostavljaju vlasní memeolalitet, te se prílagootuju'
mjestu. Zabacuju se sastrane poganske predrasudu; stvara se noví
duh, duh pojerlivosti, a ne neprijatelstva. Najutješljivija stvar je, što
se osnivaju razna urooteníčka sjemeníšta; posaoteno je kršcansko
sjemc na Orijentu, vidímo i_vidjet cemonaskoro velike učínke pa
pinih riječi. Necú, da spominjeň sto sv. Otac govori o narodnoj
autonomíji, još víše o neovisnosti crkve s narodnom politikom.
„Odavle se razumíje, kako bi bilo žalostno, govori Benedikt XV.
u „Maximum illud“, kad bí misíjonari zaboravílí na svoju čast, te
mislilí na vlasnu domovinu Više nego na zajedničku, víšu.“ „Misi
jonari, dodaje Píjo XI., kojí su poslanici Kraljestva Nebeskoga, ne
primaju zvanje propovidanja od države, nego od Isusa Krista“. Mí
smo u periodu velikog razvítka bilo kulturnog bilo mísijskog. Sa—
moonaj tko ne pozna rapídnu evoluciju, može ostati prekrštenik
ruku. Jasno je govorila, a govori i danas velika duša Pija XI, go
vori o bratstvu, ljubaví.
Mi slavení imamo napose zachvaliti svoju existencu papama.
To govori samo jedan pogled u svjetsku hístoriju. Dosta je spome
nutí Leona XIII., osobnog prijatelja velíkog Štrosmajera. Ujima uz
bok stoji naš sadašnji w. Otac Pija XI. Podignuo se spomeník Be
nediktu XV. u Carígradu kav dobrotvoru čovječanstva; a mi po—
dignímo spomeník Piju XI. ne u kamenu, nego u djelíma. Upíšimo
na taj spomeník:
„da smo očeta enega sinovi,

ljudje vsi bratje, bratje vsí narodí,“
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(Prcšeren)

Václav Zima :

Význam liturgie.
Pozoruhodným zjevem v katolické literatuře posledních dní
jest kniha dra Františka Cinka „Mše svatá v bohoslužebném řádu
církevního roku". První díl této veliké práce Cinkovy, jenž vyšel
koncem r. 1931 v Olomouci, podává nám výk ad misálu, a to
první část: výklad celistvého rituálního útvaru mešního a pak pro
prium de tempore, výklad měnivých součástí liturgie v okruhu
vánočním a v předhodí velikonočním. Jest to veliké dílo liturgické,
pracované s přesností, neobyčejnou pečlivostí a pílí. A jeho účel
jest ukázati na hluboké poklady katolické liturgie, na její nádheru
a, bohatost.
Jest opravdu třeba, aby se už jednou pochopil význam kato
lické liturgie; aby se pochopilo její vznešené postavení a její důle
žitý úkol. Na její velkolepé stavbě jest patrna inspirace Ducha sv.
a na jejích základech s očívá mnohá naděje katolictví. Liturgie není
něčím podřadným, m nčcenným. Není pouhou okázalosti nebo
formálností, ale jest sama sebou životem, neboť v ní se odehrává
život, ona jest obrazem života Církve svaté. Všechna tajemství
víry jsou v ní shrnuta a rozvedena, všechna dogmata jsou v m'
prakticky uplatněna a všechna krása Církve jest v ní shrnuta.
Liturgie jest komplex všech věcí, jež se týkají otázek víry,
otázek dogmatických i uměleck 'ch. A jako centrem celého nábo
ženství jest věčný Bůh, tak stredem a těžištěm liturgie jest Bůh,
jenž se stal pro spásu světa člověkem a přebývá neustále mezi námi
ve svatostánku, Ježíš Kristus. On dává liturgii její život, on odmi—
ňuje její bohatství a nádheru, on liturgii též promlouvá k č ověku.
Liturgií člověk poznává svého Boha, Pána a Tvůrce, přichází k němu
přímou cestou a bez jakýchkoliv oklik. Proto také ten, jenž litur
gii opravdově prožívá, musí dojíti k Bohu nejsnáze a nejlehčeji.
Liturgický kult jest nejprve kultem klanění, jehož cílem a před
mětem jest Bůh trojjediný, Otec, Syn a Duch svatý, Nejsv. Trojice.
Liturgie nás sbližuje s každou božskou Osobou, dává nám poznati
jejich nekonečnou velebnost, vznešenost, velikost. Nejsvětější Trojice
jest vrcholem úřední bohopocty Církve svaté, proto také Mše sv.
jest obětována Nejsv. Trojici: Susczjve,sancta Trinitas, Placeat tibi
Sancta Trinitas.'
Mše svatá jest pak souhrnem veškeré bohopocty, jest obětí
nejsvětější, obětí smíru, jež nám přivlastňuje veliké poklady spásy,
získané lidstvu smrtí Spasitelovou na kříži. „]est nejúdivnčjším da
rem nebes, je vrcholem a korunou všeho, co Boží láska a Boží
všemohoucnost po dokonání díla vykupitelského člověčenstvu zů
stavila. .. Mše svatá jest střediskem a srdcem veškeré bohoslužby.
Veškeré útvary křesťanské bohopocty sbíhají se ve Mši svaté jako
ve svém zdroji a ohnisku.. . Mše svatá je nejsvětějším pojítkem,
' Viz P. Gaspar Lefebore O. S. B. „Základy liturgie“, Olomouc 1930.
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vížícím nebe se zemí... Pojít/eem živým, které udržuje neustálý
převod nebeských, nadpřirozených sil Milosti v lidstvo vykoupenéf'
(Dr. Fr. Cinek.) Proto také Církev sv. vždy zdůrazňuje její nesmír
nou důležitost, proto také žádá na každém svém členu její pravi
delnou návštěvu v neděli a ve svátek a setrvání na ní až do konce,
neboť chce, aby se Využily a vychutnaly všechny milosti, plynoucí
z této Oběti, aby nepřišlo nazmar nic z toho, co Bůh sám rukama
sluhů svých nabízí.
Liturgie jest vskutku velikým a drahocenným pokladem Církve
svaté a není proto zbytečné zabývati se jí, žíti jí a pronikati její
smysl, neboť takovýmto z ůsobem nejsnáze se dostáváme do blíz—
kosti Boží. To také věděl) Sv. Otec Benedikt XV., když r. 1915
psal pořadatelům liturgického kongresu v opatství montseratském
ve panělsku toto: „Rozšiřujte mezi věřícími důkladnou znalost
liturgie! Vlévejte do jejich srdcí posvátnou zálibu ve slovech, obřa
dech, zpěvech, jimiž ve spojení se svou společnou matkou se povznese
jejich bóhoslužba k Bohu. Veďte je k činné účasti ve svatých ta—
jemstvích a v církevních svátcích. To vše jistě a podivuhodně po—
může sbližovati lid s knězem, přiváděti jej k Církvi, živiti zbož
nost, upevňovati víru a zdokonalovati život."
Význam liturgie je tedy skutečně vzácný a neocenitelný. Ona
ukazuje na bohatý tvůrčí fond Církve a na její původ Boží, ona
vede lidské duše k Bohu, jehož uctívá a k jehož cti a slávě se
děje, ona nese na sobě inspiraci Ducha svatého a vychovává lid—
stvo k společné úctě Nejsvětější Trojice v duchu a plánu Církve
svaté. Je proto třeba vítati knihu dra Cinka co nejokázaleji, neboť
jest vzácným přis ěním k objasnění a zdůraznění stále více pozná—
vaného a chápané o velikého významu katolické liturgie.
———<>—

]. H., Řím:

Spoletské údolí.
Leží uprostřed Italie v protáhlém věnci Apenin. Slunce je pře—
chází na svých denních cestách napříč.
]iž dávno, velmi dávno, dříve jestě, než přišel na svět Boho
člověk, zasadili lidé do věnce okolních hor pět měst: Spoleto, Trevi,
Montefalco, Assisi a Perugiu. Spoleto sedí roztomile v čele údolí,

na jihu, na svahu Monte Luca. Trevi pokrylo svými kamennými
domky nízký, špičatý výběžek Monte Satana ve východním okraji
udolí. Assisi se sluní na táhlém svahu Monte Subasia, rovněž na
východní straně. Montefalco hnízdí na západě proti Trevi, Perugia
proti Assisi.
Spoleto, vidí Trevi a Montefalco, a v padesátikilometrové dálce
Assisi a Perugiu. Trevi vidí Spoleto, Montefalco, Assisi a Perugiu.
Každé z těchto pětí měst vidí čtyři ostatní, protože jim nic nepře
káží, aby se na sebe navzájem dívala: pod nimi zelená se rovina
a mezi nimi čistý prostor vzduchu.
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Nahlédneme-li do spoletského údolí, řekneme, že má křesťan
skou duši. Spoletské údolí má křesťanskou duši, protože chová ve
svém
klíně Clitumnus,
obraz
dokonalého
křesťana.Clitumnus,
řeka,
' 'IV
V'
,
l '
I
I V' ,
V'V ,
I
jejiz prameny tvori krasne ]CZlI'kO,plne c1ste, knsťalove vody! Je
zírko, na jehož dně jsou zahrady vodních rostlin s listy fosfores
kujícími nejrůznější zelení pod dotekem slunečních paprsků, jež
k nim čistou, chladnou vodou pronikají. Jezírko. věnčeně štíhlými to
poly a smutečními vrbami.
'
Koutem plným tiché krásy jsou prameny Clitumnu. Z této krá
sy však Clitumnus vyhání své vody a rozbíhá se údolím, aby roz
dával: živí vodovod, pohání mlýn, rolníkům zavlažuje pole, ženy
v něm perou prádlo, ovce, pasoucí se na jeho březích, z něho pijí,
dobytek se v něm napájí, když se vrací navečer s pole domů.
37

Spoletské údolí má křesťanskou duši, protože se honosí utrpe—

ním a pokorou. Jeho svahy jsou pokryty stříbrnými koberci oliv,

z nichž každá jest ztělesněním utrpení: rostou z tvrdé, kamenité země,_=-_:
jejich vyschlé kmeny jsou zkroucené, uzlovité, rozeklané, rozerváté.
Všechny olivy nesou tyto známky, známky těžkého, svízelného růstu,?
známky, jimiž je určila Prozřetelnost Stvořitelova v okamžiku jejichž"
stvoření za svědky svých smrtelných úzkostí na hoře Olivetské
_ A ještě jeden tvor nám vypráví o pokoře a o lásce k utrpení,
jež v sobě chová duše spoletského údolí. Chodí zvolna po sráz
ných, kamenitých cestách, v slunečním záru, skryt téměř pod velí—Í"
kánskými otepmi dříví, visícími po obou stranách jeho hřbetu. Lidé“
se smějí jeho jménu; Jest to ubohý, pohrdáním pronásledovaný osel. ;:
Veliké znaman'í;kříže, jež se rysuje temně na jeho hřbetě, nám ale;
raví, že i tento tvó'r vyšel z tvůrčí ruk Boží s význačným údě—ě;
'fem Aby řiesl Božího _Syna na jeho pOSlědní cestě do ]erusalema. ._'_

Spoletskéudólí rhá křesťanskouduši, protože má tichou mír-;
nou duši. Na “yiniqch v teplych stínech širokých listů révy,._v hlu—V'

'bokém mlčeníse naleVajl,zrají hrozny

-.

_ Spoletské údolí má křesťanSkou,duši, protože dalo křesťanské—.
__musvětu sv. Františka

Tím se stalo krajem svatým v němž není téměřmista, jež by
nebylo posvěceno kroky velikého světce.A nad hrobem svého syna"
vystavělo basiliku a její ozdobu svěřilo Giottově duši *
Sv. František říkal, že nezná krásnějšího kraje nad spoletSké
údolí. A svatý František, jenž miloval přírodu _nejdokonaleji,jak ji._
člověk milOvat může, ve světle své veliké a svaté lásky, jistě lépe,?
než ostatní lidé,;rozuměl kráse přírody a _dovedlji posuzovat. Nej-_
vím, jeiiliněkde napsáno,-v čem sv. František viděl zakladni rysy
Íkrásy své otčiny; myslím však, že se nezmýlíme, rekneme-11,ze je,.
"viděl v její nesmírné jednoduchosti a plnosti míru,- jež naň musily
působit, když třeba při návratu z Říma, prošed úzká, divoká údolí
za Terni, vstoupil na území spoletského údolí, dlouhého, širokého,
lemovanehomodri hor, plného jasu.; velkorysajednoduchosta.;plnost
míru. A pro tyto-dvě vlasthósti má opět spoletské údolí křesťan
skou duší. Jaký majestátný klid plní údolí za letních večerů, když
slunce uléhá do lůžka západních, chladivých, fialových hor, když
noční stíny přeběhly již celou pláň a počínají pokrývat na východ
ních svazích olivové háje, pobledlé trochu od poslední záře západu!
Panuje noc. Ve výši září hvězdy. Ale také tam dole jsou jakési
hvězdy, které jakoby spadly s výše; jest tam mnoho světel, ve tmě,
daleko, rozsetých po celé pláni. A hle, tam na konci údolí, mezi hvěz
dami, jež se třpytí ve výši a hvězdami, jež jakoby spadly s výše, tam
září kříž.* Stojí na rozhraní a zvedá svá ramena, jako kdyby chtěl

říci hvězdám, jež spadly, ze mají opět vzlétnout do výše, jako kdyby
chtěl ukázat oněm hvězdám dole, jak mají opět dosáhnout výše.
Spoletské údolí má křesťanskou duši!

* Veliký železný kříž, vztyčený na Monte Luko v jubilejním roce 700. výročí
smrti sv. Františka, opatřený žárovkami, jež se rozžínaj'í každý večer a svítí po celou noc.
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Václav Vlček:

MATIČKA MOJE.
Matička moje z práce a bolů

tkala svůj drsný života ha'v,
by z něho pro mne orna't a štolu

připravit mohla, až budu zdra'v...
Rudými vla'kny vyšila kříže,
nitky jí bílil srpnový žeh,
když svoje zraky sklopila níže,
padaly hvězdy do ozdob všech.
Aby mi mohla v každičkém rohu
vykouzlit zlatý, za'řící květ,
vzlétala k nebi, vzlétala k Bohu,
hvězdičky v dlani nesla si zpět.

Z tužeb a snění průsvitné tka'ně
v soumraků řasný vinula lem,
nade svým dílem chýlila skra'ně,
by mu svou lásku vlibala rtem.
A na'hle večer vzpřímila šiji,
vzrůstala kra'sna', dotkla se hvězd,

ó, jaísem
cítil,šeptal
mdloba
jak míjí,
hlas
dyž mi
lahodnu
zvěst:
— Vezmi to roucho, utkaně z nití
dnů mojich smutných, věčně je nes!
Sny mě v něm zhasly, zas se však vznítí —
vezmi to roucho, které ma' kněz!
Matička moje, z práce a bolů

tkalas svůj drsný života ha'v,

chci z něho nosit orna't- a štolu —

až řekne Věčný:„jdi, jsi již zdráv.“
Dnes ještě choré za'pady planou
v tišintích noci nevzešlých snů —
však v moji duši nepolekanou
ty vle'va'š za'ři posvátných dnů.

Když pak se bílé mlhy a mraky
rozplynou v jitru, bude se dnít,
vnořím se v roucho zlíbaně zraky —

pak budu život v němjak Ty žít...
—-—<>-——
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41467“ .'

Čas blahoslavené Anežky.
(Země odpoledního slunce.) V době, kdy francký duch se roz—
píná do závratných výšin blízkosti boží, kdy plameny hlubin nej—
tajemnějších spíná v gesto modlitby, zacílené s vášnivostí i jistotou
V nekonečný střed palčivých životních vertikál, v čase, kdy pa
nělsko baží po Bohu vší svou vyprahlou dychtivostí a Italie Ho
vítá s rozepjatými pažemi svých nejněžnějších bratříčků, v té chvíli
je Pán v echách ještě vznešeným cizincem.
Šlépěje služebníků božích v této zemi byly krvavé stopy mu—
čedníků a byly příliš vzácně v pustině za mrazivého předjarního
dne, dy úsměv vytaje až sluncem pozdního odpoledne s me
lancholickou tíhou západu. Divokost běsů v krajině i v duších
byla tam asi odedávna urputnější, než kde jinde a jejich metamor
fosy obludnější a nevykořenitelnější.
(Poučme se historií.) Arabský geograf XII. věku Benjamin z Tu
dely vypisuje (souhlasně se staršími ještě zprávami španělsko-židov
skými a byzantskými), jakým rájem otrokářů jsou ještě v jeho době
chy, jak výhodně a lehce dá se tam směnit lidské zboží za vzácné
cizí tovary a jak ochotně se prodává a vyváží čeleď do ciziny. .. A vů
bec v době Kosmově Otrok vedle dobytka tvořil životní předpoklad,.
o který se opíral český „miles". Jen tak dovedeme pochopit, že
právě toto pohanské, propastně navzájem si nepřístupné sociální
dvouvrství, využité k zvládnutí polabských Slovanů vlastními pri—
máty, vedlo k tragickým koncům pro jejich národní svébytnost.
Naše dynastie přemyslovská, uvnitř tonoucí ve vášnivých ná
silnostech, podivuhodnou tuhostí získává stále pevnějšího místa
v rámci středověkého imperia a neohledavou tvrdostí zpevňuje svou
posici v zemi, kde křesťanství nacházelo půdu tak nehostinnou, že
ani květ mučednický neuživila k vydání plodů. A lupem se
ši
zmocňují vzácných ostatků vypaleného světce. Jak krutá ironie!
Dnes nedovedeme již tak věřit v idylu původního mírumilov
ného a rabů' neznajícího Slovanstva, jak v ni věřila generace vy
rostlá v romantismu a v liberalismu, která vůbec spatřovala v pra
věku zlatý věk rovnosti a svobody lidstva. Je nam cizí trpkost
Palackého, s níž posuzoval dobu posledních Přemyslovců, kdy se
mu zdálo, že pohynula vrozená laskavá povaha slovanských řádů,
že ustoupil původní demokratický ústroj našeho národa tuhému
kastovnictví feudálnímu a že veškeré další sklony našich dějin měly
v tomto přelomu svůj kořen.
( Chvála feudalismu.) Nezapomínejme, že běželo o hierarchie
ducha, o povznesení a organické zařadění člověka, o posvěcení so—
ciálních funkcí a mohutný vzestup a emancipaci “množství, 0 regu
laci a ukáznění nesmírných pohybů. Etisování boje vytvořilo rytí—
ře, válečníka produchwnělého, město zrodilo pojem organické bytOSti
kolektivní, kuriální systém duchovenský způsobil zkřesťaněnía zvrouc
nění náboženského života i mimo okruh kleriků.
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H. Pirenne ukazuje, jak znova a Znova se opakující feuda
lisace městského patriciátu na dlouhá staletí zadržovala vývoj spe—
kulativního kapitalismu tím, že působila opět a opět návrat od ob
chodní podnikavosti, vytčžující hospodářskou sílu peněz, k výsadám

nemovité držby.
Jen tak logicky organisovaná společnost mohla stavět katedrály,
monumenty, na nichž pracovaly a vysilovaly se celé generace hromad—
ným vzepjetím tvořivé vůle, nezištnou a vysilující obětavostí, vy
naložením duševních i hmotných statků tak štědrým, jakého lze“
jen pro kamenné tělo domu božího dosíci.
(Gotika) Po šesti stoletích od zániku antické kultury hledá umě
lecké chtění lidstva cestu ze začarovaného okruhu antických ideálů
a reminiscencí; nový člověk usiluje o umělecký výraz odpoutaný
„od minulosti a hledící do budoucna.
_
Blahoslavená Anežka žije na průsečíku dvou period. Za jejího
života uskutečňuje se velká hospodářská proměna, jež mění tvář
nost zemí i lidi. Křesťanská vniternost a přirozená touha člověka
po bohatším životě vezdejším soupeřily spolu sice prudce v té době,.
ale vlastně se navzájem doplňovaly ve svém vývoji a stávaly se

pro kulturní tvorbu předpokladem, plným podnětů a energie. Dvojí
tvář doby hledí ze všeho.
V žaltářích, nad nimiž snad i blahoslavená Anežka pokorně
schylovala hlavu a jejichž hrotitá mluva byzantisujících tendencí
v zhrublých napodobeninách vznikla právě v syrovém pomezí nepře—
konaného dosud barbarství, máme náladu doby vyslovenu nad jiné
jasně.

Ona, podobně jako sv. Václav na samém úsvitu křesťanské
pravdy v echách, včleňuje národ _do nové sféry zvroucněného
a důsledného křesťanství, jehož vzory oslňují jih a západ. Novou
intensitou' náboženských snah české kněžny blíží se náš průměr
evro skému spěšnými kroky. Jeví se to všude. Málo chápavá umě
lecká) napodoba cizích vzorů s pokleslou výrazovostí začíná s ni—
mi mít žhavější souznění. Odtud k vlastní tvůrčí činnosti je jen
krok. Světice, ať při stupních trůnu, ať v předním klášteře,země,
v lesku Strážkyně ducha již již únavou se bortící dynastické linie,
či ve chvíli vladařského gesta fundace a donace, buduje nejvnitrnější'
předpoklady pro mocné rozpětí národního genia českého o necelé
století později. Blahoslavená Anežka žehná základům českékatedrály..
— Ale co dozrá v naší zemi až k štěstí a smutku svrchovaného
naplnění? — Tragická torsa katedrál rozeklávají příliš mučivě a
banální protézy jejich zlomených vrcholů shlížejído hluché prázdnoty.
Kdy se dostane nám milosti, aby svatá ruka požehnala Nové
Katedrále?

O milostivá, o přesladká vaětice národa českého, hlahoslafvená
Anežka Česká, nedej zahynouti nám ni budoucím. Amen. Amen. Krleř.
1016-

(z modlifby k bla/z. Anežce České.)
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jar. Maria:

NA ROZLOUČENOU.
(7LAloisovi Kosma'kovi,"r bratru v Kristu.)

Něco tak sladkého
jako jsou kalichy květů,
něco tak velkého
jako je bolest
krvavých srdci a retú'
chtěl jsem Ti říci
na rozloučenou.
Chtěl jsem to za Tebou pustit
do hrobu,
jako tam padala blína
tvrdá a sina',
jako tam adalo
studené s unce,

ale jak sta'l jsem u bílé rakve,
a stesk mne deptal,
slovo zůstalo v hrudi
a ja' jen šeptal:
„Bud' s Bohem !"

Něco tak horkého
jako je la'ska
chtěl jsem Ti položit na skraně,

vtisknout Ti do dlaně,
by Tě to hřa'lo

v hrobě tam dole,
něco tak svatého,
něco tak drahého,
jako jsou oěi matčiny dětem,
chtěl jsem Ti podat, příteli spící,
ale já ba'l jsem se
a proto tiše jen Tebe jsem prosil :
„Chtěl jsi být knězem
v Kristově chra'mě,
odešels k Bohu,
přimluv se za mě
u Něho, bratře/'
To bylo všechno.

—<>——
* Alois Kosmák, pražský bohoslovec, nar. v Třcbíči 1910 zemřel 30. l. 1932
v Praze.
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ROZHLEDY
Misie.

ním z největších požádavků lndie
nebo lépe řečeno lidského srdce vů
bec je nalézti nějaký uspořádaný plán
nebo systém životní. který může sku
tečně být proveden v praxi. Nestačí.
že není třeba šířiti se o důležitosti
aby náboženství stanovilo pouze vy
myšlenky misijní. zvláště pro nás bo— soký ideál. nýbrž musí také poskyt
hoslovce a kněze. V době, kdy svět nouti prostředky k dosažení jeho.
zaplavován bolševismem, dostávají Musí takovému mladíkovi říci nejen.
kat. misie úkol zcela zvláštní: totiž co má věřiti, nýbrž co má činiti a.
postaviti hráz proti zhoubným příbo proč. Forma křesťanství. které by
jům zvenčí. Mýlil by se každý. kdo
nemělo jasné a určité theorie, neměla
by se domníval, že v tomto nebezpe
by dnes pro lndii významu .Nejlépe
čí je pouze Evropa. Kdo sleduje tisk. vyhovuje katolicismus. Zpovědní pra-»
ví, že v íně, Japonsku, Africe i v xe dala mu nevyrovnatelnou znalost
ostatních zemích pracuje se houžev— psychologie. Má nejdokonalejší sy—
natě mezi domorodci. kteří se mají stem morální. Lidem. kteří tápou ve
takto státi důležitou složkou při chy stínu ethických zkušeností. skýtá cír
staném světovém převratu. Jediným
kev heroický ideál. který si vyžaduje
obhájcem práv božských i lidských všech sil a bezpečnou. nesčetněkráte
je tam kat. misionář. Tedy postavení
vyzkoušenou metodou vede všechny
důležité a odpovědné. V této rubrice k cíli.“
chceme věnovati především pozor
0 klášterním zřízeníse praví: „Kře
nost šíření se křesťanství,dále sledo
sťanství bez mnichů se v Indii nikdy
vati i sociální a politické otázky, které
čerpáme ze spíolehlivých pramenů a plně neujme. lndickému myšlení vy—
takové křesťanství. které je
tím vzbuditi zájem a pochopení pro hovuje
náboženstvím odříkání. To nezname-»
tak ušlechtilou, velmi nesnadnou prá—
ná, že by všichni křesťané musili býti
ci misionářů. kteří potřebují jak mod
litby, tak podpory hmotné. Vybízíme askety, nýbrž že život asketický musí—
na čelném a čestném místě jako
zároveň kolegy všech bratrských se býti
dříve.
minářů.aby nám podali laskavě zprá
„Celibát dodává katolicismu oné
vu o činnosti svých misijních nebo
unionistických kroužků & tak vnesli podivuhodné svěžesti.“ řekl jednou
trochu života do věcí, již se u nás Gándhi a právem.... V mystickém
v ČSR věnuje tak málo pozornosti. těle Kristově není ani východu ani
západu; katol. církev je konkretnim
Zdař Bůh!
výrazem onoho mezinárodního du-
cha, v němž všichni lidé bez rozdílu
Katolicismus a Indie.
se sbratřují jako dítky jednoho otce.“
Jak patrno. jeví se v tomto článku
V jednom čísle „Joung Men ot
India“ řeší jakýsi nekatolík otázku, velmi jasně indická povaha. duše dá
dnes velmi důležitou. totiž. které lilo vající přednost kontemplaci a sebe—
sotie nebo kterého náboženství se záporu. což je samozřejmým zákla—
mladá lndie přidrží.Praví tam: „J ed dem člověka. který se oddal službě

Laskavostí kol. redaktora dostalo
se Misijnímu kroužku bohoslovců
brněnských misijní rubriky. Myslím,
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“Boží a bližního. To je typ hlasatele
Evangelia! —Několik zde uvedených
myšlenek prozrazuje bystrého pozo
rovatele. který jistě věnoval pozornost
katolicismu. jej oceňoval a srovnával.
Když mluví o určité a jasně soustavě,
tu máme dojem, jakoby již tím vylu

čoval labilní protestantismus s jeho
nationalismem a „volným“ výkladem
písma. Podobně. když mluví o zpo
vědi, mnišství a vůbec o vhodných
prostředcích k dosažení cíle. Neuvá
dím to jako nějaký cenný dokument,

tolicismu samému by, jak se zdá. ne—

vystupoval. V budoucnosti se teprve
ukáže, zda—limladší generace dovede
samostatně a skutečně poctivě jít za
pravdou. Podaří—lise jednou veliké
dílo pokřesťanění obrovské Indie,
pak to bude dílo milosti Boží a katol.
misionářů.

První kongres „Ligue missionaire
des écoles“ v Paříži.

21. a 22. září uspořádalo „misijní
nebo uznání. na který by Církev če— křížové tažení“ francouzské mláde
kala — toho ona nepotřebuje — ný— že (misijní liga školská) za vedení
brž jako výrok člověka. který na zá— D, Milliez-a 5. J. první větší svůj
kladě vlastní/70 pozorování se pro kongres v Paříži u příležitosti ko
bíjí k poznání pravdy. proto zde po— loniální výstavy. Účastnilo se 200 žá—
zorujeme mnohé nejasnosti, neurčité ků, zástupců všech odvětví vyšších

představy o náboženství vůbec, a o
formách křesťanských zvláště. Což
teprve. kdyby poznal a pocítil. co to
je milost Boží, Eucharistie a všechny
ty nevyčerpatelné poklady a dary,
jež Matka Církev štědře udílí svým
dětem!
Kdo sleduje poměry v Indii, ví.
jak neklidná, bouřlivá půda to je.
V posledních desítiletích dovolil si
-Gandhi sáhnouti i na některé stale
tou tradicí vžité zvyky, které tvořily
nepřeklenutelnou propast mezi jed
notlivými kastami. Touha po demo
kracii. sebeurčení. po právu nazna
čuje jistě krok ku předu a probuzení
ze dlouhé a nezdravé ztrnulosti. Sta
novisko Gándhího není ke katol. mi

škol. Zabývali se tam hlavně otázka
mi organisačními. Devisou tohoto
sjezdu byla resoluCe. v níž bylo roz
hodnuto. aby ]. na každé škole. kde
je zavedena liga, byl také studijní
misijní kroužek. 2. Tento kroužek má
se starati o zřízení misijní knihovny.
3. Všechny skupiny mají skutečně
spolupracovati v časop. Ligy („Con
rea'it“). 4. Každý člen Ligy má hor—

livě pečovati a snažiti se o její rozší
ření. „Ligue des écoles' a pro vy
sokoškoláky zřízená „Ligue des étu
diants“ mají státi v nejužším spojení.
Pěkný obrázek toho, jak francouz—
ská mládež dovede i vedle sportu

+

zajímati se i o věci ušlechtilé a pro—

jeviti pěkně církevní smýšlení. neboť
siím nejpříznivější. ačkoliv proti ka— tu jde o ty největší zájmy církve.
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NOVÉ KNIHY
F. Josef Doležal : ČESKÝ KNĚZ. Dva
náctá kniha života. V Praze 1931. Stran
131. Cena 15 Kč.

Název poněkud generalisuje. Dr. Do
ležal v podstatě sleduje reformní program
mezi kat. duchovenstvem a ze současn
generace si vybírá jako typy postavu Dr.
Kordače a Dr. Stojana, arc1b1skupapraž
ského a olomouckého. Tím si v zásadě
zjednodušuje tématem vytčenou úlohu,
poněvadž vybírá,
sleduje a popisuje zjevy
!
nejná adnějš[.
Lá a sama je vábivá a vděčná zvláště
tomu, kdo poprvé šířeji a hlouběji se
dovede zadívat pod různorodé svrchní
letivo, aby jemnou psychologickou ana
lšku si vykreslil výhled, pravděpodobný
výhled do budoucna. A pak je to látka
dramatická, plná vzruchu, života, zápasů
a konfliktů s pozadím téměř osudovým.
Po úvodní pronikavé studii o popře
vratových ztrátách katolicismu u nás, v níž
pozoruhodně osvětluje psychologii odpa
du,“rozvíjí pásmo reformních snah 2 pro
gramu P._'Náhlowského v r. 1848. Pře
chází na kat. modemu českou na začátku
století, dobře rozlišuje mezi jednotlivými
směry a snahami, vyzdvihuje emancipační
politické a sociální snahy této kněžské
generace. Po násilném potlačení ožívají
reformní idee po státním převratu, kon
centrují se v Jednotě čsl. duchovenstva;
dochází k založení církve čsl., ke kon
fliktu s autoritou, poněvadž v reformá
torské vášni sahají příliš daleko, až boj
končí tragickým pří adem Xavera Dvo
řáka. Generace knězská dorůstá typické
jedinečnosti v arcibiskupech Dr. Korda
čovi a Dr. Stojanovi. Raignace Dr. Kor
dače a osudný jeho konflikt. Arcibiskup,
který tak pevně a jistě, v žárlivé lásce
k autoritě, v její obhajobě přiložil sekeru
ke kořeni reformního hnutí kněžského,
nakonec sám se ocitá v konfliktu s nun
c1em. K_ontrastk rytířsky bojovnému apo
logetovr tvoří miláček moravského lidu,

“

.V.

toristů za dominikány na str. 127 je jistě
jen náhodný om 1.
Práce Dr. Doležala je akt víry v če
ského kněze, jsou to jeho konfese —
naděje katolictví v zemích českých, pro
gnosa důvěřivá, plná víry i naděje! Proto
mu, laikovi, za ni děkujeme.
fp.

Dr., Josef Vrchovccký: CÍRKEV A
NOVA DOBA. — Náklad. Matice C. M.
v Olomouci.
Ani věda, ani filosofie nedaly odpovědi
v otázce jednotného světového názoru
těm, kteří s velkou naději a důvěrOu
v jejich všemohoucnost k nim se obrá
tili. Popření autority přivedlo subjekti
vismus a skepsi. Touha po náboženství
jednotném, objektivním a pravém obrací
pozornost k církvi. akrnile učiněn tento
počáteční krok a premožena nedůvěra,
množí se hlasy uznání hodnot církve,
Kristem založené, neomylně, chránící ry
zost
nauky
a přece
připouštějící
do mat,
církve
jednotn
, pramenevývoj
lu
bo é zbožnosti, plnící veliký úkol soci
ální, střediska vědeckých snah a moud
rých vychovatelských zásad. Řešen též
poměr církve a státu, církve a kultury,
církve a světového míru. — Ve všem
tom staví autor církev do středu nové
doby a do světla nekatolických, hlavně
protestantských svědectví. Avšak přílišné
množství citovaných dokladů a dovolá
vání se autorit obraz zbytečně zatemňuje.

J. A. Hobson RACIONALISACE A
NEZAMĚSTNANOST. — Přeložil Ing.
Jos. Vlček. Nákladem „Orbis" Praha XII.
Autor ukazuje ve svém dílku na pří
činy dnešní krise hospodářské a snaží se
najíti z ní východisko. Uvádí jako hlavní
příčiny nezaměstnanosti nadvýrobu téměř
všech odvětví průmyslových, jež není
nikterak v proporcionelní shodě s poptáv
kou, jíž nedostatečnost způsobena jest
nerovnou distribucí důchodů. Nutná je
kooperace mezinárodní. Afrika a Čína
tud nebudou vydatnými odbytišti, po—
ud většina potravin a surovin, odtud
dovezených, nepřestanou býti produktem
špatně placené neb otrocké ráce. —
Dílo dobré, výstižné, mnohé objasňující.
sfp.
K. Šmejkal SOCIOLOGIE VOJÁKA.
Nakladatelství Orbis Praha 1931. Stran
170. Cena zo Kč.

arcďdo
kněz. A resume
vy e 11:p _Stojapř,
e
e švačý
i esk'c
“

vodobých !) po
y h světcu no
]e tp práce zdařilá. Autor proniká ke
koořenurn událostí, zjevů a chování. A
svujvzavěrldovede říci, když není zrov
na prijemny a odporuje běžnému mínění :
n. p . karakterové zlomenin mezi čes.
klerem; kněz a politika. Zám na redemp
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. Sociologická společnost Masarykova
v Praze spolu s n ladatelstvím „Orbis“
vydává sociologickouknihovnu. Jako osmý

J. M. Slavík: LEGENDA O NEZNÁ
MEM SVĚTCl. Vydala Družina literární

a umělecká v Olomouci v září 1951. Gra
svazek vyšla zajímavá specielní studie Šmej— ticky vyzdobil R. Michalík.
kalova o sociologii vojáka. Je to snad uni
Autor asi chtěl nějakou starou legendu
převésti do řeči a prostředí moderního,
kum i světové literatury, jak pozname
ale zapomněl, že tím se stává ono kouzlo
nává v úvodě Dr. Chalupný.
Autor vyjasňuje nejprve podle obvyklé středověku jak ze života světců, atletů bo
žích. tak z řečí legend samých, tvořených
metody sociologické rozdíl vojenských
řečí téměř dětsky neumělou, ale plynoucí
zjevů od zjevů ostatního sociálního pro
z hluboké víry. která vystihovala tajemství
středí, analysuje vlivy prostředí kasárního.
života
těchto světců.
Podle tohoto roztřídění probírá pak jed
Veselý život. pokání. zjevení, svatost,
notlivé jevy ze života vojáka, rozebírá je
zachovává
všeobecný typ legend, ale to je
a vykládá; se zvláštní bedlivostí rozebírá
trochu málo na to. co se od legendy
kázeň a trest, jejich funkce, vliv, pojem
čeká. A nezachrání ji ani dřevoryty R. Mi
militarismu a antimilitarismu, jejich zjevy
chalíka. ani bibliotilská úprava (&stránek
a jako Souhrn řehledu a třídění kultur
tekstu). ani vydání v Družíně.
ního života našeho vojáka podává po

všechný jeho charakter a ideu obrany.
Je to studie odpozorovaná skutečností,
jí podložená, bez odkazů na literaturu,
nebo zkušenost jiných jakkoliv projeve
nou: proto mnohé je subjektivně zabar
veno a odvislé od náhodného rostředí,
jmenovitě ve sféře kulturního zivota.
Naopak partie „kázeň a trest“, má
dos
a platnost daleko širší než jen
vojenskOu sféru: možno ji rozšířit i na
mnohou jinou pevně organisovanou spo
lečnost.
fp.
E. Čapek: POLITICKÁ DŘÍRUCKA
Č. 5. R. Sociologická studie. 1931. Me
lantrich Praha. Stran 206. Cena 25 Kč.
Autor vychází ze sociologického před
pokladu, že politika. resp. její vývoj a roz

Jaroslav Durych:

UTĚŠlTEL NEJ

LEPŠl. Edice Krystal, Olomouc. Sloven
ská 14, cena 7 Kč.
Až do nedávna jsme znali Durycha jako

znamenitého básníka a prosaika jemného
a něžného pera. ale poslední dobou mohli
jsme od něho čísti i články čistě nábo
ženské. které uveřejňoval v olomoucké revui
„Na hlubinu“. Je z nich patrno. že Du
rych studuje sv. Tomáše Akvinského (jest
také jedním z překladatelů jeho Summy
do češtiny) i jiné Učitelé Církevní. Ryzost
čisté a prostě náboženské víry se v tomto
dílku snoubí s ryzostí a čistotou umění.
Nadšené úvahy o Duchu Svatém jsou tak
krásně a theologicky správné. že bychom
skoro ani nevěřili, že pocházejí : péra
laika. Úhlednou knížečku doporučujeme.

n !.
vrstvení. není nikterak něčím samostatným
Zdeněk
Smetáček: KOZÁK—RÁDL _
a neodvislým. nýbrž že je ovlivňována nej
»
HROMADKA. Čin. Praha. 1951.
různějšími faktory mimopolitickými. Proto.
aby podal vyčerpávající přehled politických
Autor staví vedle sebe tři postavy, které
poměrů v našem státě. nejprve vykládá
s ohledem na filosofii pojednávají o ná
závislost jejich na hustotě obyvatelstva.
boženské otázce. Nechce jejich názory
poměrech hospodářských, národnostních.
kritisovati, nýbrž konstatuje. zda plní úkol.
náboženských a přesunech populačních;
jejž si oni tři určili. či lépe řečeno. jak
upozorňuje vždy na značné rozdíly mezi
uvádějí do svého ovzduší idee modernismu.
západní a východní polovinou republiky.
Při tom Kozákovo pojetí náboženství se
Pak probírá stručně náš volební system
blíží pojetí Masarykovu a to tak, že ná
a podává krátkou systematiku našich po
boženství nemá základ na věrouce, nýbrž
litických stran: genese. vývoj. program.
na ethíce. Odtud i Rádlův evolucionismus.
vůdcové. Na konec připojuje přetisk své
čili subjektivismus v názoru na pravdu.
studie o vývoji pol. poměrů v ČSR ze
která nepřichází z vnějšku. nýbrž zevnitř.
sborníku The Slavonic Review. jež shrnuje
Kdežto první dva docházejí k podstatě
obsah knihy. ač mnohé jen opakuje. Před— náboženství z vědy, Hromádka usiluje o
ností knihy jsou hojné ůdaje statiské.
cestu opačnou a hájí náboženství jako
Překvapuje. že autor vykládá program
ůctu Boha, ne jako mythologii. Pravda
strany nár. sociální v neuměrné šíři a neodo— je nejvyšší normou.
lá kouzlu obvyklého stranického žargonu a
Správně podotýká autor: je poznání
přímé a nepřímé. Přímé ze zkušenosti.
vyjadřujese o katolících „klerikálí“ (str,80.).
ač jinak se snaží zachovat objektivitu při nepřímé zprostředkované rozumem. myšle
ním, nadčímž musi bdít logika. —lík.
reterátech o jednotlivých stranách. fp.
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SSS.
Měsíc květen chce Ústředí katol. stu
dentstva čsl. věnovati intensivní propagaci
svých snah. — Rádi popřa'váme místa ná
sledující stati a doufáme, že v kruzích laické
a kněžské inteligence, kde je náš časopis
hlavně čten. splní své poslání,—stejně tak
u samých bohoslovců.
Redakce.

Tři majuskulní S se stala symbolem veskrze známým a sympa
tickým od doby svého vzniku. eskos/ovenští biskupové. katoličtí
kulturní pracovníci i prostý lid viděli a tušili správně závažnost
a užitečnost studentské organisace; jeji zabezpečení a úspěchy plnily
všechny nadějemi nejradostnějšími.
Nemůžeme pochOpitelně chtít, aby sdružení dětí a mládeže pro
dukovala sama od sebe a ze sebe souhrn nejkrásnějších duchových
hodnot,- kroužky studentské maji zaručenu prosperitu jedině tehdy.
mají-li spolehlivou hlavu ve svém duchovním rádci. Dnešní škola.
stejně jako studentova prostředí mimoškolní. svádí smysly. rozum
i srdce na cesty, vedoucí pryč od Boha. Často i duše nejopravdo
vější zbožnosti trpí vnikáním skepse a lhostejnosti, které je tím ne
bezpečnější, čím neznate/nější a všeobecnější. Těžko kdo jiný jako
kněz. znalý hlubin i mělčin lidské duše. dovede vytvořit prostředí,
které by mohlo očistit nánosy ka/ných roudů, a strhnout srdce z tá
pání k pokorné a cílevědomé pouti. — žklamala-li — jak se některým
z á — studentská »sdružení v tomto směru, pak nutno kořeny ne
úspěchu hledat v jejich duchovním vedení,- v nedostatku osob, času,
dobré vůle a lásky. Bohoslovci mají jistě hodně příležitostí. aby se
do důležitého apoštolátu mezi studenty zasvětili. Cesty rozličné být
nemohou!
Jiný důležitý úkol, který si studenti nemohou sami vyřešit. dává

jejich program sociální.
Katolická veřejnost učinila pro své stu
enty leccos, ale při srovnání s minulosti a s protestanty je toho
málo. Kromě malých seminářů není útulku pro středoškoláky. stu
dentky pak mimo několik klášterních pensionátů, nemaji vůbec ničeho
Hospodářské ústavy katolíků by měly být na možnost své prospěš—
nosti květnovou propagaci upozorněny.
Nemůžeme zde zacházet do podrobností, ale jednu věc nelze
pominout. Je to poměr katolické veřejnosti ke katolické studentské
mládeži všeobecně. Kolik má naše studentstva opravdových věrných
přátel?! Potěšit se parádním defilé mladých srdnatých & nadšených
lidí, to je příjemné potěšeni. stejně jako poslech obratně zrežíro
vaného shromáždění, kde se střídá frenetický a způsobný potlesk
s enthusiastickými a zdvořilými řečmi; ale pochopit, že mládí a růst
je bolest, že k harmonii a jednotě se dospívá i z rozporu, ba i z klamu,
a že je potřeba odstraňovat problémy, ne zastírat je. ukazovat cesty
a ne vlastní bohorovnost. to je jistě všechno mnohem méně příjemné
a povznášející. avšak tim potřebnější pro ty, kteří ještě hledají, či
již se resignovaně vzdávají boje úžasně tragického, v němž nejne—
98

bezpečnější prohrou je již pouhá ztráta vědomí o závraťnosfi vitěz
„5M nebo porážky. —
_
Studenti volaji po ruce pomocné. Potřebují jí,—a kdyby to bylo

možno. připojili bychom k tomuto článku ústřižek, kam by si každý
čtenář zapisoval. co vykonalpro studenty. pro jejich duše. Nežaloval
by často len svědek? A nedáváme často misto vina silných mléko
vodou ředěné?

Fr. Červinka:

ZDHNYDwm
jest třeba do mléčnýchpěn

z pohárů nalít ohnivých vín,
rozproudit vychladlou krev
a myšlenky roztoulaně
nadšením uchva'tz't novým.

]est třeba bahnité tůně
vypustit v stoky kal
a vod živé nachytat
tam, zde přívalem proudí
Ukřižovaněmu z čerstvých ran.
]est třeba krůpěje ssedlé krve
těžkými kladivy svědomí

v rubínů vykovat květy rudě
a bolesti slzy přetavit
v třpytnou perel duhu.
]est třeba hlubokých ran
zatít do těla změklého,
bělavou massu zkrvavit
a v žáru horečných bolů'
ji v křemenzocelit.

]est třeba v nadšení svatém,
jehož zdroj na kříž vbitý,
z rubínů' a perel zdoby,
z mohutných leva'a'rů' křemene

vystavět Nejvyššímu chra'm.

——<>——
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Květoslav Bukovský CSSR., Obořiš'tě:

Ideál kněze ve světle Nového Zákona.
Mám psát o tobě, knězi! S třesoucí se rukou chápu se pera.
Tys tak veliký, nadoblačný, majestátní! I když tě svět smýká blá
tem potupy a trním nenávisti peklem inspirované!
Humeris angelicis formidandum! Toť zhodnocení kněžství!
Kněz je vyvýšen až k trůnu Páně. Jaká však tíha tlačí jeho ramena!
Prolistujme posvátné stránky Písma sv. Dříve než obrátíme
poslední, zazvučí duše naše hlubokým akordem pokory, údivu a
posvátné hrůzy. Tak ideální postavu kněze-apoštola narýsovala tam
ruka svatopisců, vedená Duchem Sv.
Nemám zde v úmyslu pouštěti se do učené disertace. Chci jen
postaviti do popředí zásady a pravdy, jež mají hýbat srdcem kněž—
ským a povznésti je nad vlnobití všedního světa.
Kristus Pán rýsoval stále v duších apoštolů obraz ideálního,
ušlechtilého kněze. Jeho slova, příklad, jeho milost stále přepraco
vávaly prosté muže z lidu v muže Boží-kněze. A čím určitěji vy
stupují rysy obětního oltáře — kříže na Kalvarii, tím určitěji vy
hraňuje Božský Velekněz své-apoštoly. Staví na vznešeném určení
kněze. Podle něho pak urovnává vztahy apoštolů k světu a říšiBoží.
Jakost lásky je určována materielním svým předmětem. Čím
je tento ušlechtilejší, tím ušlechtilejší je i láska. Ve světle této sku
tečnosti rozumíme dobře požadavkům Krista Pána. Protože však
nelze ani formální předmět lásky podceňovat, pozdvihuje i jím nade
vše pozemské knězovu lásku. Má být výše, než kam stříkají špi
navé pěny kalného sobectví. Ba — ještě výše — kde již ani nešumí
shon a ruch světa po slávě. Kněz patří výhradně Kristu — tak to
chce Mistr. Neboť, tříští-li se zájmy, tříští se i síly. Myšlenku tu
i s jejími důsledky krásně pronesla jeho Božská ústa: Nikdo nemůže
dvěma pánům sloužiti.l
Kněží jeho mají opustit vše, co by je zdržovalo, věnovat se
zájmům Krista úplně. Ježíš je chce viděti zbavené statků časných.2
Ba nešetří ani posvátného pouta rodinnéhoř A to vše je podmínka,
sine qua nonf aby se mohli stát jeho apoštoly „...není mne hoden“.
Ale nedivme se! Práce na ideách vykupitelských je řádu nadpřiro—
zeného. Proto pro ni jakoby řád přirozený neplatilé
I zářné vzory, jak má jednat kněz, vidíme v Písmě sv. Tak
na př. sv. Matouš. Kristus jej pozval: „Pojď za mnou!“6 — „A on,
opustiv všecko, vstal a šel s ním."7 římo z celnice, ze zdroje příjmů.
Též bratři, Šimon a Ondřej opouštějí své zaměstnání na volání
Ježíšovo. Jan a Jakub opouštějí otce uprostřed práce a přidávají se
ke Kristu.3 A něžná jeho ústa, když jde o apoštolát, dí: „Nech at
1 Mat. 6, 24 (Luk. 16, 13)
2 Mat. 10, 8; 19, 2.9
3 Luk. 14,9cfr.Mat. 10,34-39;
Luk. 9, 59-62

4 Luk. 14, 26-27
5 Mat. 10, 34-35
6 Mat. 9, 9

IOO

7 Luk. 5, 28
8Mat. 4, 18-22 cfr.
Mar. 1, 16-20

mrtví pochovávají mrtvé“ ty však „pojď za mnou!“1 Jinému pak
učedníku nedovoluje ani rozloučiti se s příbuznými a odůvodňuje
to, že takový „není způsobilý ke království Božímu“.2
Pravda, apoštolé a učedníci šli za Kristem Pánem v naději na
odměnu časnou: „Hle, my jsme opustili všecko..., čeho se nám
tedy za to dostaneř'“ Proto Kristus P. své apoštoly tři roky vy
chovával. Proto též poslal i Ducha sv.
Naopak chudičkému Kristu nelíbí se příchylnost k věcem po
zemským! Víme to z odpovědi jeho onomu muži, kterého naděje
na časný blahobyt k němu táhla: „Syn člověka nemá, kde by hlavu
položil."4

..

Tedy — pryč od statků časných! To chce z chudé Panny
zrozený Pán od svých kněží. Proto sám nemá ničeho.5 Bai ten spo
lečný majetek svěřuje správě ]idášověf'
Odstrašující příklad přilnutí ke hmotě člověka, který vyšším
věcem zasvětil své síly, podává dávná, nikdy však neblednoucí tra
gedie Jidášova. ——
Kristus Pán chce, aby kněží byli tak prosti starostí
časných, že se jim mají věřící i o výživu starati: „Neboť hoden
je dělník pokrmu svého." Kéž by všichni kněží mohli bráti se sv.
Pavlem Boha za svědka, že nikdy neužívali příležitosti k lakomství.“
Sv. Pavel přímo šlape vše pozemské: „Avšak co mi bylo ziskem,
to jsem položil pro Krista za škodné.“9 Tak první kněží pohrdli
světem!
Co se celibátu týče, nebyl náhlý přelom ze St. Z. do Z. N.
ani nutný a snad by nebyl u židů ani vhodný. Přece však i ten
v Písmě sv. probleskuje. Kristus Pán žádá iopuštění manželky pro
sebe.10A jistě též proto, že sv. Jan byl panicem, směl odpočívat
na hostinné Ježíšově hrudi a byl ve zvláštní lásce u Mistra."A mi—
mochodem řečeno, i nevěsta jeho Církev sv., která se s jeho Bož
ským Srdcem důvěrně stýká, vycítila jeho přání.12
Nestačí však opustit majetek a rodinu. Kristus žádá daleko
více: Opustit sama sebe a obětovati se! „Jde-li kdo ke mně a nemá
v nenávisti (= miluje více než mne) i života svého — nemůže býti
mým učedníkem !“13Nejsou tedy přemrštěná slova sv. Paulina: „Ipsi
sunt hostiae sacerdotes.“" Kněz je nejen obětující, nýbrž ií'oběto
vaný podle ideálu Velekněze dle řádu Melchisedechova.
V ojmu kněz je obsažen pojem duchovního sebezmaření. ]estiť
kněz so '. „Vy jste sůl země.“15Sůl se roz ouští, proniká tkanivo
a tak chrání
hnilobou.
te y chránit
před mravní
.hnilobou
— před
říchem.
Má se Kněz
takřkamározpustit
a proniknout
celou
tkáň společnosti lidské a jí zachránit.
' Luk. 9, 59-62

cfr. Mat. 8, 21-22
2 Ibid.
5 Mat. 19, 27
. *Mat. 8, 20
cfr. Luk. 9, 57-58

5 Ibid.
'6 Jan 13, 29

7 Mat. 10, 10

13Luk_14, 26

8 I Thee. 2, 6

" Ep. XI ad
Sever. P. L.
61, 196, 8A
l5Mat. ;, 13

9 Filip 3, 7-8
10 Mat. 19,29 cfr. Luk. 14, 26; 18, 29
" Jan 13, 23; 19, 26
—
12 Již v rvních dobách C. nařizován coelibát;

na p . koncllliberit r. 304, Kartág. 11.r. 310
a stále se požadavek ten obnovuje. Tak na
př.: Later. II. r; 1139, Trident : j.
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Sůl dodává chuti pokrmům. Kněží mají solit pokrm duší, pokrm
slova Božího — zásad Kristových. A čím? „Mějte sůl v sobě!"1
Svou láskou, velikomyslnou obětavostí, dobrým životem! Musí tedy
býti solí dobrou. Neboť „pakli sůl bude neslaná, čím ji osoliteř“2
Zde naznačeno veliké nebezpečí pro kněze. A jak strašný je
pád kněze, naznačuje sám P. Ježíš otřasajícími slovy: Sůl neslaná
„ani do země, ani do hnoje se nehodí, ale vržena bude ven“3 „aby
od lidi pošlapána byla.“4 Tak Pravda věčná!_]ak mrazivý rozsudek!

Hlava klesá pod tíží té myšlenky...
Jest zde však vytčen i prvek velikosti kněžství. Sůl u Židů
byla symbolem přátelství a věrnostiŘ Skutečně! Kristus mluví k prv
ním kněžím své Církve: „nazval jsem vás přáteli“.6 Kněží — přátelé
duší — jim věrní, kteří jich neopouštějí ani ve vlastním nebezpečí!
Jestli zachvátila duše hniloba, jestli, byly zlákány bludičkou
klamavé radosti, úsměvem zrádného štěstí do víru v oceán hříchů
— kněz jim má být světlem: „Vy jste světlo světa.“7 Mají těmto
zbloudilým svítiti na cestu k přístavu spásy — jsou světlo... maják. .. !
To však nestačí. I když zachránění cítí již pevnou půdu pod no
hama, kněz jim musí svítit. Vždyť pocestného do nebe -— k Bohu
— tolik čeká zákeřných nebezpečí! ]e-li duším zima a ony skřehle'
beznadějností nemohou jíti dále, kněz je světlo, které svítí, které
hřeje! A co je tím světlem kněžským? I to víme z úst Pána. „Tak
svěť světlo vaše před lidmi, aby viděli skutky vaše dobré.“8 Zde
je jistě též důvod, proč se Božský Světitel tak vroucně modlil za
posvěcení
apoštolů — kněží při poslední večeři k Otci ve vele
něžské modlitbě.9
Takovým světlem byl sv. Pavel. Nebojí se psáti Filippským:
„Buďte mými následovníky, bratři.10A tuto myšlenku opakuje ještě

šestkrát“

I v tomto přirovnání je zřejmá stopa prvku sebezmaření. Světlo
svítíc, stravuje zdroj světelný. Tak i u kněze. Vše, co na něm při
rozeného, stravuje se snahou svítit dobrými skutky — býti svatým.
Aby nebyl bludičkou duším — neb snad shaslou pochodní pravdy
a ctnosti. Vždyť o tom, který byl „světlo světa“,12napsal sv. Jan
smutná, zarmucující slova: „lux in tenebris lucet et tenebrae eam

non comprehenderunt“.“]aká to tedy pobídka pro kněze, aby zá
řili co nejvíce! Aby nevydávali více dýmu než světla! Tento po
žadavek vedl ruku spisovatele „Vůdce bohoslovců“, aby napsal:
„Budu-li svatým knězem, spasím duše; tyto však zahynou, budu-li
knězem jen obyčejnýmf'“ Zajisté. Neboť — co zmůže vyhaslé srdce
kněžské? Když kněz musí být ohněm sálajícím — výhřevnosti větší,
než slunce nebeské a výhřevnosti stálě!? Jinak je sluncem, které
taví sněhy pyšných horských velikánů za dne; zapadá však a roz—
1Mar. 9, 49
2 Ibid. cfr. Luk. 14, 34
3Luk. 14, 35
*Mat— ;, 13
5 M.)vílčoch-Starověda biblická-Praha[1888] 94 poznám.

ójan 15,5

1 Thes.:1,6;z,

12.

7 Mat. ;, 4
8 Mat. ;, 16
9Jan 17
10 Filipp. 3, 17

: Thes.: 3, 7; 3, 9
12 Jan 8, 12
13Jan r, s
'4 Dubois,Vůdce bo

" 1 Kor.: 11, 1;4., 6

hosl.',Praha[1905] 45
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tavený sníh se mění v noci — v led... Slibný počátek, zdrcující
konec. Proto ono: „Ale mám proti tobě, žes opustil lásku první.“l
Kněz musí vyniknout nad falešné světlo moderní osvěty. Musí
být ostrým kontrastem. ]inak zapadne jak chvilku zářící meteor
v hlubinách noci. A aby stále svítil, musí stále žár srdce živiti obě—
továním své přirozenosti ——sebe sama.2
Tak zbaven sama sebe — „s Kristem ukřižován jsem“—"
— jest

schopen zamilovati si zájmy Kristovy. Aby pak na nich se zdarem
mohl pracovati, má býti spojen s Ježíšem. Tak se on sám vyjádřil:
„Kdo není se mnou, proti mně jest a kdo neshromažďuje se mnou,
rozptyluje“4 Těmito slovy před apoštoly odsoudil Kristus jednání
slepých vůdců — farizeů. Výslovně to pak praví Mistr apoštolům
ve vážných chvílích poslední večeře: „...zůstaňte ve mně a já ve
vás“.5 A to je druhá podmínka sine qua non. Jako taková je vy
slovena od samého Krista Ježíše. A co jiného je pro apoštoly samé
příkaz o mši sv. — „to ěiňte na mou památku“,*5než pevně pouto
jejich s Kristem? Apoštoly jistě tížila myšlenka, jak provedou všecka
přání svého Pána. Ale on jim a jejich nástupcům slibuje pomoc
před svým triumfálním odchodem do nebes: „já s vámi jsem po
všecky dny až do skonání světa“.7 Toto spojení, jak z celé souvi
slosti závěru evangelia sv. Matouše plyne, bude zárukou zdaru
v jejich činnosti.
Spojeni mají být s Ježíšem láskou. Láskou kněžskou, jejíž úchvat
ný hymnus zapělo Srdce Pavlovo pod údery Ducha sv.a A jakou
láskou plálo jeho srdce,9 napovídají nám slova, jež mu jeho láska
ke konci listu do pera takřka vnutila: „Kdo nemiluje Pána našeho
Ježíše Krista, buď proklatl"10
Dokončení.
F. Červinka :

v

v

C LO VEK.
]a' změřil jsem za noci dráhy hvězdné,
já poznal jsem jasně i žhoucí slunce,
já změřil jsem přesně i moře bezdne',

+

já zkoumal jsem život i v malé buňce.
A nyní, když všechno jsem změřil, zbádal,

kdy žití již plna je lidská mím,
tu teprv hledám, kdo svět ten skládal,
však pozdě! Ten, cítím, neumírá!

lJan Apok. :, 4

6 Luk. za, 19

2 Překrásný symbol má svěccnec před očima,

7 Mat. 28, zo

když klade do rukou světitele rozžatou
svíci při obětování.
5 Galat. :, 19
* Mat. u, 30
5Jan 15,4—8
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8 1Kor. 13,1_8
9 Výraz pravě lásky jest též vřelá
touha, aby osoba milovaná “byla
milována.
10 : Kor. 16, 21

Deset let Pontifikátu Pia XI.
V září

unionismu.

(Pokmčováno

19. března 1930 vyzval na hrobě sv. Petra celý svět k společ
né modlitbě za usmíření urážek Božskému Spasiteli v Rusku spáchá—
ných. Ať mluví tu jeho plamenná slova: „Proto, abychom stanovili
z ůsob co možná nejlepší pro zadostiučinění za všechny tyto spá—
chané svatokrádeže, rozhodli jsme se, pane kardinále, k němu vyzvati,
všechny věřící celého světa, v den svátku sv. Josefa 19. března pří—
štího měsíce, vstoupiti do Naší basiliky sv. Petra a tam na hrobě
Knížat apoštolských sloužiti mši sv. za odpykání, usmíření a zadosti
učinění za všecky tak hrozné urážky Božskému Srdci nejen za spásu
tolika duší svedených i za tvrdé a těžké zkoušky, za útěchu pře
milého Našeho národa ruského, aby konečně ustalo tak veliké utr
pení a jednotlivci i lid se vrátil jako dříve do jednoho ověince Spa
sitele a Vykupitele, Pána Našeho Ježíše Krista. Po této rosbě Nej
světějšímu Srdci za odpuštění o usmíření za oběti i same ukrutníky,
budeme prositi přesvatou a neposkvrněnou Pannu Marii, Matku Boží,
jejího prečistého Snoubence sv. Josefa, Patrona katolické Církve,
zvláště pak ochránce ruského národa a to sv. Anděly, sv. Jana Křtitele,
sv. Mikuláše, sv. Basila, sv. Jana Zlatoústého, sv. Cyrila a Metoděje,
jakož i všecky svaté a zvláště Sv. Terezii Ježíškovu, které ve zvláštní
ochranu jsme svěřili budoucnost těchto duší.“'“r
Proto 19. březen 193o bude navždy velikým dnem pontifikátu
Pia XI., papeže unionistického. S ním zároveň modlil se celý svět:
„Spasiteli světa, zachraň Rusko.“ (300 dní odpust. ,po každé, 24. V.
1922 Pius XI.)
A jaký úkol ukládá Pius XI., „papež unie" nám slovanským

bohoslovcům? Neustává nám zdůrazňovati velikost Apoštolátu sv.
jednoty při"každé příležitosti. On ví, že my jsme tak blízcí našim
slovanským bratřím, on ví, že nás poutá s nimi dědictví našich Otců,
sv. Cyrila a Metoděje na obou stranách. Odtud velká láska Pia XI.
pro naše unionistické kongresy na- Velehradě, (odtud pokračuje ve
šlépějích slavného papeže Lva XIII. ve velepamátné encyklice „Grande
munus", kterou celému světu zazářila velikost sv. Cyrila a Metoděje),
když tak krásně zdůrazňuje nám jejich věrnost k Apoštolské Stolicí

a jednotu jejich víry „anre igitur miremur, si Cyrillus ac Metho
dius — quos Orientis filios, patria Byzantinos, gente Graecos, missione
Romanos, apostolatus fructibus Slavos appelare licet omnia omnibus
facti sunt, ut catholicae Ecclesiae unitati omnes lucrarentur.“** Tak
píše r. 1927 o jubileu narození sv. Cyrila a r. 1929 o milcniu sv.
Václava, zdůrazňuje nám bohoslovcům a kněžím důležitost apošto
látu unionistického znova „Clerus ita numero ac virtute auctior non
modo fidem apud vos fovere ac roborare contendet, sed etiam, apo
stolico studio calens, sanctorumque Methodii et Adalberti vestigiis
* List Pia XT. ke kardinálu Pompiljmu 2. II. 1930. (italsky).
“' USC „Quod. s. Cyrillum“, 13. II. 1927;
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.insistens,modis omnibus enitetur ut dissidentes Slaví finitimarum regi
._onumad Ecclesiae matris unitatem, ut est optatissimum, revocentur."'“"
Jsme si vědomi, bratří, úkolu, který nám určila Prozřetelnost
Boží a který nám tolik klade na srdce veliký papež Pius XI., „pa—
ež sv. unie"? Buďme si, bratři, navždy vědomi tohoto důležitého
historického faktu, že sv. Cyril za nás umírá v Římě, ohnisku ka
tolické církve a sv. Metoděj v naší vlasti. V tomto spojení smrti
našich apoštolů, sv. Cyrila a Metoděje s naší vlastí a Římem je skryta

budoucnost slovanských národů. Čím pro celou církev katolickou
jsou sv. Petr a Pavel, tím pro nás Slovany jsou sv. Cyril a Meto
děj. Jako jejich mučednickou smrtí stal se Řím hlavou Církve Kris
tovy, tak i smrtí našich apoštolů slovanských byla zpečetěna jedině
šťastná naše záchrana mezi Slovany a Římem.
“Pro toto spojení Slovanů s Římem nebyli v IX. stol. pocho
peni a nejsou chápáni, což je nejsmutnější, ani ne ve XŽŠ.,když spadla
pouta otroctv1 u narodu slovanskych. Dr. Grivec plse o sv. Cyrilu
a Metodějovi: „Než přece nebude příliš smělým tvrzení, že svatý
Cyril a Metoděj byli největšími muži své doby a že jejich dílo prá
vě proto nemělo ještě většího úspěchu, poněvadž byli v oné době
příliš osamoceni.“w Sv. Cyril a Metoděj byli dva osamělí velikáni,
“kteří se zjevili před tisíci roky ve střední Evropě jako dvě jasné
hvězdy a předešli dobu. asneme, když uvážíme, že oni byli pro
Slovany misionáři, apoštoly, šiřiteli kultury, učenci, diplomaty, trpí—
teli, mučedníky a světci. O sv. Metodějovi píše Dr. Grivec takto:
„V pravdě byl Metoděj mučedníkem své oddanosti k svaté církvi
a její jednotě, mučedníkem apoštolské horlivosti, mučedníkem lásky
k nesmrtelným duším, mučedníkem lásky k pohrdaným Slovanům."**'"f
0 sv. Cyrilovi píše zase očitý svědek, knihovník Anastasius v Římě,
že byl mužem veliké svatosti, velikým mužem a učitelem apoštol
ského života, nejmoudřejším mužem „tak velikým a v pravdě tak
filosofem“, „vskutku obdivuhodným filosofem“.1'
Jedině proto Pius XI. při jubileu sv. Cyrila r. 1927 tolik nám
klade na srdce za vzor život sv. Cyrila a Metoděje a to bez roz
dílu všem stavům. On ví, že my dědictvím Cyrilometodějským jsme
mostem, který spojuje nás s našimi odloučenými bratry slovanskými.
On ví, že my jediní máme tak přirozenou možnost přivésti zblou
dilé ovečky velikého národa Slovanského do lůna Církve a proto
praví tak krásně slovy Lva XIII. „Immo etiam, prout idem Ponti
fex paulo ante memorat, oportet »ut ii, qui catholicae unitatis exsor
tes adhuc tamen duos Sanctos Viros in honore habent at reverentur,
alliciantur ad appetendam concordiam et coniunctionem cum hac
Apostolica Sede, considerantes, quam absonum sit ab eius commu—
nione esse seiunctos, quam tamquam matrem et magistram coluerunt
illi, quos ipsi esse habere fidei praeceptores fatentur.<<"'l'T
* List „Caritatem deeet“, 4. III. 1929.

** Dr. Grivec: Slovanští Apoštolé sv. Cyril a Metoděj;

'"" tamtéž;

'l' tamtéž.
“H"List ,.Quod. s. Cyrillum“.

13. III. r927.
1.05

Nuže jak veliký úkol tu očekává především Moravany se Slo
váky a Čechy, který Pius XI. nám tolik klade na srdce? Jak ctíme
a pokračujeme uskutečňovat dědictví našich Otců sv. Cyrila a Me
toděje pro jednotu sv. Církve? Bohužel, je toho porozumění mezi
Slovany vůbec tak málo a pravda je tak hrozně smutná. Pro tvrdost
srdce našeho a pýchu národní u Slovanů vůči bratrům. Kristus
stále krvácí a my jsme tak hrozně tupí. Dr. Grivec to praví tak
upřímně „Kristus až dodnes ukazuje roucho své svaté církve víc
roztržené než kdykoliv před tím, především mezi četnými poko
leními velmi zbožných a bohatě nadaných národů slovanských, kteří
jsou si tak blízci — a přece jsou tak daleko od sebe.“"
A přece dějiny světové, řízené Prozřetelností Boží, určují nám
ten veliký význam kráčeti ve stopách sv. Cyrila a Metoděje, usku
tečniti dílo, které oni začali již před tisíci roky: spojení Slovanů
mezi sebou svornosti a láskou le Římu.- Ať jsou nám výstrahou slova

téhož

rof. Grivce: „Národ, který nectí důstojně dědictví svých

Apoštolů, není hoden života?“
Po Slovanech pak přijdou do ovčince jednoty církve Kristovy
i ostatní národy východní, které sv. Otec zároveň s láskou volá do
domu otcovského, aby se přiblížil jednou konečně návrat radostný
všech ztracených synů „Qiare compellemus atque obsecramus ut
una Nobiscum non modo animisque consentiatis, sed etiam operam
nostram et laborem conferatis quo citius dies illucescant Optimus,
quo Graecorum, Slavorum, Rumenorum aliarumque orientalium na
tionum non paucos solum, sed plerosque ňlios hucusque disiunctos
ad pristinam cum Romana Ecclesia consuetudinem restitutos salu
tabimus ?"“"M

Těchto několik skrovných črtů nám dává poznati bohatost
apoštolátu Pia XI. na poli sv. Jednoty. Budeme děkovati Pánu Bohu,
že Prozřetelnost Boží povolala na staroslavný stolec Petrův Pia X1.,
papeže tak veliké lásky, oběti, modlitby a touhy po návratu tolika
odloučených našich bratří slovanských a ostatních východních ná
rodů, aby se uskutečnila překrásná modlitba a touha Ježíše Krista
„ut omnes unum sint“.
]. K. Řím.

+

* Dr. Grivec: Slovanští Apoštolé sv. Cyril a Metoděj;
** tamtéž.
*** Enc. „Rerum Oriantalium“ 8. VII. 1918.

Hi sunt putres nostri, verique pustores, qui nos sedentes in tenebris
ad udmimbile vitae lumen vocaverunt.
(Z officia [: sv. Cyrila a Mefoději)
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DIES, QUAM FECIT DOMINUS...
Po sychravých dnech — vždyt ještě slavnost Vzkříšení konala
se mnohde za citelného chladu — božíhodové slunce jako znovu—
vzkříšené vystoupilo nad obzor z chladivého. teplo zachycujícího
obalu studených mlh. Hned zrána dávalo tušiti krásný den— „den.
který učinil Pán“. Sám Ježíš Kristus. vítěz nad chladem života —
smrtí, připravil si tento den jako na důkaz této svaté pravdy zmrtvých
vstání. jež jest základním článkem našeho náboženského života. To
jest rok co rok se opakující výročí tajemné události z milostivého
času Krista Pána mezi smrtelnými lidmi. Avšak zvláštní změnou okol
ností spojena tato sama o sobě hluboce náboženská oslava zlobou
lidskou umučeného Ježíše Krista se slavností pro mnohé vesničky
nejpamátnější v řetěze jejich dějinných událostí. Ano. tot den, který
o slavném Božím hodu velikonočním připravil na'm Pán svým základ
ním zázrakem. Ale můžeme letos plným právem zvolati : ,.Tot den slav—
nostní. který nezměrna' milost a láska Krista Pána, spojená se spo
lupůsobením slabého tvora lidského, připravila zástupům věřících
v mnoha městečkách a vesnicích naší drahé Moravěnky.' Hlavně
rodičům těchto hrdinů vpravdě den radosti, když přijímali v tolika
farních chrámech se slzami v očích nejupřímnější dík za syna. tolik
potřebného pro viníci Páně. Za smutných dnů svatopostních vypučelo
na 60 květů. jež chtějí voněti bohulibou oběti a hoří mladistvým
nadšením pomáhati duším z osidel vášní a hříchů na dobrou cestu
k poslednímu cíli — Bohu. A na Boží hod rozvily se tyto květy
v plné své kráse, kdy po prvé stanu/í novosvěcenci tam, kam touží/o
jejich srdce, u stupňů oltářů Páně a chvějícím se hlasem volali k Bohu

Nejdobrotivějšímu: ....introibo ad altare Dei ..." Ukáza/y ty davy
lidu v požehnaných chrámech farních, že je to něco neobyčejného.
taková primiční slavnost. Kněžtvíje povoláním nejvznešenějším na světě
vůbec. ale také nejtěžším. A když primiční kazatelé letmo lidu ukázali.
ba jen naznačí/i cestu kněze bohatou sice růžemi radosti, ale se
skrývajícími se ostrými a bodavými trny bo/ů —tu nejedno oko zas/zelo.
Proč? Snad dojetím, že jinoch přes to vše dovedl se. ovšem 3 po—
moci Boží milosti, dobrovolně rozhodnouti na takovou namahavou
cestu, —snad soucitem nad ztraceným mladým životem. Toto poslední
však není a nemůže býti smýšlením opravdového katolíka. To řekne jen
člověk světácký. moderně založený, který nemá pochopení pro otázku
Církve a náboženství. Pohleďme však,jaké jsou ony ideály, pro něž svět
obětuje mládí i život. Jak nečestné. nízké — í zvrhlé. To však je
_dnes v modě. to umí svět ocenili vavřínem i zlatem. Ale pro oběť,
.nad níž není idea/nější. má jen pohrdlivý úsměšek, ne-li hrubou
nadávka. A v tomto světě mají oni pracovatí. Svět je nenávidí a bude
.nena'viděti jako nenáviděl jejich Mistra a Pána. Protože pak jsou
ve světě a lidmi jako každý druhý, přes to. že svěcením byl jim vryt
nesmazatelný charakter samého 'Krista -—alter Christus, musí se celá
věřící obec spojiti ve vroucí modlitbě k Pánu. jenž prosícím uděluje
z přebohatého zdroje milosti. a sílu a vytrvalost v těžké jejich práci.
Mod/eme se, aby působili požehnaně!
Hynš! I:.
108

Ian jaro.? C. 55. R., Obořiřtě .

Estetická hodnota katolické liturgie.
Vynikající pracovník v moderních otázkách sociologických Dr.
Aug. Róssler C. Ss. R. pronesl na Sjezdu Lvovy společnosu ve týr—

ském Hradci (29./VII.—-r./VIH. 1895) osobitou zásadu: „Znám jen

jedno umění ——umění náboženské, umění křesťanské. Každé jiné
umění, které nesměřuje přímo k oslavě boží, je bezcenné.“1 — Po

zoruhodná myšlenka — hodna nestranné úvahy! Mnohému, byť
by nebyl vášnivým ctitelem antických geniů, zdají se slova kato
lického kněze zvonivou frází — řečnickou nadsázkou. Nevytvořil
pohanský starověk díla vynikající umělecké ceny?
'Místo odpovědi — nová otázka. V čem tkví podstata každého
umění? Ve zjevení nekonečna v konečnu, ve vtělení věčna v prcha
vou konečnost. Krásno, jež nám představuje, jest vždy částečné
odhalení božské velebnosti, božského krásna. Kde tedy jinde najde
umělecké snažení své uspokojení,

ne—liv Bohu či přesněji v ná

boženství, které je živým, nejintimnějším soužitím s nejvyšší Nor
mou všeho pravého krásna? „Pulchritudo creaturae nihil est aliud
quam similitudo divinae pulchritudinis“2 praví kníže theologů, sv.
Tomáš Akv. Umění je odrazem božstva, je projevem boží nád
hery ve vesmíru. Tvůrčí uměleckou sílu nemá slabý člověk ze sebe,
nýbrž z Toho, jenž řekl: „I—Ile,jménem jsem povolal Beseleea ...a
naplnil jsem ho duchem Božím, moudrostí, důmyslem, dovedností
ve všeliké práci, vynalézavostí v možném zpracování zlata, stříbra,
mědi, mramoru, drahých kamenů a rozličného dřeva.“3Slova Písma
o božském původu estetické tvorby potvrzuje přesvědčení všech
národů.4 Od Boha, ohniska veškeré krásy, všechna umění vycházejí
_— k němu musí se opět vrátiti oduševněna hlubokou úctou, po
svěcena vroucí láskou. Jako slunce vysílá na naší zemi zářivé pa—
prsky svého světla, které, odrazivše se, spějí Zpět k svému zdroji,
tvoříce jasný den, tak žádá Nejvyšší, by odlesk jeho božského ma
jestátu vržený do vesmíru znova se obrážel v kultu jemu povinném,
v němž by král přírody — člověk uložil vše, co má nejdraho
cennějšího.
Avšak běda! Náhle zaznívá lidstvem hrůzná disharmonie, na—
stává tma, je spáchán hřích, který nikým nezadržován šířívlny své
záhuby vždy hlouběji a pronikavěji. Nitro každé duše, která je
vlastním principem všeho krásna, je zohyzděno nepřátelstvím s Bo
hem — nejostřejší disonancí. Může srdce zmítané tmou rozháranosti
zroditi světlo souladu ?5 Bude schopno vybudovati velechrám pra
vého umění? „Omnis creatura ingemiscit usque adhuc.“6 ——Úpí
uměny, nebot proti přirozenému určení je jich zneužíváno k smy—
slnosti, povčře a pýše. Temná noc ukrádá k své oslavě paprsky
1 Jos. Schwerter C. Ss. R. „P.
(1929) 529. — 2 Expositio in Dionys.
maier „Der Geist des Christenthums“
deňnuje Horatius krásno (Ars poetica

Dr. Aug. Róssler 3851—1922“ Schweidnitz
c. 4 1. ;. — 3 Exod. 31, 1—9. — + Stauden
Mainz (18 59) II. 202. — 5 „Lucidus ordo"
41) — “6Rom. 8, za.
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dne, smrt krášlí své holé skráně záblesky života. Než byť by sebe
více zmírající pohanství chvástalo se velikostí svých bůžků a své
kultury, jak učinili obyvatelé Efesu (Skut. ap. 19, 34) — vše marno!
Z otevřeného bojiště jeho morálních zásad, z hnusného chaosu jeho
filosofických systémů nevzejde nikdy vyšší popud k vzletu do sfér
nehynoucí Krásy. Nicomost jeho model nebyla s to, aby zabránila
hnilobnému rozkladu. Umění volalo po Vykupíteli.
Hle, tu přichází Ten, v němž vše má býti obnoveno:
ůvaueqaalaaódaaaaauž mina šv tham

(Ef. I, 10) je programem

nové

epochy dějin lidstva — instaurare omnia in Christo je heslem též
nových dějin nového umění! V křesťanství dosahují umělecké snahy
vrcholu, křesťanství přineslo a dokončilo to, co je stěžejní její me—

tou: zjevení nekonečna v konečném, sblížení věěna s prchavou po
zemskostí. Ono dalo světu Ježíše Krista — ideál, v němž jsou skryty
všechny poklady moudrosti a krásy. Zhojivši vnitřní rány duše,
vlilo v nás milost posvěcující — nejladnější harmonii, nejvyšší krásno
mravní, které je plodným pramenem krásna estetického. Křesťanský
kult svými svátostmi, svátostinami, zvláště však nejsv. obětí eucha—
ristickou připravil uměleckému tvoření nejúrodnější půdu působno
stí. Vznešený jeho cíl je bytostně, věčně spjat s cílem umění: sjed
notiti našeho ducha s božstvím, snížiti nebe na zemi, povýšiti zemi
k nebi a vzdáti hold Nejmocnějšímu.
Jedině křesťanství Kristovo, křesťanství katolické pochopilo pod—
statné vztahy obou velkých ideí: dobra a krásna ——liturgie, nej
životněišího projevu dobra, a umění stělesnění duchovního krásna
a postavilo do služeb své bohopocty nejcennější výtvory básnické,
hudební, stavitelské a plastické, nedbajíc jidášských námitek pseudo
kristů: Luthera, Kalvína, Zwingliho a j., jako by nádhera, lesk a
bohatství jejího kultu odporovala chudobě a prostotě, již hlásal
Ježíš. Za příkladem sv. kajícnice pečovalo vždy o to, aby vonná
mast uměleckých talentů líbala nohy božského Mistra ——
věčné ne
hynoucí Krásy.
Než nebylo tím umění degradováno se své výše? Neutrpělo
svým podřízeným postavením na svém vzletu? Historie ukázala,
jak i na něm osvědčilo se obsažné slovo posvátných obřadů ordi—
načních: „Servire Deo regnare est.“1
Ve Starém Zákoně lpěl Hospodin neúprosně na nařízení o jed
notnosti místa, kde měl vyvolený národ provolávati slávu jeho
božskému majestátu.2 K polytheistickému modlářství naklonění idé
byli tím ustavičně upozorňováni na dogmatickou pravdu: „Videte,
quod ego sim solus et non sit alius Deus praeter me.“5 Zákaz vyrá—
běti sochy Boha -Jahve10připomínal jim neobsáhlost boží Bytosti.
_„Sienim coelum et coeli coelorum te capere non possunt, quanto
magis domus haec, quam aediíicavif,+ Každý Hebrej byl si dobře
vědom pravdivosti těchto inspirovaných slov, jež vtiskla jejich li
1 Deut. 12, 4—7. — 2 Pontificale Rom. Clementis VIII. et Urbani VIII. (ad subd.)
Naopak praví biskup Keppler: „Eine Kunst, die sich selber Zweck ist, kommt genau
so weit als ein Mensch, der sich selber Zweck sein will. Beide versauern, verknáchern...“
((Aus Kunst n. „Leben“ S. 287) — 5 Deut. 32., 39. — * III. Reg. 8, 28.
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curgii charakteristický ,duchoylní ráz. Je přirolzeno, že takto odušev
něn' kult nábozenstv1 M0j21sova, na I'OZdll od tělesně nizkých
modlářských orglí pohanů, přál více uměním duchovým, básnictví
a hudbě, které dospěly pod přímým vlivem Ducha sv. netušené
dokonalosti. „Nikdy latinská neb řecká óda nedosáhla vznešenosti
nejprostšího žalmu," praví velký Fenelon.I
Avšak soustředění pravé bohopocty na jediné místo světa ome
zovalo nemálo rozpjetí a rozvoj uměleckých géniů. Teprve s roz
šířením nekrvavé oběti novozákonní, která je přinášena Spravedli
vému „na všech místech" (Mat. I, 11) — bez přestání, dnem i nocí,
oběť čistá, neposkvrněná, rozlilo umění své zářivé paprsky světem
křesťanské kultury. Teprve nyní dostalo se lidstvu nejvelkolepějšího
a přece tak přístupného ideálu všeho krásna — Ježíše Krista —
Bohoělověka. S Augustinem můžeme zvolati: „Homo sequendus
non erat, qui videri poterat; Deus sequendus erat, qui Videri non

poterat. Ut ergo exhiberetur homini et qui ab homine videretur,
et quem homo sequeretur, Deus factus est homo.“2 Nízké vzory
pohanství zavinily hluboký úpadek estetických hodnot — duchově
nadpřirozené pravdy židovství znemožnily jejich smyslovou stylisaci.
S jakým jásotem proto vrhla se umění v náruč křesťanství,jež při
nášelo jim vykoupení, spojivši ladně oba podstatové prvky psycho
logického krásna.
Dokončení.

]an Dokulil :

PROBUZENÍ

Ticho brunátní a praskne jako plod,
jak v noci pták vykřikne vyplašen.
Slyš' ševel snu jak odlétá, snad anděl v kvítí pláče.
S květu střemchy motýl nocí odnášen.
Den bílým šátkem zastřel jemně hvězdy,
všech tisíc cest se slévá v modrou báň,
však zdá se mi, že anděl kdesi blízko pláče.
Přes peřeje růží světlo padá naň.

Ticho. jemně chví se tma, jež skládá křídla.
Praskot stebel světla, řumot v šeru zřídla,
za obzorem hodin bloudí nový den.
Nová úzkost podbarvuje víčka, svítí nový den.
——-<>——
' Thalhofer-Eisenhofer „Handbuch des kath. Liturgik“ Freiburg ě. Br. (1912)
2 I 209. — 2 Sermo LII. de diversi P. L. 39, 1660.
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jas. ]amký:

Jitro křesťanského umění.
Přehlédneme-li francouzkou katolickou literaturu asi od pade—
sátých let minulého století až skoro po dnešní dobu, shledáme v tom
neurčitém počtu katolických spisovatelů několik jednotlivců, jež oproti
ostatním jeví se jako mohutní horští velikáni proti stádu pahorků.
Zářivými vrcholy ční nad oblaky, jejich boky však jsou bičovány
malomocnými bouřemi.
Kdože jsou ti giganti? Paul Verlaine, Barbey d' Aurevilly, Arnošt
Hello a Leon Bloy — abychom jmenovali ty největší. Poslání Bohem,
aby silou své geniality plašili smutek a bol poutníků Slzavého Údolí,
těch, kteří ještě nosí ve svých duších sen ztraceného Ráje. Poněvadž
umělci, hodní toho jména, tvoří pro sobě rovné anebo pro ty, kdož
jsou jim alespoň schopni rozumět, plynulo by z toho, že zmínění
čtyři —v poměru k povýšenosti svého díla — nalezli by velmi málo
čtenářů. A je tomu opravdu tak.
Krása — synonymum Boha, velikost, vznešenost myšlenek i činů

a pravá
sláva—to
dávnoposkytnout,
přestalo býti
lidských
tu
. Peníze
a vše to,vše
co již
mohou
stalopředmětem
se symbolem
a ná—
plní života degenerovaného lidstva.
A tu přijdou jacísi „šílenci“ (genius a blázen nemajík sobě da
leko — to přec ví každý rozumbrada!) a postaví jim před oči zrcadlo
jejich mravní i intelektuální bídy a v kontrast s tím krásu věčných
náboženských ideálů, jimž svým způsobem, bez omezení své umě—
lecké individuality se dali do služeb. Takoví odvážlivci nechť neče—
kají na smilování! Porušili důstojný klid jejich zažívání a zneklidnili
snad mechanismus jich mozků; ať tedy pocítí sílu jejich spravedli
vého rozhořčení! — Tím zaslíbení jsou nenávisti málo obyčejné, jež
je ubije nebo zmrzačí.
Slavný autor „Moudrosti„ (P. Verlaine) je jedním z těch psanců.
„Pamatujte, že nebylo lze nic podobného spatřiti od dob středověku.
Veliký básník, jenž nezpíval než pro Ježíše Krista, jako ti neznámí
světci, jimiž byly napsány strašlivé hymny liturgie!" Tak psal o něm
Bloy. Taková charakteristika určuje vždy stejný osud jejímu nositeli:
buď proklet!
“
Distinguovaný umělec a nedostižný mistr stylu, autor „Žena—
tého kněze“ Barbey ď Aurevilly — zdaž zasluhuje čehos jiného než
jeho předchůdce?
Arnošt Hello, autor „Slov Božích„, blýskající genius myšlen
kových hloubek, co ten? — Blázen! Sv. Augustin a sv. Tomáš nám
vše pověděli, genius páně Hellův nemá nám co říci!
Leon Bloy, vznešený autor „Zoufalce", bič buržoů a obáváný
„pamfletář“ — ten z nich nejvíce zasluhuje!
Než, přes tak krátký proces, jaký s nimi udělala intelektualní
luza, zůstávají tím, čím je učinil Bůh: velkolepými genii myšlenky
a slova, vstoupivšími hrdě do služeb ideálů, hlásaných od věků

katolickou Církví.
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Celkové jejich úsilí neslo se však k zvláštnímu ještě cíli, což
snad nebylo hned patrno: ohlašovali jaro křesťanskéhoumění, toho
umění, jež dovedla Církev pro sebe vytvořit jen v heroickém stře
dověku.
Slavný francouzský scholastik Jacques Maritain praví o tom:
„ estliže má uprostřed nevýslovných katastrof přivolaných mo—
derním světem přijít okamžik, byť sebe kratší, čistého křesťanského
jara, Květná neděle Církve, krátké hosannah ubohé země synu Da
vidovu, je možno očekávat pro ta léta s živým rozumovým idu
chovním vzletem opětné vzklíčení opravdu křesťanského umění
k radosti lidí i andělů. Již jakoby se toto umění ohlašovalo v indi
viduálním snažení některých umělců a některých básníků, kteří po
sobě následují průběhem posledního půlstoletí a z nichž někteří se

+

počítají mezi největší . . ."
Tu zřejmě má na mysli zmíněné velikány (dílo Bloyovo při
vedlo Maritaina ke konversi), to pro ně v prvé řadě psána jsou
ta slova.
Nuž, buďte pozdraveni, vy slavní věštci křesťanského jara!

_„1_

La Saletta.
Každého roku rozhlaholí se křesťanskéchrámy po žalostné sek
venci Stabat Mater radostnou velikonoční antifonou Regina coeli,
laetare —a přece bolest Matky neumírá. Jasně to potvrzuje La Saletta.
Svatá Panna promítá pro lidské Omezené chápání i do své ne
utuchající blaženosti moře bolesti, zde na zemi za lidi protrpěné, aby
se snáze její zbloudilý lid v kajících slzách, vida zármutek Matky,
již navrátil na bezpečné cesty, vedoucí k věčné domovině.
Matka milosrdenství se proto zjevuje plačící —v slzách, v jasných
výškách chudých strání dauphinských Alp nad vesničkou La Salettou
— dvěma prostým dětem.
Hra na „Ráj“, pohádkově vysněná zbožnou myslí odstrkova
ného dítěte, mění se ve skutečnost, když nad připraveným „rájem“
snesla se v jasném světle Královna andělů s bolestnou výzvou a truch
livým proroctvím.
Toto význačné a dosud málo známé zjevení, předcházejícízázraky
lurdské, událo se v kvatembrovou sobotu před svátkem Sedmibo
lestné 1. P. 1846.

Dvě děti: Melanie Kalvatová a Maximin Giraud byly vyvoleny
Boží Prozřetelností, aby se staly varovnými hlasateli nebeské zvěsti.
Za parného červencového dne ubírali jsme se vloni k posvát—
nému místu po kamenité, neširoké cestě, omezené s jedné strany vy
sokými stráněmi, zelenajícími se pastvinami s idylickými skupinami
pasoucích se oveček, a s druhé strany příkrými srázy, porostlými
křovinami. Cesta je téměř beze stínu a sluníčko pálí. Upíráme zraky
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k vrchu s křížem, za nímž se tají svatyně a místo modlitby Neposkvr—
něné. Posléze se vynořují věže basiliky a jejich nízké, hranolovité
helmice s velikými kříži se ostře odrážejí od modré oblohy. Svatyně
v horách! Velkolepé okolí. Kamkoliv se podíváš, vidíš čněti k jasnému
blankytu horské velikány, které jakoby svými šedými čely podpíraly
klenbu nebeskou. V nižších úžlabinách těchto obrů bělá se sníh. Ve
liké výšky kol tří až čtyř tisíc metrů.
A zase zalétá zrak ke stánku Božímu a k místu zjevení na mírném
svahu před svatyní. Je ohraženo železnou mříží. Skupiny bronzových
soch nám názorně předvádějí celé zjevení, které otevírá smutný po—
hled na „předvečer nejstrašnějších a největších událostí" a povzbu—
zuje k pokání.
Svatá Panna se zjevila v kroji žen chudého okolního kraje a pla
kala. Její slzy, třebaže nesvlažily země, mizejíce ve vzduchu, otevřely
pramen vody, řinoucí se od té chvíle stále. Nevysýchá ani v nej
pamějším létě.
Pak svatá Panna zjevila pohledy apokalyptické hrůzy před du—
ševním zrakem dětí a sdělila jim, které hříchy nevěrného lidu tolik
volají k nebi. Nebeská Královna poté ubírala se nahoru, kde obrácena
tváří k věčnému městu modlila se asi za náměstka svého Syna, načež
vznesla se zpět do _své nebeské slávy.
Celá cesta svaté Panny má podobu písmene S — podoba křížové
cesty ve svatém městě. Matka Vykupitelova konala tu asi pobožnost
křížové cesty, s týmž zármutkem jako tenkráte v bezútěšné noci po
nesmírných hrůzách Velikého pátku a hlubokého smutku první Bílé
soboty (dle vidění cth. Kateřiny Emmerichové). Čtrnáct dřevěných
křížů, rozestavených na této cestě, připomíná křížovou cestu v Efesu,
jak ji viděla táž ctihodná řeholnice.
Jaké podobnosti — tolik napomínající a povzbuzující k pokání,
které bylo též dominantou lurdských zjevení a v poslední době
všech zjevení nebeské Paní v nešťastném Španělsku.
Toto místo nabývá dojímavé krásy, když se snese nad horskou
plání tichá noc s myriadami světel. Tehdy vycházívá k místu zjevení
z basiliky průvod poutníků, kteří střídavě se srdci zvonů zpívají
francouzskou latinou krásný hymnus mariánský: Ave Maris Stella.
A loňského roku při večerním světelném průvodě zazněla i česká
chvála Panně Marii, ozdobě celého nebe a vřelá prosba papežské
hymny za sv. Otce.
V takové krásné, nezapomenutelné chvíli nejlépe se porozumí
splněné touze Maximinově, aby aspoň jeho srdce bylo tu pochováno.
Velkolepé ticho horských výší, nepřerušované ani šelestem stromů,
má velkou sílu a hloubku významných slov.
V tichu, tam daleko od tíživých a rozptylujících starostí lid
ského života, Pán Bůh je nejblíže lidskému srdci, které upokojí jedině
On, Svatý a Milosrdný.
Sestra Marie od Kříže — Melanie Kalvatová — praví ve své
zprávě o zjevení, že pohled očí Neposkvrněné Panny by stačil, aby
uvedl duši na cestu, na níž jedinou její touhou bylo by plniti vůli
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Páně a vzdávati Hospodinu ustavičnou chválu a díky a očišťovati
sc úkony dostiučinění a odpykání.
To vše způsobuje tedy starostlivý pohled laskavých očí Ma
teřských.
Jestliže si toto budeme častěji připomínati, vroucnčji budeme
prositi Královnu apoštolů: Obrat k nám své milosrdné oči!

+

Psáno ve svátek Sedmibolestné 1. P. 1932.

Š. P. — Výtoc/eý: Rím:

VZDYCH VEČERA.
Až zapad ohňom 'vzblčí,
až modní priepasť klenby bude zrala',
až mesto zahorí tisícami svetiel,
až mesiac zastane mi onad hlavou
a cýpriš' zachveje sa c ladom —

stát' budem u fontány...
Vtedý, sna'd' práve 'vtedý,
?) tfva'n' budem zcela bledý
a *v srdci tu'ha po pokoji
mňa : wetom vaojz'm, Bože, spojí!

Vtedý, snáď práve vtedy,
zach'vejú sa “šeptem retý

a leríž jasný os'vieži mi ducha
i srdce, čo prudkým tempom bucha. . .

+

Vtedý, o mój Bože, la's/eou Tvo'ou premožený
kPa/mem le noha'm Trvajim ?) s ad/eom snení

a azda sopa'r 'vzdýchov budem schopný,
bych tlumočil Ti s'voiu la's/eu. . .

n;

Antonín Šujan:
/
V
' '
, V
Lekar
— nn51onar.

Církev svatá, vždy si jsouc vědoma příkazu Božského Spasitele,
aby jeho učení bylo hlásáno všem národům, plní jej ve sv. misiích,
jejichž určením jest vštípiti spasitelnou nauku Božského Syna náro—
dům, tápajícím v temnotách pohanství, primitivům, kteří nepoznali
světlo Pravdy, pravého Boha, k němuž by ani přirozeně nedošli.
Ti, kdož odhodlali se opustiti civilisovaný svět a hlásati v dál
ných krajích svaté evangelium, musí vyhověti určitým podmínkám,
aby se setkali se svým účelem. Důležitou podmínkou, vedle důklad
ného vzdělání theologíckého, jest poznání jazyka, mravů toho ná—
roda, k němuž se chce odebrati, jakož i poznání místních poměrů.
Ač to všechno jest nutné, přece k úplnému zdaru misií nestačí.
Kdyby misionář omezil se jen na poučování lidu, kdyby sebe lépe
zdůrazňoval pravdy křesťanské,sám by však je jak svým životem,
tak účinnou láskou nepodepřel, neměl by toho úspěchu, jaký očekával,
ba mnohdy žádného. Plyne tedy další nutnost: hluboko se skloniti
k tomu ubohému lidu a dokázati mu, že křesťanství nedělá naprosto
rozdílu rasového. Je tedy se strany misionářovy n'utna caritas, která
nejlépe upravuje cestu k srdci a pak i k duši člověka. Ta „caritas“
nemůže se vztahovati jen k duším lidským. Misionář musí jíti dále!
On musí pečovati nejen o duchovní potřeby svých svěřenců (což
je ovšem na prvém místě), nýbrž i o potřeby těla. Musí si všímati
nedostatků tělesných a snažiti se, aby jim, pokud lze nejvíce, zmír
nil jejich bídu a utrpení. Tak může nejen seslabiti nedůvěru lidu
vůči cizincům, nýbrž získati si i jeho přízeň, ano i oddanost, což
obé je svrchované důležité k získání pro nové učení. Všestranná po—
moc člověku je nejlepším důkazem dobrého smýšlení s ním a on
pak jistě ochotně a rad dá se nakloniti pro, vyšší ideály. K duši lze
se dostati srdcem.
Aby mohl misionář tak všestranně působiti mezi pohany, je
nutno, aby užíval všech možných prostředků, jedná-li se o pomoc
ubožákům. Že pomoc se strany misie v době hladu, nemocí přináší
hojné požehnání, to je jisté. Vytkněme si však z této všestranné čin—
nosti jen úzký, ale vznešený okruh; Všimněme si misionáře jako lékaře.
V dnešní době byl plně pochopen význam lékařství pro misie.
Svědčí o tom četné ústavy misijní, zřízené pro výchovu misijních
lékařů, jak kněží, tak laiků. Je známo, že člověk, sklíčený težkou
chorobou, touží po Bohu, rád se k Bohu obrací, protože ho člověk
uspokojiti nedovede. Bůh takto různým způsobem si upravuje lidská
srdce, aby v nich nalezl svůj vznešený příbytek. Kolik je na světě
lidí, které teprve těžké utrpení přivedlo k poznání, že jedině Bůh
je zdrojem nejvyššího blaha a štěstí. K sblížení takové duše je třeba
prostředníka — kněze. Lékař -—katolík však může tu mnoho dob—
rého vykonati.
Jisto jest, že kněz a lékař, pracující v misiích k témuž cíli, jsou
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nejkrásnější a nejvznešenější synthesou, kterou lze nejlepšího zdaru
v misiích docíllti. Kdo jest lidu blíže, než-li kněz a lékař? Kněz léčí
chorou a po pravdě prahnoucí duši a dává nejlepší útěchu a sílu
duši, ranami osudu zdeptané a beznadějné. Lékař, mající opravdový
soucit s člověkem, těžkou nemocí na lůžko upoutaným, mající snahu
za každou cenu mu pomoci v jeho utrpení tělesném bez ohledu na
to, kolik za to dostane, ba naopak, kde může, jen z čisté lásky
!; lidství nezištně vytrhne člověka z náručí smrti a tento zdar jest
mu jedinou radostí, takový lékař dovede si získati a na sebe strhnouti
celé masy lidu. Neboť lid dobře vycítí u lékaře lásku k člověku,
soucit s trpícím a snahu nezištně lidem v utrpení pomáhati.
]e-li tedy misionář také lékařem, má předem zajištěný úspěch
své blahodárné činnosti, alespoň lepší, než kdyby působil jen jako
misionář. Vždyť konečně využije—ličlověk svého umění k tomu, aby
prostřednictvím jeho získal srdce lidská pro Boha, koná tím nejvzne—
šenější poslání na zemi, a Bůh jistě požehná takové činnosti. Bůh
nedal člověku rozum a svobodnou vůli k tomu, aby užíval ho proti
Bohu, ale aby ho používal k rozmnožení slávy Boží na zemi. To
je pravý účel i povinnost člověka.
Misie dnes dobře pochopily, jaký význam pro rozšíření křes—
ťanství mezi pohanskými národy má vyučení misionářů — kněží
i laiků — v lékařství. Jest třeba, aby misionář ovládal tolik medi
cínu, by mohl si poraditi s léčením běžných nemocí, nutné však jest,
aby zvláště dobře prostudoval ty nemoci a je dovedl léčiti, které
jsou v jemu určených krajích obvyklé. Máme—lina mysli tropické
země, pak v úvahu přicházejí hlavně ty choroby, které jsou tam
domovem. Jsou to už z Písma sv. známé: malomocenství, zimnice,
mor, spavá nemoc a jiné. Z nich pak nejstrašnější a velmi časté jest
malomocenství, jehož podstata je dosud nejasná. Všimněme si blíže
utrpení leprosních.
Uvážíme-li, jakým vyděděncem lidské společnosti malomocný
je, tu dovedeme oceniti tu ohromnou práci, kterou konají misie ve
prospěch těchto „ubohých z ubohých“.
Dílo lásky, vykonané ve prospěch leprosních, vyvstane nám
před očima v celé své mohutnosti, když si všimneme, jak taková
lepra vypadá, jejího procesu a s jakým nebezpečím je spojen styk
misionářů s touto strašnou metlou tropu.
Malomocenstfví (lepra, Aussatz) jest nemoc dnes už výlučně tro—
pická a záleží v činnosti dosud neznámého bacila, který napadá buď
svalstvo nebo nervy. Dle toho pak se vyskytuje ve dvou modiíikacích:
' a) lepra tuberosa, malomocenství uzlovité spočívá ve tvorbě
uzlovitých infiltrátů ve svalech. Proces probíhá takto: Na počátku
inkubace jeví se jako symptomy: zemdlenost, nechuť k jídlu, průjmy,
horečka. Potom objeví se na kůži puchýře se skvrnami jednotlivě
po celém těle roztroušenými. (Podobně jako syfilis) Skvrny jsou nej
prve rudé, pak hnědnou, načež v dalším stadiu mizí, ale za to ob
jeví se ve svalech jednotlivé uzly. (Seskupením těchto uzlů nabývá
obličej zvláštního lvího výrazu, t. zv. facies leonina). Tyto uzly se
117

pak rozpadávají a vznikají leprosní vředy, které mají za následek
zničení (opadání) nebo zkomolení celých krajin tělesných. Žádná
část těla není od nich ušetřena. Celý proces trvá ca 97, roku.
Ku konci nastanou z ravidla komplikace pleuridity, pneumonie
nebo nephritidy, jež u iní rázný konec žalostnému životu malo

mocného;

b) lepm anesthetica seu ner'vom projevuje se hnědými liquidními
skvrnami, úplně bezcitnými nebo vzniká na nich t. zv. leprosní pu
chýřina. Tato místa se obyčejně rozšiřují po celém těle a stávají se
tak bezcitnými, že nemocný Vůbec nereaguje na žádné jinak bolestivé
podráždění. V důsledku napadení nervového nastává postupné ochr
nutí jednotlivých svalů končetin, seslabení svalstva, vlasy vypadávají
a tvoří se rozsáhlé vředy. Na to nastává komplikace jako u lepry
tuberculosní a nemocný schází ze- světa asi za 18 a půl roku po
inkubaci. Často se oba případy lepry kombinují.
mesleme se nyní do situace malomocného: Jakmile se u něho
tato nemoc objeví, přestává býti členem lidské Společnosti. Každý
se ho bojí a s hrůzou před ním prchá. Jest vyhoštěn ze světa a musí
se odebrati do kolonie malomocných, jež právem se nazývá „údo
lím smrti“. Co hrůzy musí prožívati nemocný, když beznadějnějest
nucen patřiti smrti ve tvář, která dnes nebo zítra po hrozném utrpení
ho sklátí v hrob. *
Pochopíme nyní snadno, zamyslíme-li se nad žalostným osudem
těch, kdož propadli smrti, jakým utišujícím balsámem jsou slova
a éče milosrdných křesťanů, nelekajících se žádného nebezpečí, jen
k yž mohou získati duše pro Krista. Malomocní dobře chápou tu
propast mezi odporem svých krajanů —pohanů vůči nim a mezi obě
tavou láskou křesťanských misionářů, kteří se jich ujímají s největší
péčí. Nedivme se potom, že malomocní tak rádi přijímají nábožen—
ství lásky a také ostatní, vidouce oběti, jež přinášejí misionáři pro
cizí, všemi opuštěné nebožáky, přicházejí k závěru, že to nové ná
boženství, jež šíří ti hlasatelé, nemůže v sobě chovati nic špatného,
když se misionáři ani nákazy, ani smrti nebojí. Lidé vidí oběti,
vidí účinnou lásku misionářů a to táhne. Verba movent, exempla

trahunt.

Dnešní misijní činnost, založená na křesťanské lásce k bližnímu,
jest pro lid pravým požehnáním. Jaký hluboký význam pro šíření
křesťanství má synthesa apoštolátu s lékařským uměním, jímž umož
něna jest péče i o fysickou bídu a utrpení člověka, to již dnešní
doba pochopila. Vzniklo velké hnutí pro tento postup při misijní
činnosti a již jsou zřízeny na různých místech Evropy četné ústavy
protestantské i katolické pro výchovu misionářů, kněží i laiků v u—
mění lékařském. Zvláště Německo se v tomto ohledu vyznamenalo.
Katolíci si zřídili četné misijní domy, z nichž čelné místo zaujímá
„das katholische missions'árztliche Institut“, kde vychovávají se laici
lékaři pro tropické oblasti. Úlohy se takto dnes rozdělují. Lékaři
laicí, milosrdné sestry, misionáři-kněží, ti všichni sledují jeden cíl:
přinésti lidu, tápajícímu v temnotách pohanství světlo víry v jed—
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noho Boha, vštípiti mu Kristovo náboženství velké lásky. Pomáhejme
my všichni zdaru misií vroucími modlitbami k_Bohu. Bůh vyslyší
prosby naše a požehná této vznešené práci misijní pro duše lidské,
takže přijde snad jednou doba, kdy zazáří v plném jasu nad celým
světem Kristův kříž, symbol jeho nekonečného milosrdenství a lásky
k ubohému, hříšnému člověku.
—-—-<>——
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Rozdelem ceskych dejin.
(Poznámky ke knize Josef Pekař.- O periodisaci českých dějin. vydal
Historický klub v Praze 1931.)

Přednáška, kterou měl prof. Pekař při své rektorské instalaci
na Karlově universitě, a jež hned při svém pronesení vyvolala živý
ohlas žurnalistický, vychází tuto v třináctistránkové brožurce jako
otisk z březnového čísla ČČH. Přessvůj malý vnější rozsah je spisek —
jak tomu u Pekaře,stylisty a mistra adekvátního a úsporně raženého
výrazu často bývá — vnitřně velmi bohatý.
Po pietních slovech úvodu, věnovaného velikému učiteli Pe
kařovu Jar. Gollovi, kde je vlastně řečeno in nuce kredo vědecké
školy Gollovy, přechází studie k vlastnímu thematu. Klade si otázku,
„nemělo-li to, co zveme vlivem kulturně silnějšího sousedství obec—
nější nebo hlubší povahu než je příklad, daný národu národem“.
A na markantních příkladech českých dějin politických, kulturních,
náboženských i hospodářských demonstruje, že je tu cosi vyššího,
„určitá duchovní diSposice doby", která determinuje snažení a ko
nání člověka po všech stránkách. Projevů a stop této „duše dobOVé“
má si všímat historik a tam, kde postihuje jednotu tohoto vyššího
řádu, která vtiskuje každé kulturní epoše svou duchovní fysiognomii,
má právo mluvit o samostatné periodě historického vývoje a hledat
její mezníky. Může to činit pouze methodou empirickou, prOStředky
rozumu, opíraje se o poznatky historika umění a literatury. Peka
řovi je příznačné pro náladu dneška, že přibývá prací, které meze
rozumového oznání chtějí překročit, dívá se však na tyto snahy skep
ticky a přich zí tu, on ve vědě vždy empirik, k přiznání, že jen vě
řící křešťan najde beZpečnou odpověď na otázku, jakým zákonem,
jakým rozumem řídí se dějiny lidstva, že jen on dovede postihnouti
tajemný smysl, metafysiku všeho . . .
_
Paralelně s touto hlavní premisou zkoumá Pekař, které duchovní
epochy zasáhly nejpronikavěji do našich dějin. Byly to dvě dob
idealistické touhy a růstu k duchovému cíli, období gotické ve stoli
XIII.—XIV. a romantické ve stol. XIX. Hlubokému vlivu dob
gotické podřaďuje i renesanci a barok, jež tak Spíná ve vyšší jet?:
notku periodisační, sahající od poč. XIII. stol. až do :. polovice
stol. XVIH., a nazývá ji českým středově/cem.
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Celkové dělení našich dějin podle práce Pekařovy vypadá tedy

takto:

1. Starověk (doba románská) do let kol roku 1200,
:. středověk do z. polovice XVIII. stol.,
3. novověk.
Poslední fáse je vyplněna obdobím osvícenství a romantismu.
A naše doba? Pekař našel v jejím neutříděném chaosu několik sympto—
matických náznaků pro její růst ze synthesy minulosti, ze sil rea
lismu, osvěžovaných inspirací romantismu, zvláště jeho odkazem nej
cennějším, láskou k dědictví otců.
Hluboko pod povrch dějů pronikající erudice Pekařova podala
analysu přesvědčivě logickou a jasnou. Najdou se ovšem — jak to
sám naznačil — i místa, pro něž bude asi polemisováno. Ostatně co
tuto theoreticky po prvé vykládá, našlo vlastně svou realisaci již
dříve r. 1914 v „Dějinách československých" (které svým rázem
se daleko vymikají z obvyklého rámce středoškolských učebnic);
alei přesto máme před sebou práci velmi významnou, byť by i no
vějšíhistorie často nepřiznávala periodisaci a jejím dělítkům valné důle
žitosti. Pekař se svou studií s tímto směrem neztotožňuie, a bylo
již řečeno, proč klade periodisaci smysl hlubší než pouhému prak
tickému orientačnímu dělení. Důslednost, s jakou aplikuje svá kri
teria, vede často k výsledkům, které se s pojetím staršího dějezpytu
neshodují. Kladení periodisačního data k r. 1200 je novum. Palacký,
Novotný, Šimák, Bretholz, Schlesinger, Bachmann a' j. vidí, byť se
v datu rozcházeli, historický přelom až na prahu reformace. Pekař
ovšem -—a kdo by nevzpomněl Golla — zdůrazňuje zřetel k domi
nantám dějin evropských (v. Smysl čes. dějin 1929) a málo dá na
tvrzení o autonomnosti dějin českých, ačkoli se toto mínění ve více
méně zmírněné formě u nás traduje. I názor 0 „duši dějin“, stejně
jako jeho pojetí „duše národa“ (nejjasněji snad zřejmě ve sv. Václa
vovi 1929) jÍStě najde své odpůrce v přivržencích historického mate
rialismu a u stoupenců přírodovědecký-vývojového názoru na život
národa, jak jej podal Muior ambo Miljukov.
Pekařův názor chce být — podle vlastního tvrzení — nezávislý
od nějakého určitého filosoňckého směru. Částečná podoba s He
gelovým systémem zdá se opravdu jen bezděčná. Svým celkovým
pojetím blíží se Pekařův názor spíše novým idealistickým směrům

ve filosofii současné.
Nás pak zajímá hlavně to, že muž, který se zahleděl snad nej—

+

pronikavěji do tajemných zdrojů dneška, dovedl ocenit v plynutí
časů duchovní vlny mocného idealistického posvěcení a že rozumář—
ský analytik připouští metafystickou jistotu těch, již sledují záměry
boží. Byť jen subjektivně připouštěl.
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ŽNAŠEHO RUCHU
Predragi brať/'e v Krisfusu!
Mi ljubljenski bogoslovci z zenimenjem čitemo Veš vseslovenski
bogoslovski list Museum.
Museum. časopis slovenskih bogoslovcev pe ne sme nikoli pozebiti.
deje zveze slovenskih ketoliškich bogoslovcev možne semo ne podlegi
ideje ciril-melodijskel To nes uči historije, to nem polrjujejo ludi izkušnje
zednjih let. Slovenski ketoliški ekedemski inteligenti so ne svojih kon
gresih v Krekowu (1929), Ljubljana (1950) in Bretislevi (1931) sklenili.
de je ciril-metodijske ideje vodilne ideje zveze slovenskih ketoliških ake
demikov in inteligentov. A ker je ciril—metodijskeideje religiozne. cerkvene
ideje. zelo peč velje to mnogo bolj še ze bogoslovcel
_ Zeto je nujno polrebno, de se med vsemi slovenskimi bogoslovci
poživi interes ze ciril-melodijsko idejo. Sej je srčne želje sv. Očete
Pije Xl., de zlesti keloliški Sloveni sodelujejo pri tem leko vežnem po—
slenslvu sv. keloliške Cerkve. (Museum 1952, slr. 78—80). Museum
ime ne tem polju velike zesluge. L. 1903 je objevil členek .ldeje ci
rilmeíodijske“. Te členek je dal pobudo ze novo gibenje ketoliških
Slovenov-de. še več: povod ze novo inlernecionelno gibenje; to gibenje je
delo podlego velehradskim kongresem, ki sleve letos svoj 25-lelni jubilejl
Mi ljubljenski bogoslovci želimo pozilivno sodeloveli, de bi se zopet
pod vodstvom ciril-metodijske ideje poživile zveze slovenskih bogoslovcev,
in de bí bil Museum resnično česopis vseh sloven. bogoslovcev-ter de
bi v te nemen pospeševel ciril-metodijsko idejol
Na naší ljubljenski teološki fekulieli poleg Slovencev sludirejo tudi
drugi Sloveni: 20 l'lrvelov. 3 Čehi in 5 Doljeki; poleg lege je pri ljubl
jenskih selezijencih še več Čechov in Slovekov. ki seprevleko zenimejo
ze nešo idejo. Ne fekulteti imemo torej ciril-melodijski krožek, ki se ge
udeležujejo zestopniki reznih slovenskih nerodnosti.
Namen nešege ciril-metodijskege krožke (ACMK) je. de skuše eke—
demike in srednješolsko diještvo poblíže seznemili s ciril-metodijsko ideo
logijo, de se venjo pogleblje ter v duhu ketoliške ekcije neveje svoje
člene 'in po njih diještvo' fer ljudslvo k eklivnemu sodelovenju po zgledu
velikih slovenskih epostolov 5 sv. Cerkvijo ze povretek ločenih sloven—
skih bretov k vesoljni edinosti.
Predvsem pouderje krožek potrebo molilve. žrtve in nolrejne poglo
bitve. Členi večkrel derujejo sv. mešo in sv. obhejilo v nemen AC
(Apostolstve sv. Cirile in Metoda). De se morejo členi usposobiti ze
delo v duhu sveíih slovenskih blegoveslnikov. neveje neš krožek člene
k—sludiju tozedevne literature in jih s predev'enji, ki jih imejo členi semi.

uveje v spoznevenje ler umevenje krsčenskege Vzhode in njegovih potreb.
To je naše teoretično delo, prektično in podrobno pe Vem bomo po
ročeli o prvi priliki, ko se med seboj seznenimo, še več.

IZI

Krožek si more v šteti v srečo. da ima v svojem prizadevanju za
vodítelja tako odličnega poznavavca krščanskega Vzhoda kakor je g,
prelat univ. prof. dr. Fr. Grivec. Na teološki fakultetí ima vsak teden
predavanje o krščanskem vzhodu: po predavanju pa se vrši sestanek
imenovanega ACMK (akademskega ciril-metodíjskega krožka). Vrhtega
pa imamo še obligaten dveletní kurs iz vzhodnega bogoslovja.
Krožek je letošnje šolsko leto navezal prísrčne stike s poljskímí
bogoslovcí in nekaterimi redovniki na Doljskem in je našel med njimi
veliko navdušenja za ciril-metodijsko akcio.
Zato je naša srčna želja. ljubljeni bratje v Kristusu, da bi enake
ali še prisrčnejše vezi vezale naš krožek z Vamil
Pričakujemo gotovo Vašego ljubeznivega odgovora ter Vas po—
zdravljamo
Vaši bratje v Krístusu
člani ACMK-a na bogoslovni fakultetí v Ljubljani.
Fr. T. Kurenf.
Ljubljana. 7. apríla 1952.

ROZHLEDY
Misijni.
Katolický akademický spolek mis
sijní ve Vídni vydal právě publikaci
Dra D. petra Schmitz-e S. V. D. 0
bolševismu v Číně. Velmi bystře sle
duje autor poměry na dálném Vý
chodě, bedlivě všímá si všeho toho,
co může ohroziti nejen světový řád,
nýbrž i křesťanství. Upozorňuje na
důležitost katolických misií, jejichž
hlavní síla musí býti přenesena do
vých. Asie. ínská půda se má státi
jevištěm událostí dalekosáhlého výz—
namu. Náboženství Kristovo. — toť
úhlavní nepřítel bolševismu: odtud
ona promyšlená snaha. prostředky
praeventivnímí zabrániti jeho rozší
ření.
tyřícet kněží zavražděných
v Číně od r. 1922— l 951 je dosti vý

petrohradu. (jenž byl nazýván také
„oknem k západu“) do Moskvy je
více než zřetelným důkazem změněné
orientace sovětů. Právě Čína vole—
na byla k tomu, aby se stala místem
jejich intensivní činnosti. Světová
revoluce je hlavním cílem. za nimž
houževnatě kráčí sovětský režim;

proto po nezdaru revolučního hnutí
v Evropě, především v Německu r.
1925, a když generální stávka v r.
1926 v Anglii skončila fiaskem. není
veliké naděje. že by revoluce byla
vyvolána právě spojením se Evropy
se sovět. svazem. má se státi spojen
cem spolehlivějším právě daleký Vý
chod. Podaří—li se skutečně Čínu

bolševisovati. pak nalezlo Rusko
neocenitelného „soudruha“ a udě
lalo obrovský krok k určenému cíli.
mluvným důkazem bezohledné čin— nebot říše se 400,000.000 lidí již
nosti komunistické. Autor praví zcela něco znamená. Pravděpodobnost, že
otevřeně: .ldeálem sovětského Ru by Čínu následovaly ostatní východ—
ska je centralisace lidstva na ko— ní zemč. je značně velká. právě proto

munisticko—materialistickěm základě
vycházející z Asie.
přeložení vládní moci z bývalého

nelituje sovětský režim ani těch největ
ších obětí. Ona sociální, hospodář-'
ská, humanitní zařízení mají ukázali
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právěoněm krajům skvělou sociální protichůdné systémy : Nauka římsko
a hospodářskou formu komunistic: katol. Církve a materialismus ve
kou. O potřebnou propagaci v cnzine formě marxistické nauky. Podaří-li
dovedou se sověté postarati výborně. se proto Čínu s ostatními zeměmi
Území Číny má se státi místem. kde získati pro ideje a snahy sovětů. pak
mábýti učiněn mocný výpad proti bude na dlouhou dobu zmařena
imperialistickým mocnostem, přede každá možnost pokřesťanění, misií
vším proti Anglii. Stalin dal pro vý— vůbec. Plán je dobře bolševiky pro
chodní země tyto direktivy: „Strany myšlen. neboť nemusí v této, pro
komunistické mají povinnost vésti budoucí vytvářeníse světové situace
odvážný a důsledný boj proti cizo tak důležité zemi, teprve bojovati
zemskému imperialismu, uskutečniti proti svému úhlavnímu nepříteli. —
Jak diplomaticky sověti postupo
vzpouru širokých vrstev proti stat—
kářům. bohatým sedlákům, paraly vali je viděti z toho, že Karaban
v září 1920 pronesl, že Sovětské
s'ovati vliv duchovenstva, misií atd.“
Kdyby skutečně plány sovětů byly Rusko ruší všechny smlouvy a do
realisovány. pak kapitalistický diktát jednání s ínou, která byla učiněna
západních průmyslových a koloniál— za carského režimu a že bez náhra—
ních mocí by byl rozhodně zmařen. dy vrací kdysi přivlastněná teritoria.
Snahy bolševiků jdou ve znamení Sympatie Sun Weua k Leninovi ne
kulturního pronikání Asií na západ. mohly ovšem zůstati bez vlivu na
Veliká komunistická hospodářská další vývoj. poněvadž rus/rý perso
unie na Asijském kontinentě pod ve nál nestačil na zpracování tak obrov—
dením Moskvy je rovněž grandio
ské země, byla založena v Moskvě
sním cílem bolševické hospodářské
čínská t. zv. universita, jejímž úko—
politiky na dalekém vychodě. Tak lem bylo vzdělati domorodce v bol
byla by Asie osvobozena od úti— ševických naukách a udělati z nich
sku západního kapitalismu a stala by komunistické agitátory pro
ínu.
se účastnou „požehnání' svobody Mimo to založeny byly menší školní.
proletářů. lndustrialisace asijských kursy ve Vladivostoku, Kabarovsku
států a nezávislost jejich na západ a některých čínských městech. Dluž
ním kapitálu. je heslem vých. politiky no se zmíniti. že vliv bolševismu do—
od r. 1929. Nebude zajisté neprav sáhl svého maxima v Číně v létech
1924-25. pozoruhodný je zajisté vý
dou. přisuzuje—lise emisarům v Číně
úmysl zneklidniti světový trh, čímž rok, ač přehnaný že národní strana
přirozeně jsou poškozeny průmyslo čínská byla označována za „přívě—
vé země západní. Jako třetí důvod, sek“ komunist. strany. Čičerin mohl
proč Rusko obrátilo zřetel hlavně však nicméně r. 1924- při podpiso
v posledních letech na Čínu, uvádí vání rusko-čínské smlouvy právem
dr. Schmitz. úsilí předejíti její pokře—

říci, že jméno Lenin je jedním z nej—

st'anění. specielně katolisaci.
v. Ofec prozíravě naznačil. že
těžiště misií je nutno přeložili do
vých. Asie, zvláště do Číny. Rovněž
bolševici nemohou se ubrániti my—
šlence, že boj mezi Kristem a Anti
kristem má býti vybojován v Číně.
Max Hodann píše, že u západních
národů jsou pouze dva důsledné ač

populárnějších jmen v dalekém Vý
chodě. (G. Goutherot).
Jaké je stanovisko oficielní Číny
k sovětům? Doufám, že postačí řek
nu-li, že komunismus v Číně byl 05
cielně zakázán. a je až dodnes. Proti
komunistům postupuje se mnohdy
s pravou asijskou krutostí a není té—
měř dne. aby noviny nepřinášely
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nad tím pozastavovali a bylo jim to
nepochopitelné. poněvadž znají mi—
Dokonce i levé křídlo strany kuo— sionářů více. Podotýkám znovu. že
mintang se staví energicky proti tomu. statistika je vzata z Lesourdova díla
aby bylo považováno za nějaké spo
„L'ammé misionaire 1651“ a upo
jence lll. internacionály a v r. 1929 zorňuji zároveň laskavé čtenáře na
usneslo se na zrušení diplomatických jednu větu citovaného článku: „Mi
styků se sovětským Ruskem. Přiro mo tento počet (misionářů) jest ještě
zeně stalo se Rusko vyloženým ne— 1250 m. bez přesného určeni náro
přítelem oEcie/ní
íny, právě tak dověho“. Jakousi bezradnost právě
intensivně. jako ji dříve nabízelo a při označováni národ. příslušnosti
poskytovalo morální i finanční pod— illustruje dostatečně případ s Polá—
pory. Zasluhují-li novější zprávy sku láky. Ve vlastním diagramu je jich
tečně víry. pak nemůže býti o orien— uvedeno 161 V poznámce se však
taci nynějšího vůdce, generála Tsch praví: ..Misionářů, rodilých Poláků
anghaischek-a pochyby. Přijal totiž je 691 Nebylo však nám možno přes—
r. 1950 křesťanství (u methodistů) a ně, s určifosfí jako takové uvésti.
tím stal se vysloveným nepřítelem. bol— Proto ostatnich 55 je uvedeno v rub
ševismu. To je náZor asijského tisku rice „non spécitiés“. Tedy něco po—
na křest tohoto generála.Tento něko dobného v ČSR.
likráte prohlásil. že potření komu
Uvážíme—li dále, jak těžko se dá
nismu bude prvním úkolem rehabi stanovili příslušnost člověka, žijícího
litace Číny po světové válce.
dlouhá léta v cizině a uváděného ja—
Přesvědčení bolševiků, že křesťan— ko člena určitého řádu, který má síd
ství musí rozhodně ustoupiti. doku— lo ve státě cizím, pak omluvime snad
mentuji různé nápisy, které našel přehlédnutí a nepřesnosti o díle tak
jeden misionář na zdi svého obydlí. podrobném a důkladném jako je prá
„Evangeliumjest jea'em pro Číňany. vě dílo Lesourdovo. Mimo to ona
Křesťanství — toť hrob
íňanů. klausule dává tušiti snahu po objek—
Křesťanské školy — prostředek ku tivnosti co největší. Rovněž určování
vnikání imperialismu. Missionáři jsou národ. podle jména nezaručuje abso—
tajnou policií, špiony imperialistů. lutní jistoty.
Křesťané — otroci missionářů“ atd.
Nedopatřenim nebyl uveden sku
Podobných hesel je mnoho a cíl tečný počet misionářů našich. o kte
jejich — rozjitřiti široké vrstvy proti rých budeme se snažiti přinésti data

zprávu o popravách komun.. mužů.
žen. mladíků i starců.

náboženství.

Čteme—li dále že „kře— podle možností co nejpřesnější.—

sťané jsou honicími psy Evropanů“.
.zrádci republiky“ a j. vidíme. že
stav křesťanství je skutečně neutě
šený. jenž budí odůvodněné obavy
pro budoucnost.

Poznámka k článku „Několik dat
o Propagandě“ uveřejněném
v 2. čísle Musea.

Přáním zajisté všech katolíků čes—
koslovenských je, aby měli misio
nářů co nejvíce.

K 220. výročiu narodenia Hugo
lina Gavloviča. (1712—1787.)

Mysel' naša ráda zabieha do da—
lekej minulosti; a zvlášť keď ju tam
tiahne taká postava, jaků vidíme v o—
V uvedené statistice počtu misio— sobe Hugolina Gavloviča.Už200 ro
nářů dle národnosti je pouze jeden
kov pominulo. čo uzrelo svetlo jeho
misionář českoslov. Mnozí se snad hlavné a najkarakterickejšie dielo
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dobre spracovat a podat' vo svojich

„Walaské škola —-Mrawuw stodola."
Vel'mi jasne sa nám predstavuje duše
a povaha Gavloviča v tomto diele.
Autor snaží sa napravit mravy svojej
doby. Jeho to velmi bolelo. čo mu
sel ako kňaz —- františkán zkúsiť
medzi pastiermi pod zámkom Vršat
c_omhory Chrástkovej. (Tam sa totiž
liečil na salašoch žinčicou zo sou

cholin)
Tak vtipne a satiricky vie vystih
núf nedostatky svojej doby. Zbásne—
nie biblického deja v tomto diele
bolo Gavlovičovi len priležitost'ou.
kde vedel tak vhodne umiestnit' svoje

.nápadky“ na spoločnosť l'udsků a
na jednotlivca.
Hugolín Gavlovič bol vel'mi vzde
laný literaturou klassickou. Dobre
poznal autorov gre'ckych a latins
kých. Túto svoju vedomost' vedel

vedeckých dielach. Človek sa po—
diví nad učenosfou a zkúsenosfou.
človeka, ktorý váčšinou zo zatvore
nej cely sledoval beh vecí vo svete.
Slovenčina v jeho diele sa zjavne
snaží vymanitz obyčajnej reči kniž—
nej onej doby.
Gavlovič svojim dielom dal základ,
na ktorom potom dalej budovali slo
venskí národovci.

Mladí musia sa vedet nadchnúf
za ideu. ktorú nám dali naši výteční
mužovia. lch priklad nám má svietiť
na ceste života.

Tým vdačnejšie si spomeňme jubi
leum Gavlovičovo. lebo on je z tých
mužov. ktorí prispeli k povzneseniu.

slovenského národa.

Š. Drozd.

NOVÉ KNIHY
Dr. Josef Kratochvíl: MEDITACE
VĚKÚ. Díl IV. Filosoňe nejnovější. Brno
1932, Barvič & Novotn .
Poslední část Kratochvílova díla sleduje
cesty filosofického myšlení od Kanta, v
němž nejnovější filosofie koření, to až po
dobu přítomnou, kdy se tříští v nejpes
třejší „mosaiku názorů a teorií bez vnitřní
souvislosti“. Nesmírně bohatý materiál, ač
„zdá se vzpírat jakémukoliv pokusu o roz
třídění a usoustavnění't, jest nicméně po
dán se vší myslitelnou systematičností a
a přehledností. Obsažný výbor z literatu
ry uzavírá každ' oddíl. Významné jsou
statí o české fi osofii, zvláště nejnovější.
Velkolepým svorníkem dovršil autor
stavbu, vyrůstající organicky z životního
studia a četných rací přípravných. Jest
věcí odborné krit' y určiti dílu jeho mís
to v české filosofické literatuře (snese jistě
měřítko absolutní). Pro nás je sym tomem
a svědectvím mohutného obratu, terý se
ohlašuje v myšlení lidstva, jež znaveno
marným hledáním a tápáním, počíná se
vraceti k svým pevným základům, k me
tafysice, k sekulární filosofii křesťanské.
Význam díla nezáleží jen v tom, že o
obrazové tomistické filosofii je pojednáno

J.
(\

stejně zevrubně, jako o ostatních směrech
— což je prostým požadavkem vědecké
objektivity, ač to bylo doposud zjevem
neznámým; ale dílo ukazuje dobrodiní
křesťanské filosofie samo na sobě. Jen pro-
to je dílem synthetickým a nikoliv pou—
hým katalogem jmen a myšlenek, že phi
losophia perennis je jedinou plodnou pů
dou, na níž je možno vyrovnati se s kaž
dým poblouzněním, do něhož kdy upadl
rozum, vymknuvší se autoritě. Křesťanská,
filosofie, to světlo, jehož paprsky, byt i
mnohokrát odražené, autor s takovou lás
kou hledal ve všech myšlenkových obdo
bích, dává mu jasnou perspektivu i v
zdánlivě doposud beznadějném labyrintu
nynějším:
„Zladíme-li veškeru myšlenkovou čin
nost dob předchozích i doby dnešní v
mohutnou harmonii jednoty, tu philoso—
phia erennis stane se vůdkyní života a
jako kosmický hymnus nejvyšší pravdy
zazní v srdcích všech, kteří touží po po
znání.“
Y.

Aloysius Zelliger: PANTHEON TYR
NAVIENSE bibliographicam continens re
censionem operum typis Tyrnaviensibus.
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ca. 1576—1930. editorum, inoconibus
nonnullis illustrarum. —Tyrnaviae, 1951.
Typis Soc. S. Adalberti. V. 8, str. 15 a
'257.

Sostavit dielo, jaké nám podáva A. Zel
liger svojim „Pantheonom“, je vel'mi taž
kou a tak aj záslužnou rácou. Veď autor
nám tu predkladá všet o, čo bolo v Tr
nave vydané tlačou od r. 1576 až do r.
- 1930. Vel'ký význam diela spočívav tom,
že ono vel'mi dobre poslúži raz tomu,
'kto bude písat historiu kníhtlačiarstva na
“Slovensku.

Hlavná stať knih je vyplnená vypo
-čítavaním knih, bro úr a časopisov a tiež
mnohými podobizňami. Celkove bolo za
túto dobu v Trnave vydané 4.062 diel.
Ačkol'vek kniha má niektoré nedostat
ky; ale tu sám autor hovorí: Quid magis
alienum ab homine, quam omne tulisse
punctum, t. j. úplne dokonalého od smr
tel'níka neočakavaj!
Pre nás budúcich racovníkov majú
diela podobného obs u vel'ký význam.
Preto sa tým vačšmi musíme tešit dielu
.Zelligerovmu.
— d. —
Sigrid Undselowí : GYMNADENTA.
Přeložil K. V. Rypáček. Nákladem Ladis
lava Kuncíře v Praze 1931.
Svěžím, lehkým slohem, jenž je nedo
statkem tolika dnešních románů, líčí s i
sovatelka kus života Pavla Selmera. Z 
řile zachycuje dobu jeho mládí, jakož i
jeho lásku k chudě prodavačce v květi
nářském obchodě, Lucy. Výstižnými rysy
kreslí spisovatelka všechny postavy Gym
nadenie. Zrovna před očima se nám po
hybují při četbě. Dílo promíseno je úva
hami o Bohu, srovnávána jednotlivá ná
boženská vyznání. Vidíme jasně, jak duše
lidská přímo prahne po Bohu, od něhož
a pro něhož je stvořena. Spisovatelka při
pomíná, jak nesprávný názor mají jinověr
.ci o katolicismu, k němuž se Pavel Sel
mer pom_alu probojovává od mělkého

protestantismu.

Sotva počneme čísti a již jasně pozná
váme, že máme v rukou knihu spisova
telky opravdu katolické, a ne pouze t.
'zv. „katolickě", což samo knihu nejlépe
doporučuje.
s. p.

Sigrid Undselova': KRISTINA VAV
'ŘINCOVÁ, I. Věnec. Přeložil E. Walter,
Ladislav Kuncíř v Praze 1931.
XIV. stol., kdy poloostrov skandinav
ský nebyl ještě dotčen reformním nábo
ženstvím, vybrala si Undsetová k histo
rické trilogii Kristina Vavřincová, jejíž I.
díl Věnec byl nedávno k nám uveden.

Bohatě zachycen život severní přírody i
lidi, drsných a pevných, vášnivých a pro
to trpících. Příroda norská, bouřící a me
tající závěje zmrzlých sněhových krupek
člověku do tváře, skučící a vyjící v ote
vřených pláních a zmítající krovy osamě—
lých dvorců v horách a zase mírná po
hoda jarního sluníčka, klidné a mírně pa
rsky, nesoucí celé záplavy radosti a svět
l; v duši, to vše spájelo se v duši lidu
a tvořilo povahy takových forem, jak prá—
vě byla duše zastižena ve svém vývoji
příbojem lásky nebo beznaděje. Katolická
víra, neohmataná a silná byla normou ži
vota, kriteriem počínání. — V době tradic
a v takovém okolí vyrůstala Kristina v
dívku, annu a ženu, — citlivá bytost,
ale nap něná vzdorem a silnější než muž
v překonávání překážek, vášnivou láskou
povalena v hřích a rozloučena s rodiči,
přece však hledající smíření s Bohem. 5.

H. R. Knickerboclrer: RUDÝ OB
CHOD HROZl. přeložil Jan Kaňka. Ná
kladem České grafické uniev Praze. 1932.
O Rusku lze slyšet a číst mnoho chut
ného i nechutného. hrůzyplného se strany
jedné a radostného se strany druhé. Dle
toho. k jakým jde kdo cílům.
V této knize Američan projíždí územím.
městy. dědinami SSSR a sleduje pětiletý
plán 1926 -—říjen — 1933. Pětiletka vbiji
svou autoritu všude. od hry v šachy a od
umění až po pěstování čaje a po železář
ské hutě. Chce tak vystupňovat průmyslo
vé a zemědělské výrobky. aby Sovčtový

svaz „předhonil kapitalistické státy.“
Země Rusů je ve stavu mobilisace prá
ce. Komunismus v jakémsi stanném právu
organisuje a sestavuje kolektivisaci. Statis
tické programy. rozpočty afna stavbu měst,
železnic. továren na chemikálie a ocel pro
milionové vojsko i traktory. zdokonalení ze
mědělství. nesčíslné KW elektřiny. množst—
ví uhlí a oleje atd. -— vše to je v boji za

víru v socialistický stát.
G
U. volá k věrnosti a odstřeluje.
K objektivnímu nahlédnutí na práci na rus
kých pláních je dílo Knickerbockerovo vi
tané. Snad bezděky posiluje domáci komu—
nisty. když ukazuje na silu organisované
práce a jeji chyby. Morčlně je snad pěti
letka omylem. však nestranně pohledme na

SSSR—pak

rudý obchod hrozi i lákáll

Mrazivé je čísti. jak cizích inženýrů, cizi
vůle poslouchá svatá Rus! — Což ruská
emigrace — Boj za kulturuí?
—lík.

Bedřich Mendl: HOSPODÁŘSKÝ VÝ
VOJ EVROPY. Státní nakladatelství v
Praze. 1931.
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Kniha je psána pro inteligentní čtenáře
nehistoríky. Poutavým slohem sleduje vývoj
, dějiny hosPOdářství. jak je předchůdcem
agrikultury. průmyslu a jich pomocných slo
žek loďstva, železnic. hutí atd. Začíná prehis
torii. dobou kamennou. bronzovou. želez
nou. sleduje kraje vysoké kultury Egypta.
Mezopotámie. ecka. školometsky přechází
středověk. aby se rozepsal o novověku. kde
už asi Církev nemusíla nabádat „bohaté.
aby dávali almužnu“ (str. 48), kdy už po
krok přínesl lid protestantský (str. 101).
Nová doba přinesla celou řadu nových
proudů. Nestačí úzké poměry domácí. ne—
stačí cechovní zřízení. Duch lidský překo
nává překážky a kalkuluje. Obchod zámoř
ský. obchod domácí ve fantastických plá
nech zasahuje do všech odvětví práce. lid
stva i území. Boje a rivalita vedou k zdo
konalování zemědělství. finančnictví. índu

strialísace.
Kniha informací o těchto věcech může
mnoho přispět studentstvu k dějinám so
ciologie. Však v přítomné době se stane
jen historií, protože nemá dat a statistik
: různých oborů z doby poválečné a dneš
ní. Udaje končí rokem 1910.
-—lík.

Jos. Nyklesová-Bukovanská: DEVĚT A
KAŽDA JlNA. Povídky. Akciová čsl.rtis
kárna; V praze 1951. 15 Kč.
Pestrá devítka kůželek na obálce. pes
trá směsice příběhů jest charakteristikou
této zajímavé knihy pro pobavení.

Jar. Kunz, gen. just.: TAJNOSTl RA
KOUSKÉHO GENERÁLNIHO ŠTÁBU.
Nakladatelství Šolc a Šimáček. Praha ll.
Autor sleduje knihu „Kriegs- und lndu
stríespionage. Zwolt Jahre Kundschafts
dienst, (Válečná a průmyslová špionáž.
12 let vyzvědné služby.) napsanou gene
rálmajorem Maxem Rongem. hlavou rak.
špionáže a pořadatelem polít. procesů proti
„českým velezráclcům“. 0 světové válce
bylo sice již mnoho napsáno. ale pravé
příčiny její a průběh ve všech etapách.
zvláště \! zákulisí, může podat jen ten.
který měl možnost do všech tajnosti rak.

generálního štábu nahlédnouti.

Jaroslav Sojka: ČERT. Nakladatelství
O. Junek, Týn n./Vltavou.
V této knize jsou líčeny osudy 28. čes.
pěšího pluku „Pražských děti“. po jeho
rozpuštění r. 1915. Utrpení českých vojínů
na frontě italské a v erné Hoře. Říká
se. že v boji stává se člověk krvelačnou
šelmou, která chce protivníka zničit a sebe
za každou cenu. bez ohledu na druhé
zachránit. Než, jak se v této knize dočtete
ani ve válce nevymizí z člověka láska

k bližnímu a soucit. Svůj život dává v ne—

bezpečí za druha. v nejprudší seči odklá
dá zbraň a sklání se k raněnému nebo
umírajícímu.
Kniha vychází též v sešitech. právě jako
druhý román téhož spisovatele Druhá láska.
HLAS. Kalendář pro české katolíky
v Americe na rok 1932.

O BOHA. Vývojové theorie a Písmo
sv. Dle různých pramenů upravil Hynek

Dostál. 1926.

Populární brožura. kterou redaktor l'lla—
su pověděl něco o strohém darvínismu a
inspirací Písma svým čtenářům. jichž zvě—
davost byla vzrušena opičím procesem
daytonským.

J. V. Rosůlek: TŘl CARŠTl OFlClŘl.
ll. vydání. Nákladem Stinx v Praze.
Dobrodružný román, líčící osud ruských
běženců. kteří opouštějí svou vlast. aby za
chránili svůj život. Bloudí postupně celou
Evropou. kde chtějí uchrániti svou existenci
tituly velkoknížecímí. které v západní Evro
pě tak vábivě znčíí.

CARD. LÉDlClER. O. S. M. INSTITU
TlONES THEOLOGIAE SPECULATI
VAE“AD TEXTUM S. THOMAE CON
ClNNATAE CURSUS BREVlOR. TAU
RlNl.
Dvoudílná dogmatika nejnovější (první
díl vyšel 1931. druhý 1932) vyníkající přes
ností a přehlednosti.

Tamtéž vyšlo: AD MENTEM S. THO
MAE AQUlNATlS DlSSERTATlO DE
DONlS SPlRlTUS SANCTl.

Josef Polí/e: DOGMATIKA. nově pře
pracována od M. Gíerens S. J. První díl.
Známá a výborná kniha dogmatiky od Pohle
dožívá se v novém přepracování již & vy
am.
Pohle-ho obzvláštní předností. jasná a
solidní nauka, hojnost řešených otázek.
důkladnost a jasnost jejich řešení, jedno
duché, samostatně a pronikající podání jsou
hojně zachovány. M Gíerens drží se po
kud možno předlohy a přináší změny. do—

plnění a opravy jen tam. kdy toho stav
vědy vyžadoval. Také po stránce tiskové je
to dílo vzorného výkonu. Kniha se dopo
ručuje nejen theologům jako pOmůcka ke
studiu. ale především praktickým duchov
ním správcům..
M. H.

H. R. Knickerbocker: RUDÝ OB
CHOD LAKA. Nákladem České grafické
unie. a. s. v Praze.
Když „Lidové noviny“ loňského roku
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pořádaly svou anketu. která kniha nejvíce
zaujala čtenáře během roku. tu mezi kni
hami, které na sebe nejvíce soustředily po
zornost čtenářstva. byly i moderní reportá—
že amerického žurnalisty a dopisovatele
„New York Evening Post“ o současných
poměrech v Rusku. Autor svá kritická,
klidná a věcná pozorování napsal ve dvou
knihách: Rudý obchod hrozí a Rudý ob
chod láká. V první knize popsal poměry
za pětiletky a v druhé své knize vyzbrojen
jak sovětskými statistikami tak i úředními
evropskými statistikami zjišťuje. jak se pro
jevuje sovětský obchod v Evropě. A ob

vu spisu Política, More-ovi atd. Dostalo
se nám jej v spise Miklíkově a myslím, že
je to kladný přínos.
Mohla by se jmenovat zrcadlo demokra—
cie; kriticky ukazuje její nedemokratičnost,
oligarchické sklony finančně silných jedin
ců, kupecké domlouvání politických stran
a hrozně výhody demokratické rovnosti.
Proti této zvůli staví návrh nové vládní
formy, system nookracie (řec. nous= ro—
zum). vládu rozumu a spravedlnosti. V noo—

kracii se klade důraz na inteligenci, mrav
ní karakter jednotlivců: podle toho se ur—
čuje každému volebni valor. Nookracie má
zvláště tato druhá kniha je významu mezi— několik dobrých zařízení: nejvyšší censor—
národního. Knickerbocker prozkoumal, jak ský dvůr. proskribci ateismu, laické mo—
rálky, svobodné školství atd.
vyvíjí se rudý obchod v těchto hlavních
střediskách hospodářské Evropy: Milán,
Bude mít tento zdařilý pokus o kon
ím. Savona, Janov, Marseille. Paříž. struktivní tilosotii státu aspoň ten úspěch
Brusel.Antverpy. Amsterodam, Rotterdam. u našich politických činitelů. že se shléd—
nou v zrcadle omylů demokracie?
Londýn, Manchestr. Livorpool. Kodaň.
Oslo, Stokholm. Helsingfors. Riga. Bal
Edvard Srb -J. Štěpánek: PRÁVA
kán a Berlín. A zjištění je zajímavé. Rudý
obchod vzrůstá. Rudý obchod vytlačuje OBČANSKÁ. Sborník zákonů. výnosů,
rad a pokynů pro obce, spolky a každého
evropské a americké konkurenty. Je obrat
ně řízen a usměrňován. Pracuje s dumpin občana. Družstvo „Hospodář-“ v Miloticích
nad Bečvou. Stran 504.
gem.
Srbova sbírka zákonitých usnesení a
Evropě hrozí ze SSSR velké hospodář
výnosů je výbornou příručkou pro každého
ské a s ním i mravní nebezpečí. Rozdro
občana.
Sbírka zákonů a nařízení rep. čsl..
bená a rozeštvaná Evropa není vážným
protikonkurentem. Tato kniha je vážnou v níž vycházejí čsl. zákony oficielně. je již
dnes značně rozsáhlou a připočteme-li ješ
výstrahou. Měl by ji čísti každý. komu bu
tě platná nařízení, výnosy a zákony z Ra—
doucí osudy národa nejsou lhostejné.
kouska, občanský zákonník. nařízení býv.
Georges Bcrnanos: ODPADLlK. l. a zemských vlád. výnosy správního soudu,
pozorujeme, že je to materiál velmi roz
ll. díl. Nákladem Aventina. Praha.
Georges Bernanos je i u nás již zná sáhlý, nesnadný k rychlé informaci. ba i
těžko přístupný. Proto autorův zdařilý po
mým autorem. Proslavil jej jeho znameni
kus můžeme jen d0poručiti. Z obsahu nej
tý román „Pod sluncem satanovým“, který
důležitější jsou: záležitosti zemědělské. prá
u nás vyšel hned ve dvou nakladatelstvích
va soukromá, právo rodinné, dědické. o
zároveň. Romány Bernanosovy plným prá
sobní a věcně. právo obligační, daně. dáv
vem těší se oblibě čtenářstva. Úžasný spád
zákon stavební. silniční. vodni, honeb
děje. pronikavá psychoanalysa duševních ky.
ní atd.
rn.
stavů — hlavně mystických. barvitý a plyn—

ný sloh. to všechno jsou dobré vlastnosti
tvorby Bernanosovy. A tímto vším vyniká
i tento jeho dvoudílný román „Odpadlík“.
Knihy tyto lze plným právem odporučíti
katolickému čtenářstva. l'llavní interes na
těchto knihách jistě budou míti studenti a
naše katolická inteligence.
Sk.

Dr. Konst. Milt/ik: KNIHA O DOB
REM ZŘlZENl STÁTU. Kritika demokra
cie a nový politický systém. V Praze L.
P. 1951. Praha lll, Thlenovská 192. Cena
10 Kč.

Česká

literatura neměla dosud spisu,

který bychom mohli zařadit mezi utopie —
spisy o ideálních společenských útvarech
k Platonově Politeii, Nomoi. k Aristotelo

Pro katolická jeviště doporučujeme:
Jir. Dvoreclra': VlTEZSTVl PRAVDY.
Hra ze života 0 5 jednáních. Nakladatel
ství Jos. Birnbauma v Brtnici.

Václav Jarslrý: DlVČO!

Lidová hra

o 3 jednáních. vyšlo tamtéž.

Knihy redakci zaslané:
Marlin Grabmann: DER LATElNlS
CHE AVERROlSMUS DES 13. JAHR
HUNDERTS UND SElNE STELLUNG
ZUR
CHRISTLlCHEN
WELTAN
SCHAUUNG. VERLAG DER BAYE
RlSCHEN AKADEMIE DER WlSSEN
SCHAFTEN MUNELEN.
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Oroduj to u Boha,
at“ se vzdálí mátoha,
vždy ať v kráse

zaskvívá se

nad Slovany obloha!
(F. Sušil.)

'I—

.RQ'Č. LXIH. „ V BRNĚ V ČERVNU
É—f

1932. * Čís.—5.,

jaroměřicleý:

MED ITA CE,
Bóreas těžkým letem krvežíznivého dravce zuřivostí šílel
dumavým nárazem __křídeldo klenb nebes milionů světů,
do výšin strmých hor nad krvavým ošžorem slunce svým.nezdarem kvílel ;
šílenost dravce pak s velebným šuměním posvátné hudby lesů
splývá v jeden akord ticha 'emných melancholických tónů snění,
ve svatém _tichu telepatií ét erných vln Nekoneěna se mění,
v 'zamlklé znění tajemných andělů kytar
z vesmíru neznámých krajin.
'
,
Ohnivá koule, ustupující z nepřátelské výpravy dne se koupe
v rudém Zrcadle červánků temnéholšera, '
svíce dne dobasíná — — —
Za malou chvíli jen
otěže-vlády věčná noc ve hvězdné ruce třímá.
Veěernice na stříbrolesklém moři nebes vytěenou drahou jasně brázdí,
závodí 'o krásu sytost barev s _nesěetnýmpočtem světů září ;
mystická lahoda svitu bledé luny rozstřela svou kouzelnou mocí
svatebním 'závojem bílým stříbrné „záchvěvy perel
'
kmitavým' echem zvonů v široširém kraji — —' —
od planet k vyhaslým paprskům mlčících sluncí,
od matky Země k bílému mágovi půlnoci
divný šepot' tajemný se šíří

,

o' největší 'tragedii světa na hoře' Kalvarii.
Obětní Beránek na popravišti kříže klidně úpí až do poslední
kapky krve,
'
vypiv až na dno hořkou krůpěj pelyňku z kalicha
utrpení, bolu,

' ,

'

' '

'

aby všem Bratřím, Sestrám z pozemského bědování muk a žalu
otevřel bránu říše neskonalou svou krásou, převyšující krásy země
v měsíci máji ;
melodie, kde písní země ozvěnou zaniká Nekoneěna echem
vříjnových
nadhvezVPŽDUkůslunečního
ném ráji melodií zdroje
étherných sfér jemně se chvějících,
nikdy však neunavující steskem pozemské hud y,

kde ryzí víra v nazírání přejde, naděje v blaha požívání ;
v lásce pak uvité z rudých růží krve
věčně bytující není umírání.
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Fr. Šigut, Olomouc:

Stojan unionista.
Vyžaduje-li naše vděčnost, abychom každoročně vzpomínali na
arcibiskupa Stojana. pak toho tím více žádá rok letošní. kdy nej—
větší jeho dílo, velehradské sjezdy unionistické, slaví památku 25le—
tého založení.
.Na křivdě utrpení roste idea“. napsal Stojan. Byla to jeho
životní moudrost. [ jeho idea cyrilometodějské vyrostla z utrpení. Na
Velehradě. u hrobu sv. Metoděje poznává, že láska Kristova nemá
hranic ani mistnich. ani časových, že Kristus volá všechny k sobě.
že pro všechny vycedil na Kalvaríi a denně cedi na oltáři svou krev,
že za všechny se modlil k Otci. aby všichni jedno byli. Zde poznává.
jakou nešťastnou trhlinu na nesešívané mystické suknici Kristově
z ůsobil boj mezi novým ímem čili Cařihradem a starým Římem.
tižádost byzantských patriarchů učinila konec jednotě církevní Vý

chodu se Západem... A Kristus touží po sjednocení všech v jed
nom ovčínci Petrově, touží, „aby všichni jedno byli, jako On a Otec

jedno jsou" ...Kdo oslyši jeho hlas...?

S Cařihradem odtrhla se i ratolest slovanského Východu od
kmene vinného, který jí dodával mízu životní a sama se odsoudila
k pozvolnému usýcháni... „Víra spasí i zatrati“'. volá Stojan. „Pravá
víra dovádí k poznání a milování Boha. a tím připravuje duši Spa
sení, rozkol a poblouzení u víře odvádí od pravého poznání neko
nečné Lásky. Slované východní sami se zbavili této Lásky. Kdo je
přiroubuje zpět k životoda'rnému kmeni vinnému,jenž jest Kristus?“
Láska Boží dovede obsáhnouti všechny národy ve svou náruč.
Její objetí cítil Stojan na sobě, cítil teplo paprsků, které dapadaji
z nekonečného zdroje Božství na člověka, stojícího v září víry. Víra"
Kristova jest nebeským sluncem, jež žárné paprsky svoje vrhá až
za hrob. až do věčnosti... Co jest život bez slunce? Nic. než po—
zvolné, ale jisté umírání! Slovanský Východ zbavil se tohoto tepla
víry, postavil se do stínu... Slované jdou po špatné cestě, po cestě
rozkolu... Nedojdou cile! Nebe bez Slovanů! „Bože, spas Slovany“.
ryje se prosba přes rty Stojanovy. hrůzou a bolem stažené. „Bože.
zachraň je, uveď je na pravou cestu! VždyťSyn tvůj nepřišel do
lomítí větve nalomené, ale přišel, aby spasil, co bylo zahynulo. Slo
vané jsou také taková nalomená větev. nejsou odtržení docela. Mají
cosi, co je ještě drží s kmenem mateřským. Dosud u nich nevymi
zela úcta mariánská. sv. Cyril a Metoděj těší se stejné úctě na Vý—
chodě jako na Západě... Proto je zachraň, Bože. úctou Cyrilometo—
dějskou mohou býti přivedeni všichni Slované, aby opět tebe ctili.
jak toho vyžaduješ...“
.Spas. Bože, Slovany/“ Tento bolestný výkřik raněného srdce
nepřestává zniti v duši Stojanově po celý jeho život. Už v boho
sloví neodbytně buší jeho modlitby na bránu milosrdentství Božího.
a když ve svátek sv. Cyrila a Metoděje r. 1876. kdy byl svěcen na
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kněze, leží před oltářem na zemi V strnulém tichu. v duši jeho

dozrává rozhodnutí o životním úkolu: Spasení Slovanů a sjedno
cení jich kolem skály Petrovy.
Sv. Řehoř Veliký napsal: „Kde je láska. tam působí veliké
věci. ale kde nepůsobí velkých věcí, tam není Opravdová láskaI'
Jaká asi byla láska Stojanova ke Slovanům. když takové věci pro
ně vykonal. Ptávali se ho, čím to je, že i po toliké námaze jest
čerstvý. .Vše z lidského nenadělám". odpovídal. a rychle se obra—
cel, aby nebyl nucen déle o tom hovořiti. Ano. člověk jest slabý.
„Beze mne nic nemůžete", pravil Pán. ale sv. Pavel vyznává: „Vše
zmohu v tom. který mne posilujel“ Stojan cítil svou lidskou slabost
a' nemohoucnost a proto pravil, „vše z lidského nenadělám“, ale
dovedl se vnořiti v sílu Boží a odtud čerpati sílu pro svůj život.
Měl prostředek, který mu to umožnil .- vytrvalou modlitbu! „Kdo se
špatně modlí“. dí sv. Bernard, „a přece vyslyšení očekává, podoben
jest“ člověku, jenž špatné obilí do mlýna sype a krásnou mouku
dostati chce. "

'

Stojan tak nečinil; věděl proč. Měl příslib, že vytrvalá mod
litba vše zmůže. — „Cokoliv budete chtíti, proste a stane se vám.“
(Jan 15. 7.) — A on chtěl, chtěl velikou věc,po které toužili Pán,
„aby všichni jedno byli“. A proto se modlil. „Modlitba není zby
tečná,-" napsal, .nebot je vždy skutkem. jenž patří ad cultum reli—
giosum — k náboženské úctě Boha — jest prosbou k nejvyššímu
Pánu a dobrému Otci, a prosba jest mu milá jako prosba dítka,
které prosí za něco, co mu otec ustanovil dáti." Stojanovo srdce
.bylo hluboké. Do toho vešlo hodně nadšení pro svaté věci.A tento
zápal dovedl uplatnit. „Kolik citů vůle Boží mně do nitra mého
"vloží, tolik dám do svého díla, pokud stačí moje síla“, říkával. A
všechen oheň vložil do modlitby — za Slovany. A k modlitbě vo
Jal všechny lidi dobré vůle. Zvlášť doporučoval prosbu Otčenáše,
přijď království tvé. „Za trojí království prosíme“, píše.- .,za krá
lovství v nás, království vůkol nás a království nad námi . .. Mod/íme
se za království v nás, aby Bůh víru. naději a lásku do srdcí na
šich vlil, a ty ctností v nás rozmnožil, by “skrze víru, naděj. a lásku
v nás panoval... Prosíme za království vůkol nás, aby království
Boží na zemi, církev katolická, více a více se šířila a upevňovala...
A modlíme se za království nad námi, by nás Bůh jednou do krá
.lovství nebeského přijal.
Sa'm pak předcházel příkladem. Nikdo neví, kolik mší sv. obě
toval na tento úmysl, kolikrát přešla modrá zrnka růžence po cestě
ve vlaku jeho prsty. A kolik chvil ztrávil před svatostánkem, dorá
žeje na milosrdenství Boží. Kroměřižané měli dosti často příležitost
vídati v pozdních nočních hodinách kráčeti temnou postavu směrem
!: bočním dveřím chrámu sv. Mořice. Stojan nepominul kostel nikdy,
at šel jak chtěl pozdě z nádraží, sotva únavou kráčeje. Zastavi/ se
u dveří, ruka se zvedla ke klice, ale dveře nepovolily. Bylo již pozdě.
kostel zavřen. .. A tehdy postál aSpoň u dveří 5 kloboukem v ruce.
at bylo pěkně nebo pršelo, a obrácen ke kapli mariánské, v níž
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před Spasiielem ve svatostánku ukryiým blikalo mainé sve'ilo věčné
lampy. šepial slova modlifby. Za koho?... „Bože. spas Slovany/“
Bez pevného základu životního — silné víry — nic nemůžeme
učiniti. .Na pevném základě živofním dovede hafo/ik díla velkolepá,
vznešená. obrozujíci. — vyznává Sfojan. On měl víru Íakovou prosfou
a silnou víru, jaké jen jesi duše schopna. Vycházelo z niira přepl
něného cify lásky Boží. které v něm budila h/avne' poufní místa. a
měla pevný cil: pozdvihnouii nejen sebe. ale i jiné lt živoiu víry.
Hlubokým duchovním životem došel poznání ceny nesmrfelné duše.
Z plna srdce volával časfo: „Pane, dej mi duše. osiafní vezmi!“
poznáním ceny duše dochází i opravdového poznání pokladu víry
a přichází [[ závěru. že víra je sluncem v živofé člověka. A profo.
se snaží dáli pravou víru všem, především nejbližším brafrům slo
vanským. kieří ji zfrafili. Deporoučel Slovany vífězné Ochránlryní
Moravy na posv. Hosfýně, iam u jejího olfáře čerpal lásku ke všem.
Obracel oči všech Slovanů ke sv. Cyrila & Meiodčji na Velehradě
a volal je tam na unionistické sjezdy, aby u hrobu sv. Metoděje
čerpali rozkolní Slované touhu po spojení, kafolíci pak, aby zde
prosili svafé brairy o přiSpé'ní v fomio díle.
K nám, svým duchovním synům. obrací se sfále s prosbou,
abychom neopoušiéli brázdy, kterou on začal. Volá nás k hrobu
Meiodovu a lt hrobu svému, abychom fam načerpali síly a chuii
[:práci na záchrané východních bratří. Oslyšíme ienřoprosebný hlas?

+

F. Červinka :

HVĚZDNÉ SVĚTY.
Zářivou klenbou nesmírna
IV
V
V
VI
zar kdyz se svetel rozhort,
nasloucháš echa duše své
a světech těch jak hovoří.
O cestách slyšíš nesmírných,
o slávě, zkáze hloudících,
o světech lidstvu neznámých,
o mlhách věčnost halících.

+

VIV

Ta emnou píseň slysts hrát
v šarmem? strun nadzemských,
zatoužíš srdcem znaveným
po tajích světů nebeských.
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Unja brzeska.
Uplywa iuž dwa tysiace lat od chwili. gdy Chrystus Dan. Bóg
prawdziwy kierujqc sie miiošcia ku rodzajowi ludzkiemu. zaiožyl na
ziemi šwiety swój Košciói. kladac mu za cel prowadzenie ludzkošci do
iviecznego szczešcia. do radošci nieskoňczOnej, do zjednoczenia z naj—
Wyžszym Bytem. slovem do zbawienia.
] spelnia te szczytna misie matka nasza Košciói Chrystusowy. Spei
nia jq z zaparciem siebie. z wytežaniem wszelkich sil. dajqc ze siebic
wszystko. co tylko dač može. Košciói pragnie jak najwiecej dusz ludzkich
zaciagnač pod swe opiykuňcze skrzydia. aby zapewnič im szczešcie.
lulatwič osiagniecie najwyžszego dobra. czyli Boga samego. Wiemy
_przeciez',že pragnieniem Boga jest oddac' sie ludziom. obdzielač ich
_laskami juž teraz tu na ziemi. a potem wiecznie w niebi. I dlatego
ustanowii Chrystus Kosčiói na ziemi.
Ten prawdziwy. katolicki Kosčiói. który. jak jego Zaiožyciel. miiošcia
sic kieruje, patrzy z bolešcia. že tylu ludzi nie stanowi ie'go czionków;

že daleko jescze do tej chwili. kiedy bedzie jeden pasterz ijedna
owczarnia. Lecz wieksza jeszcze bolešč sprawia Košciolowi stwierdzenie
smutnej rzeczywistošci že tyle miljonów dusz. Krwia Chrystusa odku
pionych, które kiedyš z nim, pošrednikiem swego boskiego Zaiožyciela.
stanowiiy iednošč. obecnie. zerwawszy wczešniej czy póžniej wiezy miiošci
i lacznošci, 2ij w odosobnieniu. zdala od krynicy task Božych. nie
stanowiac jednej wielkej rodziny Chrystusa v Jego swietym Košcieie.
To jest ból. który wyciska izy matce-Košcioiovi. to jest smutek,
który zasepia jej oblicze. to troska, która z czoia jej nie schodzi. Nie
dziwmy sie przeto, že zawsze staraniem katolików bylo sprowadzic'
bladzacych braci chresčijan na prawdziwa droge do zbawienia. z'e
pragnieniem ich bylo i jest otworzyč skarby duchowe Košcioia. dla
oderwanych od jednošci ludów. Wszystko to da sie strešcič v okrzyku
Kóšcioia. peinym miiošci matczynej: „Wróčcie dzieci. schroňcie sie
pod plaszcz mój. bo na niebezpieczna zapušciiyšcie sie droge. która
was o zgube przyprawič može“
to myši. która spowodowaia tak liczne zabiegi w šwiecie kato—
lickim o unje z Košcioiami Wschodu. l na naszej polskiej ziemicy nie
brak bylo usiiowaň w tym kierunku. I polscy katolicy nie ostatnie
zajmowali miejsce w ruchu unijnym.
Došc' wspomnieč mez'a takiej dziaialnošci. takiego zapaiu i takiego
mestwa. jakim byl šw. Jozafat Kuncewicz. Jedna zaš z unij, jakie
Košciói zawierai z oderwanemi spoiecznošciami religijnemi. to unja
brzeska z 1596 roku. Jej przebiegowi pragne teraz kilka siów pošwiecič.
Poniewaž. jednak uczynie to w streszczeniu dlatego pomijam omawianie
podloža. gruntu na którym ten fakt historyczny wystapíi a przechodze
wyrost do czasów najbližszych unji.
_
Drzyczyny uniji byly tak po stronie katolickiej, jak równiež po
stronie episkopatu ruskiego. W Dolsce bowiem. za czasów rzadów
Zygmunta lil., najbardziej ruchliwymi w tej sprawie okazali sie jezuicy.
Dziaiali oni przez szkoiy, kazalnice i pisma. Olbrzymie wrzenie wšród
133

dyzunitów wywolalo dzielo ks. Skargí p. t. „0 jednošci Košciola Božego
pod jednym pasterzem“. dedykowane ksieciu Konstantemu Ostrogskiemu,
wojewodzíe kijowskiemu. patronowi 1000 cerkwi ruskich i dwóch bi—
skupstw: luckiego i turowskiego. Rusini jedni chciwie czytali to dzielo,
inni wykupywali i niszczyli.
A kiedy papiež Grzegorz XIII. z wlasnych funduszów založyl we
Wilnie w 1582 r. kolegium dla mlodziežy ruskiej i otworzyl dla niej
kilka burs: w Rzymie, Olomnúcu. Pradze i Brunsberdze, ruch unijny
jeszcze bardziej sie, spotegovak
Dzialalnošč katolików zaczela wydawač owoce, pomimo licznych
przeszkód ze strony akademii. založonej przez ksiecia Ostrogskiego
w Osirogu i nawolywaň Rusinów, aby dyzunici nie uczeszczali na dy
sputy jezuitów. Jednak mianowanie Michala Rahozy metropolita kijow
skim. na przedstawienie króla Zygmunta, oraz poruczenie luckiemu wla—
dyce Terleckiemu urzedu egzarchy. czyli namiestnictwa nad Rusia w miejsce
patriarchy bylo przyspieszeniem unji. Terlecki bowiem. jako sumienny
biskup, rozumial. z'e odrodzenie Cerkwi. czego z duszy calej pragnal,
najpredzej može nastqpič przez zjednoczenie' z Košciolem rzymskim.
Zachecany przez laciňskiego biskupa v Lucku Maciejowskiego posta—
novil doprowadzič do unji. Gedeon Balaban, oto drugi iniciator. Ten
qucz innemi kierowal sie pobudkami. bowiem. jako wladyka lwowski
wpadl w zatarg z bractwem stanropigjalnem i wtedy umyšlil przyjqč
unie a przez to oderwač sie od patriarchy..
Terlecki w tym czasie pozyskal dla swych zamiarów metrpolite
Rahoze i innych biskupów. & miedzy nimi meža vielkiej zacnošci Hipa
cego Pocieja. Dzieki ich staraniom uloz'ono na zjez'dzie w Brzešciu
litewskim 12. czerwna 1595 r. dwie prosby: jedna do papieza, druga
do króla.
W pierwszej dostojnicy cerkwi wyražaja zgodnie gotowošč przy
stapienia do uniji, byleby tylko przyznano nietykalnošč liturgii wschod
niej i wszystkich obrzedów cerkiewnych. W drugiej prošbie zawarta
byla myšl nastepujaca: zrównanie duchowieňstwa ruskiego :; lacieňskem
w prawach i przywilcjach im krzesel w senacie. Zygmunt HI. zgodzil
sie chetnie & papiez Klemens V111.przyjawszy delegatów tego synodu.
a mianowicie: Docieja i Terleckiego. akt unji zatwierdzil bulla Magnus
Dominus.
Gdy delegaci wrócili do kraju metropolita zwolal synod do Brzešcia
litewskiego w paždzierniku 1596 roku, gdzie miano uroczyšcie akt unji
oglosič. Zjawilo sie na nim 6 wladyków; przybyli równiez trzej biskupi
laciňscy i pelnomocnicy króla Zygmunta.
Metropolita Rahoza odnowil akt unji w cerkwi šw. Mikolaja.
odczytany przez arcybiskupa polockiego. Stad udano sie do laciňskiego
košciola panny Marii. gdzie uroczyšcie odšpiewano Te Deum. Poczem
nastqpilo uroczyste nabožeňstwo, w czasie którego ks. Skarga wyglosit
kazanie bardzo plomienne o jednošci Košciola i o požytkach z unji.
W tym samym czasie przybyl do Brzešcia ksiaže Ostrogski a z nim
dwaj wladycy lwowski i przemyski: ale ci nietylko. že nic przybyli na
synod. nie wzieli w nim udzialu. lecz odrebne olworzyli zebranie, po
stanaviajqc na niem odwodzič lud od unji. Ostrogskim wladaly tu
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bodzcc dumy. že bez niego wzieto sie do zalaíwienia tak wažnej sprawy.
Juz wiqc wtedy unie nairafila na przeszkode. Z biegiem czasu przesz
kody te množyly sie i powiekszaly tak ze strany Dolaków. panów pol
skich. jak i ze sifony Rusinów i ich duchownych. czemu przypisač
móz'na to, ze tak male owoce wydala na olbrzymiq skole, zakrojona
unja brzeska.
Niech jednak bedzie ona nam. kióry sqsiadujemy z ludami oder
wanemi od macierzy. Košciola katolickiego. pobuqu i zacheiq do pracy
na polu unijnem: niech wskazuje. ze gdy tylko bedzie dobra. ochotna
wola z jednej i drugjej sirony, unja moz'e dojšč do skutku & przez to
brainie narody pochodzqce z pnia wspólnego — plemion slowiaňskich.
polqczq sie w ušcisku serdecznošci i milošci pelnym i przybliz'q le
chwile. tak upragniynq przez Chrysiusa. kiedy sianie sie jedna owczar
nia i jeden Pasterz.

Wloclawek.

Jan Pieirzykowski.

Květoslav Bukovský CSSR., Obořistě:
l
V
V

l
/
Ideal kneze ve svetle Noveho
Zakona.
Dokončení.

Láska kněze pak má státi na víře. Člověk pracuje silou idee.
Jak intensivní bude však jeho práce, je—liidea ta zmocněna živou
vírou! Proto tolik doporučoval Kristus Pán víru apoštolům.1 Vidí-li
na nich nedostatek víry, kárá je.2 Bez víry nemohou zdárně na
spáse duší pracovat. Pracují sice a lopotí se — a výsledek — skoro
žádný. Ptají se s apoštoly udiveně „Proč“ — a odpověď — „Pro
vaši nevěrul'" Proto jednou prosili samí apoštolé Krista Pána: „Při
dej nám víry.“ Je té víry třeba, aby se laska k povolání nezvrhla
v řemeslo a láska k duším v lásku k tělu. Kněz musí mít srdce
čisté “jako křišťál a pevné jako démant!
Kristus Pán chce dále, aby jeho kněží i mezi sebou byli spojeni,
sjednocení. Pravda, mělo to zvláštní význam pro prvou dobu Církve
tak těžkou. Dnes ale vše se dává do služeb proti Církvi! Proto jest
i dnes třeba pevně semknutého šiku. I pro snahy apoštolské platí:
„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam já jsem
uprostřed nich.“5 Ale zvláště v době tklivé poslední večeře jim kladl
Kristus Pán na srdce tuto soudržnost. Vždyť po této jejich vzájemné
láScepoznají věřící, že jsou učedníky-poslanci Ježíše Kristaf' ne však
vůdcové slepí, řed nimiž varoval.
I na této ásce společné staví Božský Mistr zdar působnosti
apoštolské. A dává všem příklad lásky vzájemné: „Příklad zajisté
1 Mat. 6, 30 cfr. Luk. 12, 28
Mat. 17, 19 cfr. Luk. 17, 6
Mat. 11, 21-22 cfr. Mar. 11, 21-24
2 Mat.8, zócfr. Mar. 4,4o;Luk.8,25

Mat. 14, 31
jen 14, 10—12
Jan 10, 27—29
Mar. 16, 14
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3 Mat. 17, 19 (=„pro malou
víru svou"
4 Luk. 17, 5
5 Mat. 18, 20
6Jan 13, 35

dal jsem vám.“' A jak záleželo Božskému Srdci dobrého Pastýře na
této vlastnosti kněží! Když jedl naposledy s učedníky touženého
beránka, čtyřikrát dle sv. Jana na ni klade důraz2 a velekněžskou
modlitbou ji všem vyprošuje: „. . . aby jedno byli . . . Otče . . .!"J
Tak chce mít Bůh kněze své vypraveny, aby idee vykupitelské
měly zajištěno vítězství!
Nedivme se! Dílo vykupitelské má tak ohromný obsah! Bohu
čest — spása duším! To jsou dvě těsně k sobě přiléhající složky jeho.
Obsah tohoto díla je něco tak velikého, vždyť vyplnění jeho při—
vedlo Syna Božího na svět s nebe, aby ho povýšilo na potupném
kříži! K tomu byl poslán, aby přivedl svět do náruče Otcovy. K tomu
též vysílá své kněze: „Jako mne poslal Otec, tak i já posílám Vás.“
5 touže mocí, s týmž účelem.
Slovem i příkladem vštěpuje V srdce budoucích pracovníků na
na tomto díle, jak jsou mu ty dvě idee drahé!
On zcela se podrobil vůli Otcové. Tak ho oslavuje. ,.Nebo jsem
sstoupil . . ., abych činil vůli toho, který mne poslal."-" A prohlašuje:
„Já živ jsem pro Otceť“ Ano, hlásá jen to, co chce Otec.7 A vy
znává: „Já ctím otce svého . . . já nehledám slávy své.“3 On modlí
se k Otci: „já tě oslavil."9 A v šum oliv v zahradě Getsemanské
zní jeho umdlený hlas: „Otče, . . . ne jak já, ale jak ty chcešl"10
Tak mluvil a jednal Pán a Mistr. Tak chce, aby jednali i jeho
důvěrní přátelé-kněží. Zásadou jejich má býti Janovo: „On musí
růsti já pak se menšiti.""Proto též na prvé místo V Otčenáši klade
prosbu za oslavení jména Božího-Boha.12
Aby snad nepracovali pro sebe, svou slávu, vychovává je v po—
korném smýšlení: „Beze mne nemůžete činiti nic."U Na praktickém
případě ukázal to Pán učedníkům při druhém jejich povolání. »Místře,
po celou noc pracovavše, nic jsme nechytili.<<"Hle, toť výsledek
námahy lidské! I podmínky byly říhodnější k práci —a tak ža
lostný výsledek! Když však pomáhá Pán, tu i při nepříznivých
podmínkách překvapující zdar. Tak to bylo v rybolovu na jezeře
Genesaretském, tak to bude i v oceánu lidstva: „Neboj se, od toho
času lidi budeš lovíti.“'5
Ano, apoštolé nemohou býti hrdi ani na to, že jsou učedníky
Krístovými: „Ne vy jste mne vyvolili, nýbrž já jsem vyvolil vás.“16
„Já ze světa vyvolil jsem Vás."n Ano, on „povolal k sobě ty, které
sám chtěl“.18Sv. Pavel pak na této nauce staví poučení Židům:
„Nikdo nebere té důstojnosti sobě sám, nýbrž jsa povolán od
Boha".'9 Vždyť, ani Kristus neosobil si sám důstojnosti Velckněze",20
nýbrž dal mu ji Otec.
elan & 49—50

15Luk. ;, :o

2Jan 13, 14, 34—35, 14,

“Jan 13, 1;

9]an

16 Jan 15, 16

12—13 17
3Jan 17, za

10 Mat. 16, 39 cfr. Mar. 14,
36, Luk. 22,24

17 Jan 15, 19
18 Mar. 3, 13

4Jan zo, z1
5Jan 6, 38

" Jan 3, 30
12 Mat. 6, 9, cfr.Luk. 11, 12

19Žid. ;, 4
20 Ibid. 5

ójan 6, 58
71311 12, 49—50

13Jan 15, ;
" Luk. ;, s

17, 4
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A jistě tentýž vychovávací účel_měla ona slova Páně: „Jiný
jest, jenž rozsévá a jiný, jenž ž_ne.]á jsem/Vás poslal žnouti, o čem
Íiste nepracova11."l Nemohou 81 tedy _zakladatl _na své práci. I když
se namáhali se všech Sll, mají vyznat1: „Serv1 mutiles sumus."2-]ak

smutné b bylo, kdyby platilo o kněžích Kristových, co zaznamenal
sv. an o idech: „Milovali slávu lidskou více, než slávu Boží."5Jakou
'vš _gloriolu vznešenosti opřádají kol hlavy kněze Božího slova
sv, Pavla: „.. .Bůh je svědek! Ani jsme nehledali slávy od lidí, ani
“od vás, ani od jiných“,4 ale „všecko činím pro evangelium“.5
A přece již zde na zemi má kněz slávu! „Vy jste sláva naše“,5
píše sv. Pavel 3 chloubou Thessalonským. Věrnost věřících ke Kristu,
na níž a oštolé pracují — to je sláva jejich. Jak vznešená to sláva!
D
' zájem Kristův byly — duše. Pro ně žíznil na kříži. A kříž
byl poslecírní molový akord jesliček! Pro duše naříkal. Vzpomeň
jen na slova: „Líto jest mi zástupu.“7 Nevztahovala se tato lítost
v hlubinách Božského Srdce jeho i na duše, jež neměly pokrmu?
„„A kd ž viděl zástupy, měl lítost nad nimi, ...že ležely jako ovce
_rozptýlény, nemajíce pastýře.“8 Pro ně pak volí si apoštoly, dává
jim moc a posílá je na prvou misii.
Krásně naznačil tuto činnost Spasitele Isaiáš. 9Chudí, usoužení,
ubozí! To je předmět lásky Kristovy. Prokazuie dobrodiní tělu,
aby získal duši, a s jakou úzkostí se snaží, aby kněží i'tuto jeho
ideu přijali za svou. Proč tak často před apoštoly o spáse duší mluvil?
Proč stále zdůrazňuje, že přišel duše spasit? Ve sv. evangeliích jest
takových míst 52. Jen u sv. Jana v kapitole šesté až osmé jest to
řečeno patnáctkrát!'0a v kapitole sedmnácté čteme to šestkrát."
Jak ohromný dosah mají ty dvě idee vykupitelské, na nichž
pracoval sám Bůh! A jak pracoval! Nedbá ani potřebného odpo
činku12a dává dokonce nelibost na jevo — „ale . . .Ježíš mrzel se nad
tím“,15protože apoštolové mu v tom překážejí. A jak býval apo
štolskou prací znaven, vidíme z vypravování o bouři na jezeře Ti
beriatském. Byl tak unaven, že mu dali učedníci v zadní části lodi
podušku," kde odpočíval „a když se plavili, usnul“.15Sv. Jan nám

ukazuje též obrázek únavy Pána: ,Ježíš jsa cestou unaven posadil
se u studnice“16 Bylo to v poledne, kdy Orientálec nevychází. ár
lásky Božského jeho Srdce k duším byl silnější, než vysilující ů al
východního slunce. Ježíš se věnoval zcela svému poslání. „Syn čo
věka nepřišel, aby se mu sloužilo, nýbrž aby sloužil a dal život
svůj na vykoupení za mnohé.“17Tak často prohlašuje opět a opět,
že chce spásu duší.9 Přišel dát za ně život,13 ano, dává se jimi za
pokrm.19
lJan 36—38
6 1 Thes. 2, 20
2 Luk. 17, to
7 Mat. 15, 32
5Jan 12, 43
8 Mat. 9, 36
4 1 Thes. 2, 5—6
9 Is. 61, 12
5 1 Kor. 9, 23
10 Jan 6: 27, 38, 39, 40, 44, 58
7: 16, 28, 29, 33
8: 16, 18, 26, 29, 41
" Jan 17: 3, 8, 18, 21, 23, 25

12 Mar. 10, 13—14 cfr. Luk. 18, 1;
'3 Mar. 10, 14 16 Jan 4, 6
14 Mar. 4, 38
17 Mat. 20, 28
15 Luk. 8, 23.
16 Mat. 18, 11; 9. 13 Luk. ;, 32;
9, 56; 19, 10 Mar. 2, 17
17 Mar. 10, 45 cfr. Jan 10: 10, 15,
17, 1
'
"3 Jan 6, 33
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Tak naznačuje učedníkům, že toto povolání vyžaduje všech
sil člověka.! Praví k nim: „Kdož by pak ztratil život svůj pro
mne, nalezne jej.“2 A ukazuje jim, kam až má jít láska k duším
oním překrásným podobenstvím o zrnu pšeničněm.3
Chápeme jasně, proč žádá Pán od kněze lásku exklusivní. Vždyť
svěřuje rukám kněze své závratné plány s lidstvem —s národy, jež
mají naplnit říši nebeskou prací kněží. Je to dojemné! Bůh spoléhá
na kněze jako bojovník na svůj luk. Jím střílí šípy své lásky, svého
milosrdenství po srdcích lidských. Běda, kdyby byl kněz pro Boha
„arcus dolosus"!
Poznání velikosti a odpovědnosti vznešeného kněžství diktuje
duchovnímu titanu, sv. Pavlu slova: „Běda mně, kdybych nekázal!“*
O knězi, jaký vzor máš ve sv. Pavlu, který tak pracoval, že
mohl říci: „Já zajisté nosím jizvy Pána Ježíše na těle svém.“5 Takoví
kněží obětují se zcela. Přinášejínejen duším evangelium, nýbrži „s chutí
. . .i své životy“ ve dne v noci pracujíce“.7 Obětní zápal ruměnil jim
líce osmahlé, když vycházeli k práci provázení věštbou Velikého
Mistra: „Jestli se mne protivili, i vám se protiviti budou.“3 Ale jdou!
S kříže slyší „Zízním! !“...
Při pomyšlení na drahé duše mohutná cholerická povaha sv.
Pavla stává se nápadně něžnou: „Ale stali jsme se maličkými upro—
střed vás. Jako matka chová dítky své."9 () svatá lásko kněžská,

co ty bys nedokázala!!?
Co námah a nebezpečí podstoupili průkopníci křesťanství! Kam—
koli vetkli božský pluh nauky, všude čekalo je pronásledování. Doma
i v cizině. Avšak oni šli splnit ideály Kristovy. Sv. Pavel se chlubí
v desíti verších Korinťanům, co vše vytrpěl.lo Trpěl od Židů i pohanů,
ve dne v noci, na moři ina souši. A vše to pro duše: „Všecko Všemuči
něn jsem.“ " Kněz má tak pracovati na spáse duší, že by mohl říci: „Všec
ko snáším pro vyvolené"12 „I sám sebe vynaložím za duše vaše.“13
A přes to, jak často je kněz raněn jedovatým šípem nevděku
tak, že může užíti slov Vězně Kristova: „...ačkoli velmi vás mi
luji, málo jsem milován.“"
Jak jsi veliký, knězi, když chceš raději trpět a pracovat pro
duše, než se radovat s Kristem ——
dle vzoru sv. Pavla.“ Nedivím se
však, knězi, tvé obětavosti! Vždyť pracuješ silou mocného Bohal!
„Láska Kristova pudí nás."mA celé srdce tvé zaujímají duše nesmr
telné! „V srdcích našich jste?"7
Jak vznešený je kněz! Často boří časně pohodlí a klid svůj
i štěstí své časně, aby z jeho rozvalin vybudoval chrámy v srdcích
lidi a je zasvětil na jméno Boží!! .
toto sebezmaření, odstrčení sebe do nejzazšího kouta je dnes
tak nutné. Prvá Církev triumfovala jen po úžasných obětech kněží
Kristových. Proleť jen Skutky apošt. a dáš mi za pravdu!"5 Obětí
1 Mat. ro, 39

6 1 Thes. z, 8

10 zKor. 11, 15-33
11 1 Kor. 9, za
12 : Trim. :, 10
13 zKor. 12, 15

" Ibid.
15 Filip 1, 23-25
16 zKor. ;, 14
17 ] Kor. 7, 3

2 Mat. 16, z;

7 Ibid. 9

3 Jantrz,z4-26
* rKor.9, 15

8 Jan 15, 20
9 I'I'hes. :, 7

5 Galat. 6, 17

18Sk.: 4, 18-21; 5, 17—18,40—42; 9, 23-25;
16, 22—23; 21: 30—31,375 23,14'15
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14, 18;

je třeba i dnes. Vždyť i dnes lidstvo sténá. Není pravé radosti..
Rozloučila se s duší neboť se s duší rozloučila milost. Nad lidstvem
e slétá šero!
knězi, tys oheň! Zasviť...! Ukaž lidstvu, že sku—
tečně štěstí čeká na ně jen u nohou Kristových. Lidstvo tiskne přátel—
sky pravici hříchu! Č) posv1ťhříchu svou cností do tváře, ať zalekne se
lidstvo! Hle! Co duší tone na dně proudu života! 0 knězi, vrhni tam
své sítě!Viz tu zhoubu! Hřích se směje lidským slzám, protože se lidé'
smáli slzám Bohočlověka! Íežíš čeká. . .! „Vy jste přátelé moji"l
Konečně nelze mi pomlčeti ještě o jednom ideálním rysu kněze
Kristova ——
o poměru jeho k Nejblah. Panně Marii.
Když dokonával oběť Velekněz v pravém slova smyslu na pa
hrbku Kalvárském, myslil též na to. V této chvíli, kdy trnula ne
besa a tměla se země, napsal nejsvětější krví svojí závěť — závět'
svojím kněžím. „Tehd uzřev Ježíš Matku a učedníka tu stojícího,
dí Matce své: Ženo, h e syn tvůj ! Potom dí učedníkovi: Hle matka
tvál"2 Sv. Jan -—novozákonní kněz — zastupoval zde na prvém
místě kněze! jemu a kněžím na prvém místě patří péče o Matku.
Boží. Knězi, máš pečovat o tu, která umožnila Věčnému Slovu, že
mohlo splnit svou touhu tr ět, oslavit Otce —spasit duše, projeviti
výsostným způsobem svoji ásku!
Jak byla Bohorodička asi Ježíši drahá! Sv. evangelisté téměř
zcela opomíjejí naznačit onen něžný poměr mezi Synem a Matkou.
Proč? Maria P. byla Matka Božského Velekněze i Církve. A sta—
rostlivá matka je tak neznáma veřejnosti. Pracuje tiše, nepozorována,
ale činnost její jeví se ve v chově. Zde třeba hledat pramen té ve
liké lásky v církvi jerusal mské k Nejsv. Svátosti a Církvi sv. A ten
svůj poklad — Marii P. — svěřuje Ježíš svým kněžím. Mají hájit její
čest. Viděli Ježíš Božským okem daleko — až k večeru celého světa.
a viděl ty záštiplné útoky na svoji Matku.
Církev sv. zve Pannu Marii matkou kněží. Kněz tak často—
Otřebuje srdce mateřského. Mnohdy mu starost vyorává na čele
Erázdu za brázdou a vichřice sklamání láme v jeho kněžské duši
zelené sněti svatých tužeb — rve nadějný květ ideálů. Tenkrát je
mu ona Oporou. U matky kněží a královny apoštolů rozkvétá jeho
líce novým ruměncem svatého nadšení. Jistě, že žehná se zvláštní
láskou ona, která Krista pro vykupitelský úřad vychovala těm,
kteří v díle tom pokračují!
K závěru se mi zase vynořuje v duši myšlenka: Humeris ange
lias formidaudum. Vždyť tolik toho žádá Pán na slabém člověku!
Ano žádá, ale též pomáhá. Dal kněžím starostlivou Matku. Sám
pak sílí učedníky velikolepou myšlenkou: „Doufejte, já přemohl
svět."3 Jde k Otci, aby jim poslal utěšitele —posilu Ducha W." A bude
vždycky po jejich boku: „Já s vámi jsem až do skonání světa.“5Proto
ten hřímavý výkřik duše Pavlovy: „Když Bůh s námi, kdo proti
nám!?"6 Proto vpřed! Vítězství máš, knězi, jisté —jen bojuj „jako
bojovník dobrý Krista ]ežíše“.7 A sil tě svatou hrdostí, věrou a sta—
tečností dýšící: „Vím komu jsem uvěřill“3
1Jax115,14
2Jan 19, 26-27

5Jan 16, 33
4Jan 14,16, 16,16, 7
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5 Mat, 28,18
6 Řím. 8, 31

7 zTim. :, 37.
3 zTim. 1, 1

F. Cb., Olomouc :

Původ biblické „Tabulky národů,).
Hrůzyplný biblický obraz vyhlazení nespravedlivého lidstva
potopou jest vystřídán idyllickým vyprávěním, jak se Bůh po po
topě otcovsky staral o Noema a jeho potomstvo. Vylíčiv požehnání
Noemovo synům i kletbu Kanaanovi a stručně se zmíniv o Noe
mově smrti, vypočítává biblický spisovatel potomstvo synů Noe—
mových, Sema, Chama aJafeta. Tyto rodokmeny synů Noemových,
jimiž jest vyplněna IO. kapitola Genese, jsou známy pode jménem
„Tabulky národů“. Podávají totiž obraz roztřídění prvotních ná
rodů po světě.
Do jaké míry jsou ověřeny zprávy biblické Tabulky, nebo
lépe, jak věrohodný byl pramen, z něhož autor čerpal? Historický
ráz se Tabulce upříti nedá. Proti ostatním rodopisům knihy Genese
uvádí Tabulka i údaje zeměpisné a dějinné, čímž si zřejmě činí
nároky na historický charakter. Než není nezajímavo zkoumat pů—
vod Tabulky i z touhy zvědět, jak se mohla zkazka 2 tak dáv
ných dob, o nichž nic určitého nevíme, zachovat, až ji zazname
nal svatopisec.

,

Všimněme si_tedy z ní několika fakt, z nichž by bylo lze
poznati dobu jejího složení, případně i jejího autora.
Ostrý útok rationalistické kritiky proti mojžíšskému původu
Tabulky pozbyl už dávno své síly. Z naší strany totiž můžeme
uvésti řadu momentů, vzatých z textu Tabulky, na jejichž podkladě
nezbývá nic jiného než připustiti sepsání její v polovici druhého
tisíciletí př. Kr. Knabenbauer podáva trojí důkaz: Mezi Jafetovci
jsou uváděny jen ty národy a kmeny, které se objevují ve vzdá
lenějším nám starověku. Není v Tabulce zmínky o kmenech důle
žitých, ale teprve později vystoupivších, kteří by jistě neušli o
zornosti tak důkladného spisovatele,jakým beze sporu autor Tabulky
je. Na př. mezi syny Javana (ve verši 4.), kteréžto jméno u vý
vchoďanů označuje eky, chybí některé kmeny, především Dorové.
Nemohly by chyběti, kdyby Tabulka byla napsána jen o málo sto
letí později.
Druhý důkaz Knabenbauerův spočívá na v. 14., na poznámce,
že Filištínští vyšli z Kasluchima. V době královské znali Israelité
dvojí stěhování Filištínských; jedno před východem Israele z Egypta,
z Kasluchima, a jiné, pozdější stěhování z ostrova Krety (jak je a
tmo z nápisu na pomníku Ramsa III., kol r. 1300.) Text „Kas u
chim — odkud vzešli Filištínští" předpokládá jen jedno, starší stě
hování Filištínských. Tedy původ Tabulky spadá do doby mnohem
starší než 1300 př. Kr.
I kdybychom připustili s rationalistickou kritikou, že vložka
„odkud vzešli Filištínští“ je pozdější glossa— čehož však rozumně
hájiti nelze — nalézáme novou opěru v třetím důkazu. Uvažujme
pozorně kmeny kanaanské a údaje jejich území v 15.—2o, Proč
pominul spisovatel ve svém popisu kanaanských obyvatelů mocné—
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ho města Tyru? Vůdcovství ze Sidonu na Tyrus přešlo asi v době—
1200 př. Kr. Od té doby byl Tyrus významným střediskem poli
tičkého, života Féničanů a zůstal jím po pět století. Nelze si s do
statek vysvětliti, že hebrejský spisovatel pominul docela bez po
známky přední a nejdůležitější kmen fénický. Dlužno předpokládati,
že Tabulka byla složena před rozkvětem města Tyru. Nelze namí

tati, že spisovatel neznal fénických politických poměrů, kdyžtě
vztahy mezi Israelem a starověkou kněžnou moře, obchodním mě
stem Tyrem, jsou známy. Vyvrcholily v době královské za Ša
lomouna.
Autor, jehož důkazy pro mojžíšský původ Tabulky jsme uvedli,.
takto posléze konkluduje:* „Dokud z Tabulky nejsou dedukovány
zeměpisné a dějepisné údaje, které jasně a zřetelně nesou stopy doby
pozdější, dotud nemá vědecká kritika žádného podkladu a opěry,
ze které by mohla útočiti proti době napsání, jak pro ni svědčí

tradice?
Úmyslem autora Pentateuchu nebylo psáti knihy historické,

ale přece musel užíti historických událostí jako kostry, na níž by
připjal vyprávění dějin božského hospodářství spásy. Tabulka za
padá myšlenkově do vyprávění biblického velmi vhodně. V důle
žitém okamžiku, než začne líčiti, kterak Bůh dal vzrůsti národu
israelskému, jako na obraze zachycuje v_ní všecko příbuzenstvo
pozdějšího praotce národa israelského, Abrahama. A nejen to! Vy
mezuje se tu orientálním způsobem jeviště, na němž později, v čase
od Boha určeném, stanul národ vyvolený. Tím však vtiskl do vy
pravování stopy po sobě.
. Sbíraje jména národů a kmenů, jistě je autor nevřazoval do
Tabulky jen nahodile, jak mu napadla, Vedle rodové posloupnosti
měl ještě jiné hledisko, z něhož řadil národy. Čteme-li jména oněch
národů v Tabulce z mapy, vyvstává nám bezděky představa, jako
by spisovatel, stoje v duchu nebo ve skutečnosti v nějakém cen
trálním bodu, vypočítával nejprve okruh vzdálenějšíchnárodů a pak
bližších. Semitské kmeny jsou rozloženy kruhovitě okolo tohoto.
centrálního území. Než ku podivu! Oním centrálním územím není
ani Egypt, ani Palestina, ale vše ukazuje na pravlast Israele, na Ba—
bylon a Chaldejsko a odtud jsou národy v pravidelném sledu vy
počítávány. Tento základní rys a toto seskupení jistě není bez
příčiny a bez významu.
Nedosti na tom! 19. verš Tabulky zřejmě předpokládá, že
Sodoma a Gomorrha nebyly ještě zničeny. Nepopírá se tím tvr—
zení o mojžíšském původu Tabulky?
Nesrovnalosti, jež se v Tabulce vyskytují, je možno vysvětliti
posunutím počátků Tabulky do Abrahamovy doby. Ba, Humelaur
správně předpokládá, že některé prvky naší Tabulky kolovaly
v ústech lidí jistě už dlouho řed Abrahamem. Píše :** „Srovnej jen,
jak u Arabů rodokmeny lidí i koní si takřka z ruky do ruky
* Katholik, 1870, II. na.
** Humelaur Com. in Genesim, str. 299.
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odevzdávají a rozšířují... O rodech synů Noemových počali zpí
vati v zemi Sennaar Noachovci, když se shromáždili, aby prosla—
vili jméno své, dříve než se rozptýlí do všech zemí. Rodokmen
nejprve vypočítával jen syny Noemovy, později též potomstvo
jejich. Když byli národové z roviny Sennaar rOZptýleni, nesli si
tento prvotní rodokmen s sebou. Ale ten došel u jednotlivých ná
rodů různých změn. Jména tří patriarchů a jejich synů, kteří roz
rostli v četné kmeny, si uchovali všichni. Avšak z oněch kmenů
odštípené větve jen ty si každý národ uchovával v pamětí, s kte
rými měl častější styky, protože bydlely blízko."
chrejcc Abraham,. postupně se dostav do nových končin,
rozšířil svůj původní rodokmen zprávou o rodech a území svých
příbuzných Jektanovců, o území Kanaanských, mezi nimiž se usa
dil a o rodech synů Misraimových či Egypťanech, s nimiž navá—
zal styky. Nyní porozumíme verši 19., jenž mluví o existenci So—
domy. Ve v. 8.—1;. připomenul Abraham vládu Nimrodovu, jemuž
patrně se svými byl podroben.
Myšlenka, že možno hledati počátky Tabulky v době tak
dávné, nic nepřekvapuje, uvážíme-li jen, že Abraham pocházel
“z Chaldejska, z kolébky assyrské vzdělanosti, a že žil v době vy
soce kulturní.
\
Zbývá ještě o těch údajích Tabulky pojednati, které Abraham
podle všeho neznal. Především to můžeme tvrditi o synech Java
nových, t. j. o obyvatelích Řecka, Italie a ostrovů ve Středozem
ním moři. Tuto ostatní část Tabulky napsal asi muž, který měl
“věrné zprávy a kterému nescházelo talentu a kritického ducha, aby
mohl sledovati a v kresliti vztahy mezi národy. Je to muž, rodem
Israelita, vychovaný, na dvoře egyptském, jehož veškero staré po
dání považuje za spisovatele a posledního uspořadatele Tabulky.
Podle Tabulky mají všechny národy jednoho společného pra
otce. Hluboký mravní srnysl tedy vložil Mojžíš do 10. kap. Ge
nese. Měla Israelity upamatovávati na bratrství všech lidí, než

+

Ejemu začal učiti Kristus. V Tabulce leží před námi nejstarší doku—

ment hlásaného bratrství národů. Z ní promluvil Bůh sice už před
čtyřmi tisíci léty, ale do věků.

]. M. C. SS. R. Obořiřtě:

Něco 0“unionismu.
S příjemným překvapením kmitla se mi před očima prosba
redakce Musea na obálce 4. čísla: „V příštím čísle chtěli bychom
něco o unionismu." Na začátku roku tázal jsem se sám sebe: Najde
se už letos pro myšlenku svatého sjednocení — byť skromné —
místo v Museu?
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Než Museum svým nynějším rozsahem jest asi příliš těsné forum,
než aby pojalo nadšení, přemítání, snahy a kněžské ideály, jež oži
vují několik set bohoslovců. Tedy ani unionismus! A přece v tomto
ohledu vycítil jsem bezbrannou, tichou výtku v Cyrilomethodějské
hlídce jitra: „Středem cyrilometodějského hnutí mezi studenty mají

býti kněžské semináře..."l
Šťasmějšíjsou bohoslovci ljublaňští, kteří by tak právě už nyní
svým „Akademickým Cyrilometodějským Kroužkem" mohli plniti
naděje a očekávání katolického studentstva. Kéž jejich příklad stane
se naším československým bohoslovcům vzpruhou k organické práci
unionistické!
Ljublanští mají záviděníhodné štěstí, že mohou slyšeti povely
a dýchati zápal hlasatele Bratří Soluňských, jímž je univ. prof. Dr.
Fr. Grivec. Jeho hlas volá i ke všem katolickým Slovanům: „Jest
svrchovaný čas, aby se naše bohoslovná i světská věda orientovala
směrem východním."2
Snad už nadešla doba, aby katoličtí Slované platili úroky z ka
itálu, z něhož těžili 1050 let! I v našich zemích dřímá jistě dosti
látentních sil, neboť muž Boží, jakým byl arcib. Stojan, nebyl by
pojal úmysl založiti zvláštní řád pro unionickou práci,
y y ne
věřil v jeho prosperitu. Velikého díla sv. sjednocení nedokonají
kongresy samy, vzájemné poznání a sblížení Východu se Západem.
Jsou jednotícím nutným základem pro pevnOu stavbu. Je třeba však
modlitby, oběti — i obětí osobních. Bude nutno odvážiti se i na
dostřelnou čáru. Veliký metropolita lvovský a „mučedník za sv.
unii" Ondřej Šeptycký napsal prosebně: „Potřebujeme pomoci zá
padní Církve a nepochybujeme, že se nám jí dostane. Ovšem, aby
se s užitkem mohlo pracovati, musí budoucí apoštolové přinésti
v oběť i svou příchylnost k latinskému obřadu.“5
eský student — bohoslovec, proniknutý duchem Slovanských
Apoštolů, vyjímal by se dobře dnes mezi 0. O. Jesuity v Albertýně
(jsou tam už jeden — dva Češi) nebo mezi redemptoristy české
provincie na východě naší republiky. Před několika týdny též ge
nerál dominikánů, P. Gillet, zdůraznil a poručil české provincii
apoštolát unionismu. Zajisté budou mobilisovati co nejvíce sil. Ide
ální slovenský kněz, P. Zorvaň, který přijal východní obřad, pa—
storuje požehnaně mezi opuštěnými Rusíny na východním Sloven
sku. Jest dosud ——pokud vím — jediným neřeholnírn knězem,
jenž zaměnil latinský obřad, za východní.
Než o těchto věcech šířiti již není kdy na konci roku.
Kéž VI. unionistický kongres velehradský a měsíc červenec
stane se šťastným mezníkem v unionistickém hnutí československých
bohoslovců! Kéž se stane!
1 Č. 3. str. 84.

+

,

2 Pravoslaví Kroměříž, 1921, str.-—
112; přel. M. Chudoba;

dobrá introdukce

do východních otázek.
3 Missions Bénedictines 121, 187... — Die kath. Missionen 1921—22, str. 91.
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Hrst aforlsmu o umění.
I.

Řekne—li se dnes slovo umění, rozumí se tím vždy Všechno
možné, jen ne to, co opravdu jest uměním. Moderní lidé, doko—
nale zcivílisovaní a vychovaní, považují za umění jen to, co nechce
nic od člověka, ale co jenom člověku dává. Ale oni těž nepova—
žují za umění to„ co dává člověku něco vyššího a hlubšího, ale
oni mají za umění jen to, co dává zábavu a rozkoš. Oni nevědí,
_co jest to umění. Neboť oni těž nevědí, co jest to neumění.
Slovo umění se dnes stalo jakýmsi cizincem ve slovníku všech
lidí. Jeho nádech jest poněkud odporný a mnozí mají nevýslovnou
radost, neslyší-li tohoto slova vůbec. A zdá se mi, že tato radost
v dnešní době bude radostí nejlepší a nejoprávněnější.
Moderní kultura, o níž se dnes tolik mluví a píše, zvrátila
pravý směr umění a dala mu nový běh. Tím zvrátila umění v ře
meslo nebo v komediantství. A tím zároveň nastal zánik umění.
Mluviti proto dnes o pravém, skutečném, plne'm umění, to znamená
mluviti o středověku nebo o době baroka. Nikdy však neznamená
to mluviti o XX. století, nebot toto století nebude nikdy nazý
váno stoletím umění, nýbrž bude vždy nazýváno stoletím řeme
slných a výděleěných paumění, stoletím zániku umění.
Nelze sice mluviti dnes o umění všeobecně, ale lze mluviti o
:něm jednotlivě. A to jest aspoň útěcha pro časy budoucí. Neboť
i v této době temna Duch Svatý rozdává a rozlévá své světlo
v plném jeho jasu a v plné síle jeho.
II.

Pr'avé umění, jež může býti vytvořeno jen tím, leda něco umí,
má svůj smysl jenom v Bohu. Ono má sloužiti Bohu; má směřo

vati k Bohu a jeho podstata jen v Bohu. Proto liturgie může býti
nazvána nejvyšším uměním, protože je nejúžeji Spojena s ideou
oslavy Boží.
Toto dnes tak těžko chápou tvořící lidé. Oni ztratili z obzoru
Boha, oni se odklonili od Boha, oni se odklonili od jeho řádu, jenž
ve svém obsahu jako jednu část má též řád umění, a následkem
toho oni ztratili též hlavní oprávněnost existence umění, kterou
jest oslava Boží. Jejich umění nemá řádu, jejich umění jest podřadné.
Bůh poskytuje umění jeho nadřazenost. Umění, které neslouží
Bohu, které nevede k Bohu a neoslavuje Boha, není uměním, neboť
nemá nadřazenosti, kterou uděluje jen Bůh.
„Servire Deo regnare est“ — praví známá věta, v níž je obsa—
žena veškerá nadřazenost a velikost služby Bohu. Služba Bohu po
skytuje člověku oné vysoké nadřazenosti vskutku královské; neboť
to není služba otrocká a ponižující, ale to jest služba, jež oboha
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cuje a omilostňuje. A v tom též tkví síla a význam umění, jež
slouží Bohu. Takové umění jest královské, neboť ono slouží nejvyš
šímu Králi. To není služba otroků, služba bezduchá a nenáviděná,
ale to jest služba lidské duše, sytící se Bohem a rozvinující svou
šíři z milostí a darů Božích. To jest služba lidského intelektu, za—
kotvivšího v Bohu, a lidské fantasie, regulované a umírněné řádem
Božím.
Přítomná doba vytvořila z umění služku rozumu, jenž se od
klonil od Boha. A tím nastal zánik umění vůbec.
Ale tím zároveň nastal onen strašlivý vliv zvrhlého a rozbřed
lého „umění" na národ. I v umělecké tvorbě vyžaduje se zodpo
vědnosf svědomí, neboť ona — přes všechnu úžasnou volnost a ne
spoutanost tvůrčích sil — musí býti regulátorem. těchto sil a musí
ukazovati směr.
A jestliže dnes ve veřejném životě mluvíme v pravdě a nedo—
statku svědomí, jenž vlastně jest z velké části příčinou všech krisí,
rozrůstajících se podivuhodné rychle jako vředy na hnisajícím těle
společnosti lidské, tak musíme mluviti o nedostatku svědomí též
jako o příčině krise umění. Kdyby bylo svědomí živější, oč jinak
by museli chápati svůj úkol spisovatelé, oč výše a důstojněji by se
musilo chápati umění vůbec. Pak by se nekramařilo tolik s hodno
tami duchovními a mravními, pak by se nehřešilo tolik vybičová
ním lidských pudů, pak by se nestavěly na první místo estetické
záliby a lidské títěrnosti, ale něco docela jiného.
Tu by se musilo pochopiti, že dílo takového spisovatele musí
především oslavovati Boha a sytiti svými vysokými hodnotami lid
ské duše. Neboť umění, které chce býti zváno uměním, musí pře
devším sloužiti Bohu a pak teprve lidem, jež musí vésti k Bohu,
jenž jest jeho živitelem a spolutvůrcem.
III.

Duch svatý jest inspirátorem všeho umění. Bez něho, bez jeho
přispění a bez jeho působnosti není životného a skutečného umění.
Proto vidíme dnes takovou žalostnou ubohost uměleckých
děl všude, protože tvořící lidé se odklonili od Ducha Svatého a
tím zároveň se odklonili od zdrojeumělecké jedinečnosti a velikosti.
Dnešní umělecký vkus jest dosti značně pokažen. Je pokažen
vkus u umělců a stejně je pokažen vkus kritiků a těch, kteří při
jímají umělecké dílo. Jak jinak bychom si mohli vysvětliti to šílené
a zaslepené přisahání na literární díla různých autorů? Jak jinak
bychom mohli pochopiti tu skutečnost, „že výroky několika stan
dartních „básníků" jsou evangeliem doby?
Jsme daleko od Ducha svatého. A proto máme v sobě tolik
uměleckého nevkusu. Neboť „Duch svatý,“ jak praví sv. farář Arský,
„jest světlo a síla. On jest to, jenž učí nás rozeznávati pravdu od
bludu a dobré od zlého. Jako dalekohled předměty zvětšující dává
nám Duch svatý viděti dobré a zlé ve velkém. S Duchem sv. vi
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díme všecko ve velkém: vidíme velikost nejmenších skutků pro
Boha vykonaných a velikost nejmenších chyb."
Tato slova mluví jasně a dobře. Dnešní umění prožívá krisi,
poněvadž ztratilo spojení s Duchem svatým a tím ztratilo i svou
sílu a vláhu. Bylo by třeba, aby se úpěnlivě a neustále zpíval onen
veliký hymnus: Veni Sancte Spiritus!

+

Uher :

Blahoslavená.
(Z přednášky o blahoslavené Anežce České na akademii Růže Snšilovy
fa Brně dne 12. června 1932).

„Sed in primis hoc dícendum, quod si talium tamque precipu
orum sanctorum atque ydoneorum testium Christi gleba in partibus
Lutheringorum seu Carlingorum ceterarumve christianarum gencium
contineretur, insignium miraculorum virtutibus vernans, olim gesta
hec aureis, ut ita dixerím, apicibus depinxíssent, responsoriorum can
tilena cum antifonis, adiectis sermonum exortacionibus decorassent,
cum plurimorum menibus cenobiorum.“
Tak píše v legendě o životě a umučení sv. Václava a jeho báby
Ludmily mnich Kříšťan téměř před tisíci lety. Neplatí až bolestně
pravdivě výtka starého kronikáře i pro generace současně, a hlavně.
pokud běží o památku blahoslavené Anežky Přemyslovny? Byla doba,
která snesla veškeru svou zanícenou lásku a úctu Janu Nepomuckému
a neustala, až mu Církev přiřkla svatozář, již učinila známou v ce
lém křesťanstvu. Naše doba se snaží splatit dluh našemu slavnému
světci sv. Václavu. Tomuto světci, k němuž národ lkal ve chvil
kách nejtěžších, připravil v osvobozené vlasti nezapomenutelné tri—
umfální mileniové oslavy, při kterých jeho památce vzdaly pocty
všechny obory českého tvořivého ducha.
Avšak jak jsme byli dosud nevděčni velké Přemyslovně Anežce!
Půl sedma století přešlo od její smrti, avšak její národ se dosud ne
postaral, aby jméno kněžny, jistě slavné před tváří Hospodina, skvělo
se v souhvězdí světic římské církve. A nejenom to! Jméno kdeja
kého mluvky ryjeme do mramoru a odiosní podoby problematických
velikánů zabírají kdekterý volný rynk našich měst; a myslíte, že
láska. a vdečnost k ženě tak významné inspirovala sochaře, malíře,
básníky, nadchla historiky? K pláči málo je toho všeho a nedokrev
né je to většinou, co náš národ, tak přece proslulý svým histo
rismem, položil k nohám jedné z nejlepších svých dcer. A šlechetný
odkaz její, klášter na Františku, jak ten opatrovaly věky? Otevřte
nejchmurnější stránky díla Zikmunda Wintra a Jaroslava Durycha!
Tam najdete zrovna jako zosobnění největší bídy a hrůzy z horeč
naté agonie národa — tento klášter přelíbezné řehole zpuštěný a
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vydaný běsům. A tak ponížené je toto místo rajských nadějí Anež—

ěiných dosud...
Zdá se, že u kořene zneuznání této vzácné bytosti je nedosta.

tek zájmua věděnío ní. Poznat znamená tu milovat! Ovšem
positivistická historie, která měří svými neforemnýml kadluby a udě
lala z Anežky leda zlostně zklamanou nevěstu a nerudnou abatyši,
mnoho naše vědomosti neobohatí. Spíš musíme hledat cestu kjem_
nému protoplasmatu její duše z celkové nálady té doby, ze zdrojů
její víry a z pramenů její požehnané akce.
Interpretovat dnešnímu člověku duši světice, vzdálené nám té
měř sedm
století,
je jistě věcV'poněkud
obtížná. 'My V,katolíci věříme
, Í
,
l
v obcovani svatych a proto prl vykladu Bohem mimoradně vyzname
nané bytosti musíme vzít v úvahu 1tuto závratně ohromující a roz
radostňující kOI'ltlI'lllltuživota, tuto přítomnost minulosti pro lepší
příští. Snad jenom básník, kongemální c1tem a zbožností s velkou
Přemyslovnou, dovedl by Sl tak podrobit slovo, aby se rozezvučelo
ozvěnou jejího svatého života. Nám musí stačit jen nedokonalá ana—
logie k objasnění této velké postavy. Myslím na chrám Cisterciaěek
tišnovských, dílo vyšlé z mozku a rukou hdských, postavené péčí
zbožnosti královské matky Anežčlny Konstanc1e a nesoucí v kamen
ném těle tytéž skvělé znaky své doby jako neskonale jemnější, tvůr—
čím úmyslem božím formovaná žlVOUCíbytost.
' V /
IV' ,
V'
,
f
, /
' . V
Jitrni zariva
a Cista
zaplava
světla, se
rozleva prostorami, ]CZ
, ' ,
I
I
'
I
vybudovalo us1ll, zaC1lene s oddanosti 1 vznosem k nadzemskym
výšinám. Celá stavba, osvobozená od tíživé vázanosu předcházející
doby, románské,
jadrnou
mluvou
svého prvéhol uzrávání,
svou
jas
VI
'
IV
,
l
V
nosu
a vyš51 tektomckou
ucelnosti,
osvobozenim
tihy a odusevně
,
, l ',
'
l 0
O V
V, I
mm hmoty, vy51la jasavou modlitbu diku a duvery spolu s věr1c1m,
který vstoupil do svatyně portálem orodujících apoštolů. Chrám s
klášterem je hradem ducha, bezpečnosti, spravedlnosti. Furie husit
ská jej poplení a ze zchátralosu jej vytrhne až restltuění ú51líbaro
ka, které, seVVjemně ' vc1ťuje
ve, výtvarnou
duši
chrámu,
kolem oltáře
'
'
IV
,
'
VYkOUle
neznou
llUSl rajske
zare a lztlum1 hymmcky
mohutnou
Vl
'
l
'
'
/
strldmost gotlckeho vertikalismu ladnym rokokovym dekorem. Stu—
dená vyzáblost josefinská rozleptává klášter a znesvěcuje chrám. A
teprv nové náboženské zvroucnění v c1změ pomáhá vrátit klášter
svému posvátnému účelu.
Osud tišnovského kláštera je symbolický. Je to mutatis mutan
dlS osud pražského kláštera Anežčina a její vlastní pozemské paměti
za živa 1 po smrti.
Dovede se zhostit generace, právě přicházející, čestně svého úkolu
na stále živém staveništi chrámu! Dovede nCančlt harmonii minu
lost1 a při tom budovat z opravdového tvořivého napětí a z lnSpl—
race současnosti nové monumenty k větší slávě boží? Vybudee tech
nik z almužny pokorných ferobetonový oltář Anežky Přemyslovny,

Anežky svaté?

——-<>——
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HŘBITOV V DESTI.

Už dávno čekáný příěel-a k spánku nám tiše pěl,
svou báji žalnou á monotonní v šelestech v právěl.
Slád'ounký odtok krve s růží se v keřích chyvěl
za sen — ten anděl boží odletět zapomněl.

“ Popádá nocí, dál jak milost z božích slov,
vlas dlouhý a ěesuný na dětsk' spouští rov,
_ sirotkům zpívá splniv jim touťy v snech.

“Na prázdném hřbitově zaznívá truchlozpěv:
Květiny
v šáteěkách
bláto jen,
déšť
tvářírozmokžl,
prani á nu
kosti ovíjen,
bez tvaru všechno zde, smoěené duše lem
jak křídla holubic odvátých v cizí zem.

+

Kus bílé korouhve se střemchy povívá,
po křížích rezavých des'tě chut chludivá
odtéká do kytic na hrobech. Toužíš k nim přivonět.
Nevís', že zatoužils po smrti. Nechoď zpět!

] „;jmš CSSR.,Obamu.

Íístetická hodnota katolické Dokončení.
liturgie.
_,Poesie, která je středem uměleckých snah, pokorně nabídla
»fsvéslužby nejpokomější z žen a od chvíle prvého Magnificat ne
ífppskvrněné Panny zaznívají v církvi Kristově nesčetné hymny, plné
'lyrického nadšení, prostinké velebnosti a hlubokých pravd. „Jak
: jSem plakal, Bože můj“, volá syn ohnivé Afriky, sv. Au stín „při
(tvých hymnech, při tvých písních! Jak mne povznášel s adký hlas
Étvšécírkve! Vnikal v uši mě a pravda se šířilav mém srdci a vzlet
mé: zbožnosti stával se mohutnějším a slzy mi kanuly a bylo mi
?jak blaze?1 Posvátné básně církevní nejsou dílem několika jednot
dívců, nýbrž celých národů. Staletí pracovala na jejich zdokonalení
gaiívryla v ně všechny odstíny nebeských tužeb i pozemských trudů.
j'-15„'Vefl1ikými
dobrodinci“ nazývá je Herder. „Sie gingen mit dem Ein
*—samen
in seine Zelle, mit dem Gedriíckten in seinen Kummer, in
, geluyeQNot,in sein Grab. Da er sie sang, vergass er seine Můhe;
:=
1,Confess. D(. 6 přeloženo dle Odvalila: Louis Bertrand „Sv. Augustin“ Praha
(1929) 181.
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der ermattete traurige Geist bekam Schwingen in eine andere Welt
zur Himmclsfreude. Er kehrte starker zurííck auf die Erde, fuhr
fort, litt, duldete, wirkte im stillen und ííberwand: was reicht an
den Lohn, an die Wirkung dieser Lieder?"l Věčně půvabné, věčně
svěží, věčně krásné — odkud vaše nesmrtelnost? Snad tvůrčí vele
duch skladatelů vtiskl vám nehynoucí mládí v srdce? Snad vše—
obecný charakter každé básnické tvorby — věčné mládí — dodává
vám nevyčerpatelně jarých sil? Vše to nestačilo by nám, abychom
odkryli pravý zdroj neutuchající vaší svěžesti. Kdyby jen lidské
mohutnosti, jen lidské náměty byly vaší oporou, již dávno byly
byste zapadly v prach zapomenutí! Avšak Kristus, věčně silný, a
jeho církev věčně krásná — „nevěsta čistá, svatá, bezúhonná, na
níž neshledáno poskvrny ani vrásky“, živí vás nápojem nesmrtelnosti.
Veliký mistr německý Frant. Overbeck důmyslně znázornil ve
svém díle „Triumf náboženství v uměních"2 vzájemný poměr jed
notlivých oborů estetických uměn: Uprostřed zříme Rodičku Boží
jako představitelku básnictví. V náručí drží božské Dítě; tato po—
drobnost je hluboce symbolická. Jako v tajemství vtělení Slovo tě
lem učiněno jest, podobně v poesii je myšlenka odívána jemným
tílkem slova. Než její výraz v něm je bezzvučný—němý; idea uměl
cova touží přejíti v tón, který by vnikl do neiskrytějších jejích tajů
a vyzpíval nejčistší c'íty, nejvyšší vzlet její dikce. Hudba a zpěv jsou
nutným doplňkem básnictví a naopak toto je nezbytným jejich zá
kladem. Obdobný vztah závislosti existuje mezi uměními prostoru:
plastikou, architekturou a uměními času, poesií a hudbou. Má-li este
tický výtvor básnický neb hudební zůstati trvalým, nechce-li lidský
duch dopustiti zánik svých ideí s překotným tempem času, musí
vtesati jejich hloubku do tvrdého mramoru, musí rozlíti jejich pů—
vab na bělostná plátna, musí vybudovati jejich mohutnost z pevného
kamene. _Stavitelstvím, malířstvím a sochařstvím dokončuje se ztě—
lesnění duchové myšlenky všemi směry.—"*
Overbeck naznačil blízké

příbuzenství uměn tím, že s pravé strany u nohou Rodičky Boží
umístil representanty posvátné hudby a skul tury: krále Davida
a jeho syna alomouna, na stranu novozákonm postavil sv. Lukáše,
jenž dle pověsti byl prvním malířem křesťanským, a vedle něho sv.
Jana s modelem nebeského Jerusaléma — jako symbol architektury.
Nelze si mysliti, že by katolický kult, v němž básnictví, nej
vznešenější ze všech umění, dopjalo se nejvyšší mystické exaltace,
zůstal k ostatním jeho oborům apatickým. Také ostatní umění musí
se podrobiti věčnému zákonu boží oslavy, chtějí-li býti věnčeny
diadémem královským. Odeprou-li mu svou poslušnost, zřítí se v pro—
past zániku. Proto již u jesliček Ježíškových zaznívají libé zvuky
1 Herders Werke: Zerstreute Blitter ;. Sammlung dle: Ad Schulte „Die
Hymnen
Breviers“
Paderborn
(1898)
13. 740.
— (Krásný
2 Viz Ad.
F'alh „Geschichte
der
bi
denden des
Kůste“
Freiburg
i Br. (1903)
5738,
komentář
k němu podal
sám mistr cf. Staudenmaier 1. c. 217—227). — 5 Neboť ostatní naše smysly jsou
neschOpny estetických požitků. „Dicimus pulchra visibilia et pulchros sonos; in
sensibilibus autem aliorum sensuum non utimur nomine pulchritudinis non enim
dicimus pulchros sapores aut odores (1—2, q. 27 a 1 ad 3 m).
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andělského zpěvu. Hudba staví se pod prapor božského Velekněze.
Hudba a zpěv, jejichž estetickou podstatu tvoří harmonický soulad
tónů, vítá Knížete pokoje, který umlčí navždy děsivou disonanci
světovou, skrze jehož krev bude uvedeno ve smír'vše, co na zemi
i co je v nebi (Kol. I, zo). Jaký div, že neváhala snížiti se v křesťan
ství až do podzemních pohřebišť velkoměst, kde již první křesťané
pěli žalmy a hymny chvály, díků, proseb i smíru za hnusné hříchy
pohanství. A když po třech stoletích krutého pronásledování směla
církev rozvinouti svou božskou nádheru v starokřesťanských basi
likách, když harmonickou hrou svých zvonů zvala do chrámů umění
nejširší vrstvy, zalíbilo se Duchu sv., aby vznešenOu inspirací svou
zanítil genie v církvi boží, jak učí sv. Tomáš Akv.1 Jména: Ambrož,
lev Vel., Řehoř Vel., Caldara, ]osquin, Palestrina, Rolando Lasso,
Norales, Tomaso Ludovico Vittoria, Allegri, ]omelli, Galuppi, Bach,
Haydn, Mozart, Ant. Dvořák, Beethoven, ]. Foerster jsou nejlepším
důkazem slov Andělského učitele.
A co říci o kamenné, mlčící poesii — architektuře a plastice —
v lůně nejštědřejší dobroditelky všech uměn? Dlouho trvalo, nežli
se církev oprostila od vlivu pohanství. Nemilujeť nikdy násilných
převratů, řídíc vše dle vzoru nejideálnější vlády boží Moudrosti:
„mocně a lahodně “.Teprve hluboká víra ranného středověku vdechla
křesťanským chrámům nad ozemský ráz. Hrubé, rovné linie pohan
ských svatyň zvlnila v mohutné oblouky románských a gotických
staveb, prázdné plochy jejich stěn oživila nesčetnými malbami a bo
hatými reliefy z dějin zjevení Božího. Věrností provedení předčí je
mnohdy realistické výtvory moderní, avšak v nadpřirozeném odu
ševnění celkového vzezření stěží jich dostihnou. Tichá melancholie,
čistá touha, nelíčená zbožnost, pokora a vnitřní štěstí, jež z nich
vyzařují, jsou odrazem nitra svých původců, jsou nezkaleným zrcad
lem ducha své doby. Vše je zde symbolické, povznášející, vše hlásá
věčné pravdy vtěleného Boha.
V dějinách katolického umění jeví se jasně očím vzdělancovým
božská síla Eucharistie. Mše sv. je nejen „sluncem duchovních cvi
čení, srdcem pobožností, duší zbožnosti, plamenem božské lásky,
propastí božské dobroty a převzácným rostředkem, jímž nám Bůh
milosti přivlastňuje,"2 nýbrž ona je též s uncem a srdcem estetických
hodnot všech ostatních svátostí a svátostnin. K přesvaté Eucharistii
směřují dle učení knížete theologů všechny ostatní svátosti jako
k svému cíli: „sacramentum ordinis ordinatur ad Eucharistiae consecra
tionem; sacramentum vero baptizmi ordinatur ad Eucharistiae recep
tionem, in quo etiam perficitur aliquis per confirmationem, ut non
vereatur se subtrahere a tali sacramento; per poenitentiam etiam et
extremam unctionem praeparatur homo ad digne sumendum corpus
Christi; matrimonium etiam“ saltem sua signiňcatione attingit hoc
sacramentum, in quantum significat Conjuctionem Christi et Eccle
siae, cujus unitas per sacramentum Eucharistiae í'iguratur“.3 Pohléd
neme—lina uměleckou stránku obřadů, jimiž se drahocenný olej no
1 1—1, q. 172, a 4—2—2, q. 174, a 1. — 2 Philothea II. 14.—3 3 q 65 a. 3.
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vozákonních lam vlévá do nesmrtelných duší, vidíme, že opakuje
se tentýž zjev: Čim blíže která svátost Ježíši eucharistickému, tím
krásnějším ritem je ozdobena. Jak mocně působí na nás svěcení
kněžstva a naoPak jak suchopámě stručné jsou obřady manželství
„Eucharistia autem“ dodává sv. Tomáš „comprehendit totum mysteri
um nostrae salutis; ideoque ceteris sacramentis solemnius celebratur.“l
ediný úkaz nás v dějinném vývoji křesťanskéhoumění poněkud
zarází: etapa návratu k pohanství —renaisance. Dr. Pórtzgen ve svém
klasickém díle „Das Herz des Gottmenschen im Weltenplane" říkře
odsuzuje tento směr jako odpad od nejvnitřnějšího ramene vší krásy,
od nejsv. Srdce Ježíšova.2 Jeho názor není ojedinělým,5 neboť v břit
kých větách spisovatelových skrývá se mnoho trpké pravdy. Pře
hnaný realismus nového období, zobrazující nahou skutečnost, ne—
vyhovuje nikterak naší touze po zidealisování všedního, každodenního
života. Právem žádáme na umělci, aby povznášel, vzdělával, zušlech
ťoval naše mravní smýšlení a jednání, nikoli aby zaváděl duši do
bahnisk zvířecích pudů. Renaisance je novou mohutnou větví na
stromě církevní umělecké tvorby, větví, která je zohyzděna mno
hými divokými výhonky pohanství ——
o těch nemluvíme —v jádru
však stkví se zbožnosti, prostotou a živou věrou neméně než pe
riody předcházející/' Kromě toho hlásá nám nový směr mateřskou
opatrnost církVe, jež dovedla jak ve vědě (sv. Tomáš-Aristoteles)
tak v uměních přesně vybrati a využítí z pohanství zdravých prvků
krásna a pravdy.
V době, kdy svátostným žárem Eucharistie zrodilo se na úrodv
ném úbočí města božího sladké víno nové kultury baroka a rokoka,
v severních zemích, zmatených mrazivým bludem protestantismu,
uhasíná všechno estetické nadšení. Luther byl, jak vyjadřuje lidový
básník XVI. stol. „ein Beschwert Elit Glockengiesser und Organisten...
Haldmaler, Goltschmit und Bildschnitzer...“,5 a ačkoliv lžirefor
mátor nebyl v teorii zásadním nepřítelem uměleckého snažení, ano
přál si, aby náboženské malby zdobily i domy nových křesťanů,ls
přec jeho vražedný útok na srdce všeho náboženského umění —
mši sv. — udusil navždy jakýkoliv vyšší vzlet. Zpustošená svatyně
svatovítská, královna našich dómů, a mnoho zničených uměleckých
památek u nás i v zemích sousedních, kam jen vnikl bořivý pro
testantism v kterékoli formě, bude na věky hlásati heretickou hrubost
novověkých vandalů.
Oč lepšímu postavení těšila se estetická umění v schismatickém
1 3 q 92 a 4 c. ad 3, ad 6. — 2 „Auch die Renaissance des Cinquecento
blieb eine Mumie ohne warmer Leben in žiussern Formen wandelnd. Ihre eigene Seele,
der gl'aubige Geist des Altertums war langst dahin. Ihr zweiter Vater, der Unglaube,
vermochte nicht, ihr eine neue Seele einzuhauchen . . . Es rácht sich wenn die Kultur
nicht trinken Will am reinen Born des hl. Herzens“ Pórtzgen o. c. Trier (1904)3 237.
— 5 Srov. Fih o. c. 502—504. — 4 Allein die Auffassung der guten Meister ist. . .
so naiv und trotz des Realismus so monumental, sie ist zugleich im allgemeinen so
wahr, fromm, schliebf, glaubensvoll, dass gerade auf dem religiósen Gebiete ganz
Vortreffliches, Muster iltiges und Schónes geleistet wurde! — Kuhn „Die allgemeine
Kunstgeschichte“. Mařeni L. Halbband-Einsiedeln (1909) 104. — 5 H. Grisar S. ].
„Luther“, Freiburg i. Br. (19102 III. 186. — 6 Grisar 1. c.
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pravoslaví! Eucharistie zachovala mu drahocenné skvosty z doby
sjednocení, avšak zarputilá apostasie a neposlušnost k nejvyššímu
náměstku Kristovu zavinily bezútěšnou ztrnulost. A když v posled—
ních časech ateistické bolševictví zmocnilo se násilím všeho umě
leckého majetku rozkolnických sekt, dokázalo, že jeho stěžejní zá
sadou jest: obrátiti v pusté rozvaliny to, co budovala staletí. Potvrdilo
pravdivost slov Stčcklových: „Eine včllige Lostrennung der schónen
Kunst von Religion oder gar eine Opposition der ersteren gegen
die letztere, muss unvermeidlich den ganzen Verfall der Kunst zur
Folge haben."l
Umění ve svém bytí a nebytí cele závisejí na náboženství. Fi
losoňckým termínem označili bychom nejvýstižněji jejich vztah ke
katolickému kultu jako reální nutnou relaci, kdežto poměr liturgie
k hodnotám estetickým jako nahodilou relaci rozumovou. Jedině
krásno mravní tvoří podstatnou složku kat. bohopocty. Nekonečná
cena nejsv. oběti zůstává nezměněna, odehrává-li se v nádherné ka
tedrále za zvuků umělecké mše Griesbacherovy jako je-li sloužena
za tiché noci ve vlhku podzemních žalářů. Nezměněna zůstává ne—
výslovná krása Bohočlověka ve svátosti lásky, dána-li mu za pří
bytek šestistěnná bednička neb zbudují-li nad zlatou ciboří umělecky
okrášlený svatostánek.
Ve skutečnosti však církev, jsouc si dobře vědoma nejužší sou—

vislosti tří velikých ideí: pravdy, dobra a krásna, nepovažovala
nikdy estetickou stránku liturgie za nadbytečného činitele v eko
nomii spásy a posvěcení. Znajíc mohutné ovlivňování obou nejdů
ležitějších psychologických zákonů: „redunantia fit in corpus ex iis,
quae sunt in anima, et in animam ex iis quae sunt in corpore,2
užívala a užívá umění jako prostředku, jímž působí na mysli vě
řících. U kolika konvertitů navázal Bůh právě na estetické prvky
svého kultu velikou milost obrácení! Při pohledu na katolický chrám
a tím více za pobytu v něm neubrání se duše hlubokému dojmu.
Mimoděk cítí, že „zde je dům Páně a brána nebes, zahalené nebe
na zemi, že zde na blízku tajůplně Pán a Bůh se vší láskou, kterou
k nám plálo jeho Srdce za dnů (jeho) pozemského života".5 Aby
chom však stali se plně účastnými výsostného účinku všeho umě—
leckého tvoření: hodnot mravních, aby spasitelné pohnutí, jež v nás
budí, nezůstalo prázdným estetickým požitkem, třeba přinésti k němu
srdce věřící a čisté. Mimo Boha bychom marně hledali pravou krásu.
Po dlouhém úsilí musili bychom doznati se sv. Augustinem:
„Pozdě jsem si Tě zamiloval, kráso tak dávná a tak nová,
pozdě jsem Tě miloval! Aj Tys byl uvnitř a já venku a tu jsem
Tebe hledal a vrhal se na krásné tvory Tvé, já ohyzdnýl“
(Vyznání X, 27, přel. ]. Herčík (1859, 189).
1 O. Stó'ckel „Grundriss des Ásthetik“ dle Pórtzgena [. c. 238. — 2 1-2, q
3 a 3; q 4 a 6; q 75 a 4 aj. — 3 Kupka „O mši sv.“ Praha (1899) 138, (Thal
hofer 1. c. 443).
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] UDr. jan Svoboda:

Nejpřednější památka
cyrilometodějská »sv. Kliment<<.
Příštího roku budeme slaviti 1070. výročí příchodu basiliánských
řeholníků, apoštolů Slovanů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Po
jejich příchodu r. 863 propůjčil jim kníže RoStislav na seminář upra
vené budovy s kaplí ve tvrzi nedaleko Buchlova, která se od té
' doby nazývá „sv. Kliment". Svatí bratří přinesli s sebou totiž a v kapli
uložili ostatky sv. Klimenta, papeže a mučedníka, které našli na
Krymu r. 861, kde byli před tím konali misie. Přivedli s sebou také
družinu pomocníků a žáků, které is mladíky domorodými, Rosti
slavem jim svěřenými, po tři roky vzdělávali v prvním tom našem
semináři na kněze. Jejich ostatní hlavní činy, totiž moravská misie,
sestavení slovanského písma, překlad Písma sv. a jiných knih a tím
vytvoření prvního spisovného jazyka slovanského a konečně uspo—
řádání církve staroslovanské jsou obecně známy. (Viz Kulbakinovu
mluvnici jazyka staroslovanského.) Po třech letech takové působ—
nosti na Moravě organisovali církev slovanskou v Pannonii.
Uvědomíme-li si tehdejší církevní a politické poměry na Mo
ravě, pochopíme snadno, proč první učiliště slovanské pro výchovu
kněžstva bylo sv. apoštoly zřízeno v ústraní a to podle tradice na
Hoře svatoklimentské. Kníže Rostislav byl již křesťanem a slovan
ské Basiliány povolal na Moravu, chtějese zbaviti kněží německých,
kteří se lidu našemu vnucovali z důvodů politických. Po třech le
tech však, kdy už tu byl dostatečný počet sv. apoštoly vzdělaného
kněžstva slovanského, mohli se směle ujati veřejně duchovní správy
a kněží němečtí museli odejíti s nepořízenou. Bohužel podařilo se
jim později za Svatopluka vlivem Vichingovým dosáhnouti přece
vypuzení slovanských Basiliánů z Moravy. Odešli do Uher, kde je
Arpádovci přijali s láskou, u nás pak slovanská liturgie přes nepřízeň
poměrů udržena až do r. 1080, kdy všeobecně zakázána.
jaký byl v té době osud monastýru svatoklimentského, o tom
nemáme do r. 1358 zpráv, ale doufáme, že se ještě některé najdou.
Také vkapávky archeologické nám ledacos prozradí. V r. 1358
zřízeno na sv. Klimentu v budovách z doby cyrilometodějské za
chovaných, ale sešlých, probošství brněnských Augustiánů, které po—
trvalo do r. 1421, kdy je Bedřich Strážnický vypálil a zničil. Dnes
jsou tam jen základy kostelíčka svatoklimentského a haldy kamene,
ostatní odvezeno, jak okolní lid tvrdí, až do Buchlovic. Boršický
děkan Studený dal v bývalém kněžišti postaviti dřevěnou kapli, neboť
lid moravský putuje tam v zástupech, nedbaje, že místo tak památné
zarůstá lesem a mechem. Třikrát do roka, totiž v pondělí svato
dušní, pak některou neděli letní a na sv. Václava koná se na sv.
Klimentě pouť, jíž se hlavně v pondělí svatodušní súčastnívá tisíce

poutníků.

154

Bylo by hanbou katolíků čsl. a Slovanů vůbec, kdyby nechali
kolébku své osvěty dále v rozvalinách. Dřívější hlasy po obnově
monastýru volající zanikly asi proto, že Hora svatoklimentská byla
až do světové války skoro nepřístupna, skryta v lesích, bez dráhy
a bez silnice. Také 500. výročí zničení monastýru (1921) minulo
pro starosti převratové bez popudu vyzvednouti tuto perlu cyrilo
metodějskou ze zapomenutí a dáti ji lesk a slávu, přiměřenou jejímu
významu. Nyní vede dráha až do Koryčan, od nichž je Sv. Kliment
vzdálen asi 4 km, a z nich zřízená krásná lesní silnice přímo pod
Horou svatoklimentskou do Osvětiman příp. do Vřesovic, odkud
vede jednak dále do Kyjova, jednak do Uh. Hradiště. Milovníkům
klidu lze lesy Koryčanskě vřele doporučiti i pro zotavenou buď
v Koryčanech s pěkným koupalištěm nebo v Buchlovicích s lázněmi
sírnatými. (Informace podá ochotně čilý Okrašlovací spolek v Ko—
ryčanech.)
Úkolu obnoviti monastýr svatoklimentský podjala se Matice
svatoklimentská (sekretariát v Praze-Břevnově, íčanova čp. 884).
Pro poučení o historii monastýru vydala stručnou brožuru Dra Fr.
Přikryla: Sv. Kliment u Osvětiman (zašle ji na požádání za 5 Kč).
Ač stavba je již zajištěna, narazila Matice na nepředvídanou překážku:
stát. úřad pozemkový přidělil totiž poutní místo to, oslyšev žádost
Matice, jako obyčejný les družstvu a doporučil jen, aby Matici hra—
disko odprodalo (asi 2.8ha ze 1240 ha). Přes to a přes doporučení
i jiných úřadů a okres. zastupitelstva kyjovského družstvo žádosti
Matice o odprodej hradiska nevyhovělo a tak nezbývá než se stav
bou počkati. Doufáme, že kulturní, národní a hospodářský význam
obnovy monastýru nejen pro nejbližší okolí Sv. Klimenta, ale pro
celou Moravu a republiku najde přece brzy pochopení také u správy
družstva a veřejnost slovanská se v dohledné době dočká obnovy
kolébky křesťanské osvěty slovanské.

Svatý Cyril tvoje kosti
vyňal Z-mořské hlubokosti
a je dones v naší vlast.
Přimlouvej se za vlast naši,
at ctnost svatá u nás raší,
až tam dojdem v nebes slast.
F. Sušil;
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ROZHLEDY
Jdeme s duchem času?

Z dominikánských misií

v Japonsku.

Ano a ne. Mám na mysli hlav—

Když r. 1601 vystupovali první

dominikáni na břehy Japonska. aby
:rozsévali símě Kristovo, zajisté ne—
tušili s jakými obtížemi bude jim a

hlavně jejich následovatelům bojovat.
Vždyt' během 550 let bylo Japon
.-skodějištěm krutých pronásledování
křesťanů. kteří jeden po druhém od—
cházeli 5 tohoto světa s palmou mu—

čednickou. Ale přes to Církev kato
lická se v Japonsku udržela. vždyť
...brány pekelné ji nepřemohou". Před
3 roky vyplula loď z Kanady a za
mířila k Japonsku. kde vystoupilo
] ] dominikánů. kteří"se odebrali na
-novou jim svěřenou misi — do Ha

kadate. V Japonsku působí mimo
to dominikáni z Filipín v prefektuře
"'Shikoku. kde je ze 5% mil. obyv. jen

600 katolíků. a na ostrově Formose.
kde za posledních 8 let přibylo
1.300 katolíků. Misionáři také pořá—

-dají akademie. kde kromě hudby a
zpěvu mají přednášky. — Návštěvy.
zhlavně mládeže. bývají veliké. nb.

Encyklika ..Quadragesimo anno"
byla přeložena katolickou universi—
“toudojaponšfíny, nebot' „znovuzbu
.dování sociálního řádu“ má také pro
.Japonsko velkývýznam.Překlad po
řízen byl známým Japoncem a tisk
i rozříření vzalo si na starost jedno
.z největších nakladatelství hlavního
města. Mimo to uveřejnili profesoři
universitní ve vedoucích japonských
listech') několik studií o tomto pa—
pežové okružníku.
') Biskup Laaribeu ze Seeul uveřejnil
“v anglie. časopisu Secul-Press zcela ob
..šírně encykliku „Casti connubii“. (Korea.)

ně mladou generaci. Dokud myslí
me na sport a různé .radikální“
směry politické pak můžeme doufat.
že se za nějakou dobu vyrovnáme
kolegům zahraničním. To jen zcela
všeobecně. Podívejme se však na
studentstvo v katolických spolcích,
jejichž cílem je vybudovati praktic
ký katolicismus u naší inteligence.
Cíl zajisté krásný a vznešenýlt
S radostí sledujeme zprávy o roz
květu toho kterého sdružení, 0 roz
víjející se činnosti a nebojáCném vy
stoupení středoškolákůi vysokoško
láků za náboženské přesvědčení atd.
Jsme však stále v defensivě a je
nutno přece také jednou pracovati
positivně &prakťicky. Musíme do
kázati. že máme zájem i o všeobec
né potřeby církve, na prvním místě
o misie. —Jistě dostal by se mno—
hý katolický inteligent do rozpaků.
kdyby měl na př. někomu říci. kdo
má na starosti misie. která kongre
gace a kdo stojí v čele, nebo o roz
sáhlě charitativní a sociální činnosti
Církve v zemích misij. a p.
„Tedy zase něco nového; máme
bez toho co dělat se svými starost
mi a záležitostmil“ Zcela správně:
ovšem se stanoviska subjektivního.
Chceme-li býti však objektivními.
pak musíme uznati přednost akad.
misijních sdružení amerických, bel
gických, italských. německých a j..
které právě tímto typem dobývají
popularity a jakési velkorysosti. Ne—
zdá se vám. že právě v tomto tak
širokém odboru možno zabývati se
všemi moderními otázkami, at' so
ciálními, at politickými (o nábožen
ských ani nemluvím)?
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čený na pahorcích. vládnoucí celé
krajině Nové Guiney, hlásá konečné
vítězství nad kdysi tak neštastnýmí.
ostrovy.

Praktický výsledek ——podpora
misií jak morální, tak hmotná.
Smysl pro skutečnost, která není
růžová. Vyslechneme s pohnutím
.reterát“ o heroismu mladých věro
zvěstů. kteří s vypjetím všech sil
trmácejí se neschůdnou krajinou.
aby získali jednu duši, při tom však
nám ani nenapadne. že bychom
mohli těmto lidem skutečně pomo
cí. Trochu amerikanismu by věci

jistě jen prospělo.

Církev v boji proti jihoafrickémw
komunismu.
Rektor katedrály v Durban (Natallv
oznamuje. že před nedávnem potla—r
čená vzpoura měla ráz protinábožen—

id

24. června bude tomu rok. co
slavili misionáři Bož. Srdce páně.
Hiltrup. 50/efé jubileum trvání misií
v Oceánii. Papež Lev Xlll. svěřil jim
r. 1881 dva rozsáhlé vikariáty Mela—

nesii a Mikronesii, které byly po
zavraždění biskupa Epalle a zimnicí
podlehnuvších bratřích téměř 25 let
bez věrozvěstů. Velkolepý plán fran
couzského markýze de Rays r. 1882
dal podnět k vysláni nových misio
nářů do těchto zemí. Tito měli mimo
duchovní správu u kolonistů. zaříditi
misie také u pohanů. Bohužel pod
nik tento se nezdařil. Teprve později
podařilo se misionářům zakotvíti v
Nové Britanii a Nové Guinei. Za půl
století vzniklo na Melanesii 6 vika
ríátů a ] prefektura. v nichž pracuje
165 kněží. 116 bratří. 500 sester.
Katolíků je 110.000. Mezí kmeny.
které daleko široko byly pověstné
kannibalismem. působily misie pravé
divy milostí. Na mnohých místech u
kazuje mladší křest. generace Kana—
ků obzvláštní lásku k eucharistické—
mu Spasiteli. V Papuasíí utvořila se
vlivem vzorné řeholní sestry M. T.
Nobletovy společnost domorodých
sester. Obtížnější je to s výchovou
domorodého kléru. Misionáři nedají
se však odstrašití a snaží se pro
bouzeti kněžská povolání. Zatím
je v semináři jesuitů na Madagaska—
ru jeden Papuán -—Kéž kříž vztý

ský. .Je sice těžko zjistiti zcela vliv
komunismu na černochy. avšak jisto
je, že určitá individua. náhončí to
ústřední organisace. vyvolala mezí
černochy poslední vzbouření. Jde o
jisté skupiny. které odtrženy od svých
kmenů, bydlí v blízkosti měst. Tito
lidé příliš touží po nátěru evropské
kultury, a dají se velmi snadno svést't
demagogickou řečí i k násilí. Agítace
pak těchto domorodců stěžuje ne—
smírně postup misionářů; proto za—

káza/a církev členství v Dělnické
unii pod trestem odepření svátostí.
a zakládá „katolickou africkou unii'“'
právě proti jmenovaněmu hnutí.

Protestantské misie mezi Indiány
v Brasilii.

Severoamericképro fesfa n fské
společností misijní. které se v jižní
Americe omezovaly do nedávna pou
ze na to. že se snažily kafo/íkům za—

nedbaného kontinentu přinésti „ne
falšované evangelium“ a „pravou“
křesťanskou kulturu. obracejí se nyní:
stále více k šíření svého náboženství
mezí pohany. V Brasilií vydržuje
anglíc. episkopální církev misii mezív
polocivílisovanými Coraady na se—
veru státu Rio Grande do Sul. Indi—
áni kmene Guarani, u nichž se po—
kusili protestanté začífi s pokřesťan—

štěním, plaše uchýlili se do pralesů.
Dokřesťanění jde však velmi zvol
na ku předu pro nedostatek jak
misionářů

středků.
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z NAŠEHO RUCHÚ
Na d0pis, zaslaný ACMK do Lublaně stran náboženské a kulturní činnosti
středoškolských studentů jugoslavských, dostali jsme následující odpověď.
Redakce.

Ljubljana, 4. maja 1932.

Ljubljeni bratje V Kristusu!
Zahvaljuiemo se Vam za ljubeznivo pismo in 2 veseljem ustre
zamo Vaši želji, da Vam poročamo o delovanju bogoslovskega
cirilmetodijskega krožka med srednješolskim diiaštvom. Orisati Vam
hočcmo pred vsem idejno stran in metodiko, kako prcdstaviti
srcdnješolcem cirilmetodijsko idejo V pravi luči in jih navdušiti
zanjo. Kajpada velja tudi tu: Summa circa movendos alios in hoc
est, ut moveamur et ipsi.
Ker v naših dneh splošno izkustvo kaže, da med dijaštvom
ni več pravega zanimanja za društveno življcnje, ki ie pri nas
v našich razmerah še posebno otežkočeno, je moral ACMK ome
jiti svoj delokrog le bolj na Marijanslie kongregacijc in katoliške
vzgojne zavode (škoňjska gimnazia v Sentvidu nad Liubljano, malo
.scmenišče v Mariboru i. dr.). Gospodje voditelji so 2 velikim vesel
jem in umevanjem pozdravili ter podpirali naše prizadevanje. Več
krat so nas povabili, da bi sodelovali v njihovih kongregacijah pri
raznih prireditvah s predavanji, s pojasnjevanjem skioptičnih slik
in podobno. Bogoslovci smo imeli pri tem deu lepo priliko za
vaje v nastopanje in praktični upovabi naših šrudijskih predmetov
vzhodnega bogoslovja, cerkvene zgodovine krščanskcga Vzhoda,
vzhodne hagiografije itd. Obenem smo bili pa tudi prisiljeni, da
smo se sami še bolj poglobili v proučcvanje duševnih in duhovnih
vrcdnot vzhodne kulture ter zakladov vzhodne religioznosti.
V začetku šolskega leta smo razposlali na dvajset krajev po
droben delovni program, katerega vsebino born v osnovnih potezah
podali tudi v našem písmu. Ze o velikih počitnicah (28. jul. 1931)
se je vršil v Celju občen sestanek (Cirilmetodijski tabor) dijakov,
'bogoslovcev, akademikov drugih fakultet in profesorjev. Tam smo
se posvetovali in razgovariali na podlagi neposrednih poročil o
širjenju cirilmetodijske ideje med díjaštvom in ljudstvom.
Zlasti se je poudarjala potreba in korist osebnih stikov. Vsak
član krožka si skušaj pridobiti za idejo par novih sotrudnikov,
s katerimi pride lahko večkrat skupaj, da si pomagajo drug dru
gemu pri študiju vzhodnega vprašanja in tako ohranijo prvo nav
dušenje.
Ob priliki smo imeli potem med šolskim letom bogoslovci
med dijaki skioptična predavania o sv. Cirilu in Metodu, o pre
.ganjanju krščanstva V Rusiji, očeščenju Bogorodice na Vzhodu, o
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Sibiriji in podobno. Sodelovali smo s članki cirilmetodijske smeri

v Dijašskemkoledarčku in v dijašskih listih (Mentor, Naša Zvezda).
Za delovni program smo razvili dijakom tele smernice:

Pojem cirilmetodijske

ideje. — Cirilmetodijskaideja

je ideja sv. blagovestnikov Cirila in Metoda: „da bi Gospod Bog

svojo Cerkev pomnožil s novimi množicami in združil

vse

v edinosti, da bi storil slovansko ljudstvo složno in
edino v resnični veri in pravi veroizpovedi“, da bislo
vanskisvet vezal Vzhod z Zapadom.

Cirilometodijska ideia je testament naših največih Slomšeka,
Stojana, Strossmayerja, Mahniča, Solovjeva, Kreka i dr., ki so vsi
svoje najbolšje síle posvetili sv. delu za zedinjenje Slovanov v eni,
pravi, resnični Kristusovi cerkvi, ki so tudi naši najglasnéjši klicarji
v svojem velikem dognanju, da je v univerzalismu katoliške cerkve
speciňčno naše in naša prva ter glavna naloga akcija cirilometodijska.
V naših dneh je pa „opus unitatis“, delo za cerkveno zedin—
jenje, uresničevanje cirilmetodíjske ideje prva, srčna in osebna želja
sv. očeta Pija XI. Z ozirom na geograňšsko lego katoliških 'Slova—
nov je namreč naravnost logični postulat, da se Katoliška akcija
v katoliških Slovanih usmeri v cirilmetodijskcm duhu. In baš toje

slovanska katoliška akademska
mladina na svojih kongresih (Kra
kov, Ljubljana, Bratislava) sama od sebe dognala ter-za osrednje
točko svojega udejstvovanja sprejela cirilmetodijsko akcijo.

Delo nad de om.

a) Obískovalcem in sotrudnikom dijašskih krožkov se pripo
roča, da postajo člani Apostolstva sv. Cirila in Metoda. Zavest
apostolstva jim bo pač vedno znova in znova dajala popud in zanosa.
b) Gotovo pa naj krožek opozarja svoje člane na potrebo
molitve, žrtve in notranje poglobitve. Člani naj večkrat v namen
Apostolstva sv. Cirila in Metoda darujejo sveto mašo in sveto obha—
jilo! Molitveni dnevi naj vsak mesic znova poživljajo apostolsko
gorečnost!
c) Po načelu naravne nadnaravne vitalnosti pridobivajo člani
novih sodelavcev — glasnikov cirilometodijske ideje.

Delo v krožku samem.

a) Dijaki proučujo literaturu o cirilornet. ideji (poslali smo
seznam lahko dostopnih del in spísov) in referirajo o njej pri se
stancih.
b) Spoznavajo Vzhod, njega veru in kulturu, vzhodno slovan
sko dušo, vzhodno religioznost, vzhodno umetnost itd. Zasledujejo
vesti s- krščanskega Vzhoda („Kraljevstvo Božje“.)
c) Pod vidikom cirilmetodijske ideje proučujejo krožki po
možnosti in potrebi tudi liturgijo, dalje načela narodnostega in
socialnega vprašanja. Za načelna razmotrivanje zajemljejo iz živl
jenja sv. Cirila in Metoda ter iz poročil o kongresih lev. kat.
akad. mladíne.
Sv. brata sta nam dala svete knjige v domačem jeziku (sv.
Písmo in druge bohoslužne knjige.) Nju namen je bil pač ta, da
bi vsi dostojno in iz srce slavili Boga ter iz najglobljih virov za
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jemali za svoje versko življenje. Ali nima istega namcna tudi litur—
gično gibanjc?
Liturgično življenjc nas še posebno približuje vzhodním krist
janom ki tako zelo ljubijo slovesno liturgijo.
Liturgíčne molitve nas vedno Vpominjajo k sv. edinosti, dajejo
nam pa tudi moči in pobude pri svetom delu zanjo.
Sv. brata sta oznanjala blagovest Kristusove ljubezni slovanskim
narodom, vsem ubogim, ponižanim in prezíraním. Povsod sta se
potegovala za sv. krščansko pravičnost (n. pr. osvobojenje sužnjev,
dostojanstvo žene.) — Socialni problem bo mogla rešiti le krščan
sko ljubezen. Pa tudi delo za sv. cdinost spremlja in mora spre—
mljati ista sočutna ljubezen.
Cirilometodíjska akcija je dalje tista, ki nas najbolj glasno opo—
zarja na pretečo nevarnost bcrzbožnega boljševizma. Cirilmctodijska.
akcija hoče resníčno bratrstvo v Krístusu, a boljševízem — razredni
boj in sovražstvo med stanovi.

Dclo izven krožkov.

— Dijaškí krožki širíjozlasti„Kral

iestvo Božje“, glasolo ACM. Za kako širokopoteznejšo agitacíjo
tcga lista žertvujejo člani rnorda nekaj časa o božíčníh počitnicah.
irijo tudí razglednice in podobice ACM., ki so nazorna populari
zacija círil.—metodiiskemysli. Krožko poročajo o svojcm notranjem
in zunajnem delu ob počitniškah sestankih in dopisih.
Sploh se za živalnejši razmah dijašskih krožkov círilmetodíiskih.
priporočajo medsebojno dopisovanie in osebni stiki!
Končno Vas iskreno pozdravljano
Vaši bratje v Gospodu!
Za ACMK—

Fr. T. Kurenf in drugi.

KOLEGO VE!

Misiemi Slovanů je snaha po sjednocení církví, snaha
po vzájemném pochopení katol. a pravosl. církve. Slované
vždy se zajímali o unii,- svědčí o fom velehradské kon—

gresy. Před lefošním union. kongresem je sjezd bohoslovců.
Chcele se seznámili s bohoslovci jiných (i zahraničních)
seminářů — budeme kdysi na fémže poli pracovaf pod
fýmž Hospodářem —; chcefe se povzbudif znovu o prázd—
ninách k duch. živofu, chcefe získaf a prohloubifi zájem
o veliké úkoly Apošfolálu sv. C. a M. a o unii ? Přijďfe
na Velehrad, 12—15. Vll. Je fam bohoslovecký sjezd;
I4.—I7. Vll. union. kongres. Čekáme Vás jisfě !!
Informace podá a sjezd bohoslovecký svolává
Sfojanova liferární jednofa
bohoslovcú v Olomouci.

Zpráva o činnosti „Růže Sušilovy“, literární jednoty
čes. bohoslovců v Brně za rok 1951—32.
Zpráva bohoslovecké jednoty, spolku grandiosního svým poslá—
ním v prostředí, kde se buduje ideál kněze: Ipsi sunt hostiae sacer—
—dotes.(Sv. Paulin.) Listujme rok za rokem! Nové kněžstvo odchází
do vesnic a měst k zástupům věřících lámat jim Chléb. Jdou v bož
ském majestátě v mír i bodláčí zloby temnotou dštěné.
S touto perspektivou nesla se činnost Růže Sušilovy; vývoj
vnitřní se pak obrážel na venek. Bývá to sv. Pavel, jenž v hodinách
biblika rozplameňuje k hlubšímu pochopení: esse omnibus omnia,
míti za svou Katolickou AKCI.
Část této práce — a sice-mezi mládeží — shlédli bohOslovci
v Praze, Novém Bydžově, Velehradě a Opavě. Správní rok začal
horlivými přípravami.
Clenové R. S. se zúčastnili kursu pro duchovní vedení kato—
lických spolků v Praze ve dnech II.—17. VII. Tam péčí P. Ne—
srovnala, jenž za tím účelem měl v alumnátě : přednášky, Kruse
a Urbana shlédli teoreticky i prakticky, jak vše přemáhá láska a trpě
livost. V sále arcib. gymnasia uspořádali účastníci, hlavně Brno,
akademii na zahájení kursu.
Přes 50 členů R. S. za technického vedení býv. jednatele Čady
a Skalníka, zajelo shlédnout a poznat tajemství úspěchu v pastoraci
na Novobydžovsku. Prof. Dr. Duryšek a dp. Jos. Mádle, duchov.
rádce novobydžovských organisací, uspořádali II. organisační kurs
pro bohoslovce ČSR od 18.—23. VII. za integrální pomoci místních
spolků a laskavosti občanstva. V sále „Iirásek“ byla „brněnská aka
demie“ za řízení 'regenschoriho Laněe. Tento kurs skytl mnoho
vhledů v síť organisací a navázání styků s bohoslovci jiných seminářů.
Uspořádán tradiční zájezd do slávské metropole na Velehrad,
jejž pořádala „Stojanova lit. jed-nota boh.“ v Olomouci.
: delegáti (Lanča, Poul) se zúčastnili valné hromady Ústředí
katol. stud. čsl. v Opavě.
Ve školním roce zpíval sbor při oslavě 1500. jubilea efeského
koncilu, již pořádal Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje v Besedním
domě. Delegáti navštěvovali schůze Moravsko-slezské sekce student
ské, katol. akademiků „Moravana“ i Klubu lid. akad., kde zejména
důležitý byl referát kan. Světlíka, poslance: Kněz a politika. Dožili
jsme se radostné události, že ]. E. ndp. biskup Dr. Jos. Kupka, byl
"jmenován sídelním biskupem brněnským, jemuž, jakož i jiným právě
intronisovaným církevním knížatům ČSR věnována v „Museu“ po
zornost.
Značná činnost vnitřní byla podmíněna počtem bohoslovců
132 v brněnském alumnátě. Vzhledem k množství byla podporo
vána raději činnost individuelní — v kroužcích: sociologickém, lite
rárně-tiskovém a samostatném misijním „Unio pro missionibus“,
jenž za předsednictví ctp. Schneidra uspořádal 9 přednášek. Vzácné
pokyny pro misie ve farnosti podal P. Fr. Všetečka, diecésní ředitel
„Díla šíření víry“.
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Živou činnost projevil kroužek sociologický, jenž za vedení
Hladíka si získal nevšedního zájmu. Svědčí o tom absolvovaný počet
15 přednášek, o nichž zpráva jinde. Zvlášť cenná byla vldp. re—
genta Dra K. Skoupého o Sv. Zemi se světelnými obrazy ve třech
epochách a Dra Urbana o pastoraci v moderním světě — na pc—
riferiích.
Literárně—tiskovýkroužek se zabýval v ; schůzích význačnými
současnými zjevy a náleží mu dík za uspořádání štědrovečerní slav
nosti u vánoč. stromku.
V dojemné přednášce světelnou projekcí informoval členy R. S.
P. Hub. Fojtík z Bystrce o poměrech na Rusi. — Uspořádány tři
exkurse do tiskáren: Typosu a Občanské tiskárny. — Při slavnost
ních projevech účinkoval pěvecký a hudební kroužek, jemuž R. S.
pořizuje instrumenty. (Letos klarinet.)
28. října byla akademie na oslavu českého osvobození s čísly
zpěvnými, hudebními a recitačními. Přednášku ochotně převzal Dr.
Ferd. Dokulil, prof. círk. dějin. :. listopadu se zúčastnili členové
pietní vzpomínky u hrobů Sušila, Kosmáka, Procházky, Pospíšila a j.
7. března pořádána II. svatotomášská akademie, jíž se zúčastnil
profesorský sbor a studenti z gymnasia, s programem: I. Hromádka:
Hymnus in honorem s. Thomae. (Sbor dirigoval regenschori Schnei
der.) :. Pange linguai (Přel. Dr. Fuchs, rec. Bureš.) 3. Wiltberger
op. 127.1.: Smyčcové kvarteto. (Koutný, Schneider, Pospíšil, Plch.)
4. Kosmonogie u sv. Tomáše a ve ňlosoňi židovské. (Přednáška ].
Kamínka.) ;. Blangini: Vanne al mio lene. (Klavír a housle, Rýzner
a Plch.) 6. Jos. Martínek: Tenebrae fectae sunt. (Sbor. dirig. autor.)
7. Ramón Lull a arabismus. (Přednáška Fr. Malíka.) 8. Jos. Martí—
nek: Stabat Mater. (Sbor dir. p. prof. sám.) 9. Adoro Te devote.
(Přel. Dr. Fuchs, rec. Skalník.) IO. Bedřich Smetana: Operní směs.
(Orchestr.)
Národní akademie ku poctě bl. Anežky byla na přání ]. E.
ndp. biskupa přeložena ze 27. dubna na 12. června při zakončení
trídua. Přednášku má Uher. Čísla Zpěvná cvičí p. prof. Martínek.
IO. ledna 1932 konána mimoř. valná hromada, protože kol.
V. roč. se připravovali ku svěcení kněžskému v březnu. Zvolení:
Kl. Lahodný, předseda a red.; V. Čada, knihov.; ]. Poul, místo
předs.; Fr. Malík, jednatelem; Fr. Staněk, administr.; ]. Kocman,
poklad.; ]. Jánský, zapisov.; Aug. Uher, archiv.; Fejta a Hladík
revisory.
Ač nový výbor byl nucen vpadnout in medias res, přece se
ihned zapracoval; snad proto, že členové jsou znalí spolkové práce.
Výbor tento přistoupil k velkolepému dílu, o němž minulá
léta uvažovala, k činnosti nakladatelské. Bylo vydáno dílo krajana P.
Jos. Zemana, misionáře v Číně: „Hlas z Číny“, jež do tisku uspořádal
P. Fr. Všetečka. Dílem tímto splácíme jaksi dluh za dar sv. víry, bu—
díce totiž v našich vlastech zájem o misie. Kniha vyšla v 1500 svaz—
cích o 268 str. v ceně 14200 Kč, s poštou přes 17.000. Prodávána za
15 Kč; pro boh. a stud. 12 Kč, bez zisku. Mimo to kolportován
„Organisator kněžstva“ od P. Mádleho.
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Při rozprodej'i horlivou činnost rojevil administrátor Fr. Staněk,
jemuž při expedici ochotně vypomo II. roč. Náleží mu též dík za
sestavení kartotéky a za likvidaci dluhů za „Museum“, při čemž
ochotně bilance podával ]. Kocman, pokladník.
„Museum“ samo mělo dost příspěvků a řízením kol. Koutného
a Lahodného se udrželo na výši, ba získány říspěvky zJugoslavie.
Zvlášť řátelské styk byly s bohoslovci z Lu laně, Záhřebu, psáno
i polskýpma dále s čes oslovenskými v Římě; se slovenskými zejména
v Trnavě a Banské Bystrici. Správní jednání se slovenskou krajinou
udržováno ve slovenštině. Hojné byly styky s Jednotou kat. duch.
a s Ústředím kat. stud. čsl. R. S. poskytla podporu chudým na pc
riferii a dala částku na pomník biskupa-vlastence ]. E. Podlahy.
Jednací protokol vykazuje 441 čísel a administrační 275. Došlo
dopisů 242, odesláno zoo. Do čítárny docházelo 118 časopisů a den
níků. Knihovna rozšířena o 97 svazků.
Veškeru tuto práci řídil výbor, jenž se sešel k 22 schůzím, jinak
schůze členské s výbory kroužků.
Na 55. řádné valné hromadě, konané 22. května 1932, byl zvolen
tento výbor Růže Sušilovy: Václav Skalník, předs. a redaktor; Jindř.
Hladík, knihovníkem; Ios. Poul, místOpřed.; Frant. Malík, jednate
lem; Jos. Votava, administrátorem „Musea“; Jos. Stria, pokladníkem;
Ludv. Hrabal, zapisovatelem ; Frant. Šimčák. archivářem.
Na konec děkujeme ze srdce všem příznivcům bohoslovců, ze
jména vldp. regentovi Dru Karlu Skou ému. Nemáme jiného přání,
než aby letoší bohoslovecký sjezd u príležitosti unionistického kon
gresu na Velehradě přinesl apoštolské nadšení pro duše Kristovy.
Franf. Malík,
jednatel.

Sociologický kroužek.
Nikdo z nás dnes nepopře, že poměry ve světě jsou krajně
vážné. Pohlédněme do kteréhokoliv koutu země, všude nezaměst
nanost, hospodářská krise. Radikální živly využívají či zneužívají
ještě tísnivé situace ke štvaní. Zdá se, jako by dnešní sociální řád
hrozil shroucením a měl býti nastolen zlořád. Sv. Otec ve svých
posledních encyklikách (zvl. Quadragesimo anno a Misericordia Dei)
volá k činům, k práci — dokud čas. Vážnost doby sama si přímo
vynucuje, abychom si více než kdy jindy všímali otázky sociální.
Neboť kněz má býti světlonošem vždy a všude. Proto Sociologický
kroužek usiloval dáti členům co nejvíce.vSnažil se je zvýšenou čin
ností informovati o důležitých zjevech. Ze tomu tak bylo, vysvitne
z dalšího.
Kroužek měl sice málo členů roti letům .minulým — jen 35
— ale činnost byla větší. Bylo oř dáno 8 schůzí s 15 řednáškami.
O řednášky se jevil značný zájem. Zúčastnilo se jic až 80 bo—

hos ovců. Témata přednášek byla jednak rázu čistě sociálního, jed
nak rázu apologetického.
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V první schůzi předseda kol. Jindřich Hladík poukázal v pro—
mluvě na vážný stav současné doby a na všeobecnou hospodář—
skou krisi. Zdůraznil stanovisko nastávajícího kněze k sociálním
problémům. O současné hospodářské krisi promluvil kol. Jos. Poul.
Probral přehledně hospodářskou situaci v různých státech a ukázal,
jaké asi příčiny zavinily takový stav. Kol. Konečný přednášel o dneš—
ních směrech socialismu: marxismu, syndikalismu, bolševismu, stát—
ním socialismu. O stávce, jejích účincích a stanovisku Církve katol.
mluvil kol. Bartoš. Jakou důležitost mají dnes dělnické organisace!
Kněz si jich musí nezbytně všímati, aby dělniCtvo se neodcizilo
víře. To zdůraznil kol. Kocman ve své přednášce o úkolech odbo
rových organisací. A příkladem, jak kněz může zdárně pracovat
mezi ubohými, jest berlínský apoštol dr. Sonnenschein (přednášel
kol. Schneider.) Kol. Kubíček přednášel na téma: Židé v politic
kém a kulturním životě přítomnosti. Nelze popřít, že dnes zájem
poutá Rusko a jeho pětiletka. Kol. Fr. Malík odal referát, jak
Sověty s vypětím všech sil se snaží o uskutečněni pětiletky, o jejích
zdarech i zklamáních. O vzájemném vztahu náboženství a politiky
přednášel kol. Falkenauer. Kol. Jos. Malík promluvil o Orlu (jeho
dějiny, vzrůst po válce, slety.) — V květnu k nám přijel dp. dr.
]an Urban, OFM. Měl velice zajímavou přednášku o periferii a pa
storaci na ní. Přednáška se všeobecně líbila a vzbudila přání, aby—
chom pana doktora mohli později opět vyslechnouti. — Se světel—
nými obrazy b la přednáška 0 katolické charitě.
Apologetické přednášky byly čtyři: O eugenice a novomalthu—
sianismu prednášel kol. Fejta. Dvě hluboce založené přednášky měl
kol. Špát o vývojové teorii. V první podal přehled vývojové teo
rie, v druhé její vztah k člověku. — Dp. regens Dr. Skoup' měl
přednášku o Sv. Zemi — se světelnými obrazy. Ač byla dlouhá,
přece vyslechnuta s neobyčejným zájmem. Dp. řečník svou nadše
nou řečí rozplamenil přítomné pro místa, posvěcená pobytem Spa
sitelovým.
Prakticky jsme projevili svou činnost tím, že jsme před sv.
Mikulášem vykonali sbírku mezi bohoslovci. Sebráno 906 Kč. Obnos
byl věnován chudým na periferii brněnské. — Do knihovny krouž—
ku bylo získáno 15 nových knih.
Postou ili jsme letošního roku hodně do předu, ale nikterak
jsme nedosahli vrcholu. Úkolem příštího roku je postoupiti ještě
výš. A k tomu vyprošujeme požehnání Boží!
Vladimír Krček.
jednatel.

Liferární kroužek.

Jako trs neb balvan mořského břehu utrhl se kus z velikého
času věčnosti a rozplynul se v minulosti. — Zemřel a zbylo jen
co v něm bylo vykonáno — práce.
Na rozhraní dvou dob, minulosti a budoucnosti podle zv ku
rozumně a obezřetně hospodařících nutno práci přehlédnout, zvažit,
zhodnotit. Jest třeba pohlédnouti zpět na líchu, již začali orat naši
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předchůdcové, na níž pracujeme my a Bůh dá budou pracovati
i ti, již přijdou po nás. Vzrostlo už na ní mnohé ušlechtilé kvítko
a četné plody poskytly pokrmu duším Kristových učeníků i těm,
kteří jim byli a jsou svěření.
Literárně tiskový kroužek není samostatný, nýbrž jest přičle
něn k R. S. 'Stejně jako kroužek sociologický. V letošním roce
nemohl pro zvláštní vyvinutí poměrů vykonati tolik, jak by si
bylo přáti v intencích zakladatelů a účelu kroužku. Měl jen 26
členů (na poměrný počet bohoslovců v letošním roce poněkud
málo 1), ale zajímavá témata přednášek přilákala mnoho hostů, takže
účast při některých přednáškách byla až přes čtyřicet kolegů. Šest
členů z V. r., kteří byli letos vysvěceni, muselo nás záhy opustiti a
Íprávě
proKonáno
množství
studiašesta přednáškových
příprav nemohlischůzí.
tolik První
přispěti
svou
řivnou.
celkem
b la
na
téma „Petr Chelčický, životopisná data, literární činnost a b udy“.
V druhé schůzi promluvil kol. Kubíček o díle P. ]. Demla „Mé
svědectví o Otok. Březinovi“. Jako osobní přítel P. Demla, mohl
nám více než kdokoliv jiný objasniti poměr P. Demla k Ot.
Březinovi, vysvětliti některé nejasné nebo sporné stati, vyvrátiti
nebo Opraviti četná posouzení a odsouzení této knihy, jež v tako
vém množství v literárních časopisech, denících a týdenících se
sypaly na hlavu Tasovského pěvce. Velmi zajímavá a skvěle in
formující byla přednáška kol. předsedy Skalníka „O šíření komu—
nistických ideí tiskem". Mělo by se o této věci, církvi a vůbec
všemu katolickému tak vrcholně nebezpečné, více mluvit ve všech
katol. Spolcích. V další přednášce probrána „Novější kat. literatura
česká„; pátá byla o Leonu Bloyovi. Poslední byla vzpomínkou na
grandiosní dílo šlechetného kněze a vlastence, biskupa Podlahy.
Členové zúčastňovali se též všech podniků R. S. Psali příspěvky
do Musea i jinam, jako Orla, ]itra, Omladiny, Křest. ženy, Lido
vých Listů, Dne, Selských hlasů. 0 vánočních svátcích s ostatními
kolegy rozprodávali knihy z Dědictví sv. Cyrilla a Metoděje a ko
nali doma přednášky.
Jako skromné poupátko chudobky klademe činnost L. ]. K.
v uplynulém roce k věnci Sušilových snah s přáním a modlitbou
k Všemohoucímu, aby ti, již budou příště pracovati na tomto
úseku, vykonali více!
Franfišek Šímčák,
odstupující jednatel.

Jednatelská zpráva „Unio pro missionibus“
v Brně za rok 1951-52.
Po prvé vystupuje tento kroužek veřejně jako součástka ideového
zápolení na bohoslovněm ústavě v Brně. Budí zájem o myšlenku misijní.
která, vyslovena samým B. Spasitelem, je nám drahým odkazem. Misie
jsou vroucím přáním nynějšího sv. Otce Pia Xl.. jenž otevřel nové sídlo
pro. kolej propagendy, vydal r. 1926 encyklika .Rerum Ecclesiae“, kterou
ukládá každému věřícímu za povinnost podporovati hmotně i morálně
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Ov:

misie; jeho pec: uspořádána velkolepá misionářská výstava. jejíž sbírky
jsou nyní uloženy ve zvláštním museu v Lateráně. Je-li některá práce
důležitá a časová, pak je to otázka misií, sahající původem až ke ko
lébce církve sv. a tvořící podstatnou složku jejich snah v době přítomné.
Vždyť je to praktické provádění tak často zdůrazňovaně lásky k bližnímu.
Na valné hromadě 7. Vl. 1931 zvolen výbor s předsedou kol. A.
Schneidrem "V. r.) a místopředsedou kol. M. Hofbauerem (IV. r.). Jed
natelem stal se kol. Noll (Ill. r.), pokladníkem kol. Votava (ll. r.). pa
pírníkem kol. Navrkal ([ r.). Spolek sdružuje bohoslovce obojí národ
nosti a proto vede agendu i přednášky v obojím jazyku, česko-německy.
Řádných členů bylo 55; schůzí konáno celkem 9 s 10 přednáškami,
jednou německou. Vedení kroužku dbalo. pokud to bylo možno. aby
byla volena thémata časová a poutavá. Uvedu jen ta nejhlavné'jší.
V první schůzí byl“ načrtnut kol. předsedou obraz misij. činnosti,
jež je prováděna v jiných zemích. které nám mohou býti příkladem jako
Francie. Německo. Holandsko. Amerika a j. Nám zbývá jen aplikace
na naše poměry a potřeby. Na to probrány v několika schůzích „Zá
sady misiologie'. „Praktické pokyny, jak upotřebiti misijní myšlenky mezi
lidem a dětmi", dal nám laskavě diecesní ředitel díla šíření víry vldp.
rada Všetečka. spirituál semináře v Brně. významný pracovník v tomto
oboru. Konána slavnostní akademie ke cti sv. Františka Xav.. apoštola
lndie. Provedeno dlouho očekávaná část cyklu „Dějiny misií“ a před—
náška „O unionismu' jako výborný úvod k letošnímu unionistickému
sjezdu na Velehradě. Zájem o strádající Čínu. největší to misijní pro
vincii. ukojen přednáškou se světelnými obrazy o poměrech v této zemi
(první světelné obrazy promítané v alumnátě). Dalším doplněním byla
přednáška kol. Hladíka: „O vývoji a osudech křesťanstvív Číně“. Před
nášková činnost zakončena časovou přednáškou „Misijní poslání první
české řeholní kongregace do Britské Guiany" se zajímavými údaji ethno
gratickými & geogratickými. získanými zkušenými misionáři.
po stránce správní lze zaznamenati jistý vzestup. Pro šíření zájmu
na venek získána rubrika v tomto časopise. Do knihovny. čítající asi
100 svazků a řadu časopisů. zakoupeny z darů a výtěžku misijního pa
pírnictví nové knihy (1 francouz., 5 české, ] něm.). Na účely misijní
věnováno 700 Kč. Kroužek stal se členem „Afrického tisku“. složiv
částku 500 Kč. Pro misie odevzdáno množství známek a staniolu a složen
obnos 50 Kč na pokřtění jednoho pohanského dítka na jméno Fran—
tišek Xav.

'

Děkuji všem. kteří přispěli k rozkvětu a zdaru kroužku. členům,
zpěvákům a hudebníkům. kteří pěkně doplnili programy schůzí. papír
níkovi i různým dárcům.

Doufám, že za spolupráce členů bude pokračovati kroužek ve svých
opravdových snahách podle slov sv. Bernarda: „ln religione tot sunt
auxiliarii, quot socii, et tales, qui dicere posunt cum Apostolo: quia
non ignoramus astutias inimici.'
Ladislav Noi/,
odstupující jednatel.
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Výroční jednatelská zpráva Stojanovy literární jednoty
bohoslovců v OlomOuci za správní rok 1931
(+. 111.51—24. [ 32)
Dějiny spolkového života spolků mladých lidí jsou nejen dějinami
fakt. nýbrž i dějinami plánů a tužeb, z nichž se rodí podniky až svým
časem. Mnoho se chce. a jen část se provede. Také naše práce v uply
nulém správním roce má v sobě dost hledání cest. aby se uskutečnily
plány. má i dost nesplněných nadějí. Dnešní zpráva je jakýmsi exa
minem odstupujícího výboru a členstva Jednoty.
Na valné hromadě dne 4. ll. 1931 byla schválena volba výboru
s těmito funkcemi: předseda Karel Kremser, místopřed. Bedř. Hoffmann.
jednatel Fr. Hamrala. pokladník R. prokop. knihovník Fr. Němec, čle
nové výboru Antonín Fabík. Otokar Trtilek, Alois Valášek a Josef
Pechanec, který byl později pověřen správou čítárny.
[ nám. jako každému novému výboru byla vložena do vínku na
prvém místě starost o velehradský bohoslovecký sjezd. Měli jsme zku
šenosti z loňska. že se neosvědčí ideová různost témat. Proto záleželo
na tom, jakou jednotnost sjezdu dáme. Hlediska eucharistická. liturgická.
organisační. historicke-literární a j. se přehnala myšlenkami, až jsme
na radu p. protektora Jednoty univ. prof. dra Fr. Cinka zakotvili v pro
gramu eucharisticko—liturgickěm. Jako referenti byli přijati msgre Oce—
tek, pryč Alf. a univ. prof. dr. Cinek. za kazatele D. spirituál Šuránek.
Může si každý jakkoliv posuzovati výsledek sjezdu. jisté je. že naši
snahou bylo učiniti z velehradského sjezdu pout a jakousi rekolekci.
Tak přijal sjezd i náš tisk (Našinec, Sv. Eucharistie a Apoštolát C. a
Met.). Hmotné skončil sjezd deficitem (59975 Kč). Dlužno však 3 po
vděkem zaznamenati, že z Velehradu to bylo. odkud byly navázány
přátelské písemné styky s českými bohoslovci v Americe (St. Proko
pius Seminary. Lisle) prostřednictvím dra Žižky 0.5. B.. profesora
tamější střední školy, který zavítal na náš velehradský sjezd. Kéž by
se dále tyto styky požehnaně rozvíjely a přispěly aspoň nějak české
americké menšině a bohoslovcůml
Minulého roku navázaný soukromý styk se slovinskými bohoslovci
byl vzájemně ušlechtile pochopen. Nejen formální výměna dopisů a knih,
nýbrž osobní seznámení. Lublaňský bohoslovec Al. Turk navštívil na
pozvání některých členů Jednoty
SR, s nimi objel hlavní přitažlivosti
naší vlasti. zúčastnil se velehradského bohosloveckého sjezdu. Přátelství
se tím neukončilo. ale, dá—liDán Bůh. příští prázdniny pojedou zase
naši bohoslovci do Jugoslavie.
Jinak udržovala písemný styk,_ a pokud bylo lze, i osobní styk
s čsl. bohosloveckými jednotami a Ustředím katol. stud. v Praze, v němž
bylo na počátku spr. roku organisováno 158 členů Jednoty, letos 157
členů Jednoty. Bohoslovci si vzali také na starost udržování cyrilo
methodějské hlídky v Jitře. Říšské konference Ustředí v Opavě se
zúčastnila několikačlenná delegace. na organisačním kursu v Praze bylo
několik bohoslovců. Jednotu zastupoval delegát na kursu v Novém
Bydžově. Početně silně byl Jednotou obeslán lll. kongres slovanských
katol. akademiků v Bratislavě, kde jeden člen delegace byl na návrh
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p. univ. prot. Grivce zástupcem českého Ustředí v cyrilomethodějské
sekci. Rovněž se bohoslovci činně zapracovávají v místních ASS, po.
většině jako jejich funkcionáři.
Dřednáškových schůzí, při nichž promluvili referentí jak domáci
tak i z venku bylo pro celou Jednotu devět a jedna oslava. Kroužky
uspořádaly celkem 15 schůzí. z nich některé pro celou Jednotu: člen
ské schůze byly dvě. výborových 12.
Prvním veřejným počinem Jednoty v letošním spr. roce byla insta—
lace výstavky apoštolátní, která pěkně dokumentovalo blahodárnou činnost
Apoštolátu na poli zahraniční krajanské misie a na poli vědeckém a
unionistickém. Výstavka byla také skromnou restrospektivou k loňskému
4-0. jubileu Apoštolátu i vděčnou vzpomínkou velikých zásluh zakla—
datele “l"arcib. Stojana. Byla zahájena 1. V. přednáškou msgr. Jemelky
a sborovým zpěvem bohoslovců. Apoštolát s díky a pochvalou kvito
val tuto akci. ——17. V. přednášel D. Jos. Hlouch. Bohoslovci se záj
mem vyslechli zkušenosti z duchovní praxe a rádi se poučili o mo—
derní pastoraci a obeznámili se s hlavními prostředky vniknout i na
tvrdé půdě do duší svěřených. Neúnavný p. prelát dr. Hejčl sdělil
s námi část svých dojmů z cest Orientem v přednášce o dějinách a
dogmatickém významu efesského koncilu. Přednáška byla provázena
světelnými obrazy (29. V.) — 28. X. nás navštívil dr. Ziška O. S. B.
a mluvil pro Jednotu ve dvoraně fakulty o Češích v Americe &zahra—
ničí vůbec. — Aby i mladší členové Jednoty byli zdostatek informo
váni o významu Stojanově. referoval ctp. Fr. Šigut o zvěčnělém arci
biskupovi ročníkům I.—lll. — K této přednášce se svým rázem pojí
oslava sv. Josatata v předvečer jeho svátku. program této malé aka
demie vyplňovala přednáška, recitace z encykliky o sv. Josafatu a pě—
veckě sbory. — Určitý zájem o dějiny, který se probudil příchodem
p. docenta dra Neumanna na fakultu, projevil se u Jednoty zvl. tím,
že dr. Neumann k nám několikráte promluvil. předně o nedostatku
historických prací od katolíků. Naznačil i témata. o nichž by mohli již
v bohosloví pracovat. A skutečně se bohoslovci přihlásili. Pro ně a pro
zájemce přednášel dr. Neumann ještě dvakráte o methodě historické
práce. — D. protektor Jednoty přednášel v předvečer vánočních svátků
o svém zájezdu do Karthaga na eucharistický světový kongres, prová—
zeje svou přednášku světelnými obrazy (22. Xll.) — Uzávěrkou před
náškové činnosti byla promluva msgr. Jemelky, vl. ll. část jeho před—
nášky o úkolech Apoštolátu sv. C. a M. a o unionismu (10. l. 52)
O tuto přednášku se přičinil cyrilometh. kroužek. Literární kroužek za
pomoci p. prof. Cinka obstaral pro členy Jednoty recitaci několika
básní a vybrané prósy. — Svorně s německými kolegy byl uspořádán
„mikulášský večer se scénou“; režie a provedení laskavě obstaral
lll. ročník.
Na dvou členských schůzích probrány organisační věci, referáty
o sjezdech a akce „střádala“ pro velehradský sjezd.
Ne na posledním místě zaznamenáváme zprávy o čítárně. V min.
stud. roce vyloženy postupně v čítárně knihy edice Zivotem. edice
Smíru, literatura
De Deo Creatore. Důležitost takovýchto výstavek
'e;
vynikne, uvaznme-li. že si bohoslovci nemohou zakoupiti všech vychá
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zejícich knih. a kdyby i mohli. zásobili by se knihami jen svého ná—
toda. Ke všeobecnému vzdělání patři zajisté i znalost příslušné literatury.

gf vědecké nebo populární. V letoším roce se čítárna stěhovala z místa
ha místo pro adaptační práce, teprve před vánocemi dostala trvalé
misto. Pro čítárnu zakoupen nový nábytek, největší část nákladu hradil
p, protektor Jednoty dr. Cinek (860 Kč.) Za jeho pomocí byla čítárna
vybavena 83 časopisy. 21 novinami a různými knihami.
_ Při této příležitosti se zmiňuji o kolportáži časopisů mezi boho
5lovci'. Není snad známějšího časopisu, který by neměl odběratel v na
šich řadách. některé se odbíraly ve více než 100 ex. (Na hlubinu.
Apoštolát, Museum a j.) —- Několik slov o literární činnosti členů.
V látce. o níž bohoslovci píší. vidět kaleidoskop jejich zájmů. Poměrně
nejméně příspěvků se zasílá do stavovského časop. Musea. Jinak se
5 články členů Jednoty setkáte v Našinci, Lidu. Pražském večerníku.
Lid. listech. Novém národě. Právu. Našem Slezsku. Ostravském kraji.
Slováckých novinách, Jitru. Apoštolátu.
Závěrem děkujeme. kdož nám morálně i finančně pomáhali. zvl.
& na prvém místě p. protektorovi univ. prof. dru. Fr. Cinkovi, msgru
Kutalovi, P. spirituálu Šuránkovi, všem referentům a příznivcům Sto—
janovy literární jednoty. — Na valné hromadě 24. l. 52 schválena
volba funkcionářů: předseda Fr. Hamrala. místopřed. St. Svoboda. jed
natel Jos. Konvička. pokladník M. Trunečka, knihovník Jos. Brhel.
Zdař Bůh další práci!
Karel Kremser, v. r.
Franfíšek Hamrala, v. r.
odstupující předseda.

odstupující jednatel.

Literární kroužek.
V literárním kroužku usilováno předně. aby byl dán hlubší základ
práci literární. Na podkladě knihy Maritaifiovy: „Scholastikové a teorie
umění“ probrána podstata umění, krásy. tvoření. Současně s touto praci
rázu filosofického sledováno současné hnutí umělecké. které se proje
vilo v časopisech (Kvart. Poesie. Tvar. lndex). K současné tvorbě hi—
storické brán zřetel hlavně referáty o knihách: Pekař: .Zižka a jeho
doba“ a H.
; Belloc: „Evropa a víra“. Navázán styk se zahraničním
kroužkem Ustředí katolického studentstva. Členských schůzí 6. výborová ].

František Tkadlčík.
Cyrilometodějský kroužek.
Svou činnost zahájil kroužek výstavou Apoštolátu sv. Cyrila a
Metoděje. k níž nám msgre Jemelka zapůjčil z ústředí ACM celou
řadu knih a fotografií týkajících se činnosti Apoštolátu. Při výstavě měl
msgre Jemelka přednášku o zahraniční činnosti ACM.
Na první schůzi promluvil ctp. Tkadlčik o významu Čaadajeva.
Poté obrací se zřetel k příštímu unionistickému sjezdu na Velehradě.
proto také zamýšlené přednášky rázu apologetického vypuštěny 2 pro-—
gramu. Na první poprázdninové schůzi přednášel ctp. Fr. Šigut „O Sto
janovi a Apoštolátu“. V předvečer svátku sv. Josafata vzpomenuto
důstojným způsobem památky světcovy. — Aby se členové. zvl. mladší.
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blíže seznámili s unií. navržen cyklus přednášek. jehož prvním článkem
byla přednáška ctp. Hamraly „Historický vývoj řeckého rozkolu.“ 5 nad
šením byla přijata přednáška msgra Jemelky o činnosti Apoštolátu na
poli unionistickém. která byla konána pro celou Jednotu.
Děkuji všem kolegům. kteří pro kroužek pracovali, ať už před
náškami nebo sbíráním obétin pro Apoštolát nebo obstaráváním uniom
stických časopisů pro čítárnu.
Na valné hromadě kroužku (18. l. 1952) zvolen předsedou Ctp.
Stanislav Sedlák (ll. r.), zapisovatelem ctp. Jan Daněček (1. r.). Hoj
nost Božího požehnání v příštím roce ze srdce přeje

Josef Šiguf,
odstupující předseda.

Sociologický kroužek.
Sociologický kroužek, čítal letos 54- členů. Schůzí bylo pořádáno
celkem nemnoho. Látka — obsahově a formálně ——vždy dobře pro

brána a prodebatována. Přednášky rázu dobově praktického. (Charita,
Hospodářská krise etc.) Předsedou do nového správního roku zvolen

ctp. Richard Prokop.

Josef Konvička,
odstupující jednatel.

Pěvecký kroužek.
Letos věnovali jsme více pozornosti lidové písni v umělém zpra
cování. Bývalý dirigent bohoslovecký P. Bohumil Vaněk. nyní kněz
deficient, zanechal po sobě pěknou památku v archivu hudebním sluš—
nou sbírkou různých skladeb sborových, z nichž zvláště vynikají jeho
úpravy lidových písní. Na unionistickém sjezdě r. 1925 dávali se jeho
Valaši (dvojsbor), jež si sám dirigoval. letos chceme předvésti jeho
Kačenu, hanáckou Za horama svitá a j.
Několikrát za rok účinkoval sbor nebo orchestr S. Literární jed—
noty při různých oslavách, jako 28. října, u příležitosti svěcení nové
kaple. při slavnostní tabuli 22. listopadu, na intimním večírku, pořáda
něm na rozloučenou s novosvěcenci v únoru a při oslavě sv. Josatata

a "ndy'
Tělocvičný kroužek.

Vladimír Vaněk.
dir'gent'

Jeho činnost byla omezena úpravou tělocvičny za aulu. Teprve
po Vánocích začalo opět pravidelné cvičení ve středu a v sobotu po
večeři. Učast byla průměrná. Schůze konána jedna, na níž měl před—
nášku kol. Jagoš: „Změna stanov čsl. Orla“ Je vidět velký zájem o
orelské hnutí.
S jarem otevřelo se opět nové pole působnosti našemu kroužku
na orel. stadioně. Pčstovány různé druhy sportu: wolleybal. házená.
lehká atletika a j.
Je vidět že heslo „v zdravém těle zdravý duch“ — nalezlo silný
ohlas i v řadách bohosloveckých. Náš národ potřebuje nejen svatých.
ale též zdravých kněží. Neopovrhovat tělocvikem a Sportem!

Frant. Jagoš.
odstupující předseda.
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Zpráva o činnosti „Růže Sušilovy“ v Praze
za správní rok 1951-1932.
Při přehlížení činnosti R. S. v uplynulém roce a jejím charak
'tjerisování nutno doznati, že byla proniknuta duchem věhlasného
biskupa Eduarda Brynycha, jehož heslo: „Proti spolku spolek, proti
"tisku tisk“ bylo vzato za pracovní směrnici pro celý rok. A sku
„tečně“ve většině členských

schůzí se pojednávalo o věcech, týkají—

cích se veřejného a spolkového života.
Na přednášky byli zváni naši přední pracovníci, ať.již na poli
politickém, či v oboru jiném. Sami dosud málo zkušení chtěli jsme
býti poučeni od zkušenějších a načerpati z jejich bohaté prakse hojně

poznatků pro nás tak nutných.
Kromě přednášek pořádána byla exkurse do Čsl. akciové tiskárny
a slavnostní akademie na oslavu 13letého trvání naší samostatnosti,
jež.se konala v předvečer 28. října 1931 s tímto programem: 1. Státní

hymny. :. St. Krčméry: Náš koráb. Recitace kol. P. Gašparoviče.
3i Novák: Probuzení. Mužský sbor. 4. Slavnostní roslov P. Bl.
Ráčka, S. j., profesora arcibiskup. gymnasia v Buben i. ;. Zapějme
píseň. Mužský sbor. 6. Xav. Dvořák: 28. říjen 1918. Recitace kol.
Frant. Ludvíka. 7. Chorál svatováclavský. Sbory nacvičil a řídil kol.
Štverák. Akademie se zúčastnili z představených semináře vldp. rek
tor Msgre Dr. O. Stanovský a P. spirituál Ant. Stříž, z profesorů
Dr. Jaroslav Beneš.
Všech schůzí bylo 17 a to 6 výborových a 11 přednáškových.
První schůze se konala 18. října 1931. Kol. předseda nastínil pro—

gram pro příští období a vyzval všechny k spolupráci s výborem.
Kol. ]ar. Vosátka podal referát o bohoslov. kursu v Novém Bydžově
a kol. Michálek o sjezdu slov. akademiků v Bratislavě. Na uprázd
něné místo pokladnické byl zvolen kol. Vršanský, za koadjutora
kol. Konopištský. 1. listopadu: Přednášel kol. Jar. Vosátka o misiích
se světelnými obrazy. — 22. listopadu: Dr. Hynek pojednal o svém
oblíbeném předmětu 0 jevech psychických a o cestě ku své kon
versi. — 7. prosince: Zemský předseda čsl. strany lidové poslanec
a kanovník Boh. Stašek vylíčil příčiny a kořeny všeobecné světové
krise. ——
25. února: Přednáška generál. tajemníka čsl. strany lidové

p. Frant. Klimenta „O povinnosti katol. kněze v obecní samosprávě“.
6. března: Kol. Žatko ve své přednášce „Podoba básníkova v sv'át
covi“ poukázal na nejtypičtější vlastnosti sv. Augustina a zvláště
na jeho charakter umělce tak, jak se projevil v jeho spisech, zvl.
v'Konfesích. ——11. března: Generál. tajemník p. Frant. Kliment
vysvětlil politickou přípravu a provádění obecních voleb. ;— 24. dub
na: Volba revisorů účtů a dokončení přenášky kol. Zatka o sv.
Augustinu. — 29. dubna: Redaktor Lidových Listů p. prof. Jan
Scheinost promluvil o nacionalismu. Probral jeho průběh ve Francii,
Italii a Německu. — 8. května: Emil Zavadil, předseda Ústředí katol.
studentstva čsl., přednášel na théma: „Květen katol. studentstvu“.
Alexej Jaroš, tajemník Ústředí, doplnil některými detaily tuto před
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nášku. Následovala volba předsednického terna a návrhy na zakou
pení nových knih. — 9. května: Zemský tajemník SKM p. Jan
Janoušek probral vývoj a činnost SKM od jejího vzniku až do dob
přítomné. 15. května v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého
konala se pobožnost u sochy světcovy na seminární kvadratuře
kde o významu úcty svatojánské pro náš lid promluvil vldp. spii
rituál Ant. Stříž. Pobožnost ukončena lampionovým průvodem za
zpěvu písně „Když mile máj zavívá“.
Vedle přednášek největší péče byla věnována knihovně. Najejí
doplnění bylo pamatováno obnosem Kč 1409'40. Zkatalogisováno
bylo přes 1100 svazků. Nových knih bylo obstaráno celkem 70,
svázáno 91 svazků. Do čítárny docházelo 35 časopisů, za něž Za
placeno Kč 599'40.
Počet členstva letos dosáhl od roku 1916 rekordního čísla 62
členů, z nichž bylo 51 echů, 9 Slováků a : Rusíni. Bolestné se
nás dotkl odchod nejmladšího člena Aloise Kosmáka, který zemřel
30. ledna 1932. Requiescat in pace!
Velikou ztrátu utrpěla R. S. smrtí šlechetného biskupa a našeho
velikého příznivce njdp. Dra Antonína Podlahy. K uctění jeho pa
mátky bylo věnováno Kč 100'— na dostavění chrámu sv. Víta
v Praze.
Nesmírnými díky jsme zavázáni pánům ministrům Msgru Dru
Janu Šrámkovi za dar Kč 1000'-, Ing. Janu Dostálkovi za dar
Kč rod—, jež zaslali na prosbu výboru, dále řediteli semináře za
dar Kč 600'-

a vldp. kanovníku

Štelovi za dar Kč 100“——
a příz—

nivcům ze sboru profesorského ]. Sp. děkanu Msgru Dru Al. Ku
drnovskému, kanovníku a zemskému poslanci čsl. strany lid., Dru
Václavu Hazukovi, Dru Karlu Kadlecovi a Dru Jaroslavu Benešovi.
Činnost R. S. v letošním správním období nesla se poněkud
jiným směrem než v letech minulých. Její výbor si vytýčil za cíl
seznámiti členstvo se Všemi důležitějšími složkami našeho veřejného
katolického života. Schůze byly nejen četné a mimořádně navště
vované, nýbrž i živé, často čilými debatami uzavírané.
Při valné hromadě, konané dne 16. května t. r., byl oznámen
předseda kol. Václav Vinš, jednatelem zvolen kol. František Matě
jíček, pokladníkem kol. Batosiewicz, zapisovatelem Jaroslav Aubrecht,
knihovníkem Ant. Konopištský.
Na konci této zprávy nemám jiného přání, než aby duch Bry
nychův, jenž zapustil slibně kořeny v R. S., sílil, mohutněl a vléval
nadšení a lásku k práci, jež nás čeká v budoucím stavu, k němuž
nás Bůh povolal.

Další práci, Bože, zdař!

Josef Pikora.
odstupující jednatel.

Theologický ústav C. Ss. R v Obořišti.
Dřehlížíme-li vykonanou mimostudijní práci za uplynulý školní rok,.
musíme si přiznati, že byla kvantitativně značně rozsáhlá a kvalitativně—
stála na značné výši. Ač bohoslovců početně nepřibylo. ježto neopro
fesové dlí za příčinou dokonání humanitních studií v Praze, přece čin
nost jednotlivých odborů neklesla pod niveau let minulých. někde lze'
konstantovati i potěšitelný růst.
Pěvecký kroužek nacvičil 35 nových skladeb (5 mše. 5 Pange
lingua, 5 grad. a offert., 4- církevní sbory, 5 mariánských. ll profáních)..
Veliké oblibě těšili se čeští autoři zvl. Smetana. Dvořák, Říhovský. Sychra.
Suchý. Kroužek obstarává chrámový kůr a svými, sbory zpestřuje různé
domácí slavnosti. Letos uplatní se při jubilejních slavnostech svatohor—
ských. kde bude míti samostatné vystoupení.
S kroužkem pěveckým ruku v ruce pracuje odbor hudební. Kapela
čítá 15 členů. Dilným cvičením dopracovala se pěkných ůSpěCl'lůa nezříd-
ka i vypomáhala na kostelním kůru. V poslední době jeví se značný“
zájem i o nástroje dechové.
Homilefický kroužek kráčel pevně za vytčeným cílem. V minulém
roce bylo v něm předvedeno 18 řečnických pokusů, z nich 12 bylo
vlastních prací, ostatní pak úryvky z vynikajících kazatelů. Počet členů
stoupl na 20.

značného rozsahu dosáhly práce literární. Rukopisný sborník
„A/fans“ měsíčně vycházející dosáhl ve svém 28. ročníku úctyhodného
objemu 600 stran (loni 400 stran). Nejvyšší dosud dosažené číslo. Vedle
pravidelných měsíčních čísel vyšly i 4- obsažné samostatné přílohy.
Zvláštní přízni a oblibě těšila se nově zavedená „Unionistická hlídka“.
Zastoupeny byly všechny obory. jak filosofie. tak theologie. Význačného.
však místa si získala letos mariologie a hagiografie, která se zabývala
náčrty charakterů a života členů kongregace. o nichž se vede beatifi—
kační proces.
Německý sborník .Klemens“ nevykazuje však v uplynulém roce
pozoruhodného vzrůstu.
Mimo tyto dva sborníky byly četné práce našich bohoslovců uve
řejněny jak v „Museu“. tak i v jiných kulturně náboženských časopisech..
Ale i v jiných oborech bylo lze pozorovat čilý ruch. Ze zamýšlené
mariánské akademie na oslavu efeského koncilu sešlo. ježto toto výročí
bylo oslaveno rozsáhlou slavnosti v našem kostele. na jejímž lesku
a zdaru měli bohoslovci lví podíl.
Obvyklou vánoční akademii nahradila idylická vánoční hra, půso—
bící milým. okouzlujícím teplem. Bylo při ní prvně využito v hojné míře
barevných světelných efektů nového elektrického osvětlení jeviště, které
si instalovali sami bohoslovci.

Svátek knížete křesť. filosofie, který po mimořádných bohoslužbách
v ústavní kapli, býval oslavován pouze v homiletickém kroužku. stal se“
letos slavností celého ústavu. Při té příležitosti byl posvěcen olejový“
obraz světcův, malovaný jedním z bohoslovců, zasazený v rámu, ojehož
plastickou ozdobu se postaral též jeden bohoslovec. řezbář-samouk.
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'Dvě klasické řeči, při slavnosti přednesené. svědčí, jaké oblibě se těší
na našem ústavě veliký Aquinát.
l ušlechtilé drama našlo své ctitele. Po úspěšném provedení histo..
rických her předcházejícího roku, sáhli jsme letos k sociálnímu dramatu,
které působilo mohutným dojmem. Druhé drama bylo z ovzduší nábo..
ženských bojů při šíření křesťanství.

Zvláštní zmínky si zaslouží činnosf přednášková. Na počátku tohoto
školního roku opatřen promítací přístroj pro diapásku „Filmosi'o“, jehož
bylo s úspěchem používáno. Celkem bylo od té doby 21 přednášek
z různých oborů: církevních i profáních dějin. umění. hagiografie. liturgie,
biologie a j. Jaké oblibě se těšily tyto přednášky svědčí, že bohoslovci
se sami pokusili o zhotovení diapásky. na kterou Zachytili kus domácího
života. pokus tento byl velice sympaticky přijat a vzbudil živý ohlas.
„Jednofa modlitby za sjednocení Slovanů v církvi katol.", která
trvá na ústavě již od roku 1906 jako volné' sdružení, byla přivtělena
2. srpna 1951 k .Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje“. Spojuje téměř
všecky bohoslovce k tiché práci pro Unii. o niž již delší čas jest po
zorovati na ústavě živý zájem. Ohlas jeho jest možno cítiti iv některých
vědeckých disciplinách (dogmatika). A možno doufati, že čilí zájemci
nezůstanou státi na polovině cesty, ale že po ukončení studií rozmnoží
řady našich spolubratří východ. obřadu na Podkarpat. Rusi. pro něž
byl v minulém roce zbudován rozsáhlý klášter v Michalovcách.
Ku konci se zmiňujeme ještě o jiném spolku, o němž jsme dříve
nepodávali zpráv. považujice jej za věc čistě domácí. Jest to_ „Liga
eucharistie/rého Srdce Ježíšova“. Existuje již od roku 1908. Ukolem
jejim jest buditi zájem o kult B. Srdce, usmiřovati je za urážky a ko—
nečně přivinouti bohoslovce ke zdroji lásky a svatosti eucharistickému

Srdci Ježíšovu. Její členové. rozděleni ve dva šiky — orantů a expi
antů — (měsíčně určuje se to losem). přinášejí na smír své modlitby
a oběti. Před každým prvým pátkem koná Liga svou schůzi. Každý
čtvrtek obklopují její členové ve čtvrt- hod. adoracích svatostánek. kde
prosí o smír a modlí se na intence Ligy, které se při měsíční schůzi
zvláštním hlasováním přijímají. Jednou měsíčně koná se společně po
božnost před vystavenou Nejsv. Svátosti a dvakráte do roka slavnostní
zasvěcení. Občas bývají konány schůze mimořádné, kde se pojednává
o aktuálních thematech souvisejícím s kultem Nejsv. Srdce Ježíšova.
Bývají spojeny s debatou. Letos byla jedna. dle úsudku členstva. zdařilá.
Tot' asi stručně načrtnutá naše mimostudijní práce. Pro omezený
rozsah nebylo možno uvésti vše a sestoupiti do detailů. Ale i tato
suchá kostra dostatečně ukazuje. že i při malém počtu bohoslovců (32),
bylo vykonáno poměrně mnoho. Že oto mají velikou zásluhu jak obě
tavé vedoucí síly odborů, tak i představení, kteří snahy bohoslovců
blahovolně podporují. netřeba podotýkati.

Deo gratias et Mariae!
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Referát o činnosti „Školy sv. Tomáša Aq.
rožňavských bohoslovcov “.
V oslatných rokoch sme museli prekonat viac ťažkostí. kým se nám
podarilo zas rozdúchat' iskierku sebavzdelávania bohoslovcov v našom
seminári. keďže tradicia bola smutnými vojnovými a povojnovými časmi
cel'kom pretrhaná a my sme museli začaf budovat znovu. No. pomaly
sa i náš seminár naplnil bohoslovcami a tu. hl'a. výsledok tohoročnej
práce našej ,. koly'.
Na prvej schódzi 20. septembra 1951 bol zvolený nový výbor:
predseda: Fr. Lučivjanský. tajomnik: A. Horák. knihovník: L. Hruboš.
pokladník: A. Sklenárik. zapisovatcl': Št. Tokárčik a štyria sekcionári:
O. Diczky, J. Hlavács, J. Csáji a K. Štefko.
Mali sme tohoto roku spolu l9 schódzi. Z týchto bolo 6 riadných,
8 mimoriadných. 5 slavnostně a 2 výborovč.
Na riadnych schódzach bolo prednesených 6 kázni a vol'né pred
nášky: 8 socialnč. 5 filozofické. ] apologetická; myšlienke unionizmu
bola venovaná jedna prednáška. bola i vlastné socialna báseň.
Mimoriadne' schódzky boly svolané.
1. v misijnú nedel'u 18. októbra. kedy celá schódza bola venovaná
misiám: večer sme zadrželi misijnú prednášku so svetelnými obrazmi.
2. dalej, tiež v októbri bol prevedený súbeh na kázne, ktorý vypísal
vdp. prefekt. Dr. Ján Svejkovský. Prvú cenu vyhral L. Hruboš.
5. Pre nás zvlášť cenné boly schódzky, na ktorých nám prednášel
známy sociolog-misionár Dr. urek O. Prem. o sociálnych otázkach
súčastnej doby.
4. 24. apríla nám prednášal vdp. prefekt Dr. Svejkovský: „O vlast—
nostiach kňaza. ktorý chce být sociálne činným'.
Konečne sme usporiadali i frí slavnostně schódzky:
]. 28. oklóbra. v deň osamostatnenia našej vlasti. Prednášali: Št.
Tokárčik povedal slávnostnú reč. A. Horák: _Bohoslovec-vlastcnec“.
E. Kapusta predniesol Rázusovu báseň: .Dred bránou času". Slávnosf
bola zakončená štátnymi hymnami.
2. 12. februára sme s celým kat. svetom oslavovali 10. výročie
slávneho panovania sv. Otca Dia XI. Na slávnostnej schódzke povedal
preslov predseda Fr. Lučijavský. sbor zaspieval skladbu vdp. spirituála
J. Jaloveckého: „Oremus pro Dontifice“. brat J. Csáji predniesol:
„Dius XI.. papež pokoja a soc. spravodlívosti“. br. K. Štef ko. „Pius X1.
a liturgické hnutie“, zakončil br. Št. Kaššay básňou Drevenického:
„My žiť chceme“.
5. Na deň nášho patrona. sv. Tomáša Aq.. 7. marca program.
slavnostnej schódze vyplnili: br. D. Diczky Filosofia sv. Tomáša a 20.
storočie, br. A. Lipták a br. D. Svorad. Program bol spestrený spevom,
gregorianskou antifonou: „Dange lingua" od p. Kreitmeyera S. J. za
dir. vdp. spirituála J. Jaloveckého. — Toto je naša tohoročná práca

A“ M' D' G'

A. Horák.

Rožňava 28. mája 1952.

tajomnik.
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Literaturnaja škola bohoslovov „Sv. Joanna Zlatoustaho“
v Drjaševe.
V šk. hodu 1931/32 porjadočnych zasedanij bylo 11.: v pervom
polhodu 6. vo vtarom 5. _Čerozvičajných zasedanij bylo 3.
Krome etoho literaturnaja škola bohoslovov v Prjašove dňaja 4. Xll.
1931 v pamjať 1500 letnjaho juvileja „Jefeskaho synoda“, ustroila
bol'šeje toržestvo s bohatoju programmoju.
Na poslednem. ll. zasedanii poderžanom 2. Vl. 1932 za novych
činovnikov izbranny byli: Sekretar: Viktor A. Zavackij, bibliotekar: Miron
N. Dodhajeckij, pismovoditel': Josif Th. Karpinec, podpismovoditel': Ni—
kolaj N. Kelló, kassir: Antonij E. podhajeckij, I. kritik: Josif Rácz, ll.
kritik Štefan J. Kopík.
Na sobraniach bylo perečitanno 14- kusov pismennych rabot..
lz tich: 5 kusov istoričeskaho soderžania, 4-filosofičeskaho soderžania,
2 monografij. 2 beletrij. ] muzikal'naja kompozicia.
Mimo upomjanutych poderžanno bylo: 5 slučajnych propovedej,
7 deklamacij, 4 monologov, ] dialog. 5 muzijkal'nych čisel.
V Prjaševe 3. V1. 1932.

Peter ..A. Prikufen.

Šfefan J. Balog/,

pismovoditel'.

sekretar.

Zpráva o činnosti českého kroužku bohoslovců ve Vidnavě.
V tichém, malebném údolíčku je skryt náš ústav. Temné lesy „Je—
seníku“. tak vážné a tak často zachmuřené, stojí zde jako strážce,
dbající, aby posvátný klid krajiny nebyl rušen životním ruchem a hlu
kem tam z jihu. Jsme jakoby odříznutí od světa; ani se o nás mnoho
neví (vždyt ještě nedávno docházely nám časopisy s adresou: Vidnava
na Slovensku) a přece jsme zde — jsme zde a pracujeme. Je nás sice
málo, počet 7 vyloudí snad mnohému úsměv na tváři. ale přece i tento
malý počet, zanícený stejnou láskou a nesen týmiž ideály, není naprosto
odsouzen k nečinnosti.

Náš kroužek, kroužek sedmi českých bohoslovců, nemohl. jak je
zcela zamozřejmé. pracovati v podobném měřítku. jak tomu je v jiných
seminářích. Přece však vědomí vykonané práce nečiní nám žádných výčitek.

V roce 1931-32 byl předsedou kol. Olšar. po jehož odstoupení
převzal vedení kroužku kol. Dšeidl. Schůze nebyly konány pravidelně.
Kromě soukromých schůzí, ve kterých byly projednávány záležitosti.
týkající se čistě kroužku. súčastňovali jsme se schůzí bratří Poláků. Mimo
to pořádali jsme dvě schůze. na něž byli pozváni bratři Poláci. Před
nášky byly: Jak. Deml a jeho dílo; kol. pšeidl nastíniv básníkúv život
a literarní vývoj, podal několik úryvků z básníkových děl. Druhou před—
nášku měl kol. Olšar na théma: „Kam dospěla společnost lidská bez
Boha". Velmi zajímavá, sociologická přednáška. týkající se zvláště na—
šeho Ostravska, se všeobecně líbila.
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Knihovnu, která. přes to že je poněkud zastaralá. ale velmi rozsáhlá.
spravoval kol. Dšeidl. Ač naše finance nebyly právě skvělé. přece jsme
koupili několik knih a sice: Bohovědný slovník, Demlovo svědectví,
Kristinu Vavřincovu od Undsetové. Durychovy Essaye. Vondruškovy
Životopisy svatých, Hlas z Číny od Zemana a ještě několik jiných.
Odebíráme také hezkou řadu časopisů jako: Museum, Akord. Apoštolát.
Echo, Přehled. Život. Svět, Ve službách Královny a j. Některé naše
časopisy čítávají i bratři Poláci, za čež nám půjčují oni opět své časopisy.
Velikou radost nám způsobila zesnulá pí Kytlicová, která nám
darovala jak své dílo .Rodiče a děti“, tak většinu knih D. J. Demla.
Není tedy divu. že smrt šlechetne' dárkyně na nás velmi bolestně za
působila. Vzpomínáme na ni. jakož i na P. J. Demla vděčně _vmodlitbách.
Korespondence se slezským duchovenstvem. nakladatelstvími a j.
byla dosti četná. Mezi mnohými jinými dopisy jsou nám zvláště drahé
dopisy pí Davly Kytlicové a D_ Jakuba Demla.
To by bylo to hlavní z naší činnosti. Podrobnosti. které by sotva
vzbudily pozornost vzdálených pozorovatelů, pomíjím. Nedávno dostali
jsme z Olomouce pozvání na velehradský sjezd. Někteří z našeho kroužku
a několik bratrů Poláků hodlá se sjezdu súčastniti. Tedy na shledanou.
bratři, na Velehradě!
Za kroužek českých bohoslovců vidnavských

Jan Pšeidl,
!. c.
_ pre
- dse da.

Zpráva o činnosti literárneho krúžku
baňskobystrických bohoslovcov za rok 1951—52.
Hovorit' o činnosti... 0 prácil
Tak radostne to znie v ušiach. keď sa robi celoročná súvaha a pri
nej sa zisti vel'ké. ružově plus. Áno, toto plus je výrazom tvorivej práce.
Šli sme v znamení bojov, v znamení kríža a darilo sa nám... Dnes
konštatujeme len prajné fakta z celoročnej činnosti.
Náš Literárny krúžok dosiahol t. r. vrcholný počet schódzí — 22
(členských i výborových). Na týchto sa preberaly najaktuálnejšie otázky
dneška. Otázky náboženské, sociálne, literárne, historické, kde tu i živost'
žartu sa vplietla do tohoto komplexu vážnosti. Pri všetkom rozihraly
husle našho hudobného odboru naše duše. Toto sa striedalo neustále!
Na tomto však naša činnost neprestala, zasiahli sme aj do širo
kých vrstiev nášho národa.
Ako minulý rok, tak aj teraz sme neprestali vo vydavatel'skej práci.
Naša túžba. rozširovat' dobrýfduševný pokrm. tlačou sa pekne usku—
točňuje. Vydali sme a vydaváme ďalej maličké, lacné brožúrkv pre mládež.
_.:Dred Vianocami sme vydali v 4000 exemplároch brožúrku: „Ne—
chajte maličkých ku mne príjst“, ktorú preložil z nemčiny náš br. Anton
Prokein.
Brožúrka našla velký ohlas. O mesiac nebolo po nej ani stopy.
Domýšl'alo sa aj na druhé vydanie. No, na to však už sotva dójde.
lebo máme v programe ešte dóležitejšie veci, ktoré netrpia odkladu.
Teraz vydávame zo sbierky „Životem“ (Hlučín) „Omšovú kni
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žočku pre deti". V júni t. r. vyjde v 10.000 exemplároch. [ táto, dů
fame. že najde ozvenu v srdciach najmenších.
Toto by bolo v krátkosti.
Všetkých členov máme 53.

Výbor krůžku: predseda Josef Feranec. podpredseda Anton Drokein.
tajomnik Matej Zat'ko, zapisovatel' Stanisl'av Smida, správca knižnice
Lukáč Drozd. preds. hud. odboru Štefan Krištin. preds. spev. odboru
Vojtech Šuman.
V Baňskej Bystrici, 50. mája 1952.
Jozef Feranec, v. r.,

Maťej Zafira, v. r..

predseda.

tajomník.

Apologetický kroužek bohoslovců „Jirsík“ v Čes. Budějovicích
Šk. I'. 1951—32.
Se vzrůstem počtu bohoslovců v našem semináři zvýšil se i počet
členů našeho kroužku: loni čítal 24- členy. letos 35. Celkem bylo ko—
náno*5 členských schůzí. První byla věnována hlavně referátu o pouti
katol. bohoslovců na Velehradě v červenci minul. roku (kol. Skřivan,
IV. roč.), druhá byla oslavou 700. výročí smrti sv. Alžběty Durynské.
vzoru křest. lásky k. bližnímu; kol. Malý (ll. roč.) v přednášce naznačil.
jaké stanovisko musi dnes zaujmouti katol. kněz vůči třídám sociálně
slabším. chce-li pastorovati úspěšně. — Třetí s tématem z morálky: „Svě

domí normou mravnosti u všech národů“ (podle Novotného: „Mravnost
& náboženství“). — Při 4. vylíčil kolega Frajt (Ill. roč.) „vánoce v Emau
zích“, kam byl vyslán přednášející ještě se 4 kolegy učiti se círk. zpěvu
chorál.; cílem této přednášky bylo probuditi u ostatních bohoslovců
nadšení pro chorál takové, s jakým se vrátili návštěvníci Emauz. —
Pátá byla věnována oslavě 650. výročí smrti blahosl. Anežky České
(přednáška kol. Mědílka. IV. roč. — Hornofovu báseň „K 650. výročí
bl. Anežky Přemyslovny“ přednesl kol. Hlavnička. Ill. roč.)
pěvecký odbor našeho kroužku začínal i ukončoval pravidelně
každou schůzi případným sborem: jako loňského roku vystupoval spo—
lečně s pěveckým kroužkem němec. bohoslovců i při jiných příležitostech.
j. při akademii sv.Tomáše Aq. a při májových pobožnostech v kněž. semináři.
Knihovna našeho kroužku obohacena několika nejnovějšími pracemi,:

Mádle .Orientem'. Alberti „Dějiny papežů“, Durych „Utěšitel nejlepší'.
„Hlas z Číny“. Manning „O Duchu Sv.', Grivec „Cyrillus u. Meto
dius“ a „Pravoslaví', Snopek „Die 5lavenapostel“. Je jistě potěšitel
ným zjevem, že proti jiným létům mnohem více čtena literatura nábo
ženská (velký zájem o ni jevili zvl. kolegové [. roč.). Kéž Bůh vzbudí
hojně nových povoláni kněžských v abiturientech naší diecese & kéž dá.
aby i náš kroužek svou činností přispěl k jejich přípravě na vlastní

kněžské jejich působení!
Zároveň se loučíme se svými členy dp. Fr. Škopkem (předsedou),
Jos. Jilkem a Janem Křížem a přejeme jim hojně Božího požehnání

v práci na vinici Páně.

Franfišek Bouda ,
jednatel.
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Zpráva o činnosti Literárneho krúžku „sv. Jana Zlatoústeho“
bohoslovcov v Košiciach za šk. rok 1951—52.
Koniec šk. roku. Účtujeme.

„Vlnový výborsa skladá mnoho nadeji. Uvidimel“ Takéto slová
boly napisané v tomže časopise pred rokom. kedy bola uverejnená zpráva
o našej činnosti. Tieto slova nám výstražne znely. ba mrzely nás sta
nepokojná zvedavost do budúcnosti. Tedy s takou pozostalosfou vkročili
sme v septembri do nového šk. roku.
A teraz? Do celoročnej práci konštatujeme. že pisatel'ovi oných
riadkov sa nadeje splnily. Naozaj, krúžok rozvinul tohto roku činnost
prekvapujúcu. Veď počet schódzok v porovnani s predošlými dosiahol
čísla doteraz najviáčšieho. Konalo sa 9 schódzok. z toho 7 členských
(i 30 záverečnou), ] výborová a jedno mimoriadne príležitostné shro
maždenie. Okrem toho krůžok pripravil slávnostnú akademiu na pamiatku
nášho oslobodenia (28. októbra) s pestrým programom.
Dri týchto priležitostiach odznelo v krúžku 12 obsažných pl'ednášok
z viacerých oborov. ako literárneho. teologického, socialneho, cirkevne
historického a cestopisného. Spolu nemóžem nespomenúf, že i naša
charitativna odbočka. v ktorej sa riešia otázky sociálne vzhl'adom k te
rajšim pomerom, plnila svoj úkol nielen teoreticky. lež i prakticky. To
isté platí aj o misijnej odbočke. — Knižnica bola obohatená 50 no
vými knihami.

Hoci však na konci tohto roku v pomere k predošlým sa nám
javí minulost uspokojivé, iednako sme si istí. že krúžok nedosiahol čin
nosti, ktorá by nemohla byt' v budúcnosti ešte prevýšená. pri tom však
odstupujúcemu výboru zavše patrí vdaka. že sa oddane pričinil povzne—
senie krúžku a spestrenie jeho pósobnostil
Nuž. a na 'záverečnej schódzke (konanej 17. V.) boli zvolení pre
šk. rok 1952—33 tito členovia výboru: predseda: Jozef Prokop, boho—
slovec V. ročníka; tajomník: Vincent Dotočňák, bohosl. V. roč.; zapi—
sovatel': Štefan Sninčék. bohosl. lll. roč.: 1. knihovník: Andrej Dulík. bo—
hosl. lV. roč.; pokladník: Štefan Klasovský, bohosl. IV. roč.: ll. zapi

sovatel': Štefan Ducko. bohosl. ll. roč.; ll. knihovník: Ernest Winter,
bohosl. ll. roč.; posudzovatelia: Ján Nemec, bohosl. V. roč. a Ján De
meter, bohosl. IV. ročnika.
Keďže však terajší stav svojej práce nemóžeme považovat za vrchol
neprekonatel'ný. znova skladáme nadeje v nový výbor, že naša práca
bude korunovaná skvelým úspechom. A nielen to. Je novyhnutne po
trebné, aby každý člen krúžku pripel v budúcnosti aspoň steblom svo
]1Cl1darov Bozxch k spolocne) prac1.

Šfefan Sninčák,
zapisovatel'.

Z činnosti círk. lit. krúžku slov. bohoslovcov „Bernolák“ v Nitre.
V tejto krátkej duševnej štatistike podávam v niekol'kých polo
hách len význačnejšie momenty, len to, čím dych, pulzovanie, život
nášho spolku bol noblesne určovaný a reprezentovaný i navonok.
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Keď červené zore práce, svitly vrhajúce svoj rubin v širý ob—

zor bol prinesený literárny rozbor biografického románu ]. Berna
nosa, „Pod slukom Satanovým". Roziahle štúdia v prvej časti načrtáva
prierez ideologie katolícke' literárnej Francie, podmienenej novoto—
mistickým ruchom, v dru ej analyzuje spomínaný román a ukazuje
na priepastnú hlbku autorovu. S krajovým úsekom šarišským soz—
námil nás br. A. Poloczok v dvojdielnej prednáške „O šarištine“.
Metodou prísne lingvistickou skůma odlišnosťou, samostatný vývoj
slov a frazeologie.
Činnost knížku vačšínou sa vyčerpávala oslavnými zusadnu
tiami; a práve v ich uspokojujúcom výsledku vidím prinos, zisk
-— čo zvlášť zdórazňujem — nášho literárneho snaženia. Lebo táto
hodnota je prejavom určitej tvorčej síly a pohotovosti k takýmto
činom. Krúžok osláviliubilejné výročie encykliky „Rerum novarum“,
ktorej význam a dosah podal br. F. Mikuš; z príležitosti decénia ko
runovacie sv. Otca usporiadal iubilejnú oslavu, kde prednášky: Silueta
osobnosti a diela Pia X1. a katolíci ČSR, boly dóstojným oslávením
tohoto význačného data. Na sviatok Nepoškvrneného počatia v sláv
nostnom zasadnutí prehovoril br. A. Beneš.Vrcholnou bola vianočná
akademia, ktorej bohatý program priviedol vzácne návštevy. Báseň,
prednáška Rajské melodie, spevy, hudobný bod so spevom nacvičené
snaživým a agilnýmj p. ]. Rozinským, hudobným skladatePom, stály
na svojej výške.

V druhom semestri následkom poriadaných slávnostných shro
maždení povolily napiate síly. Symptomy prílišného prepínania badať
všade. Až niekol'ko výstupov br. A. Családiho vedelo získat mysle
a rozptýlit dusný mrak neporozumenia. Skutočne dve posledné za
sadnutia a zvlášte prednáška br.]. Dolníka „O náboženstve a politike“,
akoby vytryskly z čerstvej červenej krvi načisto rozprášily chmáry
letorgie a vyanalyzovaly každú zaujatost. Škoda, že chuť nám mu
sela prejsť tak rychle v najsilnejšom prúdení.
Do nového výboru boli zvolení: predseda: A. Packa,boh. IV.
roč.; tajomm'k: A. Benuš, boh. III. roč.; pokladníkzj. Dolník, boh.IV.
roč.'; I. knihovník: Št. Kúsck, boh. III. roč.; II. knihovník: A. Családi,
boh. II. roč.; I. zapisovatel': F. Foltau, boh. IV. roč.; II. zapisovatel':
V. Hedera, boh. II. roč.
Nový výbor a zvlášte br. predseda, ktorý predtým jako ta
jomník venoval tol'ko tichej, skromnej práci zákulisnej, krúžku sto
jác akoby v poradí, aby jej dal Správn)r smer, a br. tajomník so
všetkou energiou sa pustili do vybudovania programu na bohoslo
vecké shromaždenie do Baňskej Bystrice. Ich práce sú nám dosta
točnou zárukou, že budúci sjazd bude sa diať v znamení najvžič
šieho poriadku a porozumenia a už raz sa uskutoční myšlienka
kolektivneho spoznania a spoločnej práce!

...[/_

NOVÉKNIHY
MUDr. Pierre Vac/ret: NEMOCI A
LÉKY MODERNÍHO ŽIVOTA. Praha,
Orbis, Knihovna Časové otázky 15 Kč.
Kniha tato řekvapí každého svou po
drobností, praktičností a pozorovacím ta
lentem velkoměstského lékaře, jenž do
konale rozumí své době. Dlouholetá zku
šenost mu ukázala, že dnešní lidstvo, hlav
ně inteligence, neumí správně žít. Horečná
touha po zisku a všech možných požit
cích činí z lidí duševní i tělesné troseč
níky. Neklidný a překotný způsob mo
derního života ničí nervovou činnost.
Nervová slabost počíná nejčastěji bolením
v krku, chřipkou a špatnou činností za
žívacích ústrojů. Následuje slabý s ánek,
špatná nálada, skleslost, škarohlí tví a
konečně skutečná neurasthenie. Toto vše
chno dá se velmi snadno vyléčiti a ještě
snadněji dá se tomu předejíti.Jednoduché
ale účinné léky jsou: správná výživa, pra
videlný odpočinek, chrániti se zbytečného
snění, rozrušujících dojmů a smutný ob
ličej nahraditi radostným. Podrobný a
raktický návod k jednotlivým těmto lé—
kům doprovází příklady. Sloh i překlad
je pěkn . „Lidé se dnes posmívají rodin
ným a o čanským ctnostem, pohrdají jem
nými city a projevují všude nejdrzejší
cynismus.“ „Mohlo by se tedy žertem ří
ci, že duševní pracovník má žít jako
mnich. Ano, a právě tak má při duševní
práci zachovávat i poměrnou ohlavní
zdrženlivost.“ „Neklamme se: Kdykoliv
se znepokojujeme, kdykoliv hubujeme na
to, co jest, představujíce si, že by to mě
lo býti jinak, kdykoliv odpovídáme na
úsměv a něžnost pohrdavým pokrčením
ramen a pošklebkem — připravujeme se
bezděky o část štěstí a energie.“ — Knihu
možno do oručiti i přes to, že se autor
domnívá, že „dnes náboženská dogmata
nemají už moci, aby podepřela mravní
pravidla““
—ský.
Dominik Pecka: TAJEMSTVÍ ŽIVO
TA. Nákl. Ústředí katol. stud. v Praze.
Cena 4'50 Kč.
Jako první svazek edice „]itra“ vydalo
Ústředí katol. studentstva v Praze tuto
knížečku bystrých a ronikavých aforis
mů již známého kato ického autora prof.
Dominika Pecky. Knížečka obsahuje tři
části. Smysl života 1— Zdraví — Láska.

Je v nich dobře zachycena všechna ubo

host a žalostnost moderní doby, její filo
sofie a vědy a zároveň pěkně je pouká
záno na příčinu všeho úpadku: na od
klon od Boha. Tyto aforismy jsou oprav
du hluboké a velmi cenné, jejich myšlen
ky vychovávají. Knížečka má církevní im—
primatur a nutno ji co nejvřeleji dopo
ručiti.
—im—

P. Em. Soukup : KŘÍŽ

KNĚZÚV.

Kropáč a Kucharský v Praze. Cena 6 Kč.
Jsou to rozjímání ro kněze a možno
říci, že jsou velmi v odná pro ty, kdož
se na sv. kněžství připravují, tedy pro
bohoslovce. V jednotlivých rozjímáních
(Kříž knězův, kněžská víra s kříže, kněž
ská naděje s kříže, kněžská láska s kříže,
kněžská opatrnost s kříže, kněžská spra
vedlnost s kříže, kněžská statečnost s kří
že, kněžská mírnost s kříže, kříž provází
kněze k oltáři a od oltáře) je prakticky
a dobře rozvinuta nauka sv. Tomáše Akv.
v Summa Theologica 11.11,jak sám autor
v poznámce na začátku uvádí.
Myšlenky zde uložené jsou skvostné a
ukazují, že kn
ctnost jest vzorem
a vůdcem všech ostatních ctností, a pěk
ně zdůrazňují všechny nadpřirozené mo
men v kněžském život .
Kazdý bohoslovec, jenž touží státi se

knězem, musí promeditovati tuto nepatr
nou, ale vkusně upravenou a znamenitou
knížečku, aby poznal, že vrcholem, zá
kladem a školou opravdového a plodného

života kněžskéhojest Kříž s Ukřižo
vaným Kristem.
——im—
Dr. Rudolf Cicva'rek: MODERNÍ ČÍ—
NA JAKÁ VSKUTKU JE. Sfinx, Bohu—
mil Janda, Praha, druhé vydání, 1932.

Kniha tato, v níž z každé stránky je
patrna dokonalá Znalost čínských poměrů,
získaná dlouholetým pobytem v této ze—
mi, čtenáře jistě uspokojí. Dočte se tam
nejen o všech životních otázkách tamní—
ho obyvatelstva, o životě soukromém i

veřejném, o Číňanu rolníkovi, obchodní
kovi, ale i o vlivu, úspěchu a nadějích
do budoucna, jež může kulturní svět
klásti a očekávati v této tak podivuhod
né a originální zemi.
I ten, kdo má zájem o missíe, nalezne
tu ěkné stati o práci, ůSpěších, ale i pře
kážkách a zklamáních obětavých misioná—
řů. A zvláště katolíka potěší uznání, s
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lová banka. zlatá měna. intlace. šek. cle
aring. devisy, diskont, bursa. cla atd: na
konec soupis národohospodářské literatur—yr
domácí i cizí.
rn.

jakým mluví o našich misionařích ; "Ovšem
to, co mluví spisovatel o věcech katolické
dogmatiky (manželství), nemůže být při

jato.
Pozornost světa, jak obchodního, tak

politického se v poslední době stále více
obrací na tento zapomínaný a pohrdaný
zemský kolos. Ale zdá se, že sympatie a
naděje začínají se měnit v docela odůvod
něné obavy před náhlým vývo'em, třeba
že cizinou způsobeným, jímž y tato na
nejvýše konservativní a quietistická země
mohla uvést do nebez ečného ostavení
a rozhodování hospodařské i po 'tické in
tence a proposice průmyslových a ob

chodntch států.

Nastane
nerušenýnaatomu
překvapující
obrat?
Nebotento
podlehne
ohrom
nému nebezpečí ze sousedstva — bolše
visací?
O perspektivách a možnostech obojího
dočteme se v této knize zajímavých po
střehů spisovatelových.
Svému úkolu, podat nám obraz Čín ,
jaká skutečně je, spisovatel ú lně vyhověli,
takže čtenář i hodně náročný)nalezne sku
tečně hojný pramen studia.
r. k.
VTTP SE! Sborník. Nakl. a red. Vojt.
MaňOušek, Doubravice n. Sv.
Svižná dílko pro mládež. Je to památ
kové dílo hádankářů. Ba 'e to program
mladých, jak řešit nejtěží hádanku —
šťastný život. Ku konci jsou reelní návo
dy k řešení a řada soutěží známých há
dankářů ČSR.
Kdo čtese list,
kde jsou hádankyl,ík
Sborntku
neobejde!
—- b.

Antonín Pimper: NÁRODOHOSPO
DÁRSKÁ ČÍTANKA. Populární úvod do
národního hospodářství. Druhé rozšířené
vydání. V Praze 1932. A. Neubert. Stran

260. Cena 27'Pimperova

Kč.

příručka přišla právě ve

vhodný čas: nedostatek národohospodář
ských otázek v širších vrstvách podivuhod
ně kontrastoval se stále vzrůstajícím význa
mem hospodářstvi. Proto když vyšla dobrá,
populární příručka národohospodářského
žurnalisty, šéfredaktora Národ. Listů. Ant.
Dimpra. bylo prvé vydání v krátku roze

bráno.

Druhé vydání autor rozšířil a doplnil,
takže kniha informuje všestranně. Prvá část,
theoretická. sleduje nejprve přehledně vývoj
různých národohospodářských soustav a
pak seznamuje s národohospodářskou abe
cedou. základními pojmy theoretickými. Ob
sáhlá, důkladná část praktická. tof malý
naučný slovník hospodářský. Peníze. cedu

Thomas Mann: MARlO A KOUZEL.
NÍK. Přel. Jitka Fučíková. Melantrich 1932.
Několik novel, : nichž nejlepši jest ta.
po níž má sbírka název a „Tonio Króger“.
Thomas Mann jest jeden z nejznamenitěj—
ších prosaiků německých. Je znám u nás
v překladech od nedávna. ale zdá se. že
jest pro něho nadšení. Je skutečně mist
rem slova a postřehu. l'lalí se sice do
pláště měšťanského poklidu, ale tuto mdle
sladkou slabost všedního štěstí často a s
naprostou převahou ironisuje. Zkoumaje
osoby psychologicky. řízne ironií jako no
žem. aniž si toho dále všímá. Z všedních
událostí svým ostrým pohledem objeví a
zachrání to, co je krásné a prchavé. ale
tyto všední události jsou u něho víc než
živoření, jsou pro básnika maskou a skrýší.
Mnohé očí se dívají a „nevidí do věci,
nevidí až tam. kde věci začínají být složité
a smutné“. Thomas Mann, čině ze spiso
vatelství povolání, které v “očích měštáků
jest podobno kterékoliv jejich záležitosti.
bezděky ukazuje, jak je nutno míti ducha
jasného. silného a důsledného. Střízlivost.
s jakou takřka hlodá ve věcech a střízli
vost, s jakou se vyjadřuje a přece v tak
bohatých a jemných odstínech. je rysem
jeho umění a dá se pochopit (nalézt dů
vod) v tom okamžiku. kdy se zpovídá ze
své umělecké teorie: „cit. vroucí srdečný
cit je vždycky banální, je vždycky k ne
potřebě, umělecké jsou pouze studené eks
tase a podráždění našeho zkaženého umě
leekého nervového systému“ (str. 104). Je
to zpověď a to znamená. že byti nevědo
mě — se toho hrozí. Avšak umění. které
je jen pro aristokracii ducha, nesnaží se
zdemokratisovat a učinit z ní předmět u
čební, nebot'. což je zplna pravda, „nemá
me svádět k poesii lidi. kteří čtou mno
hem raději ilustrované knížky o koních“.
nebo kteří milují automobilové závody a'
lovecké výstavy. Ovšem lidé se zájmy vše
obecnými a .opodstatnělým sebevědomím“
básní nepíší, ale také nechápou.
eský překlad je jeden z nejkrásnějších,
jaké v poslední době byly vydány. eč ně
meckou převést-na jazyk slovanský tak. aby
chutnala a voněla česky. je těžko; zde to
jest !
jd.
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TVAR. měsíčník pro umění a kritiku.

Číslo 5—6.

Toto dvojčíslo je velmi bohaté. Není tu
ani tolik místa, co by bylo potřeba při

Psali na okraj. Nemáme časopisu (jen) lite
fárního lepší úrovně. toho není třeba připo
mínat. je však dobré říci,že umění. pro které
on tu je, a které u lidí zbalamucených poli
tikou nebo u příštipkářů nemá ceny ani
schváceného koně, které se netamfrní hes—
ty a neleskne se tučnou výživnosti jest u
mění pravé. aspoň touha po umění jed
nom, čistém. silném a vznešeném. Není tu
už hračkářství. nýbrž životní vážnost. prá
ce. snaha. zachycení lidského gesta, lid
ské duše. kterou lze viděti ve formě, tvaru.
jejíž směr je k Bohu. V tom je tím více
cennější, že v nynější době, která je zma
tená. prázdná. lživá a násilná. přechovává
krásu katolické doby minulé. její tradici a
její plody. Umělci. byť i byli namaskováni.
na očích mají 'zachován svůj původ, všichni
jejich předkové se jimi dívají. řád Církve.
iímž byli kojení. očištěn od čaSného rmu
tu jim dává viděti — a kdo by byl uměl
cem. kdo nevidí? Pravý umělec vidí Boha
a z kamene Ho osvobozuje (přečtěte si
Rilkův článek „o člověkovi, který naslou
chá kamenům“) a naznačí formu, aby za
žehl řadu nových a nevých obrazů, zablesk
ne světlem. aby duše s rychlostí letu též
stupňowala blaženost a spočinula nakonec
v Bohu. Výňatek z Tannerova (1673) Bi

če Kristova

ukazuje. jak plastický a

krásný byl český jazyk v době, která byla
kaceřována a nazývána tmářskou víc ze
zatemnělosti a trapného zvyku než ze zlo
myslnosti. a která jest náhle objevena. Ta
kový jest postřeh Tannerův: „Nacházejí se
též. kteří se tak modlí (v kostele), jako by
na Pána Boha bublali a tím milým Otče
náškem něco od Něho vybublati chtěli.“
Znesvěcováni kostelů. z nichž se dělají
„radní neb poštovské domy" je tu popsáno
dovedně a v krátké satyře, což myslím je
užitečné zvlášt pro lidi. kteří mají za to.
že stačí modně sympatisovat s katolictvím
a sem tam si zajít na ochlazení do kostela.

Ostatně možno uvést jen jména: Jarosl.
Seifert. Jan Zahradníček, 'l' Pavla Kytli
cová. Miloš Dvořák. Jan
ep, Paul Ver
iaine. Jan Franz. William Blake, John
oune. Raisner Maria Rilke, Hugo v.
Hofmannsthal. Julius Green. Ch. Baude
laire, St. Mallarmé, G. Pascoli a A. Four
nier.
jd.

nejvíce ze sbírky Vaselina Čajkanoviče
„Srpske narodne pripovetke“. Pěkný pře
klad, vytříbený do nejmenších odstínů dá—
vá vniknouti do něžného stylu legend. vždy
prostého, ale vždy těžce reprodukovatel
ného nebot nádech. s jakým koluje v ús—
tech lidu. ihned se setře, přiblíží-li se ru—
ka. která nedovede být něžná. A dnes má—
me tolik té nabarvené literatury. —-Obsah
je náboženský. Prostá fantasie si tvořila
postavy Boha a svatých. kteří mysli a jed
nají jako lid. Je v tom cosi dětsky pros
tého a přítulného. čistého a zdravého a tedy
i silného. Proto nejsou legendy bez významu.

P. Vilém Doyle T. J.: DUCHOVNÍ
STUDlE od Alfreda O' Rahilly. Autorisova
ný překlad pořídily Anglické panny ve Štěkni.
Sympatický zjev typického lrčana P. V.
Doyle-ho velmi svěže vystiženého profes
sorem. národní university irské O' Rahil
ly-m dovede zaujmouti každého. kdo má
smysl pro duchovní život v celém jeho hlu
bokém významu. Kniha má téměř ráz auto
biograíie. poněvadž autor. pokud je to jen
možno. předkládá nám jeho zápisky a do

pisy. Stručná. ale velmi obsažná proposita
a zároveň praktické důsledné jejich pro
vádění prozrazuje železnou vůli jednoho
ze synů sv. lgnáce.
Typ člověka, který dokazuje, že svatost
není čímsi abstraktním. exotickým květem
vypěstovaným ve skleníku. privilegiem sme
tánky, aristokracie; o důsledném boji proti
sobě. věrnost i v maličkostech a v neupros
ném plnění denních povinností nutno hle
dati dokonalost. Doyle byl zcela praktikem.
Nejvřelejším jeho přáním bylo zavésti c
xercicie pro dělníky a získati co nejvíce
duší povoláni kněžskému. Chtěl býti pů
vodně misionářem, toužil po mučenictví.
Exercitanty prosil, aby pamatovalí na o
brovskou armádu pohanů. jejíž „detilé'
by trvalo 31 a půl roku. než-li by přešla.
Útrapy a oběti Doyle-ho jako polního ku
ráta. který byl 2 léta na frontě jsou zhod—
noceny většinou vojáky, kteří ho znali. Je
suita—kurát zažil všechny hrůzy západní
fronty. ze které se vraceli šílenci; a to
jen proto, aby mohl udělovati tisíce abso
luci a tak v tom děsném údoli smrtí dávat

život...

Do války šel dobrovolně.

SRBSKÉ LEGENDY. V edici Hlasy vy
dal Otto l:. Babler. Svatý Kopeček u 0
lomouce 1932.
V edici Hlasy vydal Otto F. Babler.
známý překladatel a člen Družiny literár
ní a umělecké v Olomouci, úhlednou kníž
ku. Obsahuje 21 legend. pečlivě seřaze
ných a vybraných z různých pramenů, po

— Dnes

někde blízko křižovatky frezemberské leží
pochován P. Doyle s mužstvem 46. brigády
a čeká na veliký signál k probuzení. —
Člověk odkládá knihu s tichou touhou
po dokonalosti a svatosti, kterou tak krás-—
ně a prakticky ukázal na sobě člověk na

šeho
'

nych.
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století v poměrech velmi neutěše
—d-—

JARNl AKADEMIE. Hradec Králové.
Adalbertinum.
Vhodná příručka pro dětské besídky na
jaře. ada básní a říkánek k velikonocím,
k příchodu jara s poesii her a otloukání
píšťalek. Vítaná scéna „Děti křižáci“. před
stavená výprava dětí do Sv. Země pod
vedením Štěpánovým. K tomu jako pokra
čováni je hra „Zápas s půlměsícem“. Při
jemná tendence -— odhodlanost pro Kříž
a na druhé straně pád pro neústnpnou pý
chu vůdce — zrovna doporučuje toto dílo
vůdcům Besídek.
—lík.

FlLOSOFlCKÝ

SBORNlK, věnovaný

moravskémulilosofu Dru. Jos.
rato
chvílovi k 50. narozenin. RedigovalDr.

Ant. Štursa. Brno 1932. Barvič &Novotný.
Více než dvacet statí, jež kniha obsa
huje, svědčí o významu jubilantově nejen
tim faktem. že mu byly věnovány. nýbrž i
svým myšlenkovým obsahem; neboť jejich
podkladem je totéž, čemu věnoval své ži
votní dílo on sám: obrozená filosofie to
mistická.
O duchu tom svědčí již úvodní studie
biskupa Dra Ant. Podlahy (psaná takřka
v předvečer smrti). pojednávající o Summě
sv. Tomáše a jejím prvním překladu do
češtiny. jejž na popud Dra Jos. Pospíšila,
tehdy profesora, podnikli brněnští boho
slovci Ehrmann a Sedláček a jejž potom
pořídil prelát Pospíšil sám. Překlad nevy
šel tiskem (podrobnosti k jeho zániku po
dává Dr. Pavel Vychodil ve 4. č. Hlídky).
Dominik Pecka v řadě atorismů uvažuje
o podmínkách působivosti pravdy. Univ.
prof. Dr. Aleš Ušeničnik ukazuje ve stati
Pesimizem ali optimizem ?. že jen křesťan
ský idealismus může v sociálním životě
přemáhati pesimismus, vyvěrající z materi
alismu. Podobně prot. Karel Reban vidí
vždy moderní poslání Církve v synthese
všech složek života s Kristovým nábožen
stvím.
K těmto statím ideového obsahu druží
se pojednání rázu spekulativního. Universit.
prof. r. Josef Kachník posuzuje mravní
hodnotu umění v životě společenském (ú
kolem umění jest svědčiti o kráse mravního
dobra a mysl pro ně získávati). Prof. Dr.
Jaroslav Hruban dochází ve stati Estetický
symbol k pojetí symbolu jako výrazu me
tafysické skutečnosti. Dr. Norbert Hrachov
ský podává nauku sv. Tomáše o vzniku
smyslového a rozumového poznání. Prof.
Dr. Ant. tursa v pojednání Kořeny Kan
tova subjektivismu konfrontuje K. aprioris
tický názor. za nímž se kryje zbožnění
lidského rozumu, se scholastickou idea
universalis. předpokládající Boha -— po

řadatele. ——V jiné stati vytyčuje týž autor

rozdíl v noetickém nazírání mezi sv. Au
gustinem (přidržuje se Platona) a sv. To
mášem (následuje Aristotela). Studie prof.
Ad. Špaldáka Reální a formální pojmy ve
lilosotii Fr. Michelise usoustavňuje a ana..
lysuje noetické názory tohoto něm. filosofa.
Pozoruhodná je řada statí. ukazujících
kladný poměr křest. filosofie k problémům
přírodních věd. v jejichž řešení moderní li
losolie často selhává. Prof. Dr. Karel
Černocký (Vitalismus a idealismus) zdů
razňuje apriorní postaveni idealismu v kaž
dém konstruktivním myšlení. Prof. Dr. Ant.
Kříž mistrně interpretuje Aristotela jako
rozhodného zastánce teleologie. popírají
cího mechanismus v přírodě a determinis
mus. v lidském konání. Současný stav.pro
blému determinace v biologickém dění ro
zebírá P. Suchomel CSsR.; dochází se
znovu k Aristotelově entelecheii (naše these:
anima — forma substantialis corporis).
Děkan Václav Strmisko podtrhuje Specitic
ký rozdíl dění hmotného a duševního jako
důkaz existence duše. Prof. Dr. Alois
Jemelka "S. J. podává na základě principu
entropie stringentní důkaz. že svět vznikl
v čase a předpokládá tudíž Stvořitele. Prof.
Dr.K. Závadský zachycuje zajímavě nynější
krisi evoluční teorie. již způsobil mendelis
mus a příbuzné objevy.
O pedagogice piše prof. Dr. Otakar
Tauber (Katolická a idealistická pedagogi
ka); podrobný obraz současné č. pedago
giky. ovládané doposud positivismem. vý
stižně kreslí Boh. Boček ve stati Myšlen
kový stav současné české pedagogiky.
Sborník uzavírají projevy biskupů Dra
Jos. Kupky a Dra Jos. Srebrniče. momen
ty z jubilantova života ve vzpomínkách
Spolužáka Dra tursy a nárys jeho literár
ni činnosti ve dvou statích lng. Viléma
Bitnara (SpolupraCOvník České Mysli, Bi
bliograiie díla Dra Jos. Kratochvíla); au
torova známá akribie v soupisech dává vy—

niknouti ohromnému dílu (naše Museum
mělo v jeho počátcích nemalý význam), dílu
značnou měrou objevitelskému a průbojnic
kému Dra Jos. Kratochvíla, jehož abrahamo—
viny byly jistě touto knihou „oslaveny způso
bem duchu jeho děl odp0vídajícím a trvalýým'ť
Arnošt Oliva.- POSILA DUŠE. Nakla
datelství Kropáč a Kucharský, Praha. 15Kč.
Krásně upravená modlitební knížečka ob—
sahující pravidla křesťanské víry, modlitby
denní a příležitostně, střelné modlitbičky.
mši svatou, sedmero svátosti a mnoho ji—
ných modliteb. Lze ji nazvati „breviářem
laiků“. Doporučuje se jak pro mládež, tak
pro dOSpělé.
—ý.

