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výchovny
Vychází čtrnáctidenně kromě
školních prázdnin. Studentská
cena čísla: 3 Kčs, předplatné
45 Kčs včetně poštovného, ji
nak 4 Kčs, roční předplatné
60 Kčs včetně poštovného. Kdo
si ponechá dvě čísla, je pova
žován za stálého odběratele
OSVITU a je povinen před
platné včas zaplatit.
Redaktoři: Profesor Dominik
Pecka a prof. Jaroslav Vrána.
Příspěvky rázu náboženskomeditativního, výchovného, po-'
učného a pod. zasílejte na
adresu P. Dominik Pecka, Brno,
Grohova 10/12. Příspěvky rázu
beletristického a poesie na
adresu prof. Jaroslav Vrána,
Brno 23, Kohoutovice 196.
Zprávy redakční: Redakce při
jímá jen příspěvky autorů,
kteří své rukopisy doprová
zejí plným jménem a adresou,
i když podle přání budou uve-r
řejňovány anonymně nebo
pseudonymně. Rukopisy se
vracejí, přiloží-li odesilatel
frankovanou obálku. Na ruko
pisy nečitelné nebude brán
zřetel. Je žádoucí, aby ruko
pisy byly psány jen po jedné
straně papíru, pokud možno
strojem. Hodnotné příspěvky
se honorují. Všechny zaslané
příspěvky budou v redakčních
zprávách zhodnoceny, případ
né odmítnutí odůvodněno. Po
sílejte básně, povídky, črty,
úvahy, náladové obrázky, epi
gramy, anekdoty, žerty, há
danky, fotografie, kresby, ka
rikatury.
Spolupracovníci! ÚSVIT má
být časopisem studentským i
po stránce výtvarně umělecké.
Chceme v něm tedy uveřejňo
vat Vaše kresby a Vaše sním
ky. Všechny své práce toho
druhu, jakož i všechna přání
a všechny rady, týkající se
grafické úpravy Úsvitu, zasí
lejte na adresu: Administrace
ÚSVITU, Brno - Běhounská Typos.
Všichni se zúčastněte na vý
stavbě našeho časopisu vhod
nou propagací. Cím více bu
deme mít odběratelů, t. j. čím
větší budeme mít náklad jed
noho čísla, tím větší budou
jeho možnosti. Chceme jistě
všichni, aby náš list byl nej
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při
hláškami nových odběratelů.

Časopis pro

katolickou studující mládež

Slovo závěrečné.
Jako sen ubíhá život, přispěvatelé a všichni čtenáři našeho Úsvitu,
a jako sen uplynul i tento náš prvý poválečný ročník časopisu, urče
ného především vám, katolická studující mládeži! Práci ve škole
a v kancelářích zaměníte na několik týdnů za pomocnou práci svým
rodičům na polích o žních, někteří budete pracovat dočasně v to
várnách a na stavbách, abyste se zúčastnili budování našeho spo
lečného domova, mnozí se budete muset zotavovat v horách, protože
nejste všichni stejně zdraví, jiní se radostně zúčastníte kursíí či du
chovních cvičení, která v hojnosti pro vás připravili vaši obětaví
rádcové v letních táborech uprostřed hor i na místech poutních.
Mnozí — a kéž by to byli opravdu mnozí — připravujete se zaslí
bili celý svůj život Bohu povoláním kněžským. Nezapomeňte na
Úsvit, pište nám o svých zkušenostech a rozšiřujte časopis získá
váním nových předplatitelů pro ročník druhý. Mnohá překvapení
příjemná na vás všechny čekají. Dnes je však především říci ně
kolik slov .,nashledanou" všem příznivcům a přispěvatelům ročníku
prvého.
Nevzdávej se nikdo nadšení, s nímž jsi po prvé usedal ke stolu,
abys nám napsal. Jsou mnozí mezi vámi, kteří poslali jen jedenkrát
příspěvek a když nedosáhli našeho uznání, zmlkli. Není to správné.
Věřte, snad jsou právě mezi nimi ti nejlepší! Vždyť jen osobitý člo
věk hledá nové formy výrazové, zkoumá neschůdné cesty a výšiny
či přitom často padá nebo klopýtá. Vstaňte, vezměte svůj .kříž znovu
na sebe a putujte dále, objevujte nové světy či posílejte nám o nich
zvěsti!
Ti z vás. kteří jste měli štěstí větší, buďte skromní! Varujte se
šablonovítostí, nehýčkejte se úspěchem lehkým. Úspěchy lehce do
byté jsou malé. Nebudu o vás psát jednotlivě. Poznali jste sami,
v čem jsou vaše slabosti, když jste se srovnávali s jinými. Úroveň
vašich příspěvku byla dobrá, a lepšila se stále. Přeji všeni, abyste
nastoupili do nového ročníku osvěženi a s novými písněmi na rtech!
Neotálejte však a nečekejte, až budete mít prvé číslo nového roč
níku v rukou! Pište stále a hned! Některé příspěvky zatím došlé ne
mohli jsme již zařadit do prvého ročníku. Budou otištěny později.
Myšlenka pěkná přišla, zaťukala, když v kolejích jste vypil čaje
šálek, však nezachytil jste ji jako kdysi Málek! Proto k ní zpátky,
Jaromíre Hladký! Meditace o kruhu babičky Bernardové je příliš
abstraktní. Načrtněte ji stručněji! (V. V.) Nebuďte netrpěliví!
Verše, pokud neputují dfrkoše jako nepodařené pokusy nebo pouhé
improvisace. uveřejníme, ale nemůže to být vždy ihned! Z posled
ních je na př. .vhodná jen Materia. (R. D.) Z vaší zásilky veršů je
nejslibnější Meditace. V jejím duchu se probíjejte dál! (Jiří Ko
vařík.) Poslední nejsou vytříbené rytmicky! A vyhýbejte se výra
zům 4asto opakovaným, zvláště takovým, jako je ..hezké chudob
ky", „hezké je sníti" či p. (S. N.) Kresby posílejte, i barevné, přímo
technickému redaktoru — jakékoli techniky i formátu. (B. F.)
13. V. 4947.
J. Vrána.
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František Zdražil:

Unionismus
Dosud pálí mystické Tělo Kristovo — Církev
svátou — jedna velká nezacelemí rána — vý
chodní rozkol. Trvá již takřka jedenáct století
od doby, kdy pyšný Fofios se postavil proti
autoritě náměstka Kristova, neuznávaje primát
papežský. Tím počíná to nešťastné roztržení
Církve, které r. 1054 za cařihradského patri
archy Michala Kerularia, přetržením poslední
ho pouta, odděluje východ od západu a staví
mezi oba světy vysokou zeď nepřátelství.
V dějinách se opakují ještě krátké periody,
kdy pod vlivem nepříznivých vnějších okol
ností utíká se Cařihrad pod ochranu Říma a na
čas opět se s ním spojuje, ale jakmile vnější ne
bezpečí pomine, opět strhuje most, spojující
oba břehy a rozšiřuje znovu šklebící se propast.
Toto sjednocení nastalo na př. v době 4. křížo
vé výpravy, zřízením t. zv. »latinského králov
ství«, dále r. 1459, kdy byzantský císař Jan
VIII. na koncilu florentském uznává vrchní
moc římského biskupa, aby si tím zajistil po
moc proti Turkům.
Jako úd odtržený od živého těla se rozkládá,
tak i východní církev postupem času, nemajíc
stálého spojení s živým Kristem, se rozpadá na
mnoho různých církviček, které mívají zpra
vidla charakter národní, t. j. jsou vázány jen
k určitému národu.
V dnešní době, kdy po hrozné světové válce
sblížil se vzájemně východ se západem k boji
proti společnému nepříteli, zasvitla nám opět
naděje na sjednocení. Musíme si uvědomit ty
sporné body, pro které vlastně schisma vzniklo
a dále se rozrostlo. Jsou dvojího druhu: dogma
tické a mravoučné. V době Fotiově jich bylo
asi sedm; dnes však jest jich mnohem více, ne
boť časem se nahromadily nové. Není to jen
ono nešťastné »Filiogue«, ale počítá se k nim
učení o očistci. Neposkvrněné početí P. Marie,
uctívání světců, přijímání pod obojí způsobou,
užívání k bohoslužbě kvašeného či nekvaše
ného chleba a t. zv. epiklese, t. j. modlitba k Du
chu sv., již pravoslaví připojuje po proměňo
vání a mnoho jiných. Ale nade všechny je ože
havá otázka primátu papežského a jeho ne
omylnosti; ta byla příčinou rozkolu již v době
F otiově.

Chceme-li dospět k závěru, je-li možno dosíci touženého splynutí pravoslaví s Církví ka
tolickou, musíme především vžiti v úvahu men
talitu výchoďanů a jejich postoj k Římu. Člo
věk východu lpí celou duší na svých nábožen
ských tradicích a žárlivě si je střeží před ja
kýmkoli vnějším rušivým vlivem. Pravoslaví
stojí neústupně na svých liturgických předpi
sech a bojí se o ně; ačkoliv je jistá záruka, že
církev nemá v úmyslu měnit dosavadní jejich
liturgii a zavádět obřad latinský. Dále nutno
uvážit, jak smýšlí pravoslaví o našich unionistických snahách a apoštolské činnosti. Výchoďan je více nakloněn k pasivitě, pokud se týká
práce misionářské. Snad až přemrštěná důvěra
v zásah Boží milosti zabraňuje jim ve větší
misionářské činnosti. Naše snahy směřující
k jednotě Církve Kristovy, jsou v jejich očích
záludné politické intriky, jimiž Řím se snaží
o nadvládu v jejich zemi. Všichni naši misioná
ři, kteří se snažili získat odloučené bratry, byli
považováni za lupiče, uchvacující ovce. Ko
nečně úzký vztah pravoslaví ke státu je dosti
velkou překážkou, neboť pro východní křesťa
ny je těžko přijatelná ústřední církevní auto
rita mimo hranice vlasti.
Tato všechna fakta staví vysokou hráz mezi
katolictvím a pravoslavím. Podaří-li se je od
klidit, pak jistě nic už by nebránilo onomu spo
jení. Nutno ovšem přesvědčit druhou stranu, že
se tu naprosto nejedná o moc a politiku papež
skou, nýbrž jedině o ono vzájemné spojeni
v Kristu a s. Kristem.
Minulost nás učí, že není snadno překonatel
ný odpor východu vůči Římu. Mnozí, kteří se
vrátili do lůna Církve, dokazují, že cesta k Ří
mu je velmi neseliudná, jsouc zatarasena sta
letým nánosem předsudků, které časem rostly
a mohutněly.
Díváme-li se na tu skutečnost čistě s lidského
hlediska, zdá se nám spojení velmi těžké a
snad dokonce neuskutečnitelné. Jedině Bůh
muže svým Duchem přivésti všechny k pozná
ní pravdy a jednotě víry. Proto zajisté nejlepší
cestou k sjednocení budou sepjaté ruce a rty
vroucně šeptají prosbu: »Pane, dej, aby již
brzy byl jeden ovčinec a jeden pastýř.«

Katolíci a zahraniční odboj
V prvé polovici května celý národ vzpomíná vděčně
těch, kteří mu vybojovali svobodu. Nedávno byla zří
zena nová odbočka Svazu národní revoluce čs. odboj
v Itálii, jejímž předsedou byl zvolen arcidiecésní du
chovní rádce Ústředí katolického studentstva v Praze
P. Dr Jiří M. Veselý O. P. Pozoruhodné je, že nová
odbočka je uznávána po novém přísném prověření,

v němž pět starých odboček bylo zrušeno. P. Dr Jiří
M. Veselý O. P. dostal se do odboje jako major du
chovní služby a byl vyznamenán panem presidentem
republiky za svou činnost vojenskou medailí za zá
sluhy I. stupně.
Ústředí katolického studentstva vyžádalo si od něho
několik odpovědí o jeho odbojové činnosti:
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v Bernu. Dále jsme měli spojení s IX. armádním sbo
rem maršála Tita (Slovinský Kras). S italskými vlas
tenci jsme přátelsky a účinně podlamovali válečný
stroj. Páté americké armádě jsme zasílali zprávy pro
střednictvím tajných vysílaček. Jeden náš kurýr (fran
tiškán) prošel frontou až do Říma a hlásil nás na čs.
vojenské missi pro Středomoří.
Jak se chovali Italové k čs. odboji?

Arcidiecésní duchovní rádce Ústředí katol. studentstva
v Praze P. Dr Jiří M. Veselý O. P., major zahraničního
odboje.
Co Vás Dedlo do čs. odboje?

Hlas svědomí. Nepomáhal jsem své trpící vlasti
z nenávisti proti rase, nýbrž z lásky k Božímu a při
rozenému zákonu, jenž byl přestupován. Nenávidět
musíme jen zlo. Člověk člověka musí milovat vždycky.
Jako člověk jsem bojoval o vítězství svobody, která
je přirozenou podmínkou lidského života. Jako kněz
— o vítězství Lásky, která je Životem lidské duše.
Jako dominikán — o vítězství Pravdy, bez níž. život
nemá smysl a všechno je tma.
Oč usiloval čs. odboj v Itálii?

Především o spojení s čs. zahraniční vládou pres.
Dr Edv. Beneše, což nám umožnil Dr Jaromír Kopecký

Svou spoluprací zachránili italští „vlastenci“ (party
záni) mnoho našich životů. Italská mládež, studenti,
byli vždy ochotni nám pomoci ve všem. Mnozí italští
kněží byli umučeni, ježto kryli naše vojáky v horách.
Sv. Otec dosáhl zmírnění trestu smrti vlastnoručním
dopisem Kesselringovi, když šlo o popravu C. Weiricha, vedoucího našeho illegálního „pasového oddělení“
v Římě. Msgre S. Ritter, dnes nuncius v ČSR, byl
jedním z našich nejodvážnějších „partyzánů“. Dodá
val nám zprávy ze Švýcar a informoval v náš pro
spěch klérus. Katolická universita v Miláně byla mezi
národním ústředím podzemních hnutí proti fašismu.
Měli jste nepřátele?

Měli a máme: jen člověk bez páteře nemá nepřátel.
Dobro musí vzbudit odpor, poněvadž ,(,svět je zlý“, jak
řekl Spasitel. Za války byli našimi nepřáteli lidé zba
bělí. Těsně po válce jimi byli lidé cizopasní, kteří
nesplnili svou povinnost a chtěli si pokrýt prsa vy
znamenáními za práci, kterou jsme udělali my. Do
sáhli toho, že jsem byl uvězněn, ale pravda Páně zví
tězila. Konečně, „člověk žádný neví, je-li hoden ne
návisti či lásky,“ praví Písmo. Nejlépe je modlit se za
ostatní i za sebe.

R. M. Dacík O. P.:

Byli jsme na studijním týdnu Pax Romany v Anzio
Bylo nás z Československa sedm: šest z Čech a Mo
ravy, jeden Slovák. Šťastně jsme dojeli do Rima a
pak společně s ostatními delegáty jsme se odebrali do
Anzia, k moři, kde bylo možno v klidu pracovat.
A pracovalo se opravdu ve dne v noci. Od 7. do 13.
dubna. Když skončila poslední schůze o půl 3. hod.
v noci ze soboty na Bílou neděli, byli už všichni doko
nale unaveni. Za chvíli přijely autobusy, krásné a po
hodlné, a jelo se do Říma na beatifikaci universitního
profesora Contarda Ferriniho. To už zase všichni za
pomněli na únavu, zvláště kďyž viděli nadšení věří
cích v chrámu svátého Petra a když si uvědomili váž
nost chvíle, kdy Církev staví na oltář jednoho ze
svých velkých synů. Teprve když v pondělí byl slav
nostním shromážděním za účasti kardinála Pizzarda
skončen pracovní sjezd, mohli jsme svou pozornost
obrátit také k římským památkám křesťanským i an
tickým, na které se těší každý návštěvník věčného
Města.
A pak jsme se rozjeli zase domů, odnášejíce si
množství zkušeností a dojmů, které nemůžeme pone
chat jen pro sebe, nechceme-li být sobečtí. Řeknu vám
proto alespoň něco z toho, co jsem viděl a slyšel a
doufám, že ti, kdo se mnou sdíleli radosti a bolesti
cesty, poví vám také něco ze svých zkušeností.
Především několik slov o tom, co je to Pax Romana.
Před čtyřiceti lety se spojily katolické studentské
spolky z celého světa v jednotnou mezinárodní organisaci se stálým sekretariátem ve švýcarském Fribourgu. Účelem této mezinárodní organisace student
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ské byla vzájemná podpora, vyměňování názorů na
mezinárodních sjezdech každého třetího roku a na pra
covních týdnech, které se konají každého roku. Ústře
dí katolického studentstva v Praze, sdružující všechny
složky katolického studentstva u nás, se stalo záhy čle
nem mezinárodního hnutí katolického studentstva Pax
Romana a v roce 1935 se konal kongres Pax Romany
v Praze a v Bratislavě. Tím jsou všichni naši studenti,
pokud jsou členy SKA nebo některého z našich aka
demických spolků, členy mezinárodní organisace ka
tolického studentstva Pax Romana a proto také cíle,
které si stanoví Pax Romana, jsou cíli našimi.
Jeden z podstatných bodů pracovního týdne v An
zio bylo dokončení úpravy stanov ve smyslu pováleč
ných požadavků. Už loňského roku na sjezdu ve Fribourgu a na pracovním týdnu v Estavayer bylo patr
no, že Pax Romana se chce brát především cestami
apoštolátu mezi studentskou mládeží. Tento charakter
apoštolátní práce byl stále zdůrazňován a proto se vo
lalo po spojení s Katolickou akcí a svátému Otci byla
podána žádost, aby jmenoval pro Pax Romanu kardi
nála protektora. Tím se chtěla Pax Romana dát zcela
ve služby Církve, ve služby apoštolátní práce mezi
studující mládeží, podle intencí Katolické akce. Hned
začátkem pracovního týdne jsme byli mile překvapeni
listem z Vatikánu, kterým jmenuje Pius XII. kardinála
Pizzarda protektorem Pax Romany. Nové stanovy Pax
Romany se vracejí několikrát k myšlence apoštolátu,
mezi studentskou mládeží, a sice takového apoštolátu,
který se řídí směrnicemi církevní vrchnosti. Hned

v prvním článku se praví, že členem Pax Romany mů
že být jen taková národní federace katolického stu
dentstva, která je schválena církevní hierarchií. Dále
se žádá, aby federace, která chce být členem Pax Ro
many, pečovala opravdu o náboženské prohlubování
svých členů, které je nutným předpokladem apoštol
ského ducha. Z toho všeho je patrno, jak myšlenka
apoštolátu je dnes hlavní myšlenkou v katolické
Církvi v celém světě. Je to odpověď Ducha svátého,
působícího v Církvi a skrze Církev na vzrůstající čin
nost pekla, strhující celé masy lidstva nazpět k po
hanství. Byli jsme potěšeni viděním této skutečnosti,
neboť tutéž tendenci zdůrazňujeme už řadu let u nás
ve studentském hnutí.
Mnohé a mnohé otázky se řešily jak v plenárních
schůzích, tak v jednotlivých komisích. Úkol Pax Ro
many ve vytváření dokonalých typů katolického stu
dentstva, jakých method užívat v získávání Kristu
studentů vzdálených od Církve, jak pracovat ve stu
dentských kroužcích, jak získávat nazpět Kristu naše
university, co mohou studenti vykonat pro misie, jaké
mají být naše vztahy k mezinárodním institucím, ja
kým způsobem pomáhat studentům, kteří utrpěli vál
kou. Při všech schůzích a debatách vládla opravdová
křesťanská láska, snažící se vždy pochopit druhého.
To byla skutečnost, které jsme se mohli jen obdivo
vat, zvláště když jsme viděli, jak odlišné byly mnoh
dy názory příslušníků různých národu. I když se tato
odlišnost názorů projevila, což je samozřejmé, nikdy
nepřekročila meze křesťanské lásky a snášenlivosti.
A tu si člověk uvědomoval, že snadná shoda je pouze
tam. kde se sleduje stejný cíl a kde nikdo nehledá
svých sobeckých zájmů, nýbrž jen blaho celku.
Česká delegace si získala rázem všeobecný zájem ce
lého shromáždění. Už v nás neviděli komunisty, už vě
řili, že jsme z demokratického státu, protože většina
delegátů nás znala už z loňského roku z Fribourgu.
Náš příchod v plném počtu byl jím důkazem, že jsme
mluvili pravdu, když jsme je přesvědčovali loni o svo
bodě v Československu a o svobodně se rozvíjejícím
katolicismu. Přinesli jsme všem fotografii pražského
Jezulátka s věnováním, což bylo přijato s velkým na
dšením. zvláště Španěly a Jihoameričany, kteří je velmi
uctívají. Mnozí si se zájmem přečtli obšírnou zprávu
o studentské činnosti u nás, kterou jsme jim nabídli.
Naše odznaky získaly první cenu a brzy jsme je vi
děly na kabátech předsednictva, jakož i ostatních čle
nu sjezdu, pokud naše zásoby stačily. Při konečných
volbách se dostalo Československo do výkonného vý
boru Pax Romany, což bylo výsledkem velmi přátel
ského poměru s delegáty mnoha národů.
Vzpomenu ještě na některé monjenty, které se mi
vryly v paměť. Bylo to v komisi misijní. Studenti jed
notlivých národů vyprávěli o tom, co dělají pro misie.
Při universitách belgických na příklad mají student
ská sdružení zvaná Unio academica adjuvans missiones. V těchto sdruženích se vzdělávají studenti,
zvláště technici a medici, kteří pomýšlejí na to, že pů
jdou do kolonií, v těch oborech, které jim mohou být
k prospěchu, a při tom prohlubují své náboženské
vědomosti, aby mohli přinésti do území misijního vedle
evropské kultury také myšlenky křesťanské. Každý

kroužek má misijní čítárnu, ve kterých možno najít
hlavně misijní časopisy. V Itálii misijní liga student
ská vydává svůj vlastní misijní časopis, obsahující
jednak odborné články pro budoucí laické pracov
níky v misijním území, jednak vychovává v mladých
lidech ducha misijního. Myslel jsem při tom na naše
poměry. Ovšem, my nemáme kolonie, nemáme ani
vlastní zámořské misie. Ale máme dnes pohraničí, kde
není kněží a kde je třeba, aby pracovalo apoštolsky
stále více laiků, nemají-li se tyto kraje stát zcela po
hanskými. A pak nám je vlastní myšlenka unionistická. Většina slovanských národů ztratila spojení
s Kristovou Církví. Cteme-li dnes, jak se v bratrském
Rusku otvírají chrámy, je to pro nás výzvou k myš
lence na apoštolát mezi odloučenými bratry. Neměli
bychom mezi vysokoškoláky zakládat unionistické
kroužky, v nichž by se budoucí laičtí apoštolé připra
vovali na svou práci u slovanských národů? A neměli
by se studenti pečlivěji připravovat na svůj apoštolát
v pohraničí, kam se z nich velmi mnozí dostanou po
skončených studiích?
Na Bílou neděli jsme se zúčastnili beatifikace uni
versitního profesora Contarda Ferriniho. Světec našich
dnů. Zemřel jako profesor římského práva roku 1902
ve věku 43 let. Obrovské dílo, které zanechal, obsa
huje 155 vědeckých prací — menších i velkých — ale
zvláště vzácný příklad svatosti. První světec ve fraku,
říkali. Tisíce poutníků, zvláště z Itálie, přišlo na tuto
slavnost. V 10 hodin byl čten dekret, kterým se pro
hlašuje Contardo Ferrini, profesor z Milána, blaho
slaveným. V tom okamžiku padl závoj s jeho obrazu
a celá basilika svátého Petra zpívala Ťe Deum ... Ná
sledovala slavná mše svátá. Odpoledne v 6 hodin se
stoupil do chrámu svatopetrského svátý Otec, aby
uctil nového blahoslavence. Prostory chrámové byly
naplněny do posledního místečka. Lid napjatě očeká
val příchod náměstka Kristova. Viděl jsem nejednou
přicházet svátého Otce mezi obrovské množství věří
cích k svátému Petru, je to však chvíle, na kterou se
člověk vždy těší, která působí zcela zvláštní vzrušení.
A je k tomu třeba zcela zvláštního klidu, aby se člo
věk nedal unésti davem tleskajícím a volajícím
z plných plic: „Ať žije svátý Otec,“ když zahlédnou
jeho bílou postavu. Po pobožnosti se vyhrnuly obrov
ské zástupy lidstva na náměstí svatopetrské. Mládež,
kterou pomalu následovali i dospělí, si usmyslila, že
musí vyvolat ještě jednou toho, na něhož mysleli,
jehož toužili vidět, když se těšili, že uvidí věčné Město.
Tleskání a volání neustávalo. Dav setrvával na ná
městí. Bylo to něco nezvyklého. Ukáže se svátý Otec?
Všichni touží ho ještě jednou vidět. Jedni pochybují,
jiní doufají. Tu se otvírá okno v traktu, kde bydlí
papež, zjevuje se jeho bílá postava, zvedá ruku, aby
požehnal, obrovské množství na náměstí svátého Petra
pokleká a přijímá ještě jednou požehnání náměstka
Kristova. Nová vlna jásotu se rozlehne náměstím a
tleskání s výkřiky radosti pokračuje ještě chvíli po
tom, co se zavřelo okno, za kterým zmizel svátý Otec.
Jdeme náměstím a slyšíme mluvit všemi řečmi, jsou
tu poutníci ze všech končin světa, a uvědomujeme si,
co znamená papežství, co znamená jednota Kristovy
Církve, jak velkého daru od Boha se dostalo tomu,
kdo se stal jejím údem.

Ze zápisníku starého profesora
Občas připomínám studentům, aby neužívali
slova blázen o lidech vskutku duševně chorých.
Člověk duševně nemocný si počíná divně a snad
i směšně, poněvadž je duševně nemocen a nemá
zdravý rozum. Kdežto blázen je člověk, který
sice zdravý rozum má, ale počíná si, jako by
ho neměl. Z téhož důvodu není správné užívat

slova »blázinec«, nýbrž je správné mluvit
o ústavu choromyslných. Blázincem by někdo
mohl nazvat i školu, jde-li kolem, když je pře
stávka, a slyší ten povyk, pokřik a řev a spatři
li u okna šaškovskou postavu sextána nebo »rá
doby« filmovou figuru jeho kolegyně.
*

215

Někteří znamenití lidé ničím zvláštním ne
vynikali v dětství a v mládí. Někteří zase —
smíme-li věřit životopiscům a dějepiscům —
již jako děti udivovali svými duševními výko
ny. Pico della Mirandola byl již v deseti letech
znamenitým básníkem. Augustus již ve dva
nácti letech pronesl pohřební řeč nad svou te
tou Julií. Pascal, ač se nesměl učit geometrii,
dospěl sám již ve dvanácti letech k třicáté první
větě Euklidově. Byron veršoval již ve dvanácti
letech, Mozart veřejně koncertoval již jako
chlapec pětiletý, Meyerbeer jako šestiletý. Raf
fael maloval již v sedmi letech. Webrovi bylo
čtrnáct let, když hráli jeho první operu. Che
rubini složil mši již ve třinácti letech. Bacon
měl již jako hoch desetiletý velké znalosti z fi
losofie. Macaulay napsal dějepisné pojednáni
již v osmi letech. Tasso uměl mluvit, když mu
bylo šest měsíců a v sedmi letech již psal latin
sky. Mirabeau tříletý pronesl řeč a první knihu
vydal desetiletý.
Nejzázračnější ze všech zázračných dětí byl
svátý Fursy, který mluvil již před narozením,
a svátý Rumvold, který byl živ jen tři dny, ale
pronesl vyznání víry a dlouhou řeč k rodičům.
Jenže tyto dvě svaté a zázračné děti měly smů
lu: učený jesuita Hippolyte Delehay dokázal
v knize Les legendes hagiographiques, že vůbec
neexistovaly. To je to nejhorší, co se může při
hodit zázračnému dítěti. Méně hrozné, ač nemé
ně osudné jest, existuje-li zázračné dítě na
vzdory všem učeným jesuitům, je obdivováno,
oslavováno a hýčkáno. A nejosudnější (pro pá
ny profesory ovšem) jest, je-li dáno na střední
školu.
*
J. O. Novotný není asi jediný, kdo byl zkla
mán, když vstoupil na filosofickou fakultu,
hodlaje se stati profesorem: »Když jsem se za
čal pídili po tom, jak se vlastně tomu profeso
rování vyučuje, zjistil jsem k svému bezmez
nému úžasu, že o tu stránku není postaráno
vůbec a že se ponechává úplně vrozeným schop
nostem a soukromé podnikavosti kandidátů.
Neboť filosofická fakulta, jak jsme nejednou
slyšeli, vychovávala k práci vědecké, třebaže
většina z jejích posluchačů pomýšlela na po
volání profesorské, kdežto opravdovou vědu si
mohl z prostých důvodů hmotných dovolit
sotva jeden ze sta. Proto se vesele přednášela
celých osm semestru třeba historická mluvnice
jazyka francouzského s příslušnými paralelami
ze staré italštiny a rumunštiny, ale nikomu ani
nenapadlo se přesvědčit, zdali nastávající pro
fesor ovládá moderní franštinu aspoň na tolik,
aby nebyl na smích studentům, kteří se tomu
jazyku učili soukromě ... O vlastní pedagogice
nebylo na universitě ani slechu, poněvadž vý
chovná praxe, jak se na příklad uplatňuje na

ústavech učitelských, neodpovídala důstojnosti
této fakulty, která si tvrdošíjně namlouvala, že
vychovává vědce, ačkoliv jí bylo ve skutečnosti
dobře po vědomo, že tomu tak není a že zkrátka
nekoná svoji povinnost, poněvadž nevychovává
k tomu účelu, pro nějž byla tak početně navště
vována.« (Brána svědomí. Pražská akciová tis
kárna, Praha 1944, str. 150-1.) A zdá se, že za
posledních třicet let se na té věci mnoho nezmě
nilo.
*

Na theologickém ústavě v Brně přednášel
kdysi pastorální theologii Dr Ch., který si li
boval v učených exkursech a rád vplétal do
svých přednášek cestopisné reminiscence. Jed
nou vysvětloval svým posluchačům obřad po
žehnání se Sanctissimem. A hned se rozhovořil
o tom, že ten obřad je v různých zemích různý,
jak měl příležitost pozorovat na svých cestách.
Jinak to dělají ve Španělsku, jinak ve Francii,
jinak v Itálii. A tak celá přednáška se vyčer
pala výkladem o tom. jak se to dělá v cizině.
Nakonec se osmělil jeden theolog otázat se: »A
prosím, jak se to dělá u nás?« Ale pan profesor
již vzal klobouk a hul, mávl rukou a řekl úseč
ně: »To vám potom poví kostelník!« Není za
jisté důstojné profesora, aby přednášel to, co ví
každý kostelník.

Nejčastější napomenutí ve škole: Nesmějte
se! Přijde-li kocour o část svého kníru, není
obavy, že by se mu kočky smály. Vyjde-li ko
micky ostříhaný pudlík na ulici, neběhají zaním psi posměváčci jako běhají nezbedná děcka
za člověkem nezvykle oděným. Zvíře se nesmě
je. A ani nám lidem by snad nebyl směšný ko
cour připravený o polovici kníru, kdyby nám
nepřipomínal muže na knír hrdého, ale ozdoby
té zbaveného. Ani poloostříhaný pudlík by nám
nebyl k smíchu, kdyby nám nepřipomínal ně
jakou lidskou maškaru. Člověk je někdy směš
ný člověku proto, že člověk před člověkem se
vypíná. Směšné je to, co vystupuje s určitou
jistotou, samozřejmostí, významností a důleži
tostí, avšak náhle se objevuje jako bezmocné
a nicotné. Smích je v určitém smyslu očista
pravdou. Smích je dethronisace a stržení mas
ky. Smíchem se odhaluje skutečnost, jaká je,
prázdno jako prázdno, ubohost jako ubohost.
A tak by se zdálo, že smích má vysokou hod
notu mravní. Ale nemylme se! Smějeme-li se
někomu, cítíme se velikými před něčím, co se
nám náhle ukázalo jako malé — a uvědomuje
me si svou převahu. Máme pocit ulehčení, po
něvadž to, co z počátku se zdálo být nad námi,
ukázalo se pod námi. Mravní význam nemalý
by měl smích reflexní: smát se sobě Samému,
kdvkoliv jsme v pokušení zdát se sobě veli
kými.
P.

Katolický studente, najdi si tři dny pro Krista! Přihlas se na exercicie!
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Marie Mayerová:

Tábore, tábore drahý...

..Katolické studentstvo pořádá letos několik prázdni
nových táborů. Bližší informace podá Ústředí katol.
studentstva v Praze I, Křížovnická 1.“
Ujk nějak zněja zpráva, která nám loni v novinách
pověděla o tom, že se budou pořádat studentské tábory
— tajemně stručná, napovídající mnoho, ale určitého
nic přece jen neříkající. Studentský tábor — každá
z nas, jež jsme se sešly v táboře v Hostinném n. L.. si
P, jím P°jjp.eni představovala něco trochu jiného.
\etsina se těšila, ale některé tam šly i s trochou neeůvěry — vždyf pro mnohou to byl první tábor vůbec.
Jake budou ty, s kterými prožijeme celé tři neděle
v nej užší blízkosti, jak se nám podaří vžít se do pro
středí, po prvé na delší dobu do většího společenství,
jaké to bude v Hostinném, kde budeme ubytovány'''
Všechny představy, byf i nejkrásnější, byly daleko
překonaný skutečností.
„ Už v Praze na nádraží a pak ve vlaku jsme tušily,
že se nám tam bude líbit, když jsme se totiž začaly
seznamovat. Kolik to nejrůznějších povah! Veselé,
vážné, klidné a divoké — a přece všechny s jediným
cílem už zde — co nejvíce se sblížit a sžít s ostatními,
lato meta, přizpůsobit se ostatním, se stala pak cha
rakteristickou pro celý náš tábor, vytvořila radostné
ovzduší, do všech přímo vlila dobrou náladu, takže
dum i zahrada se po celé tři neděle — s vyjímkou ticha prvních tří dní exercicií — rozléhaly smí
chem a písničkami. Tento dům a zahrada — to bylo
také jedno z radostných překvapení prvního dne:
Velká vila se slohovou terasou uprostřed starého
parku, na pohled vznešeného a důstojného, jehož dvě
obrovské lípy v těsné blízkosti vily pronikaly opojnou
vůní všechny prostory domu, zvláště večer — tento
park však ve svých tajuplných zákoutích skrýval
mnoho přitažlivostí. Mezi dvěma kmeny je upevněna
houpačka, která bude brzy obléhána zástupy, řadícími
se do fronty a čekajícími, až na ně dojde. Na volném
prostranství — možno věřit očím? — nový piug-pongový stůl, kde budou brzy sehrány napínavé zápasy. Na
proti vile vysoký stožár, čekající na vlajku. Jinak na
několika místech různé altánky a besídky, stolky s la
vičkami, kde možno číst, nebo dokonce se učit, ale
také nedělat vůbec nic, přemýšlet a dumat, nebo se
třebas opalovat, chcete-li. V jiném koutě malá kaplič
ka, napodobení jeskyně lurdské, se soškou P. Marie
a se spoustou květin, z nichž vynikají královské lilie.
S radostí přijaly jsme to všechno na ty tři neděle za
svůj domov. Sotva se zavazadla uložila v ložnicích,
byla večeře — a po ní nastalo silentium, byly zahá
jeny exercicie — první tři dny tábora byly věnovány
jen Bohu. Očištění, osvícení a spojení s Bohem — to
jsou tři hlavní body exercicií, v nichž člověk vychází
zcela nový, toužící po lepším životě a toužící uskuteč
ňovat lásku blíženskou. A v tomto rozpoložení mysli
vyjde ze svého mlčení a octne se uprostřed 16 ostat
ních, kteří cítí totéž co on. Dovedete si představit něco
krásnějšího?
A pak už začal opravdový táborový život. Ráno
v 6 hod. budíček, o pět minut později ranní čtvrthodin
ka v zahradě, pak rychle do umýváren, v 7 hod. už
jsme klečely v kapli a začala mše sv. Po ní snídaně,

Věra Viskotová:

pak slavnostní vztyčováuí vlajky za zpěvu ranní zněl
ky a potom táborový program. Každý den přinesl
něco nového. Procházky, objev koupaliště a wolleyballového hřiště, kam jsme pak chodily hrát, výpra
vy na maliny, nebo v případě deště přednášky du
chovního vedoucího, nacvičování chorální mše sv.,
zpívání národních písní, luzné domácí hry u závody.
Oběd ve 12 hod., pak do 3. hod. polední klid, kdy lí
nější se vyspaly, jiné napsaly domů, daly si do po
řádku své věci nebo si přečtly nějakou knihu z těch,
které nám sem ÚKS poslalo a mezi nimiž nalezl každý
něco, co by ho zajímalo — knihy obsahu náboženské
ho, uměleckého, filosofického, až po nejnovější filoso
fické spisy pres. Beneše. Odpoledne zase společný
program, večer v 7 hod. sv. požehnání, po něm večeře,
pak malá debata u stolu nebo v zahradě, někdy vážná,
jindy až rozpustile hlučná, nebo domácí „koncert“,
kdy se používalo všech přístupných nástrojů, od vlast
ních úst až po hřebeny. Tak vypadaly průměrné dny
— ale to není všechno. Zlatým hřebem tábora byly vý
lety do Krkonoš. Mluvilo se o nich od začátku tájjora,
stále se studovala mapa, až konečně jednoho dne nás
zavezli do Pece, odkud jsme došly na Sněžku a pak
do Spindlu, kde nás očekávalo auto, aby nás dopra
vilo domů. Tento první výlet byl tak úchvatný, že
rázem získal jak našeho vedoucího, tak nás k podni
kání výletů. Jak při prvním výletu, tak při dalších
dvou k pramenům Labe a na Černou horu, nám počasí
přálo, jako by samo sluníčko mělo radost, že nás může
uvítat v našich nejvyšších horách. Na Sněžku šel
s námi P. Daňha, k pramenům Labe Dr Chudoba,
kteří kromě jiných přijeli na návštěvu do našeho tá
bora, kde měli přednášky. Oba byli i cestou ochotni
zodpovídat naše zvědavé otázky. Je to málo se jen
zmínit o těchto výletech, kdy nevíte, zda se máte
více těšit z pohledu na krásy přírodní, nebo ze spo
lečnosti milých družek, nebo z blahého pocitu jistoty,
že se vám nemůže nic stát — vždyf po cestách teto
země nás vede duchovní vůdce tábora, který vám uka
zuje také cesty k věčné blaženosti — jde nejen s námi,
nýbrž i žije naším životem, zpívá s námi radostně
písně do pochodu, ale při tom je stále ochoten odpo
vědět na jakýkoliv váš dotaz. V jeho přítomnosti stále
cítíte, že je tu pro vás, že sám se zřekl svých prázdnin,
svého odpočinku, aby vám mohl ukazovat nejlepší
cestu..
O každé minutě tábora by se dalo dlouho psát, ale
to vše by stále ještě říkalo málo. Byl to malý zázrak,
jemuž snad mnohý ani neuvěří — je třeba jej sám
prožít. Snad žádná z nás by nebyla věřila, že je možno
tak čarovně užívat prázdnin; po ukončení tábora však
jsme se vlastně ani neloučily, poněvadž doufáme, že
o příštích prázdninách se na táboře zase sejdeme.
Poslyšte jen ještě, co nám do naší kroniky, do níž
střídavě každá z nás zapisovala události dne, připsal
nakonec náš duchovní vedoucí P. Reginald Dacík O. P.:
„Ano, bylo to pěkné! Pochopili jsme slova žalmu:
Ecce, quam bonům et quam iucundum habitare fratres
(my bychom rcely: sorores) in unum.“ (Hle, jak jest
to dobré a utěšené, když bratři — my bychom řekly
sestry — spolu přebývají.)

Sedá Carevna

Dům na náměstí, zašedlý a nepřístupný, byl jejím
majetkem. Chodívala ulicemi hrbatě dlážděnými stej
ně zašedlá a nepřístupná, s cizím, vzdáleným leskem
v očích a s nelítostnými dlaněmi, které se tvrdě spí
naly každou neděli před oltářem. Dlouhými řadami
žebráků před kostelem procházela s tichým šuměním
deště, a mlha, sivá jako její šaty, plynula vždy ne

hlučně za ní. Ani jediný peníz neskutálel se z bledých
prstů do svraštělých žebráckých rukou, a přece každý
její krok po chrámové dlažbě byl provázen cinkotem
zlata; v domě, v jeho chodbách i v ulicích města zvu
čelo její zlato, kolečka ranního vozu mlékařky vrzala
o jejím zlatě, na smělých kružbách klenby se svíjely
odlesky jejího zlata, ústa lidí vychutnávala v hovo-
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reell její zlato, pokřikující děti na předměstí vyvolá
valy tajemství o jejím zlatě, a když zvečera se za
třásly temnoty nad zemí, vyplouvaly na černé hladině
nočního moře koráby, naložené jejím zlatém. Říkali
jí Šedá Carevna.
Plynuly dny, měsíce, roky, měnili se lidé, město se
neměnilo. A neměnila se Šedá Carevna. Jako by ani
nestárla její průsvitná bledá tvář s napjatými rysy
starých blan, jako by nestárly její kruté dlaně a lho
stejný krok. Stále stejně chodívala svou cestou z domu
do chrámu a z chrámu zpět do prázdných vyzlacených
síní, plná svou ncnaplněností a tuhostí žluté kůže,
v černých látkách, z jejichž záhybů vyhlížely záhady,
přivázané'dňstojně na šňůry lidských soudů, na šňůry
hedvábné (neboť jen hedvábí mohlo se hodit k jejímu
zlatu), vzpřimující na ramenou svou unavenost a vá
bící kameny na cestě k vědomému úhozu: Zda by něco
zaznělo, van, tón, skřip, tik, kdybychom dopadly na
hladinu této mlčenlivosti? Vyšel by hlas z ní nebo
z naší vlastní vymrštěné ozvěny?
Tu jednou na jaře, kdy veliké noci naplňují se
k přetékání slzami, z nichž poslední jsou zbytkem
umučení a první již pozdravem Vítěze nej vítěznějšího
— tehdy se to stalo. Šedé Carevně, kráčející na Bílou
sobotu do chrámu, kde hořelo k větší slávě Boží její
zlato voskovic a vůní, vstoupil do cesty žebrák. Sám.
Patrně netoužil po vzkříšení, za nímž spěchala Šedá
Carevna. Jinak by byl jistě klečel pod některým
z výsostných, lehounkých sloupů poboční lodi, na
místě, vyhrazeném žebrákům, na místě, vyhrazeném
chudobě tělesné bednou chudobou ducha, která ne
chápe všudypřítomnost a obecnost nehmotného. Jistě
tomu bylo tak. A nemohl by učinit, co učinil.
Krok Šedé Carevny zaváhal. Pak se zastavil. S ne
postřehnutelně slabým zašuměním, jako když se udrolí
tlející list v stoleté knize, zvedala se víčka jejích očí,
zasazených do zlata, těch očí, které nebyly zvyklé
pohlížet do lidských tváří lidské bídy, lemující denně
storukou cestu ke vchodu svatyně. Zvolna, zvolna

stoupal její pohled od země po hadrech, do nichž se
balilo tělo, bránící jí pokračovat v cestě, a současně
činila její ruka pohyb, jaký ještě nepoznala. Zalomila
se v kloubu, sjela do černých řas látky a v žluté
průsvitnosti pergamenových prstů žlutěji zahořel kov
mince. Právě v tom okamžiku dospěly její oči ve svém
krkolomném výstupu až k očím žebrákovým a zmrtvěly
jako ruka, z níž cvakl peníz na dlažbu cesty.
Co to bylo? Jakým křehkým hranolem prostupovaly
a lámaly se plaménky tohoto neuvěřitelného těla?
Z přeplněných lodí chrámu šlehalo palčivé ticho po
slední vteřiny před odstraněním náhrobního kamene.
Andělé, jimž byl určen tento úkol, blížili se k tajemné
překážce. Srdce Šedé Carevny se zazmítalo. Co to
bylo? Andělé se nesli již tak blízko, tak děsivě blízko!
Oči žebrákovy zamávaly jejich křídly. Nedočkavé
světlo (netrpělivý kruh, zvonící rolničkami pro nesmlouvavost budoucnosti) vylilo se z nich a podávalo
jí ruku. Zdi, obloha, země, hlasy, vítr, dech, vše se
otřáslo bezměrností jásotu nad vzkříšením srdce.
Vstal této chvíle, alleluja! Cítila bezpečnou jistotu.
Neváhala. Uchopila se ruky, pro niž chystala peníz
a jež jí nabízela stokrát víc.
Když lidé vycházeli z kostela, nebyla tu již Šedá
Carevna, jejíž mládí ani stárnutí nikoho nenaplňovalo
radostí, tak jako její odchod nikomu nezpůsobil zá
rmutek. Všechny dveře jejího zlatého domu na ná
městí byly pozotvírány a nabízely se tomu, kdo šel
mimo. Lidé se tiše kupili před domem. „Odešla.“ Nikdo
se neptal, kam a s kým. Bílé stíuy stály v oknech,
zastřených těžkými, zaprášenými záclonami. „Odešla.“
Nikdo se neptal, kdo ji odvedl. Otevřené dveře domu
činily pokání svou opuštěností, prosíce o prominutí
viny, která na nich lpěla, ač se jí nikdy nedopustily.
„Odešla.“ A zlaté stropy, zlaté stoly, zlaté zábradlí,
zlaté lustry, zlaté truhlice a celý zlatý dům na ná
městí. všechno zlato Šedé Carevny se rozzvonilo a
zvonilo a zvonilo, že vstalo srdce člověka, vstalo této
chvíle a odešlo probuzeno za svým naplněním, alleluja.

Hudba, jen hudba
Co skryto je v ní myšlenek, nálad a záchvě
vů lidského srdce! Co tajných přání, snů a
vzdechů je v ní ukryto a kolik tvrdých a za
tvrzelých srdcí při jejím poslechu již změklo
a odpustilo svým bližním!
A jak blízký vztah má již mladá bytost k to
muto uměleckému projevu: zde pak má veliký
význam včasné poznávání hudby, která duši
dává poznání. „Byla první vyvolena, aby
dala člověku vytušili již zde na zemi oslnivou
slávu ráje“, napsal J. B. Foerster. A kolika li
dem byla hudba podnětem k zladění v sobě
samém všech těch mnoha krásných a ušlechti
lých snah v harmonii Kristova ideálu!
Hudbu a život nelze postavit proti sobě a
označit je jako dvě věci heterogenní! Život je
hudbou prostoupen a hudba je — život. Ať
doléhá k našemu sluchu národní píseň Teče
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voda, teče, či Kolíne, Kolíne, ať svatební píseň
Už mou milou do kostela vedou, či tklivá me
lodie Ach, není tu není, ať je to Smetanova
Prodaná či Dvořákova Rusálka,Suková Medi
tace Svatý Václave či Foerstrův sbor Velké,
širé, rodné lány, vždy tryská z tohoto nejmoc
nějšího a nejpůsobivějšího uměleckého proje
vu nový elixír života, nová chuť k boji za vše
krásné, nové pojetí a pochopení života. A to
vše může dát hudba!
Když hudba promlouvá, pero spisovatele
usychá, lexikon básníkův se zavírá, štětec ma
líři upadá, dláto sochaře se příčí, pramen in
spirace stavitele vysychá. Jen duše skladatelo
va se omývá v lázni tekoucího toku melodie a
osychá teprve po doznění závěrečného akordu
Věčna.
Jaroslav Kuchař.

Zdenka Karmazínová:

Puškin

Není pro mne vábivějšího úkolu, zvláště za
našich dnů, kdy uplynulo 110 let od smrti Ale
xandra Puškina, než osvětlili jeho význam, a
to netoliko pro literaturu ruskou, ale pro celou
literaturu slovanskou. Puškin je jedním z nej
větších geniů lidstva a jeho jméno právem slu
ší stavětí do stejné řady se jménem Dantovým,
Shakespearovým a Goethovým. Puškin zname
ná pro Slovany tolik, co geniální Goethe pro
svět germánský. Čím mohu odůvodnili toto
svoje hrdé tvrzení? Opírám se o výroky kri
tiků, o jejichž pravdomluvnosti nelze pochy
bovat. A přece s nimi ve všem nesouhlasím.
A snad mám pravdu, zapochybuj i-li o tradič
ním tvrzení o vnitřní harmonii a prozářenosti
Puškinově. Čtenář, jenž se hluboko ponořil do
jeho děl, nemůže a nechce se stavětí do řad
těch, již tvrdí opak. Za vnější jeho objektiv
ností, za klidným povrchem jeho vyprávění
jsou často skryty víry a propasti tak hluboké,
že je těžko pochopiti povrchnímu čtenáři, co
je skryto na dně srdce tohoto geniálního bá
sníka.
Význam opravdu světový mají Puškinovy
..Malé tragedie“, napsané v podzimu roku 1830.
Jsou to nepřekonané vzory na themata základ
ních problémů lidského bytí. Každá z těchto
tragedií jest tak sytá, tak hluboká svým obsa
hem přes zdánlivou lehkost a prostotu, že se
vyrovná mnohým a mnohým proslulým trage
diím. Ve vzpouře Salieriho, jak správně říká
jeden z ruských badatelů, jest nejstrašnější
popření Boha, nikoli rozumem, nýbrž srdcem,
Jin Karen:

když Bůh se popírá ne proto, že Ho neznáme,
ale že Ho nechceme. Do jakých hloubek lid
ského ducha se Puškin zahlížel, jaké propasti
ho občas k sobě vábily, to je vidno z památ
ných veršů v „Kvasu, v době moru". Nota
smutku a zádumčivosti trvale vniká do tvůrčí
ho díla zralých let Puškinových a vede nás
k básním tak výlučným co do síly filosofického
zaměření a básnickému výrazu pesimismu ta
kové hloubky, jemuž není rovno v celé litera
tuře. Geniální čtenář Puškinuv Dostojevskij
svým dílem objevil před námi tyto puškinovské hlubiny a my jsme užasli nad nimi. Spolu
s námi užasla i Evropa, která uznala v Dostojevském, stejně jako v Tolstém, nejvyšší pro
jev ruského genia. Ale Evropa ještě nepocho
pila, že prameny celé ruské literatury jsou
v Puškinovi, že podle slov Dostojevského Puš
kin je naše všecko a že jeho následovníkům
bylo toliko dáno, aby objevili a dokázali, nač
on ukázal.
Zelenka Karmazínová:

Puškinovi
Tys vzor můj! Hvězdo má, kcly dostihnu Tě
v hvězdné výšině?
Já pluji s proudem tvým - a( v bouři, jekotu či
v mírné tišině - má duše s tvou jen rozpráví a
obléká se do trní, jež vonné ráže zdobí.
My půjdem spolu dál, až v Nekonečnu splynou
naše hroby.

v

Číslice
— Zach!
Třídou se zvedne ševel. Z lavice se odlepí
postava.
— Tak piš, říká profesor Bedřich Kocanda.
— Piš a nestyd se! To už musí primánek vy
počítat.
Zach drtí křídu. Pod stupínkem se zvedá
hejno hlav, jako makovičky. Zahledí se z okna.
Po zablácené cestě ujíždí kárka, na nebi černá
mračna, nad řekou se vznáší pára. Brr, až sem
zavanul její chlad. —
Na tabuli se ježí číslice.
Zach nenávidí číslice. X, X, říká si polohlas
ně, umocnit na věčnost, spálit nad cigaretou.
Ve třídě je hrobové ticho.
Zach cítí, jak červeň stoupá do jeho obličeje.
Srdce se zvedá a klesá, jako balónek, cítí je až
v hrdle. Vzdor jím zalomen je.
— Hlavičko hloupá, podívej se přece na ty
číslice! Podívej se a něco řekni, hlavičko hlou
pá! Nu, tak, řekneš něco?

Profesor Kocanda chodí po třídě. Ruce za
loženy, hlavu skloněnou, na tváři klidný úsměv.
— Hlavičko hloupá — říká Zach již vztekle,
jsi prázdná a měly by v tobě být vzorečky,
urovnané jak zásuvky lékáren, měla bys je
sypat, takto a proto a načež a zde a tímto.
A ona mlčí...
Nad řekou se zvedl vítr. Žluté listy tančí, po
nábřeží se plouží černý pes. Čenichá ... Anež
ka umí hrát krásně na klavír. Když usedne,
když její prsty měkce přeběhnou klávesnici,
Beethoven, Mozart, Smetana, ale což, nevíme
o ničem ... Touláme se v daleku .. .
— Hle, pane profesore. Bedřichu Kocando,
kdybyste se mne ptal, jaké růže kvetou v je
jich zahrádce, to bych věděl, kdybyste se ptal,
jaké oči má Anežka, na každý odstín jejího
hlasu, pak bych ihned mluvil, ah, jak krásně,
však již dávno jsem si tu řeč připravil, jako
by zlaté mince razil, pane profesore ...
Na tabuli se ježí číslice.
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Radoslava Dittmanová:

J. S. Dubenský:

Modlitba

Sub specie aeternitatis

Bože můj,
o prostém věnečku slov Ti podávám
oběť své vděčnosti.
Splétal jsem pokorně;
často se připletl trnitý vzdech,
který jak hořký pramen mi rozrazil hrud;
za všechny záhony očí slzami zkropené
milostiv bud!

Pod zorným úhlem věčnosti
nám mizí všechny bolesti,
jež krutý žití bolný chod
do kalných duší spustil vod.

Pod zorným úhlem věčnosti
se ztrácí všechny radosti,
jež lidstvo ženou stále vpřed
přes rozkol nitra, smrti vřed.

Byl jsem jak rolník, Otče,
s tahouny vzpínaných tužeb v svém pluhu
a často jsem nemohl dál;
kámen byl v cestě a jinam se chtělo.
Vždy jsem Tě viděl, jak přistoupils,
laskavě pohladil koníčkům neklidnou hřívu,
útěšnou písní ses otěží ujal
a vedls mě vpřed.

Byl jsem jak rybář, Otče,
a děravou měl jsem modliteb síť.
Vlny Tvé milosti rouhavě jsem jí zachytit chtěl,
leč kámen kletby často mi lodku zprorážel.
Tys vždy jak moudrý tesař po břehu přispěl
a posvátným nářadím slibů své milosti
pomáhals vše zas vyspravit.
Byl jsem jak kovář, Otče,
takový černý a s prchlivě vlajícím vousem, víš?
Oheň v krbu a oheň v žilách,
tolikrát úderem vášně a zášti
syčící slovo jsem ukul,
jež se pak svíjelo na dlažbě kovárny
jak kapka špatného svědomí na žhavé plotně
bystrého soudu a poznání.

Bože můj,
vezmeš jednou své váhy,
spočítáš, kolikrát před pluhem klopýtl kůň
a kolikrát za pluhem klopýtl jeho pán.
Na jednu misku dáš kluzké chvíle,
jež jako rybky mi proklouzly
děravou sítí modlitby,
slova, jež vášní se svíjela,
křičela pod zrakem Tvým,
a na druhou misku?
Než soudu Tvého mě zahalí dým,
Bože můj,
v prostém věnečku slov přijmi ode mne
oběť mé vděčnosti.
Splétal jsem pokorně;
za každý trnitý vzdech,
jenž probuzen výkřikem bolesti
jak horký pramen mi prorazil hrud,
lásku mi nech!
Za všechny štěkavé kročeje,
které Tě hledaly jak věrní psi
milostiv bud!
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Pod zorným úhlem věčnosti
se ztrácí lidské slabosti
v bělostné dálce hvězdných moři.
V konečných vlnách světla květ
milostí lásky budí svět
v modravém chvění křížem hloží.

J. Petr:

Podoba
Srdce se sedmi meči na bílých božích mukách
s řezatou mříží, šípkem a vlaštovkami
na křižovatkách dní a nocí, na mezích a v lukách
jak teskná podoba, jež neslyšně jde s námi

a naslouchá, když vítr do větví si píše
obrazy našich cest a všechna slova odplavu je čas.
Cítíme za námi, jak teskné oči tiše
z podoby v mukách pozorují nás.

Věneček uschlých květin pod obrazem
se v nocích modlí se stíny a chorál žabí
o májových večerech tvé tváři vybílené mrazem
se koří jako západ v zlatě na hedvábí.

Tím úsměvem se sedmi meči za rezatou mříží
jsme navráceni zpět jak proti proudu řeky
a těm, pro něž čas krvácí svou tajnou tíží,
na ránu nezhojenou je jak obvaz měkký.

Josef Zahradníček:

Milostná
Jako se zavře moře za prstenem
za všemi něžnostmi zavřel jsem ústa již:
nikdy tě nenazvu sladkým jménem
jak by sis přála, jak si zasloužíš —
Směji se dneska zdrobnělému jménu —
Co ty mi dáváš — nikdy ti nevrátím ...
Ještě ti možná víckrát připomenu:
byla bys šťastnější s tím a tím —

Několik záběrů a vzpomínek
na tábory katolického studentstva

v roce 1946.

Alojz Stankovič:

NEZNÁMI H R D I N O V I A

A tu sa v tesnej blízkosti před ním objavila
vysoká čicrna skvrna.
—< Stromy, — uvědomil si Viktor. Ale len celkom letmo. Čosi úplné iného zaujalo vtedy jeho
myse i’. Čo to len mohlo byť? Kam sa to díval
naširoko roztvorenými očami? A Čo asi uviděl,
ked’ jeho tvář náhle změnila celý výraz a nadobudla zvláštnych, nehmotných rysov?
Áno, Viktor v tomto zlomku sekundy videi
velmi, velmi mnoho. MysTou mu prebeliol celý
život. So všetkými detailmi a malichernosťami.
na ktoré bol už dávno zabudol a na ktoré vari
nikdy nemyslel. No predsa bolo čosi pár metrov
před ním. Stromy? Zmrznutý sneli? Strmý
svah? — Ale kde! To muselo byť už dávno preč.
Velmi dávno. Tak dávno, že sa na to len ne
jasné pamlital.
Ale tam, před ním stál On. Uprostřed silného
jasu. On to bol zaiste. Viktor ITo už dobré po
znal. A s otvorenou náručou čakal na Viktora.
Usmieval sa. Tým svojím »svojim« úsmevom.
— Nádherné ...
Avšak spoločnosť hoře, z čistinky. viděla
niečo úplné iné. Příšerná rýchlosť, ktorá sa kaž
dým okamihom závratné stupňovala, potom
podvědomě převedený krkolomný zvrat, ktorým sa Viktor tak fantasticky vyhol prvému
stromu, že jeho spoločníkom až krv v žilách
mrzla.
A keby mali jemný, duchovný sluch, zaiste
počuli by vtedy pomalé vírenie bubnov, ktoré sa
stále zrýchlovalo a mohutnělo, až — zakončilo
najváčším úderom, a — blana sa přetrhla.
Vtedy Viktor vrazil šialenou rýchlosťou do
druhého stromu.
*

— Viktor, Viktor!... Prosím ťa, přeber sa
už! ... zúfalo bedákal nešťastný otec pri dokaličenom tele. — Viktor! Nesmieš umrief! ...
rozuměl si? ... Čo mi ostatně potom ešte?! ...
Nesmieš! ... Otvor už oči... aspoň na chvil
ku! ... na minutu ...
Ale nič. Viktor ležal celkům nepohnuté.
Ba predsa. Predsa... Po dlhšej chvíli predsa
začal pomaly nadvihovať olovené mihalnice.
Obzrcl sa dookola. Bolo vidno, ako sa usiluje
zakryt nesmiernu bolesť.
— Otecko? Ty si to?... — hovořil celkom
pošepky.
— Čo si mi to vykonal? Ako si to mohol ...
— ...hej, hej... Ja som mal tiež plány...
Pěkné plány! ísť daleko ... do misií... oběto
vat sa ... Áno ... Ale už .. . už ma nik nebude
vidiet v reverende ...
— Nie, Viktor! Nerob to! Nie, nie...! Či ti
je nie l’úto t voj ho otea? Pozři... pojdeš za kňaza ... i za misionára ... pojdeš, neboj sa ... prečo by si nešiel...? Aj ja pöj dem ... aj ... aj
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tvoja matka ... aj ... aj ... Len nic ... nesmieš
zomrieť! ...
— Otecko, rád by som ti to urobil ... Ale ...
Teraz ma už On volá inde... Dúfam, že raz
sa tam predsa všetci sídeme... pravda, otecko
... slečna ... Stáno ... Vlado ... i ,,, ostatní.,,
Aj zomrieť som chccl ináč ... na poli ... v bo
ji... v prenasledovaní... Ale On to vždy tak
pekne zariadi .... Povolá nás vtedy, ked’ nás móže najlepšie odměnit... Čo by bolo zo mňa
neskór ... kto vie ...
Hrobové ticho. Všetkým sa zastavoval dych
a vlhly oči, ked pozorovali, ako mu šlová stále
viac viaznu. S potom vystupoval na tvář aj
výraz velkých bolestí... Ba nie! Predsa úsměv
to překryl... Ten blažený úsměv, aký mávajú
len mučeníci...
— Ako krásné je umierať ...
— Viktor. Viktor! — svíjal sa jeho otec...
— Pre Boha ... Nesmieš!
— Podajte mi ruky ... Všetci ... Dobrý boj
som bojoval. ..
A potom ... To čo chcel tak víťazne zakričať
do celého světa ... to šeptal teraz celkom tíško .. . slovo za slovom... ale nie menej výraz
né:
— ... Noch... žije... Kristus... Král’!-.,,
A vydýchol.
— Viktor, Viktor, poČuješ ma?! Nesmieš...
nie... — vrhol sa jeho otec na bezduché tělo.
— Nesmieš odísť! V záchvate objímal, bozkával
a hladkal ovisnuté údy, polepené šaty ...
Až kým Stanoví sa nepodařilo odviesť ho na
bob.
*
Po matúre viedla Stanova prvá cesta na Vik
torov hrob. Aj Vlado šiel s ním.
— Vidíš, Vlado, to je už tak. Málo, velmi
málo je dobrých, hrdinských duší. Právě preto
sú přetažené a zavalené prácou, lebo musia vynahradzovať lahostajnosť a lenivost tisícov.
— Máš pravdu. A ešte aj z toho mála velmi
málo ostane... Mnohí odpadnú od prcpracovania, iných zvábi svět a velmi mnohých On
povolá k sehe hned’ v prvých rokoch.
— Hej, právě o tom rozmýšfam ... Ale my
musíme kráčat len svojou cestou. Bez ohladu
na lahostajných, na nepriatefov, na odpadnu
tých, i na padlých ... Bez ohladu na to, že nás
je stále menej, že pojdeme pomaly sami ...
— Ba nie! Na to musíme brat ohlad. Ted
musíme preberať aj ich meč, aj ich prácu. Myšlienka nesmie zahynúť pádom jednotlivca! ...
My musíme pracovat aj za nich a uskutočniť
všetky ich plány a zaplnit všetky medzery.
Žatva je velká a robotníkov málo, ale tí, ktorí
už sú, musia pracovat dvojnásobné.

— Hej, pekne si to povedal. Teda až pojdeme
do misií my dvaja, ty ako lekár, ja ako misio
nář, nepojdeme len sami. Pojde s námi aj Vik
tor. Aspoň jeho plány, jeho ideály, jeho horli
vost a hrdinskosf. Dokončíme jeho prácu tu
dolu, a on nás bude sledovat a pomáhat nám
zhora. Bude naším velmi dobrým spoločníkom ...
Medzitým přišli do cintorína.
— Stáno, všimol si si toho šedivého pána, ktorý stále chodí v čiernom? Však by si nepovedal,
že je to Viktorov otec.
— Opravdu, velmi sa změnil. A to dievča
vedla nebo? To.už nemóže byť jeho matka!?
— Nie, tá je už skoro pol roka chorá. To je
dievča, ktoré bolo s ním vtedy na lyžiach. Ona
ho mala sviesť ... Od toho času stí tito dvaja
každý deň při jeho hrobe a modlia sa.
— Modlia sa?
— Áno. Nevidíš? Aj teraz!
Chlapci přišli ku hrobu. Bol celkom jedno
duchý, aký si Viktor prial. Skromný nápis:
TU ODPOČÍVÁ NEZNÁMY HRDINA,

VIKTOR
No pod ním tým hrdější citát:
»Omnia possum in Eo, qui me confortat.«
Chlapci sa uklonili, podali mlčky ruku pánu
továrníkovi i slečne, a pán továrník zamyšlené
povedal.
— Chlapci, opravdu to bol hrdina ...

Ó, hlbokosí bohatstva, múdrosti a vědo
mosti Božej! Aké nepochopitelné sú Jeho
sudy a nevyskúmatelné Jeho cesty! Ved
ktože poznal smysel Pánov, alebo ktože
Mu bol radcom? ... Kerfže z Něho a skrze
Něho a v Ňom je všetko, Jemu sláva na
veky. Amen. (Rim. 11, 13 36.)
Koniec.

Jak se mluví
1. Üpadek morálky ve středověku způso
bila sama Církev a její vysocí hodnostáři.

2. Ve středověku byly náboženské pravdy
věřícím předkládány a nikdo o nich ne
směl přemýšlet.

Na toto dictum, až příliš zobecnělé, bylo odpověděno
nesčíslněkrát. Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde.
A za tím ťičelem byl prohledán v archivech kde který
koutek, směšné pohádky vytaženy na světlo a stokrát
vyvrácené smyšlenky se vždycky znovu překládaly.
A co je pravým základem dějin, bylo zkomoleno nebo
do stínu postaveno, mlčením se pominuly slavné činy
a zásluhy. Jsme ještě stále v područí německé vědy
protestantské. Když Luther odloučil velikou část se
verní Evropy od skály Petrovy, nastala jeho stoupen
cům potřeba ten skutek nějak odůvodnit a ospra
vedlnit. Dílo Lutherovo zvykli si nazývat reformací či
opravou a odtud se snažili dobu křesťanskou před
Lutherem vyličovat jako dobu zkaženosti a deformace.
O skutečném duchovním životě středověku se málo ví.
V brněnské universitní knihovně je velké dílo Martina
Grabmanna: Mittelalterliches Geistesleben. Sv. I. Mni
chov 1926. sv. II.. Mnichov 1956. Když jsem si je před
nedávném vypůjčil, shledal jsem, že jsem jeho prvním
čtenářem, poněvadž listy byly ještě slepeny, jak
knihař obarvil ořízku. Vpravdě temný středověk
v tom smyslu, že kromě směšných bajek málokdo
o něm co ví a většina v úsudku o něm tápe v tmách.

Tato výtka neplatí Církvi katolické, která v díle svých
velkých theologů, zejména Alberta Velikého a Tomáše
Akvinského, vytvořila synthesu víry na základě racio
nální filosofie Aristotelovy, nýbrž Lutherovi, který
vskutku zakazoval přemýšlení o pravdách víry a po
kládal za opovážlivé, aby někdo lidským rozumem je
nějak zkoumal. Bible mu byla jedinou autoritou. Myš
lenky lidské pokládal za zcela nicotné proti myšlen
kám Božím, rozum nazýval nevěstkou ďáblovou, ro
zum měl být, podle jeho mínění, utopen v křestní
vodě. Filosofii zesměšňoval a Aristotela nazýval Narristotelem. K jeho stanovisku se vrací i moderní pro
testantská bohověda školy Barthovy. Ovšem Luther
už není muž středověku, nýbrž jitřenka novověku
a zase je to jen neznalost jeho skutečného učení, která
z něho činí průkopníka myšlenkové svobody a po
kroku.
3. Zásady Chelčického uskutečňuje v naší
době komunismus.

Jelikož se nepraví, které zásady Chelčického uskuteč
ňuje komunismus, je třeba jeho zásady připomenout.
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Čhelčický hlásá návrat k prvotní Církvi, a to vymýce
ním státní moci. Stát a křesťanská víra jsou věci zcela
jrotichůdné a neslučitelné. Pravý křesťan nesmí ni<dy zabíjet, ani v obranné válce, nesmí se u soudu
íájit, nesmí přísahat, ani poroučet. Jeho povinností je
poslouchat, trpět a jako ovce se nechat zabít. Těžký
hřích je být králem, vrchností, soudcem, rychtářem,
konšelem, biřicem, katem. Nejen světská, ale i du
chovní vrchnost je podle Chelčického původu pohan
ského. Kdyby onu čistě trpnou stránku křesťanství
dnes hlásal katolík, byl by okřiknut, že takovým uče
ním chce vychovávat otroky a že takové názory se
hodí pro kastu opovržených páriů a nikoliv pro náš
národ, obklopený výbojnými sousedy. Čhelčický však
je veleben jako mystik nedostižné mravní výše hlavně
proto, že haněl a odsuzoval církevní představené. Že
by komunismus hlásal návrat k prvotnímu křesťanství
a neměl v úmyslu se bránit proti svým nepřátelům, je
nám zcela neznámo.
4. Matěj z Janova dobře věděl, ze Písmo
svaté je jedinou autoritou při hlásání
evangelia Kristova.

Čemu učil Matěj z Janova, je patrno z jeho retractace,
kterou odvolává tyto články svého učení: 1. Obrazy

Krista a svátých dávají podnět modloslužbě; 2. obra
zy svátých nemají být uctívány; 3. ostatky svátých
nemají být uctívány; 4. že hodným svátým přijímáníni
se věřící stává nejen mystickým údem Kristovým,
nýbrž že i jeho ruka, noha, oko nebo kterýkoliv jeho
úd se stává mystickou rukou, nohou, okem nebo jiným
údem Kristovým; i nekněží mají být povzbuzováni
k dennímu svátému přijímání. Budoucnost dala za
pravdu Matěji z Janova v otázce častého svátého při
jímání, ale ne v ostatních bodech jeho nauky, v nichž
se neprávem dovolával Písma svátého. (Viz Dr Ondřej
Petrů, Matěj z Janova o častém svátém přijímání,
Edice Krystal, Olomouc 1946.)

Kardan:
Návrh na epitaf revolučního poety:
Na tvou hrobku kladem věnce,
žes psal minuskulí Němce.

Bejvávalo...
Časy prý se mění a lidé*s nimi. Nevím, ale zaují
mám skeptické stanovisko k tomuto rčení. To se jistě
nevzpomnělo na studenty.
Léta Páně 1946 rozhodli se mnozí, kdož v lavicích
školních 10 měsíců ročně život tráví, že se i v prázdni
nách sejdou, ze svých snů „Dva roky prázdnin“ aspoň
část v skutek uvedou a vůbec vše náležitě oslaví.
První tři dny proběhly ve znamení klidu a zkoumá
ní prostředí, a zjistilo se, že za a) strava je velmi vy
datná a mnoho kalorií přebývá, že za b) je dosti vol
ného času na přemýšlení, a že za c) je toho klidu již
dost. Chtějíce se pocvičiti v sebezáporu, rozhodli se
někteří, v 10.45 hodiny noční (o duchy zde, jak zřejmo,
tedy nešlo), že v zájmu předvojenské výchovy vyne
sou jednoho ze spících na chodbu. Sebezápor se ne
zdařil a prokázáno, že vypoví-li břišní svaly službu, je
jakýkoliv počin, jenž v tichu konati se má, zcela ne
možný. Přesto třetí pokus se zdařil, ale tu zasáhl
kdosi, jenž mezi 12. a 1. hodinou noční jako Bílá paní
kráčel a přes postel ne a ne se dostat. Zato však do
vedl povznést hlas svůj a tak spícího probudil a svůj
pokoj na příslušná opatření příštího dne upozornil.
Hlas slyšen byl a téhož dne v hodinu polední prove
dena akce podobná a v zápalu rozhodnuto, že náš po
koj coby konkurenční bude příští noci „vyklizen“.
Plán smluven na druhou hodinu noční, kdy prý je
spánek nejtvrdší. Byl. Proto se také spalo a nic se
nedělo.
Čichajíce studentštinu, zamkli jsme se příští noci
k všeobecné naší ranní spokojenosti. Pokus vystěhovat
místo nás pokoj č. 3 se nezdařil, nastala řež, ale ač
postavy bílé a řev ne lidský, duchové to nebyli.
Zmýlil by se však, kdo by se domníval, že všechen
volný čas byl vyplněn jen těmito hrůzyplnými oka
mžiky. Vždyť velké umělecké nadání se projevilo za
ložením hudebního sboru, jenž za pomoci pokojového
zařízení dovedl vyluzovati uchvacující melodie. Nej
důležitějším činitelem jsem byl ovšem já — posluchač.
Kdyby nebylo mě, nikdo by je neposlouchal a tak by
orchestr pozbyl oprávnění, totiž bavit lid studentský;
mařil by jen čas. Ale že jsem tam byl já...
Vyskytla se otázka, čí je ručník, který ležel na
zemi. Nikdo se k němu nehlásil a tak bylo usouzeno,
že asi patří nepřítomnému J. N. Na návrh O. P. byl
ručník namočen a vložen pod prostěradlo J. N.
s úmyslem, že přijde, lehne si tu a se zděsí, že má
v posteli mokro. K. H., živel mírnější, se stavěl proti,
ale ručník vytáhl, až bylo prostěradlo mokré. Vyždí
mal kaluž vody na zašpiněnou podlahu a ručníkem ji
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vytřel. Pojednou O. P. spustil povyk, že nemůže najít
svůj ručník. Posléze ho poznal v tom, s nímž K. H.
utíral podlahu. Inu: Kdo jinému jámu kopá,...
Asi za hodinu přišel J. N. Sáhl na postel a dovtípil
se. Vzal tedy umyvadlo s trochou vody a položil ho na
Eodezřelého mu K. H. s úmyslem, že jakmile se po
ne, umyvadlo spadne a celý pokoj probudí. Sám šel
spát jinam. Umyvadlo sice nespadlo, ale rozespalý
K. H. se vodou v něm se nalézající, jak se sluší a ná
leží polil. Jo, jo: Tak svět odplácí.
Není táborák jako táborák. Byly starosti, jak vhod
ně uhasit žároviště po táboráku. Rozluštění přišlo
samo. Na hranici táboráku se házely celé smrčky, pla
meny šlehaly do výše až 10 metrů. Náhle se ozvala
v městě siréna a- za 10 minut přijeli hasiči — hasit
táborák. Zkrátka: Není nad pohodlí.
Když jsem tohle někomu vyprávěl, divil se mnohý.
Tomu bych se nedivil. Divím se však tomu, že nechá
pali, jak mohu ještě chtít jet opět na tábor.
K.

to ostatní namaluju, až mě přejde houser.“
AI. Dlabal, III. d.

Víra a věda.
R. 1908 zkoumal dr. Dennaert,
jsou-Ii velcí francouzští učenci nevěrci. Prozkoumal 300 nejslavněj
ších učenců z posledních třech sto
letí. Zjistil, že u 58 učenců nedal se
zjistit jejich postoj k víře, 242 (92°/o)
byli věřící a jen 20 bylo nevěřících.
R. 1925 sestavil známý spisovatel
Robert de Flers podobnou statistiku
o členech francouzské akademie.
Obrátil se dotazem na 88 učenců a
odpověď dostal od 72. Z toho celá
>3 se otevřeně hlásila ke katolicismu.
2 prohlásili, že jsou nepřátelé víry
a ostatní shodně konstatovali, že
víra a věda se navzájem nevylučují.
Církevní právo a školská otázka.
Příliš mnoho agitace dělalo se
v poslední době s t. zv. ..jednotnou
školou“. Kdo s touto myšlenkou ne
souhlasil nebo ji krilisoval. byl ozna
čován za reakcionáře. Propaganda
pro jednotnou školu dělala se pod
rouškou pokroku, sociálnosti a vě
deckosti, zatím co skutečnost svěd
čí o pravém opaku. Rovněž otázka
církevních škol je pro nás jasná.
Církevní zákoník (Codex iuris ca
nonici) má tyto jasné předpisy:
Kánon 1372: Všichni věřící mají se
od malička vychovávat tak. aby se
jim nejen nic takového nepřednášelo. co se protiví katolickému ná
boženství a mravnosti, ale aby
přední místo zaujímala výchova ve
víře a v mravech.
Kánon 1574: Katolické děti af ne
navštěvují nekatolické, neutrální a
smíšené školy, t. j. takové, které
jsou i pro nekatolíky. Místní ordináři mají rozhodovat — podle po
kynu apoštolské stolice — o tom,
v jakých oklnostech a za jakých
opatření — aby se zabránilo nebez
pečí zkaženosti — může být trpěna
docházka do takových škol.
Kánon 1575: Církev má právo za
kládat! školy jakéhokoli stupně, ne
jen obecné, ale i střední a vyšší.
Kánon 1579 — §3: Věřící nechf
se snaží podle svých sil pomoci za
kládat a udržovat katolické školy.
Církev je dílem Božím a proto
její předpisy mají větší závaznost
a větší důležitost než návrhy a ten
dence některých politických stran.
Vatikán za druhé světové války.
Římský časopis Civiltá Cattolica
uveřejnil stručnou statistiku o cha
ritativní činnosti Vatikánu za druhé
světové války. Během této války
zprostředkovala informační vatikán
ská služba pro zajatce všech národů
a jejich příbuzné 9.524.425 zpráv,
z toho 1.262.920 vysílal vatikánský
rozhlas. 2,277.945 bylo odesláno poš
tou a 5,785.558 diplomatickou cestou.
Vatikán dále podporoval 5,456.450
emigrantu, kteří uprchli před na
cistickým běsněním, a vydržoval 995
dětských kolonií. Od března r. 1944
do listopadu r. 1946 ošatil 467.876
lidí. Postaral se o lékařskou pomoc
pro 200.000 lidí a na léky pro ně
vynaložil více než 100.000.000 lir.
Celkově vynaložil Vatikán na chari
tativní činnost za války a těsně po
ní asi 5.000,000.000 lir.

Dokumenty o vztazích mezi pape
žem Piem XII. a presidentem Roose
veltem.
Vatikánské kruhy potvrzují zprá
vu americké tiskové agentury o vy
dání dokumentárního díla o vzta
zích mezi papežem Piem XII. a pre
sidentem Rooseveltem. Vydavatelem
je Mc-Millan; podstatnou spoluprá
ci poskytl americký mimořádný vy
slanec ve Vatikáne Myron Taylor,
který napsal ke každému doku
mentu krátký úvod a vysvětlivky.
Tato americká publikace má časový,
ale i dějinný význam. S dvojí strany
byly šířeny v posledních letech
o těchto vztazích pomluvy. Mnozí
američtí protestanti označovali sty
ky Rooseveltovy s Vatikánem za
neamerické a požadovali jejich brz
ké přerušení. Nyní s dokazuje z akt.
že toto spojení bylo navázáno v zá
jmu míru a spravedlnosti. Značná
zásluha této publikace záleží v tom.
že je americkou odpovědí na pomlu
vy proti papežského tisku a rozhlasu
o ..přátelském postoji Vatikánu vůči
Hitlerovi za války", kteroužto sta
rou písničku znovu u n.ás otiskly
nedávno „Světové rozhledy". Ve
světle oněch amerických autentic
kých dokladů jeví se Vatikán jako
bojovník pro spravedlnost po boku
Rooseveltově.
Mladá fronta: Svatovojtěšské oslavy.
Všichni vynikající lidé českého
národa i za hranicemi plně ocenili
význam Velké osobnosti sv. Vojtě
cha. velkého učence a Slovana. Jeho
neobyčejné zásluhy pro českou kul
turu byly oceněny z vysoce kompe
tentních míst. Jen Mladá fronta má
určité námitky. Účast studentů na
sváto vojtěšských oslavách prý půso
bí rozbroj mezi žáky a žáci z nejpok rokovějších rodin jsou prý
v menšině a jsou prý pokládáni za
prašivé ovce. „Výsledek — protipokroková politika nejhoršího dru
hu ve škole — s nejnebezpečnějšími
následky.“ Tak demagogicky končí
článeček v Mladé frontě z. 25. dubna
1947, nadepsaný „Na průvod nebo
ne?“ Účast žáků na oslavách jedno
ho z největších synů národa má
tedy podle Mladé fronty nejnebez
pečnější následky. Posuďte sami, co
jest pokrok a co ne.
Co odpoví mládež?
Pod tímto nadpisem uveřejnila
Mladá fronta dne 24. dubna zprávu,
zajímající se „duchaplným“ způso
bem o studentský leták Empé. Je
zde uváděn citát, v němž se říká,
že svátý Otec měl vždy velký sou
cit a hlubokou lásku ke všemu lidu,
zejména k dnešní nespravedlivě
trpící mládeži. Pisatel se táže
v Mladé frontě, jedná-li se o utrpe
ní mládeže španělské nebo řecké.
Dále je citován pasus o tom, že pro
testantští odpůrci vylhali mnoho
zlého o jesuitech. Článek končí vý
zvou: „Co odpoví mládež?“ Redakce
Mladé fronty si zřejmě myslí, že
otázka, je-li sv. Otec fašistou nebo
ne. a jestli byli jesuité přátelé čes
kého národa dá se vyřeší ti nějaký
mi „odpověďmi“. Tím je charakteri-

sován výborně celý jejich• systém,
že totiž pravdu je možno nalézti
vždy debatami a rozhovory. Kdo
v debatě víc křičí a má víc hlasů,
má asi pravdu. Katolické student
stvo odpoví jedině pravdivým a vě
deckým zkoumáním skutečnosti a
šířením této, pravdy. Literatury
o obou zmíněných otázkách máme
dost. Jen studovat!
Retrospektivní přehled posluchačů
vysokých škol v zemi České
a Moravskoslezské.
Zimní semestr
Počet Z toho žen
(1945 letní) posluchačů
úhrnem
5.111
21.682
1950-51
22.540
5.254
1951-52
5.165
1932-55
22.112
5.266
21.776
1955-54
5.264
21.465
1954-55
5.252
19.899
1955-56
5.540
' 18.916
1936-57
3.572
19.022
1957-58
1958-59
17.566
3.545
4.815
26.692
1945
9.086
49.559
1945-46
Práce Ústředí katolického
studentstva v číslech.
Časopis katolického studentstva
Úsvit vychází v 10.000 exemplářích.
Leták Empé pro středoškoláky niž
ších tříd v 11.000 exemplářích. Le
táček „Blíž k Tobě“ pro středoškolačky nižších tříd v 7000 exemplá
řích. Organisační oběžník „Militie“,
rozesílaný na všechny důvěrníky
SK A a na všechny profesory nábo
ženství v Cechách a na Moravě,
v 700 exemplářích. Meditace, roze
sílané na všechny důvěrníky a prů
kopníky SKA, jsou rozmnožovány
v 800 kusech. Manifestační pouti ka
tolického studentstva pražského,
která byla uspořádána dne 4. května
t. r. do Staré Boleslavi, se účastnilo
přes 1500 studentů a studentek. Pro
tábory je připraveno jen v zemi
České 1200 studentů a studentek a
proběhnou v 19 turnech. Exercicie
připravované jen v zemi Moravsko
slezské celkem v počtu 22 exercičních turnů.
Slova pastýřská.
50. dubna přišel p. arcibiskup do
Dívčího domova na Žižkově na schů
zi profesoru náboženství. Než ode
šel. zastavil se u několika přítom
ných studentek, které měly před
vést, jak asi si představujeme krou
žek SKA, a řekl jim těchto několik
slov, která by měli slyšet všichni
katoličtí studenti: „Přeji vám. aby
ste byly hodně odvážné, silné a ra
dostné v boji se zlem. Ďábel je jako
pes, štěkající na malé děcko: Lekne-li se ho a dá-li se na útěk, pro
následuje je. Postaví-li se mu však
statečně na odpor, sám ztratí odva
hu a uteče."
Vtipný pan Shaw.
Na zdech Kremlu jsou napsána
jako zvláštní revoluční objev slova:
„Kdo nepracuje, ať nejí.“ Tak, jak
je to tam napsáno a jak se to oby
čejně uvádí, je to nepřesný citát vý
roku svátého Pavla z II. Sol., 5., 10.
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Ale málokdo dnes čte svátého Pavla.
Nečte ho ani autor, který napsal
1. května t. r. článek o práci do Svo
bodných novin. Při svém mudrování
o práci se staví do kritické pózy nad
„Pavlem z Tarsu“’takto:
„Kdo nepracuje, ať nejí, řekl Pa
vel z Tarsu. Už G. B. Shaw vtipně
poznamenal, že tento nedomyšlující filosof zapomněl třebas na děti,
které sice nepracují, ale jídla se
domáhají právem hlučněji než do
spělí pracující. Dodejme k tomu, že
zapomněl i na lidi churavé a na ty,
kteří už dopracovali.“
Je třeba uznat, že takto vyslovená
zásada: „Kdo nepracuje, ať nejí“,
vskutku je nedomyšlená, poněvadž
upírá nárok na chléb tém, kteří pra
covat nemohou, a to jsou děti, ne
mocní a staří lidé, a přece jíst chtě
jí. Ale pisatel Svobodných novin má
smůlu, i když se věší panu Shawovi
na šosy. Svatý Pavel to totiž do
myslil dokonale, neboť každý se
může přesvědčit, že ono místo u svá
tého Pavla zní: „Nechce-li kdo pracovati, ať nejí.“ V orig.: „Hoti ei tis
ou thelei ergadzesthai, méde esthietó.“ Upírá tedy svátý Pavel nárok
na obživu ne tomu, kdo pracovat
nemůže, ač by snad chtěl, nýbrž
jen tomu, kdo nechce pracovat, ač
by mohl. Z toho je vidět, že to do
konale domyslil a také je patrno,
komu patří vtipná kritika pana
Shawa i těch, kteří čtou jeho knihy
pozorněji než epištoly svátého
Pavla.
Rozhovor s básníkem.
Redaktor „Vývoje“ navštívil bá
sníka Jana Zahradníčka a položil mu
několik otázek. Básníkovy odpově
di jsou závažným slovem, pronese
ným k problémům současného umě
ní, a zároveň upozorněním na pří
klad básníkova života a jeho poe
sie.
Jan Zahradníček hovoří: Příjímáine-li určitý světový názor, přijí
máme s ním i stupnici hodnot. Ne
jsme mravenci nebo kobylky, jsme
lidé, jsme křesťané. Kříž pro nás
rozděluje svět napravo a nalevo,
nahoru a dolu, a každá věc je podle
svého vztahu k tomuto kříži zhodno
cena. Proto říkáme: to je dobré, to
je špatné a to je lhostejné. Je-li
ten křesťan básníkem, říká nebo
spíše zpívá: to je šeredné a na tom
mi nezáleží. Oba, křesťan a básník,
míní nepochybně totéž. Jenže ten
kříž, to je láska, a láska křesťan
ská je rozumová. Proto křesťanský
básník neříká vlastně nikdy, že mu
na něčem nezáleží. Všechny věci
jsou pro něho nesmírně aktuální a
tam, kde se druzí uzavírají a jsou
povolní bát pars pro toto, on se
strachuje a křičí, neboť „co byste
si mysleli o lásce člověka, který by
nechal otrávit své bratry z bázně,
že kdyby je varoval, obrátil by v niveč dobrou pověst travičovu?“ ptá
se Léon Bloy.
Na otázku, kdy se propracoval ke
křesťanskému pojetí života, odpo
vídá básník s laskavým úsměvem:
— Stačilo možná, aby se člověk pro
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bral z opojení pubertální posunčiny, tolikerými způsoby v mladých
lidech rozněcované, aby si vzpomněl
na jisté úkoly starodávné obřadnosti, s kterými byl život u nás při
jímán a které se od té doby skoro
nadobro vytratily. Snad to nesta
čilo a musily přistoupit jiné věci:
neuhasitelná potřeba radosti a ne
méně silná potřeba vzpoury, ovšem
vzpoury proti vzpouře. A musily
přijít i jiné věci, o kterých je však
slušno a spravedlivo mlčet.

Přiznání obrazoborce. Svobodné
noviny v čísle z 30. 3. 1947 uvádí
v článku Michala Mareše: Za Frant.
A. Sauerem na konci článku: „A jak
to bývá v životě.“ Obrazoborec Sauer,
inspirátor svržení Mariánského slou
pu na Staroměstském náměstí v lis
topadu 1918, několikrát se zmínil,
že to vlastně neměl dělat. Že tak
mnohou zbožnou dušičku připravil
o místečko, kde si mohla modlitbou
ulevit od pozemských strastí. Nyní
zemřel u ctihodných panen na Malé
Straně, u Milosrdných sester, kterc
poslouží každému, tak jak nikdo
jiný, na cestách k uzdravení nebo
na odchodu z pozemské pouti. I Fr.
Sauer o nich mluvíval s úctou a
respektem.
O svobodil ducha.
V auditoriu maximu právnické fa
kulty Masarykovy university v Brně
přednesl minulý měsíc Dr Karel
Engliš při svém jmenování čestným
doktorem práv projev, který byl
mnohem více, než jen příležitostnou
řečí. Dr Engliš mluvil k současným
věcem tohoto státu natolik jasně
a odvážně, žé vzbudil zaslouženou po
zornost. Je spravedlivo zopakovat a
zapamatovat si hlavní úseky této řeči.

Dr Engliš mluvil o svobodě hospo
dářské a kulturní, přesněji řečeno
o dnešní situaci svobody hospodář
ské a kulturní u nás. V devatenác
tém století skončil se vítězně boj
o svobodu in politicis a in economicis. In politicis znamenalo toto
vítězství Parlamentarismus a osob
ní svobody, učení, mínění a jeho
projevu v tisku, shromažďování, spol
čování, svobody, chráněné proti
každému násilí nezávislými soudci;
in economicis svobodné nabývání
majetku a výkonu výdělečné čin
nosti. Demokracie měla právo kritisovat a kritisovala ovšem nerov
noměrnost v rozdělování břemen a
plodů práce, bídu vedle přepychu,
bezpracné důchody a bezplánovitost. Od této kritiky vede cesta
k dvěma systémům socialismu: k solidarismu s právem na existenci a
k národní kooperativě s právem na
práci a plný výnos práce. U nás se
nastoluje systém smíšený. In eco
nomicis (v hospodářských věcech)
se u nás svoboda zamítá a nahra
zuje plánováním v zájmu sociálním.
Dr Engliš se otázal, je-li tedy možno
udržeti in politicis (v politických
věcech) demokratické svobody, jest
liže není in economicis svobody ob
dobné. Stát, ovládající hospodářství,
chce ovládati i ducha národa, aby
pojistil svůj režim hospodářský, jak
je to u nás. Dr Engliš upozornil, jak
je příznačné, že tvoření ústředních
organisací, které jsou předpokladem
plánování v oblasti hospodářské,
bylo hned zprvu zahájeno a je dále
sledováno i v oblasti politicko-kulturní s určitým tlakem na dobro
volnost. Dr Engliš mluví přímo o kolektivisování vědecké práce a o ces
tě od svobodné myšlenky k dogma
tům, jimiž má být duch národa spou-

. . . citujeme
Svatý Vojtěch při loučení s Čechy:
Nezapomenu, i kdž odejdu, budu vaším biskupem. Tělem vzdálen,
ale srdcem u vás. Čím oku dál, tím srdci blíž. Ale nutno bojovat. Je
třeba oběti. Někdo musí lid vykoupit. Pokutu za ně zaplatit. Půjdu,
zničím se. Do kláštera bosky a bičování za svůj lid podstoupím. Nic mi
nebude těžké do cizích zemí jít, třeba krev srdce dát. život svůj položit,
každý dech a tep mého srdce, každá námaha, každá slza až do dechu po
sledního bude patřit tobě. A kdybych umíral daleko od tebe, lide můj,
u tebe budu umírat.
Z knihy Josefa Soukopa Svatý Vojtěch. Vydalo nakladatelství Brněn
ské tiskárny v Brně roku 1947.
... A pak: býti schopen pohlavní čistoty... Jak vypadá on sám
v této věci? Mnohdy se považoval za těžkého provinilce, nebo ho naopak
rozlítostňovala bezvýznamnost těch krátkých zvlnění krve. Nemohl se
ubránit, aby nebyl pozorný ke všemu, co prožíval v této věci: najednou
býval některý den poznamenán, zatemněn, pošpiněn skutkem, vykona
ným bez jediného svědka, skutkem, jehož lidské důsledky se zdály ne
dozírné. Takový jediný prohřešek přerušoval, tříštil celé dlouhé období
usilovných snah o zušlechtění. Všechny ty dlouhé zápasy jenom vybu
dovaly přehradu, za níž stoupaly kalné vody a vzdouvaly se tak vysoko,
že je pak nemohla udržet již žádná lidská ani božská moc.
• Francois Mauriac v knize Cesty k moři. Vyšla v nakladatelství Vyše
hrad v Praze roku 1947.
Pokrčila rameny, zachytila se zábradlí... jako kdyby nám rodina
mohla nějak přispěchat na pomoc, když milujeme! Žádnou pomoc ne
poskytl nikdy nikomu otec, bratr, syn. Vstup ďo kruhu našeho pekla je
jim zakázán ...
Z knihy Francois Mauriaca Cesty k moři. Vyšla v nakladatelství
Vyšehrad v Praze roku 1947,

tán. Zarážející je spěch, s nímž se
tak děje.
Chce-li národ vpřed, i v oblasti
hospodářské, musí si zachovat svo
bodu myšlení a jeho projevu, kriti
ku. t. j. hledání pravdy a dobra —
to je poslání Englišovy řeči.
Josef Soukop: Svatý Vojtěch. K jubilejním oslavám 950. výročí smrti
svátého Vojtěcha r. 1947 vydalo nakladatelství Brněnské tiskárny v Brně.
S povděkem uvítají zvláště katoličtí ochotníci skromný sborníček
svatovojtěšský Josefa Soukopa, vydaný v nakladatelství Brněnské tiskár
ny. Obsahuje především Soukopovo drama o krátkých čtyřech jedná
ních, nazvané „Kristův rytíř“. Práce tato sice neobohatí naši drama
tickou tvorbu novými tvárnými prostředky, ale pro obratného režiséra,
který bude chtít při letošních sváto vojtěšských slavnostech přispět též
svou hřivnou, bude vděčným zkušebním kamenem.
I druhá práce, přednáška o druhém biskupu pražském, je dílem
Soukopovým. Je to kazatelsky zanícená stať, syntheticky využívající vě
deckých bádání o době sv. Vojtěcha. Zdůrazňuje vliv Vojtěchův na do
mácí politiku jeho doby a sv. Vojtěcha poněkud odvážně pojímá jako
sjednotitele svatováclavské a cyrilometodějské ideje v Cechách.
Jen do několika stran závěrečných pojal Soukop několik starých
i nejnovějších veršovaných prací různých autorů. Tak B. M. Kulda vy
prošuje v prostinkých verších na svatem Vojtěchovi ochranu pro náš
národ. K. V. Rais veršem stejně prostinkým vystihl Vojtěchovu smrt,
František Kašpar se třikrát zamyslel nad stopami svátého Vojtěcha
v Čechách a velikost jeho měří „podle velikosti zneuznání“, Karel Bu
rian O. C. se k svátému Vojtěchovi vroucně obrací a prosí ho, aby od
vrátil od nás ďábla, který se vkrádá do duše moderního člověka pod
šalebnou maskou „rovnosti a práva“, za naši svornost ho prosí i Jar. Mil.
Mezihorský, Jan Zahradníček evokuje s bezručovskou pathetičností Voj
těchovu dobu řadou intensivních zvolání a výzev, a konečně svátému
Vojtěchovi v rýmech zatleskal i M. V. Dočekal! Publikace, jejíž ctnost
je poctivost!
J. Vrána.
S. S. Ghelfand: Dialektický materialismus. Universum, Praha 1947,
stran 102, cena 55 Kčs.
Dialektický materialismus vznikl z odporu proti idealistické filo
sofii německé. V traktátech marxistických se stále opakuje mylné tvrze
ní, že křesťanství je také nějaký noetický idealismus, který popírá mož
nost poznat vnější svět a zneuznává hmotné podmínky života. Marxisté
si nedali za sto let ani tolik práce, aby se seznámili s pravou podstatou
křesťanství. Jejich argumentace proti křesťanství spočívá především na
tak zvaném sofismatu falsi suppositi: nejprve si stanoví sami a podle
svého, co je křesťanství, a potom se s touto představou o křesťanství po
týkají, počínajíce si nejinak než Don Quijote, jenž se v hrdinském za
nícení vrhal na stáda skopců v domnění, že jsou to nepřáteská vojska.
Druhý velmi běžný blud marxistický je v tom, že hmotné dějství poklá
dají za účinnou příčinu (causa efficiens) dějství duchovního, ačkoliv je
to jen příčina hmotná (causa materialis), tedy pouhá podmínka života
duchovního. Tyto a podobné nejasnosti a rozpory odhaluje Ghelfand
velmi pronikavě v první části své knížky, kdežto druhou věnuje kritice
marxistické sociologie, ekonomie a státovědy, pokud jsou aplikací tak
zvaného historického materialismu na život společenský. Zvláště zdařilé
jsou jeho rozbory nauky o hodnotě a nadhodnotě, která je stěžejní
myšlenkou marxistické ekonomiky, a poukaz na skutečnost, že nejen
práce dělníka, nýbrž i strojové zařízení je činitelem hodnototvorným
a že tudíž marxistické závěry z nauky o nadhodnotě jsou nepřípadné.
D. P.
Modlitby prvních křesťanů. Vybral a přeložil Dr Antonín Stříž. Lad.
Kuncíř, Praha 1926, stran 107, cena 45 Kčs.
Šťastnou myšlenku měl Dr Stříž: vybrat z Písma svátého, nejstarších
liturgií, z knih svátých otců a učitelů církevních modlitby napojené du
chem prvotní ryzí zbožnosti křesťanské a uvést je v účelnou sestavu,
aby mohly sloužit i naší potřebě. Přemnohým z nás málo vyhovuje rozplizlost a sentimentalismus některých novodobých knih modlitebních:
máme nyní možnost se vrátit k prostým, střízlivým a při tom hlubokým
projevům víry a lásky z dob úsvitu křesťanství a promlouvat k Bohu
slovy těch, kteří v ohni pronásledování a mučednictví se osvědčili jako
praví následovníci Kristovi.
D. P.
Konrád Kubeš S. J.: Pod korouhví Kristovou. Rozjímání svatoignáckých exercicií obšírněji rozvedená a upravená pro klérus a inteligenci.
Brněnská tiskárna v Brně 1947. III. vydání, stran 808, cena váz. 160 Kčs.
Exerciční úvahy Kubešovy vycházejí již ve třetím vydání. To samo
je svědectvím o jejich oblibě, byť se zdálo před lety, že jejich apologe
tické zaměření je na újmu vlastního cíle knihy. Ale zdá se, že v naší
době, prolnuté nesčíslnými bludy, zejména materialismem všech od
stínů, je na výsost zapotřebí, aby vzdělanci nabyli správné orientace du

Kardinál Liénart a hnutí Ad
Lucem.
Hnutí Ad Lucem vyšlo z řad stu
dentů a studentek katolické univer
sity v Lilie před 15 roky. Morální
podporu jim poskytli někteří kněží
a laičtí profesoři, především však
diecésní biskup, kardinál Liénart
jako předseda. Základní myšlenka
hnutí zní: Provádět v misijních ze
mích laický apoštolát osvědčováním
křesťanského bratrství bez rozdílu
ras a tříd (neboť jednotsranný zá
jem jen o „bílé“ velmi poškozuje
misie). Toto bratrství měli ukázat
prakticky jako lékaři, učitelé, žur
nalisté atd. Byl zakoupen důin,
v němž žili společně studenti z Ev
ropy, z Dálného Východu a z Afri
ky. Mnohé jejich podniky se zdály
příliš odvážnými; bez ochrany kar
dinála Liénarta by se bylo hnutí
rozpadlo v samých začátcích. — Za
tím však v červenci 1955 mohl býti
pořádán první mezinárodní studijní
týden Ad Lucem v semináři remešském. 50 účastníků představovalo 20
různých národností z celého světa.
„Bílých“ byla jen třetina. — Dnes
jsou průkopníci hnutí po celém svě
tě a pracují podle svého ideálu v du
chu křesťanské lásky. Tak na př.
Dr Zacharias je profesorem dějin
na katolické universitě v Pekingu,
Dr Aujoulat organisoval lékařskou
službu v Kamerunu atd. — Když
byl kardinál Liénart letos v únoru
v rovníkové Africe, aby konsekro
val P. Bonneau z kongregace Otců
Ducha sv. na biskupa v Donale, s po
těšením prohlížel dílo, vyrostlé
z hnutí Ad Lucem, totiž řadu ne
mocnic, lékáren, leproserií a škol.
Posvětil též základní kámen k vy
soké škole, první v Kamerunu. Ka
tolické obyvatelstvo mu nabídlo
z vděčnosti za dílo Ad Lucem obnos
na uhrazení cestovních výloh, což
oÝšem vznešený host nepřijal.
CIP.
Véda a nesmrtelnost duše.
Zajímavý článek vyšel ve Světo
vém prameni č. 54 (vydává Melantrich). Článek je zpracován dle kni
hy A. Morrissona: Člověk není sám,
a má nadpis: Sedm důvodů, proč
vědec věří v Boha - str. 27—50.
V tomtéž čísle je ještě otištěna před
náška Dr Součka: Staré pověry
v novém rouše (o spiritismu). Z to
hoto článku vypisuji aspoň tuto vě
tu: Třeba však uznat, že domněnku
o duši, jako nehmotném činiteli.
ÍTmž se uskutečňuje naše vědomí a
:terý je odlišný od našeho orga
nismu, lze zcela dobře uvést v sou
lad se zjištěnými fakty přírodních
věd, takže nejen náboženství, nýbrž
i věda a filosofie ponechávají člo
věku naději, že tělesnou smrtí není
pro něho vše skončeno.
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Statistické údaje Sv. stolice.
Ke dni 31. prosince 1946 čítá ka
tolická Církev celkem 14 patriar
chátů, 35 metropolitních residencí,
35 sídel arcibiskupských, 1045 sídel
biskupských, 54 opatství, 224 apo
štol. vikářství a 138 apoštol, prefek
tu r. Sv. stolice je zastoupena pro
střednictvím nunciů a internunciů
u 40 států.
Duchovní akademie v Rusku.
Po čtvrtstoleté přestávce došlo
v Rusku k nove úpravě theologické
ho studia. Někdejší bohoslovecké
ústavy byly změněny v duchovní
čtyřleté akademie. K přijímacím
zkouškám se přihlásilo přes 200 kan
didátů.
Oprava náboženských záležitostí
v SSSR.
Při Radě sovětských ministru je
předsedou „Sověta po dolam Ruskoj
pravoslavnoj Cerkvi“ Georgij Grigorjevič Karpov. Záležitosti všech
ostatních náboženských vyznání, t.
j. církve arménské, starověrců, lu
teránů, katolíků římských i řeckých,
evangelíků, adventistů, móhamedánů, židu a buddhistů spadají do „Ko
mise pro záležitosti náboženských
organisací“, jejímž předsedou je M.
Poljanskij. Římští katolíci nemají
přímého spojení s papežem, poně
vadž prý Vatikán není diplomatic
ky zastoupen v SSSR. Katolický
chrám v Moskvě je pod správou
„doyena“ (děkana) Labartha a slou
ží vyslanectvím francouzskému i ame
rickému i občanstvu sovětskému.
Seznam katolických nakladatelů
a knihkupců.
Atlas, nakladatelství, Praha II,
Příkopy 12;
Brněnská tiskárna, nakladatelství,
Brno, Starobrněnská 19—21;
O. A. T.-Universum, Praha II, Vác
lavská ul. 12;
C. A. T. „U zlatého klasu“, České
Budějovice, Tř. marš. Malinovského;
Edice Krystal, Olomouc, Sloven
ská ul.. klášter Dominikánů;
„Dobré dílo“, nakladatelství, Sta
rá Říše;
Franci Gustav, Cyrilo-Metodějské knihkupectví a nakladatelství.
Praha I, Na Perštýně 14;
Junová Maria Rosa, nakladatel
ství, Tasov;
Kotrba Václav, knihkupectví', Pra
ha II, Vojtěšská 12;
Kropáč a Kuchařský, nakladatel
ství, Praha II, Spálená 25;
Kuncíř Lad., nakladatelství a
knihkupectví, Praha II. Národní
tř. 6;
Lidové knihkupectví. Olomouc;
Rupp Boh., nakladatel, Praha II.
Jindřišská 23;
Tiskové družstvo, Hradec Králo
vé, Adalbertinum:
Velehrad, nakladatelství. Olomouc;*
Vyšehrad, nakladatelství, Praha II.
Václavská ul. č. 12;
Zlatý klas, knihkupectví, Praha II,
Karlovo nám. 5.
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chovní a myšlenkové. Příručka Kubešova, proti dřívějším vydáním
značně doplněná a rozhojněná zejména kritikou moderního materialis
mu. anthropocentrismu a rasismu, poslouží dobře jako doplněk exercičnícli úvah a jako bohatá studnice meditačních námětů a klasobraní lite
ratury duchovní i profánní.
D. P.
Dr Josef Kubalík, Nekatolíci v Cechách a na Moravě. Edice Museum,
nakladatelství Kultura, Fryštát 1947, stran 124, cena 69 Kčs.
Kniha podává informativní přehled vývoje, nauky a zaměření neka
tolických společností náboženských, jejichž činnost za doby okupace
ochabla, nyní však se znovu probouzí. Některé z nich stojí již na půdě
mimokřesťanské, tak zejména církev československá, russeliáni, swedenborgiáni, mormoni, rittelmaycrovci a unitáři. Nejpodrobněji se zabývá
autor českým protestantismem, jenž aspoň ve svých příručkách souhlasí
s Církví katolickou v učení o Bohu a Nejsvětější Trojici, v ostatních
naukách se však podstatně odchyluje. Protestantské snahy o sjednocení
církví v jednotě lásky sotva mají naději na úspěch bez jednoty víry.
Většina nekatolických společností náboženských byla k nám uvedena
po první světové válce ze zemí anglosaských a odtud se jim také do
stává peněžní podpory a tak zakotvuje, ač je jinak cizí českým tradicím
náboženským. Kniha by byla úplnější a svému účelu by lépe sloužila,
kdyby obsahovala i informace o církvi československé a starokatolické,
jež autor z neznámých důvodů pomíjí a spokojuje se s odkazem na
málo známé a dostupné prameny časopisecké. Nevhodné je nazývat
svátosti „kanály“, jimiž protéká milost Boží, jak autor činí na str. 38,
poněvadž v češtině je slovo kanál synonymon stoky.
D. P.
Josef Kostohryz: Ať zkamení. Nakladatel. Vyšehrad v Praze L. P. 1946.
(Básně z let 1935—1943.)
Snad se rozhodl Kostohryz rozloučiti se s poesií, vydal-li ve sbírce
„Af zkamení“ soubor deseti svých básní, napsaných před r. 1944, snad
jich vydáním chtěl postaviti můstek, od něhož by startoval k vyšším
metám. Buď jak buď, litanovitá poesie Kostohryzova, vybavující biblické
žalmy, je psána více rozumem než citem, jen ve dvou básních nalézám
plné zdůvodnění citové. Je to Requiem, drásavá elegie pětkrát obmě
něná na notu slavných devíti metafor Máchových, a závěrečný Klenot,
v němž vyznává Kostohryz svou lásku k vlasti. V ostatních číslech se
snaží podati básnickou charakteristiku lítostivého (nikoli vzdorovitého)
Kaina a chladného, věčně nespokojeného dona Juana, těžce nemelodickou
strofou, čtyřveršovou nerýmovanou, nebo častěji sedmiveršovou s více
méně působivými asonancemi.
Nejčastěji Kostohryz žaluje a naříká na lidskou bídu a marné milo
vání. Ale ani při těchto žalmických nářcích nejvlastnějších nefascinuje
vás ani jeden verš osobitým obrazem, a výrazové výbojné prostředky
najdeš leda v několika dobrodružných slovních pokusech, vhodně na
zvaných Dobrodružství. Je možné tu očekávat vývoj, nevidíš-li tu zji
třené a bičované imaginace?
Velmi vážně tu lze poznamenat, nikoli jen na adresu autorovu, že je
na čase přestátí se dovolávati Máchy a dokonce se spokojovati do ne
konečna máchovskými variacemi, neboř tu hrozí ustrnutí a skutečné
zkamenění. Máchy nebude sice nikdy dosti v naší poesii, jako nebude
nikdy dosti Nerudy a Vrchlického, Březiny a Hory, básníků sublimují
cích v sobě naše české nebe. O toto zhuštění, o toto básnické vidění doby
jde. i kdyby se nám zjevilo třeba jen v trsu mateřídoušky! A to v těchto
polohách zkamenělých chybí!
J. Vrána.
Almanach velikonoční poesie. Péčí Zd. Rotrekla vyšel v Edici Akord
v Brně L. P. 1947 na 45 stranách za 56 Kčs.
Ukázky svých veršovaných prací, laděných ve společné tónině stesku
a velikonoční naděje, vydala skupina jedenácti mladých mužů, kteří
s M. Dvořákem, shovívavým a opatrným ochráncem jejich, vnukají
představu dvanácti apoštolů, chystajících se zpívati na české vinici Páně
v r. 1947.
Nestejné hodnoty tvárné a namnoze slibu velmi pochybného jsou
klásky této žatvy, zrna hned zeleného ještě, jindy již něco vážícího a
konečně i tvrdého a uzrálého. Opravdu statečně si mezi nimi počíná ná
ladový V. Vévoda a k žánrovým obrázkům sovovského tiinbru tíhnoucí
Rastislav Zezula. Kdežto nejpatrnější vliv Durychův je u neklidného
Václava Ary a Halasův ve výrazové samovolnosti Jana Ryby, u ostat
ních je výraz buď nevýrazný a nevykvašený, jako u Vladimíra Pra
žáka, anebo příliš násilnický, jako u Ivana Slavíka, který svůj vkus
teprve hledá. Uprostřed mezi nimi svou „Svatební preludií“ se jeví
slibným Josef Jelen, šťastným ve výrazu v „Mostu“ M. V. Dočekal, osu
dovým po.utem k rodnému kraji připoután úzkostlivý Bohumil Pavlok
a tesklivý Josef Suchý. Sympaticky působí, že pořadatel celého souboru
Zdeněk Rotrekl se tu skromně představil jen matnou ukázkou snového
„Pěvce florentského“.
J. Vrána.
Advent Miloše V. Dočekala, básnickou visi vánoční se symbolickým
šerem uprostřed chrámového sloupoví, vydala pro své přátele k váno
cům 1946 Vysočina v Praze. Podstatnou část z ní jsme uveřejnili v Úsvi
tu v dvojčísle 11/12.
Ja-na.
Autorem recense o Patově Lužici v dvojčísle 11/12 je Dr Rudolf
Kalhous.
Ja-na.
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SKLENÁŘ

Uherský Brod

Ladislav Matyáš
KOLONIÁL-LAHŮDKY

Uherský Brod

Výhradní zastoupení ČZ motocyklů

Bohumil HLADÍŠ, Uh. Brod, Morava
Telefon 126

Motocykly, jízdní kola a dětské kočárky

lunadropsskolouO^
zaručeně osvěží

S tiskem brachu k Valihrachu - Olomouc

Zadáno č. o. 175, 377, 703, 706, 710, 711, 715, 716.

Augustin ZAMRSKÝ
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stavební a ozdobné klempirstvi

Valašské Meziříčí
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ODĚVNÍ DŮM ŠELIGA
nástupkyně E. šeligová

Módní dům F. DVOŘÁČEK

Valašské Meziříčí, tel. 263

Valašské Meziříčí
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FRANTIŠEK ŠUSTEK

A" »• Basler « spot

koloniál . hospodářské potřeby
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Valašské Meziříčí, tel. 204

ELEKTRO - RADIO - K. ŽÁK
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JAN SUM,

stavební a ozdobné klempířství,
výroba a prodej kuchyň, nádobí
KROMĚŘÍŽ - vedle pošty

Olomouc, Hrubanovo n. 5
(Mořické)

Telefon 1112
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V. KKAJCA A SPOL, ZLÍN
Při návštěvě Hranic neopomeňte navštíviti

nájemce JIŘÍ MATEČKA
Teplice nad Bečvou telefon čís. 31

'

P

ZZ/*

*

\J/LO TCWta

restauraci

Výborná kuchyně, vzorná
obsluha, ceny mírné.
Pense Kčs 90. Po sezóně
10 % slevy.

HRANICE
/

\

Äi

á.t8,va

» U F i A L Ü«

nyní ALOISIE MOJŽÍŠKOVA

y

Hranicích

FRANTIŠEK HENDRYCH
sochař

HRANICE, TŘÍDA GEN. STALINA 16

I

ZÁVODY MILO

OTTO SIEGEL

národní podnik
Továrny na: margarin - jedlé i technické
oleje - mýdlové výrobky ocet - hořčici - cídící pro
středky - lněný olej a fermež
- pokrutiny a šroty ke krmení

pekařství
a jemné pečivo

0L 0M 0 U C
Anglická 5. - Tel. 1326

OLOMOUC
Jk
z \

”TOKO"
/k

VILÉM MAYER

sP°lečnost s ruč. obin.
I

moravská

první olomoucká
velkoprovazárna

továrna

na karlovarské oplatky, piškoty, suchary,
čajové i zákuskové pečivo a cukrovinky

v Olomouci -

Pavlovičkách

OLOMOUC, Palackého tř. 22

Tovární sklad a prodejna:

'telefon číslo 405

Olomouc, Denisova 1

SANATORIUM

„UNITAS"

MUDr ROBERT POSPÍŠIL
sklepy mešního vína

OLOMOUC

V KROMĚŘÍŽI

Tel. 22.

. Ulice Božího Těla 7

•

První moravský

akciový cukrovar rolnický

Zadáno č. obj. 0411

«

V KROMĚŘÍŽI
I

KNIHA, v níž promluví Bůh k lidem.
KNIHA, která je základem naší kultury.
RADOSTNÁ ZVĚST o dědictví, které jest nám
přislíbeno od věčnosti.
SLOVO, vyslovené Ježíšem Kristem a jeho apo
štoly:

NOVÝ ZÁKON
který nám ukazuje smysl našeho života. Tato
kniha ležela na stole našich domovů jako du
chovní pokrm. Bude opět dobře, bude-li dnešní
člověk číst slovo Boží k lidem.
Cena vázaného výtisku Kčs 60.—.
Dr Jan ev. Urban OFM:

Značka dobrých
čokolád
a bonbonů

Trávnice - plachty - pytle
ručníky - utěrky - plátna

u Jana L ö f 1 e r a
nást.

JAN RACLAVSKÝ
OLOMOUC

Nám. Rudé armády

K BOHU
Průvodce duchovního života.
Tato knížka chce být vůdcem na cestě k Bohu,
chce položit jasný základ víry, mravnosti a
dobra. Má býti průvodcem, kterého můžeme míti
vždy u sebe.
Kniha je rozdělena na dva díly: I. naukový a
rozjímavý obsahuje poučení o základních prav
dách víry, o KA, o duchovním vedení, o přiká
záních Božích a církevních, úryvky ze spisů sv.
Otců, rozsáhlý výklad církevního roku s pře
hlednou tabulkou a seznamem částí Písma sv.,
jak se čtou o nedělích a svátcích. II. díl je roz
vedením prvního dílu. Obsahuje podrobné po
učení o svátostech, zpovědní zrcadlo, mešní řád,
mše podle církevního roku, liturgické modlitby,
soukromé modlitby, malé hodinky k Božskému
srdci Páně, malé hodinky k Panně Marii, litanie,
růženec, pobožnost křížové cesty, smírnou ado
raci na první pátek v měsíci a střelné modlitby.
Čtvrté rozšířené vydání. Kapesní formát. Vázaná
v plátně stojí 85 Kčs.

ŘÍMSKÝ MISÁL
pro neděle, svátky a všechny dny v roce, přelo
žený do češtiny vyšehradským kanovníkem
Msgre Dr Antonínem Střížem.
P. Dr Reginald Dacík OP napsal do časopisu
katolického studentstva ÚSVIT článek: „Ne
modlete se při mši svaté — modlete se mši
svátou.“ Ano, budete-li mši svátou sledovati
s knězem v překladu misálu, budete s ním prožívati celou hloubku a kouzlo Nejsvětější oběti.
Teprve pak se vám objeví celé to veliké bohat
ství, duchovní hloubka mše svaté, každého úko
nu, každé modlitby. Celý liturgický rok je v něm
s vámi.
Liturgické modlitby, které se v něm Církev
modlí, jsou vzaty z Žalmů nebo prorockých knih
Starého Zákona, tedy z nej krásnějších sloves
ných výtvorů světové literatury, epištoly a
Evangelium jsou základní texty křesťanského
života, které samy vynikají krásou jazyka. V jeho
dokonalém českém překladu jsou nyní jeho
krása a bohatství přístupny každému člověku.
Kniha je vytištěna na krásném silnějším biblo
vém papíře. Je vázána v plátně podle návrhu
Bř. Štorma. Cena 145 Kčs.
U každého knihkupce.

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
Praha II, Karlovo náměstí 5

KAREL VACULA

KOLOVRATNÍK, textil

natěračské závody

VSETÍN

Doporučujeme firmu

?

Vás dodavatel kvalitních

Valašské Meziříčí, telefon 252

Valašská
kamenofiskáma

likérů, destilátů a vín

r

r-

ve Valašském Meziříčí

iiAr^-i-K^AkiKi

fa F. HARTMANN

VSETÍN, TELEFON 239

zaps. spol. s ruč. obm.

ANNA JURSÍKOVÁ

J. KLOUZAL A SPOL.

výroba lihovin a šumivých nápojů

pálenice slivovice,
borovičky, výroba
ovocných šťáv

° °o
j/u w

VSETÍN, TELEFON 235

Qlpos- Václav

Valašské Meziříčí
Telefon 158

POSPĚCH

Obchodní
velkonákupní družstvo

výroba a balírna poživatin
1

,
,
* ,
.
,
zapsané spol. s ručením obmezenym

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Telefon 112

ve Valašském Mezjř(č(

I

■! 1
jßeZZÄ

Vojtěch Plesník a spot.
řeznictví a uzeňářství

Valašské Meziříčí

AUTO - MOTO - VELO - SPORT
mechanická dílna

továrna na kovový nábytek

BYSTŘICE pod Hostýnem
MORAVA - Tel. 7
PRODEJNY:
BRNO, Palác Moiava. Tel. 15.548
OLOMOUC, Náměstí Budé armády 18
MOR OS! RAVA, Nádražní ul. 37. Tel. 38-89
BRATISLAVA, Fochova 26

I

PETE

I

záruka prvotřídních
STŘIHŮ A VYPRACOVÁNÍ

Jos. Kremel a spol.

Pavel TAUBER
*

továrna na jemné pánské prádlo

Valašské Meziříčí
BYSTŘICE pod Hostýnem

Telefon 96

V. ZBOŘIL a syn
první moravská továrna
na voskové zboží, svíčky
a mýdlo

Zadáno č. o. 0424

BYSTŘICE pod Hostýnem

Inž. M

MATUŠKA

Kdo rád mlsá - chodí k nám
cukrárna
Založ r. 1886

stavitel

ROBERT JANU5EK
BYSTŘICE pod Hostýnem

Valašské Meziříčí

Arne Novák;

STRUČNÉ DĚJINY LITERATURY ČESKÉ
od nejstarších dob až
Upravili univ. prof. Dr Ant. Grund a
Nejlepší dílo v tomto oboru, doplněné
Str. 820 - Kča 180.—

po naše dny.
Dr R. Havel*
do roku 1945
- Váz. 226.—

jen to nejlerš>

NAKLADATEL

Z DOBRÉHO:

R. PROMBERGER
Olomouc

fXav

©éfiuía

1

K dostáni u všech knihkupců.

Hospodářské stroje

J. David a spol.

Krajinská lékárna

PhMr K. FUHRICH

OLOMOUC
OLOMOUC

Tř. maršála Stalina 18

Továrna na olomoucké tvarůžky

NÁBYTEK

OSOLSOBĚ

VINCENC WESSELS
t

OLOMOUC 7
Telefon 1012

F.

SMÉKALOVÁ

barvy, laky, koloniál

Olomouc - tel. 681
7ÁXO\)\ ROUSÍNOV

Kvalitní a levný nábytek nakoupíte
u fírmv

B. HRAZDIL
Továrna :
RYCHLOV u Bystřice p. Hostýnem

OLOMOUC

Sklady:
OLOMOUC, Legionářská 3, tel. 929

HÄDANKÄRSKV

koutek

Rediguje Hádankářský O „Litavan“.
Příspěvky a hádankářskou korespondenci na adresu Jenda Houšť, Bučovice^ Nová ul. ?6?.

Výsledek řešitelské soutěže o přebor 1. roč.
ÚSVITU.
Milí přátelé,
velmi netrpělivě jsme očekávali první řešení.
Vlivem technických obtíží došlo 13. číslo s 2.
kolem turnaje mnohem později než jindy, tak
že řešitelé, chtějíce dodrželi stanovenou Ihůtu
10 dnů po vyjití čísla, měli čas k řešení velnu
krátký. Leč ukázalo se, že naši řešitelé učinili
za tento rok Úsvitu opravdu velký pokrok, ne
boť i v tak krátké lliůtě na řešení turnaje při
šlo nám 6 úplných řešení, jež se tedy stala ví
těznými.
Absolutním vítězem turnaje a přeborníkem
1. ročníku Úsvitu se stává
PhC Vlasta Pavlíková z Brna-Žabovřesk,
jejíž řešení přišlo jako první opravdu velmi
brzy. Velmi nás potěšilo ä překvapilo, tím spí
še, že málokdy se stává vítězem hádankářského
zápolení děvče. Srdečně tedy naší milé přebor
nici gratulujeme a přejeme jí na poli české há
danky hodně dalších úspěchů.
Jako druhé nám přišlo řešení od Jos. Zahrad
níčka z Brna, známého i z jiných stránek Úsvi

tu, který se sympatické přebornici dovedl na
společné závodní dráze nejvíce přiblížiti...
A už je tu náš starý známý, nositel trofejí Jar.
Kostiha z Hodonína. (Říká, že to bylo perné,
ale usmívá se a srdečně gratuluje své přemožitelce.) Nestačíme podávat pravici dalším ví
tězům. hrnoucích se k cíli skoro současně: na
dějní hádankářští mistři VI. Benda z Prahy,
Jos. Novák z Frýdku a J. Klinkovský ze Zlína.
Počet odměněných rozmnožujeme kromě
jmenovaných šesti ještě o jednoho, jímž je
Květoslav Klimecký z Hodonína. Jeho důvtipu
odolaly 3 hádanky. Dále následují: J. Chalupa,
A. Zapletal, M. Smetana a j.
*
Milí přátelé, končíme tímto hádán, koutek
v 1. roč. Úsvitu. Děkujeme všem autorům a ře
šitelům za jejich spolupráci. Doufáme, že se
vám koutek líbil a že početná naše hádankář
ská obec našla v něm krásnou a osvěžující du
ševní zábavu, což bylo naším cílem.
Blahopřejeme ještě jednou vítězům všech na
šich soutěží, loučíme se s nimi, a v 2. ročníku,
ještě krásnějším, po prázdninách na shledanou!
Redakce a Jenda Houšť za O »Litavan«.

Nepř ehlédněte
Dívky, nabídněte své služby
nemocným.
Mnoho nemocných, neduživých,
trpících tělesně i duševně, stěžuje
si jako ten nemocný u rybníka Bethesdy, že ..nemají nikoho“, kdo by
jim pomohl v jejich bolestech tě
lesných a v. utrpení duševním. Ža
lují tak nevědomky na tvrdost srdcí
našich.
Na druhé straně víme, že tak mno
há dívka ráda by dokázala skut
kem svou lásku Božskému Spasiteli
a neví jak, němčí plné možnosti.
Všechny dívky, které touží pomo
ci bližnímu, upozorňujeme, že mají
otevřené pole působnosti v ošetřova
telské a zdravotní službě v rodiríách v rámci Okresních Charit.
Dává se jim možnost k ošetřování
nemocných i ke skutkům tělesného
a duchovního milosrdenství, které
Božský Spasitel tak vysoko cení a
tak často již zde na zemi odměňuje
a ke kterým Církev svátá tak dů
razně zve slovy Ježíše Krista: „Jdě
te i vy na vinici mou.“
Potřebné vědomosti k této službě
lásky získávají charitní ošetřova
telky ve dvouroční ošetřovatelské
škole Okresní Charity v OstravěPřívoze, Wattova 5, kde získají di
plom, který je opravňuje k ošetřo-

vatelskc službě nejen ve veřejném
zdravotnictví, ale i ve všech léčeb
ných a sociálně-zdravotních insti
tucích. Nemajetné dívky mohou
studovali úplně zadarmo.
Podrobné informace podčí či pro
spekt školy na požádání zašle ředi
telství ošetřovatelské školy Okresní
Charity v Ostravě-Přívoze. Wattova
5, čís. tel. 974.28.
Povolání mládeže k zemědělským
pracím.
Jak známo, udržují se pověsti, že
také letos budou určité ročníky mlá
deže přikázány na zemědělské prá
ce. Ať je na tom pravdy cokoliv,
jisto jest, že v zájmu národa jest
nejvýš zapotřebí pomoci výlidněnému venkovu. Na druhé straně chá
peme starost rodičů o mravní a zdra
votní stav dítek, které na venkov
posílají. Aby v obou směrech bylo
vše v pořádku, jsme ochotni zpro
středkovali mládeži z měst vhodná
místa v zemědělských podnicích, kde
bude zaručeno, že dítěti v ohledu
mravním i zdravotním bude věnová
na přiměřená péče. Požadujeme od
zaměstnavatelů, aby dopřáli, pokud
práce dovolí, i času k rekreaci, již
mládež po válečném utrpení tolik
potřebuje. Prozatím máme již vel-

/
kou řadu hodných zemědělců v zá
znamu. Jsme přesvědčeny, že naše
akce bude uznána i v případu po
vinné zemědělské práce. Přihlášky
mládeže neb jejích rodičů přijímá
Svaz katolických žen a dívek,
Praha II. Voršilská 5.
Zotavovna Charity
ve Františkových Lázních.
Pražský Svaz katolické Charity
zahájil dnem í. května t. r. provoz
své zotavovny ve Františkových
Lázních. Ostav poskytuje úplné za
opatření a potřebnou péči hostům
po dobu jejich nutného pobytu a lé
čení v tomto lázeňském městě. Za
hájením jeho provozu ničí Charita
v úmyslu umožniti pobyt a léčení
v lázních svým členům a pracovní
kům. jakož i sociálně potřebným
osobám, jež by si pro své skrovné
příjmy nemohly pobyt v lázních dopřáti.
Zároveň je jednáno s příslušnými
nemocenskými pojišťovnami, aby ty
hradily svým pojištěncům buď
úplně nebo zčásti pobyt v této cha
ritní zotavovně.
Informace poskytuje a žádosti při
jímá Svaz katolické Charity v Pra
ze III. Sněmovní ul. č. 13, telefon
446-12.

Vzhledem ke změnám v termínech studení, exercicií oznamujeme
definitivní program kursů:
Exercicie pro studenty:

Exercicie pro studentky:

Vyšší třídy (V.—Vílí.):
Velehrad (hlavně abiturienti)
26. VI.—30. VI. Stojaiiov, ’
8. VII.—12. VII. Stojanov.

Vyšší třídy (V.—VIII.):
Velehrad
26. VÍTI.—30. VITI. Stojanov

*Mor. Budějovice
5. VII.—9. VII. Domov sv. Antonína, Klášter
ní 907
*Brno
1. VII.—5. VII. ses. Cyrilometod., Masaryk,
čtvrt
Frýdek
29. VI.—3. VII. exerciční dům
Sv. kopeček
13. VII.’—17. VÍT. exerciční dům,ses. Premonstrátek
*Krnov '
1. VIL—5. VIL fara

*Slavkov u Brna
4. VII.—8. VII. klášter Školských sester
Nižší třídy (II.—IV.):
Velehrad
29. VI.-3. VII. klášter

-

Li ptal
30. VI.—4. VII. klášter sester Dominikánek

Nižší třídy (II.—IV.):
*Brno
30. VI.—4. VII. u sv. Josefa, Pellicova 2c
* Krnov
26. VIII.—30. VIII. fara

*Brno
24. VUT.—28. VIII. ses. Cyrilometod., Masa*
ryk. čtvrt
Sv. Kopeček
21. VII.—25. VIL exerciční dům ses. Premonstrátek
*Slavkov u Brna
29. VI.—3. VIL klášter Školských sester

B. MRTÝNEK

*Mor. Budějovice
30. VI.—4. VII. Domov sv. Antonína, Klášter
ní 907
*Brno
6. VIL—10. VII. ses. Cyrilometod., Masaryk,
čtvrt
Sv. Kopeček
17. VII.—21. VII. exerciční dům ses. Premonstrátek
* Krnov
6. VIL-10. VII. fara

kožešnictví

prodej pánských klobouků a čepic

^Slavkov u Brna
9. VIL—13. VII. klášter Školských sester

"Olomouc
30. VI.—4. VII. klášter ses. Voršilek
“Informace a přihlášky do 15. června: Ústře
dí katolického studentstva, Brno, Běhounská ul.
22—24, Typos; na ostatní místa přihlášky pří
mo.

FR. ROCHOVANSKÝ
Uh. Hradiště - tel. 194
Tř. Maršála Malinovského

Olomouc

Výroba cementového zboží a prodej cementu

ANT. ČERNÍK

Květiny ke všem příležitostem v zahradnictví

Františka Chudárka
ZLÍN, Hornomlýnská 852

pánské a dámské krejčovství

U h. Brod
JAROSLAV ŽÁČEK
strojní kovářství

U h. Brod

Zadáno č. o. 386

Zadáno č. o. 557

Zadáno č, o. 387

Zadano č. o. 389

