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Znamení doby.
Není třeba věku stařeckého, aby pozorovatel nynějších poměrů shledal, že
útoky na víru, na církev' katolickou a náboženství křesťanské vůbec rok od roku
se stupňují. Boj o nejdražší ideály lidstva,o samy základy nynější kultury, stává
se stále prudším.
Všichni nepřátelé naši, zapomínajice všeho, co dosavad je dělilo, spojují se
k společnému útoku proti církvi.
Více než za dob velikého, byť zneuznaného francouzského myslitele,Arnošla
Hello, vyplňují se slova jeho: »Lidstvo jde slepo kolem brány, za níž skryta
Pravda a Světlo. Bojí se jí, třeba že tápe ve tmě a bloudí v pohádkách hesel a
v klamné pýše vzpoury. Napsalo na bránu Věčna posměšná jména, aby se jí
každý vyhýbal a bloudil s nima:
Nejprve církev zostudili, pomluvili, a nyní šíří proti ní nenávist přímo dé
monickou. Kdo nenadává a netupí náboženství, je vykřičen za klerikála. A klerikál
v obecném slova smyslu jest člověk nejhorší a nejnebezpečnější. —
A ovoce této dračí setby počíná poznenáhlu dozrávati. Všeobecná radost ba
jásot nad vypuzením katolické dynastie a prohlášením republiky v Portugalsku,
dobytí katolických klášterů, vypuzení řeholí, týrání a zabíjení mnichů a řeholnic,
jest věru významným znamením doby. I kdyby původcové této vzpoury ničeho
jiného neučinili nežli to, stačí již, aby byli prohlášení »za spasitele lidu-.
Ovšem mladistvého krále stihl trest, který sám zavinil. Kdyby byl ne
povolil atheistickému a zednářskému tisku. ale podporoval monarchistické mini
sterstvo Francovo, jež rozhodně dovedlo čeliti republikánským proudům; znak
královský ještě dnes nosil by na své hlavě.
Ve Španělsku potrestání anarchisty Ferrera vyvolalo již opravdový kult jeho
»idejíc, a Ferrer oslavován jako mučedník.
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V ltalii sám římský starosta. žid a svobodný zednář Arnošt Nathan. ve své
řeči na oslavu dobytí Říma veřejně tupí papežství a v něm celou katolickou
církev do té míry, že sám generál Pellonx, který byl vůdcem sardinského vojska,
vniknuvšího skrze Porta Pia do města a obsadívšího Rím. protestuje proti pohané
římským starostou papeži učiněné. V Německu šíří se u nepřátel vladařské autority
nevole. když protestantský císařnazvese nástro jem Prozřetelnosti, a budí zlovůli pro
tivníků víry, když týž mocnář přinávštěvě řeholníků v Beuroně vysloví uznání jich
horlivé práci na roli nábožensko-kulturní.
Nejsou to znamení doby, vážná a významná, ukazující, kam nepřátelé cirkve
míří a které jsou jejich cíle?
A netřeba rozhlížeti se po okolních říších; i u nás ukazují se táž znamení.
>Volná škola: a »Volná myšlenkac přímo horečně pracují na potlačení církve,
zmenšení počtu její příslušníků, na odkřesťanění školy vyloučením náboženství
jako vyučovacího a výchovného předmětu a odstraněním kněží ze škol, na uvol
nění svazku manželského a odluce církve a státu. A nejvyšší správa před jich
agitaci dává se očividně na ústup.
A pohleďme ještě blíže. U nás valné shromáždění zástupců jednot sokol
ských přímo prohlašuje, že nemůže býti sokolem, kdo je členem některého katoli
ckého spolku; a pokrokářský »advokátc (jméno které tupiteli jiného naprosto ne
náleží) před soudem snižuje a zlehčuje hlavu církve, sv. Otce . — —
To jsou zajisté výmluvná znamení boje proti církvi katolické a katolickému
náboženství. A tyto zjevy nutí zajisté k přemýšlení, kam řítí se lidská společ
nost. zbavená pevného a tisíciletého základu víry křesťanské. Co očekává kře
sťanskou kulturu, jestli všichni její strážcové nespojí se v čas na odražení těchto

útoků?
A nenávist nešíří se jenom v nižších třídách dělnických, vzdálených zdrojů
osvěty, rozsévači nepřátelství a pohrdání zjeveným náboženstvím, ba šířitelé
atheismu sedí i na kathedrách universitních. Pod rouškou svobody vědy dějí se
na nejedné stolici přímo systematické, štvavé útoky proti katolicismu. Dogmata
víry se popírají a sesměšňují; zařízení katolické církve zahrnujíse potupou.V tom
ohledu věru že platí o nejedné naší kathedře universitní slovo žalmísty Páně:
»slala se stolicí morového nakažení.:

A k tomu ještě vzrůstající pokroky techniky, jež obranné prostředky zdo
konalují do té míry, že jimi naprosto nelze zdolati odboj, ale naopak všechny
tyto nástroje v rukou početně slabších revolucionářů stávají se hroznou zbraní
na zničení poslední autority a dávného pořádku, — jako by jen urychlovaly
blížící se hodinu boje,v němž rozhodovati se má mezi Kristem a Antikristem. —
Tak všudy jako by se kladly poslední páky k vyvrácení křesťanských řádů a
křesťanské kultury. Všechno lidstvo má býti otráveno jedem anarchismu nábo
ženského, socialního i politického. A kdo skrytí ve svých komnatách u víru boje
nebyli, netuší, jaké mocné a podvratné proudy valí se kol skály, na níž po věky
je založena církev katolická. Ba snad těší se ve své nečinnosti ze záslibných
slov Kristových: rbrány pekelné ii nepřemohou.< Věříme těmto slovům,jako pří
povědi Páně i my, ale nikdo z nich nevyčte, že by »brány pekelné.: nemohly na
delší či kratší čas církev zmenšiti na skrovný počet věřících a učiniti tak škody,
již věky neodčíní. Celé generace mohou se státi obětí atheismu.
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Což tedy zbývá činiti? — Jest nejvyšší čas k společné, důkladné avytrvalé
práci na obranu sv. víry a katolické církve. Jest čas spojiti se v mohutný, spo
řádaný šik na obranu Krista a jeho učení. Osobní neshody a nevraživosti po
třebí odložiti.
Seskupme se všichni kol našich katolických časopisů. těchto moderních
zbraní v boji protichůdných názorů! Podporujme je mravně i hmotně! Ziskejme
jim hojně odběratelů a ještě více čtenářů! A při tom v prvé řadě podporujme
katolický paedagogický list, který jako nejstarší bojovník a vytrvalý strážce již
nastupuje XXVI. ročník svého trvání:
»Vychovalele ! :
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Francouzská škola laická.
Sprucoval prof. Dr. Lubomír Petr.

Odhlasovala-li třetí republikaf) aby vyučování na školách obecných bylo
bezplatné :: závazné (1882), byl to zajisté záslužný čin. Usncsla-li se však spolu,
že obecná škola, aby vyhovovala požadavkům svobody svědomí, má se po stránce
náboženské státi neutrální, a přijala-li o něco později zákon (30. řijna 1886, c. 11.
čl. 16), že na veřejných školách smí býti vyučování svěřeno jen silám světským,
ocitla se tím v rozporu jednak s přáním lidu, jenž si žádal. aby vyučovánía vy
chováváni na školách obecných dálo se na základě náboženském, jednak se zá
sadami z roku 1789, přiznavšími všem občanům právo ke všem veřejným úřadům.
Zlaicisování školy mohlo býti dvojím způsobem míněno. Buď chtěl stát býti
neutralním & objektivním ke všem vyznáním, ale pak jest podivno, proč nechtěl
dovoliti duchovním různých vyznání, aby v určitých hodinách ve škole nábo
ženství vyučovali ony dítky, jichž rodičové si toho přejí; _ncbo však chtěl stát
zlaicisováním školy do školy uvésti nový názor světový, postaviti proti supranatu
ralismu naturalismus, dopomoci tomuto k vítězství, a tak rozdělením školy od
církve připraviti pozdější rozdělení státu od církve.
Vjakém z obou smyslů míněno bylo zlaicisování školy ve Francii, vyplyne
samo sebou, ukážeme-li, jaké místo v reorganisovaném vyučování vyhrazeno bylo
zakladnímu dogmatu křesťanského náboženství, víře v Boha.
Je přirozeno, že třetí republika netroufala si provésti vyloučení Boha ze školy
na ráz. Tak náhlý převrat byl by mohl naraziti na příliš silný odpor. Nové školní
zákony neučinily sice ani zmínky o Bohu, ale nejvyšší rada školní, již bylo svě
řeno vypracovati a konstruovati prováděcí nařízení, nejen uznala ve svých pro
gramech morálky existenci Boží, ale přidala i hlavu: O povinnostech k Bohu. Ve
vypracování programu tohoto měl největší účastenství Paul Janet, vyšlý ze školy
Cousinovy, jenž laickou morálku rozlišoval od morálky konfesszjní, nikoli však od
morálky náboženské. Tento jílosofický Spiritualismus, toto uznání některých ňlo
sofických pravd všem positivním náboženstvím společných, jež pro školu staly se
takřka dogmatem, nebyl arci valně po chuti strůjcům nového zákona školního.
Byl pouze dočasně připouštěn, poněvadž »většina Francouzů na spiritualismu
*) Viz Hochland, leden 1910, Hermann Platz: Die franzósische
und der christliche Gottesglaube.
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lpí: a potlačení i té trošky supranaturalismu zdálo se tudíž na tu chvíli nebez
pečným.
Přečteme-lí si zmíněnou hlavu »Opo'vinnoslech k Boha: v olfícielním programu
z r. 1882, poznáme, že v ní vskutku supranatural'smus stlačen jest na minimum.
nUčítel není povinen ex professo mluviti o bytosti boží a o vlastnostech božích;
vyučování, jehož se má všem žákům bez rozdílu dostati, vymezuje se na dvě
pravdy: Učitel uč žáky, aby lehkovážně nevyslovovali jména Božího a spoj
v jejich duchu s ideou první příčiny & nejdokonalejší bytosti pocit vážnosti a
úcty. Nedbaje předpisů různých vyznání, hled pak učitel v dítěti vzbuditi poroz
umění pro to, že hlavní projev úcty, již dítě Bohu dluží, spočívá v poslušnosti
k zákonům, jak je člověku svědomí a rozum projevují
Učitel zdůrazniž také
rozdíl zákona psaného a zákona mravního: první stanoví nejmenší míru předpisů,
jež společnost svým členům pod určitými tresty dává, druhý ukládá v skrytu
svědomí povinnost, již splniti člověka nikdo nenutí, již však nelze se zprone
věřiti bez viny vůči Bohu.c
Ale tato vybledlá mátoha Boha, tyto beznadějné ideje spíritualismu, jaký
mohly míti účin na mravný život dětí? Zvláště, když učitelé novou dobou vy
chovaní zhusta jen s nechutí je přednášeli?
Bylo lze se domnívati, že by laická kultura zastavila se před pojmem osob
ního Boha? Již roku 1886 konstatoval Jaurěs, že »spiritualísmus, naše doktrína
státní, velikým počtem duchů jest popírán- a že ,ve velikých městech, kde děl
níci osvojili si obecné výsledky kritiky a vědy . . . nemůže býti ani normou
duchům ani školním dogmatem.c'*)
Je zajímavo stopovati na učebnicích morálky, jak v nich od roku [z roku
nadpřirozených prvků ubývá. Gabriel Compayré ve svých »Zálzladech mravného
a občanského vyučování,-*") jež dočkaly se asi 120 vydání, začíná síce stavbu
od střechy, ale přece důraz klade na existenci Boží, vyvozuje ji z ideje dobra.
»Moralíta musí předcházeti, náboženství následuje; cituje z Kanta. Morálka jest
závislá. nejen na dogmatech nadpřirozeného náboženství, ale i přirozeného. »Ná—
sleduje však člověka ve všech jeho vztazích, jež ho s ostatními bytostmi, sžívo
čichy, rodinou, spoluobčany, s lidstvem akonečně s Bohem spojují. Nad lidskými
osobami bude duch váš a srdce vaše Boha hledali, jenž všechno stvořil; váš duch
pozná jeho bytí, vaše srdce vyhradí mu první místo v lásce..
Laická morálka arci nemohla přiznati, že víra v Boha jest nutným prin
cipem a nepostradatelnou podmínkou mravností. Toby bylo křesťanské a nikoli
laické. »Ale jisto jest,—<myslí Compayré, »že víra v Boha ideu dobra oživuje a
autoritu povinností zvyšuje. Vezměte lidem víru ve vyšší svět, a jistě zbavíte ho
části sil, jež ke konání dobra jsou potřebný. Není-li vesmír jen čirou samotou,
kde hlas lidstva v prázdnu zaniká a kde mu pomocná bytost konečného triumfu
spravedlnosti nezaručuje, pak jest lidstvo vydáno nebezpečenství, že propadne
nástrahám materiálních požitků. Nezneuznávejme tudíž všeho toho,co náboženský
cít činí k posílení slabé vůle lidské a nezapomínejme, co světla, síly a radosti
čerpají míllionové lidí zideje Boha, nejvyššího zákonodárce v jejich povinnostech,
svědka jejich činů a budoucího soudce jejich života.
") Action socialista I. (1899), Paříž, Bellaís, str. 12.
'") Elements d'instruetíon morale et civique. Paris 1883.
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Burdeau-j-j ve smyslu »programu- zrazuje od lehkovážného vyslovování
jména Božího; nikoli však z vnitřní potřeby a z osobního vztahu k Bohu, nýbrž
z úcty k cizímu přesvědčeni. »Každý člověk, jenž v dobré víře náboženství své
uskutečňuje, jest hoden vaší vážnosti. Ať katolík, at protestant, aťžid . . . klaní-li
se Bohu, poslouchá svého přesvědčení, následuje své povinnosti, jak jí rozumí.
Tato myšlenka ho sílí, povzbuzuje k dobru, posiluje v nesnázích života, říkajíc
mu, že všechno jeho konání má jen tehdy smysl, dbá-li svých povinností k Bohu . . .
Nic tedy nezaslouží si větši vážnosti než tyto různé způsoby viry. Neporušujte
jich nikdy a nevyslovujte proto jména, jež je všechny spojuje — Boha — sleh

kovážností.:
Tato laická morálka, z níž, jak di Payot, byl Bůh vyloučen, aby byl do ní
obratně zase vpašován, neměla arci dlouhého trvání a v učebnicích pozdějších

vmorálku
různýchod odstínech
a s různýmji štěstím
se smělejší již pokus emancipovati
Boha a zdůvodniti
pouhým činí
rozumem.
Někteří vyhýbají se věci tím,že ji projednávají historicky. 'Iak píší ku př.
A. a M. Sentenacové:') »Vyučování morálce, jež jest všeobecná, nabylo často
torem, jež jmenujeme náboženstvím. Všechna náboženství souhlasí v tom, že
uznávají moc, jež jest vyšší nás a vyšší než všechna příroda, & nazývají tuto
moc Bohem. Naše povinnosti k Bohu jsou naše snahy o krásno a dobro, shrnutí
našich individuálních povinností.: Potom kladou dětem k rozřešení tento mravní
problem: Dva lidé věří v Boha, ale rozumějí různě svému náboženství. Jeden po
kládá lidstvo za jedinou rodinu; rozumí dogmatu o světovém sbratření, miluje je
a osvědčuje je, ježto jistě ví, že lidstvo svobodou a prací neustále postupuje
k mravům pořád jemnějším a čistším, k zákonům, jež vždy stávají se shodněj
šími s božským ideálem, ve svědomí spravedlivého člověka zářícím . .. Postihuje
velikého stavitele světů i v nejmenšímz jeho děl . . .Druhý však žije jako egoista
vzdálen světa a všeho, co svět velikým činí; vykonává všechny obřady svého
kultu, nesouhlasí však se sociálními reformami pod záminkou, že zbavují lidstvo
víry. Který z obou způsobů náboženství jeví se nám lepším?
Jak k těmto otázkám dopadne odpověď, jest na bíledni.
(Pokračování)

Lev Nikolajevič Tolstojvjako
umělec a. myslitel.
Napsal V. H.
Mlládež je vždy méně mučena krisemi,
odvozenými ze spekulativních rozporů, vždy lhostejněji
se zaměstnává analysí theologicke'ho boha, vždy mír
nější jest její stesk na pouta, vížíeí ji k této krasne'
zemi. Jde po ní lehčeji majíe náladu jednotnosti bož
ských duchových sil s přírodními. Dovede vyrovnati ve
svém srdci propastnou bolest věčné lidské tragiky na
dějí n Věrou v úplnost a absolutní účelnost svého den
ke dni kráčejícího. života. Dílo, které by vznikloztčchto
rozptýlených, neujasněných, instinktivně projevených
prvků, bylo by blízko umění a životu antického smyslu. '
B. Polaam Poznámky k literárnímu výv0ji vČaso
pise Pokrokove'ho studentstva. 1909.

Velká a pyšná slova moderního člověka! Ale v pravdě nic jiného než Ha
mlctova: »Slova, slova!: Moderní člověk sebe obelhává, klame; moderní člověk
+) L'instruction morale & l'ěcole. Paris.
") A. a M. Sentence: L'Education mornle it l'Ecolc par le Chant. Paris 1003.
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se přetvařuje. Ale naprosto není pravdou, že jest méně mučen krisemi, odvoze
nými ze spekulativních rozporů. Naopak, kdo viděl byť jen několik výstav mo
derního umění, musí doznati, že ono tápe, hledá ve tmách moderního života, ale
směr jeho cest, natož pak cíl a účel jeho naprosto zůstává mu neznámým. Jistě
velmi mnozí poctivě a upřímně hledají cíl a účelnost, smysl svého umění.—Ale
když po smrti autorově přehlížíme kritickým zrakem celé životní jeho dílo, chá
peme sklamání moderního člověka., jenž nespoléhaje na nic jiného než na svoji
schopnost »vyrovnati ve svém srdci propastnou bolest věčné lidské tragiky na
ději a věrou v úplnost a absolutní účelnost svého den ke dni kráčejícího života;
bez kormidla, bez vůdce vydá se do vln života přeplouti do nové zaslíbené země,
o níž však neví a kterou prý mu teprve život ukáže.

co dí autor o mládeži: »Jde po ní lehčeji majic náladu<. Ale rnálada- tot něco
neurčitého, prchavého, měnivého, nestálého; ale život chce něco jistého, soustře
děného, určitého a wsloucného, čehož moderní umění a kultura nemá. Moderní
život dopouští se domýšlivosti, tvrdí-li, že odstraní bolest věčné lidské tragiky.
Kdo jednostranně ubírá se v umění či ve ňlosoíii'jedním směrem, bez rozhledu
kolem sebe, snad najde upokojení ve své omezenosti. Ale je možno představili
si moderní kulturu jako vyslovený celek, uskutečňujíci nějaký cil?
Rozsáhlé dilo hraběte Nikolajeviče Tolstého, dílo jistě autorem upřímně &po
ctivě myšlené, právě dokazuje věčnou lidskou tragiku tím, že často povahu lid
skou s jejími neanázemi a bolestmi dobře chápe a itím že, kde chce vystupovati
jako lékař a učitel, selhává, ztrozkotáva' se, mýlí se . . .
Dilo Tolstého, tak rozsáhlé a mnohostranné, vyrovnává se šířkou svou nej—
větším pracím literárním. Romány jeho až tisícistránkové délky, předčí vše, co
kde bylo napsáno. A jaká ta mnohostrannost v díle jeho, jež vykazuje romány,
dramata, spisy vědecké a filosofické, polemické, povídky, věci zralé, hotovó!Praví
sám, že třikrát přepracoval jednu stat, »poněvadž nepíše z ješitnosti, nýbrž ze
záliby:: proto díla jeho i první mají ráz hotových & zralých prací uměleckých.
V tomto rozsáhlém díle, jež samo tvoři malou knihovnu, najdete pozoro
vání života, jemuž co se týče bystrosti, jasnosti, upřímnosti, poctivosti, ale
také jednostrannosti. sotva spatříte jiné rovné, podobné. Na těch tisících hustě
potištěných stránkách odehrává se život pozorovaný zrakem a promítaný cítěním
zvláštního, ojedinělého ducha.
Tot první, co vás zaujme v práci Tolstého: nesmírná bystrost postřehu,
vzácná schopnost pozorovatelská všech oněch nepatrných detailů, malých zane
prázdnění, slunných nálad i duševních bouří, zmatků a poruch duševních, jež
vyplňují náš život. S podivuhodnou jemnosti a pochopením zaznamenává i nej
menší podrobnosti duševního života, vznikající neklid, rozrušení, klíčicí lásku
i vášeň. Fakt spěje za faktem v jisté neúprosné pravidelnosti a skutečnosti, celý
duševní přerod člověka líčen u něho a téměř registrován přesně jako vývoz a
dovoz ve statistické kanceláři.
V románě Tolstého není překvapení jako ve staré tragédii obrat mezi čtvr
tým a pátým jednáním, každé sebe menší zvíření citů, vášně, lásky, ochabnutí
zaznamenáno, že čtenář smrt Anny Kareníny nechápe jako katastrofu, jako roz
uzlení situace, nýbrž jeví se mu jakožto následek taktických příčin očekávaný
a nutný.
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Jeho romány nemají a také nepotřebují jiskřivého, nádherného, barvitého
stylu, oplývajícího duchaplnostmi a llnessami. Sloh jejich spíše jest šedý, hmotný,
beztvárný, ale přece autorovi osobni, jemu vlastní. Nehraje si se svými myšlen
kami, nelíči a nešperkuje jich nádhernými duhovými barvami. Základní podklad
jeho maleb jest šeď; střízlivá, skromná, ale naprosto poctivá a nelhaná. Ono ne
vyslovené, neurčité, jen tušené pozadí líčených příběhů, jež u každého velkého
pozorovatele a myslitele jest odlišné a tak vábné.
Vzpomínám jen, na jaké podivné mystické základně rýsuje se postava Kon
ráda Wallenroda; z jakého hrozného. černého přítmí vztyčují se osoby u Do
stojevského. U Tolstého je prostota, nenucenost uměleckého výrazu a nutnost
vyjádření. Psal, že musil. Nebylo možno mu, aby nepsal. Myšlenky derou sc
samy nevolány a touží, aby slovem byly realisovány, jiným sdílený; ač po po
chvale a po potlesku davů nikdy nežíznil, naopak sám a sám stál proti proudu.
Jeho široké vypravování plyne zdlouhavým tokem jako ohromné řeky jeho
Rusi, ale neodvratně spěje v před. Všímá si episod a příběhů nedůležitých; zpra
cuje vše se stejnou láskou a pečlivostí, nic nezůstane jeho bystrému postřehu
zatajeno. Hromadí detaily, maličkosti, jež poskytuje život, ale kterých zanedbá
valo staré umění ve svých tragediích, básních, románech, vybírajíc jen to, co
potřebovalo k dovršení a rozuzlení vypravovaného děje.
'
Ale právě tím, co sami si neuvědomujeme v toku denního života, co ne
pozorujeme pečlivě a co téměř samo se vkrádá do naší duše, nahodilá setkání,
cizí slova, posuňky, malé události, fysiognomie lidí buď výrazné, oduševněné,
neb bídou & prací otupělé a rozervané, slavnostní chvíle a. nálady, ruch polí, luk
oživených pracujícími lidmi, právě tím Tolstoj vystihuje tu nesmírnou dynamiku
života, pohyb, vlnění, kolotání, tu touhu živých bytostí žít a žít. Nesplétá uměle
situaci děje, nesoustřeďuje zápletky, nevyvrcholí děj, aby čtenáře překvapil,
ohromil neb potěšil z neočekávaného příznivého obratu — Hugovy antithese jsou
mu docela cizí, nýbrž vypisuje jen život svých osob. Líčí život, nikoliv krajiny,
přírodu, města; tot jen zevnější rámec jeho osob, v němž se pohybují a pracují.
Příroda jest dílna člověkova a poněvadž práce i ruční člověka šlechtí a posvě
cuje, jistě nějaký odlesk této úcty připadá i této dílně — přírodě.
(Pokračování)

Prvý švýcarský kongres pro školu a výchovu.
Podává JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta.

Švýcarský katolický rVolksuereinc pořádal ve dnech srpnových (od 23—25)
t. 1910 ve městě Willu (kantonu sv. havelském) kongres, který podává zajímavý
obraz činnosti katolických paedagogů švýcarských.
Uvádíme z něho některá themata:
Práva rodičů a církve na školu. (Dr. Gregor Koch O. S. B.) Rodiče mají
býti si vědomi nejen povinností, ale i svých práv ke škole a hledětije uskutečniti.
Práva ta jsou jednak positivní a občanská. daná zřízením a zákonodárstvím
spolkové rady a kantonů, jednak přirozená a božská, a tak základem oněch, jako
opět ona doplňkem těchto. Rodiče mají právo, aby školství, státem řízené bylo
upraveno dle požadavků všemožné spravedlnosti ke všem, a aby škola sloužila
vzdělání mládeže jednotnému, tělesnému, duševnímu, mravnímu ináboženskému.
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Církev má.božské právo vzdělávali děti svých údů v náboženství křesťanském
za spolupůsobení rodičů, a tím i právo na školu. Má i právo pečovati a bdíti,
aby škola katolických dětí nepříčila se jejich vzdělávání jednotnému, křesťanskému
a katolickému, nýbrž s ním naprosto se' shodovala. K tomu právu se druží
positivní práva ujednaná mezi církví a státem.
Ochrana dětí a péče o chudé školní děti (Dr. med. Adam, vrchní rada
v Baselu.)
1. Alkohol je dětskému životu prudkým jedem, který účinkuje zhoubně
a rušivé na vývoj tělesný a zvláště duševní.
2. Škola má děti poučovati a upozorňovati na nebezpečí, plynoucí z po
žívání alkoholu.
3. Duchovenstvo úsilovně se žádá, aby poučováním mládeže a rodičů bylo
podporou v boji proti alkoholismu, jemuž namnoze podléhají nejzdatnější národové.
Tím způsobem bude i účinně odstraňovati hlavní příčiny degenerace lidského
pokolení, jako jsou: pauperismus, chudnutí rodin a dětí, množení se zločinů.
4. Školní úřady mají nejpřísněji zakázati, aby děti braly ssebou na své
vycházky a výlety alkoholických nápojů, a také aby jim tytéž byly poskytovány.
5 Veřejným výčepům bud' direktně zakázáno prodávati dětem alkoholické
nápoje.
6. Zřizování spolků abstinentů ve sdruženích jinošských je vítáno a do
poručuje se zvláště ochraně duchovenstva.
7. Rodičům, kteří propadli alkoholismu & tak k témuž děti svádějí, budiž
co nejdříve odňata právomoc otcovská. K tomu všemu přihlížejtež bdělým okem
úřady obecní, školní i duchovní!

Nejnovější proudy na poli experimentální a sociální paedagogiky. (Dr.
Schneider, vikář v Altstátten.)
1. Každá správná pacdagogika předpokládá logicky správnou psychologii.
Dosavadní křesťanská psychologie nikterak nepadá a nebéře újmy psychologií
experimentální, a také neodporuje experimentální psychologii. Tato představuje
toliko novou ratolest stejného dřeva na nesmrtelném stromě katolicko-dogmatické
a katolicko-ňlosofické psychologie. Disertace velikého církevního učitele sv. Tomáše
Aquinského, založené na pevných faktech, podávají direktní náběh k íysíologické
resp. experimentální psychologii.
2. A) Není zaručených resultátů experimentální paedagogiky, jež by se
příčily staré křesťanské výchovné moudrosti, která se zakládá na pravdách Písma
a částečně krystalisována jest v Písmě sv. v neocenitelných výrocích a učení.
Paedagogika beznáboženská není produktem vědy, nýbrž výsledkem ne—
dokonalé vědy. Co však přece dobrého se nalézá v systému beznáboženské
paedagogiky, to též anebo ve vyšší míře je obsaženo ve správné theistické
paedagogice, nikoli však naopak. Katolická paedagogika obsahuje výchovné
prostředky, které chybí každé jiné paedagogice, a které nám závidějí rozumní,
nekatoličtí paedagogové.
B) Ve vyučovací methodě možno s prospěchem užíti různých experimentálně
paedagogických resultátů. Tak na př. 5 nedoslýchavými a slabozrakými má
se jednati dle doby a učebné látky didaktický, individuelně. Také doporučuje se
i používáni vydatnějších názorných prostředků, ač tím není ještě dáno vycvičení
v důkladném a správném myšlení a j.
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Socialni paedagogíka není plodem experimentální paedagogiky, nýbrž dávno
před ní. Jako egoistícká individuální paedagogika, tak i extremní sociální paeda
gogika jsou přehmaty, bludy, které těžce poškozují jak osobní rozvoj individua
tak všeobecný rozvoj společnosti. Výchova k plnění božských přikázání tvoří
nejlepší a nejcharakternější osobnosti a spolu sociálně nejšťastnější národ, pokud
individua tato přikázání, psychologicky a antropofysicky nenahraditelná, logicky
uvádějí ve skutek. Evangelium obsahuje nejlepší osobní a sociální paedagogiku,
a musí zůstati resp. státi se základem každé výchovy.
Zvláštní třídy pro děti slabě nadané a speciální kursy pro jich vyučování.
(Schachtlcr, učitel na reálce v Sanci Gallen).
1. Moderní škola neplní úkolu, pokud se týče nároků každého jednotlivce
na vzdělání.
.
2. Příčiny toho hledati sluší v nepoměru nároku a schopností duševních a
v nedostatečné individuelní výchově.
3. Dle míry intellektuelních schopností ducha rozeznávati jest trojí druh
dětí: a) normálně nadaných (třídy normální), b) slabě nadaných (třídy zvláštní),
c) abnormálních (třídy pomocné neb speciální).
'
Žáci, kteří z nějaké příčiny nedosáhnou nejvyšší třídy svého oddělení, mají
býti spojeni již_rok neb dvě léta před tím ve třídy t. zv. odchodné, aby se jim
dostalo dobrodiní uceleného vzdělání.
Mezi jednotlivými odděleními jsou úzké vztahy výměnné (výměna žáků).
5. Správa zvláštních tříd budiž svěřena učitelům řádně vzdělaným a zkuše
ným. Pro jejich vzdělání mají býti zařízeny speciální kursy v seminářích a na
universitách.
Dosavadní potěšitelné resultáty tohoto členění školního organismu pobádají
ku provedení téhož u všech velkých školních těles školy národní.
Německo-štýcarská čítanka pro střední školy (Dr. Gadient O. Cap. v Appen
zellu.)
1. Poznámky o některých čítankách.
2. Čítanka humanistického gymnasia & lycea volí svou látku v první řadě
z oněch děl, jež literárně-historické bádání uvyklo čítati k německé národní
literatuře. Výběr děje se nezávisle na ostatních předmětech vyučovacích a přihlíží
jen k obsahu všeobecného lidského vzdělání a umělecké formě básní.
3. Čítanka ic školní knihou; při jejím sestavování má se tudíž dbáti zásad
nikolijen odborně vědeckých (literárních neb ňlosoňckých),nýbrž paedagogických
a methodických.
4. Patřičné místo buď vykázáno básníkům katolickým jakož idomácím švý
carským. Básně, jež by urážely smýšlení & cítění katolické, budte vyloučeny!
5. Čítanka buď střediskem veškeré německé lektury všech tříd. Každý díl
představuje kruh určité látky. Uspořádání výběru článků děj se dle obsahu,
nikoli dle doby, v níž jednotlivé práce vznikly, anebo dle jejich formy poetické!
6. Při vykladu jich má se především přihlížeti k obsahu výchovnému a
aesthetickěmu, jejž básník v ně vložil. Dějiny literatury probírejte se teprve ve
2. třídě lycea. V sedmi předchozích létech buďte podávány toliko literárně histo
rické úryvky.:

(Dokončení)
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Dr. Jos. Novotný: Index a věda')
(VLADIMÍRnemov.)

Frasí doby stal se index. Není snad slova,
kterého by se tak často zneužívalo za zbraň
proti katolické církvi, jako indexu.
Pro katolického vychovatele jeví se býti
důležitosti nemalé, znáti oprávněnost, vznik
a rozsah církevního indexu, aby se čeliti
mohlo nepromyšleným denním frasím. A au
tor v této knize své snesl tolik velice po
učného materiálu. že kniha jeho bude za
jisté nepostrádatelnou v knihovně každého
katolického paedagoga.
Dotkneme se přehledně obsahu knihy a
podrobněji zvláště těch částí, které mají spe
ciální význam pro naši dobu, jež charakte

risuje se snahou po naprosté volnosti v
Četbě, neuznávajíc potřeby omezení ani při
mládeži dospívající.
V úvodě dokazuje autor na základě hoj

ných historických taktzásluhy církve katolické
oškolství, literaturu a vědy.V následujícím
pak doliěuje na širokých základech odbor
ných vědomosti vznik, cíl a rozsah církev
ního zákonodárství o četbě knih, zevrubně
vykládá nyní platné zákony o knihách za
kázaných, pojednává o indexu samém a o
jeho poměru ku všeobecným dekretům kon
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dlivi všeho stáda, v němž Duch sv. ustanovil
vás biskupy, abyste spravovali církev Boží,
kteréž dobyl krví svou.: (Sk. ap. 20, ZS.)
Vznešené, Bohem samým stanovené jest
poslání církve, jest hlasatelkou a ochránkyní
božské pravdy. Církev katolická neplnila by
svého božského poslání, kdyby pravdy Boží
nehájila, kdyby na špatné učení, ať slovem.
at písmem šířené neupozorňovala, před ním
nevarovala, ho nezapovídala.
Clrkcv této povinnosti jest si vědoma
a také ji vykonává, nedbajíc útoků nepřátel;
a právě tím jeví se nám katolicismus i v

tomto směru jediným konsekventnim sy
stémem náboženským.
Sám rationalista Krug ve svém: 'Phi
loSophische Gutachten in Sachen des Ratio
nalismus und Supernaturalismus- dává dů—
slednosti katolicismu toto vysvědčení: »Es

gibt nur einen einzigen dnrchans kon
sequenten Supernaturalismus, und das
ist der rómische. Da ist wahre, strenee,
togische Konsequenz; da folgt eines aus
dem anderen mit absoluter Notn/endzg

keita

Jako nejstarší doklad psaného indexu

církevního uvádí se »Fragmentnm Mura

torinm-,
z polovice 11. století pocházející.
Je to seznam knih jednak dovolených, jed
nak nedovolených. Čtyři druhy knih jsou
v něm uvedeny. Do čtvrtého druhu náležejí:
»Libri, quorum lectione sive publica sive
stituce»Ojfciorum et muneruma. — .Pro privata tidelibus prorsus est abstinendum,
jděte nestranně paragraf za paragrafem této quia haereticae erant originiSc; (t. j. Knihy,
konstituce a shledáte, že církev nezapovídá
jichž čtení veřejného i soukromého jest vě
nic jiného, než co přirozeným zákonem řícím se zdržovali, poněvadž byly původu
již zapověděno, a k čemu :: rozkazu Kri haeretického.)
stova fest povinna.:
Z těchto slov jasně vysvítá, že církev
Velmi instruktivním jest pojednání o knihy dobré od špatných rozlišovala a vě
oprávněnosti a povinnosti církve chrániti řící před nebezpečnou četbou chránila. pa
věřící před četbou knih víře a mravům ne
mětliva svých povinností jako hlasatelka a
bezpečných, jakož i o praxi, která v zále ochránkyně božské pravdy.
žitosti této zachovává se u náboženských
Když po vynalezení tisku množila se
společností nekatolických a v zákonodárství také literatura protináboženská, bylo třeba
státním.
k informaci věřících vydati seznam knih,
Právo a povinnost církve, zkoumali a víře neb mravům nebezpečných. Práce té
zapovídati knihy víře a mravům nebezpečné,
podjaly se university. Takový index vy
vyplývá z božského jejího poslání, 2 pod— dala Sorbonna r. 1542 a r. 1546 univer
staty a účelu církve samé. Toto právo a sita lovaňská.
povinnost obdržela od svého božského Za
První index pro celou církev vydán za
kladatele: »Jako mne poslal Otec, tak i já
Pavla IV. r. 1557.
posilám vás. Jdouce učte všechny národy,
Zaiímavo jest, že ode dávna každá vrch
učte je zachovávati, cožkoliv jsem přikázal nost osobovala si právo censurovati knihy.
vám.: (Mat. 28., 18. a násl.) »Buďte be Arndt v díle: »De libris prohibiiis com

')Vyšto v >Knihovně Obnovy.

Hradci Králové

Stran 210. Cena 2 K 40 h.

ve mentarii-

podává historické doklady, jak
u židů, pohanů iakatolíků censura knih
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prakticky prováděna a knihy nebezpečné za
povídány. Na index katolíků útočeno se
strany protestantské (Hoensbroech). Všim
něme si těchto sekt, které prohlásily prin
cip tvolného bádáníc, jak počínaly si proti
knihám katolickým a jak se potíraly na
vzájem.
Luther začal činnost svou pálením spisů
katolických. (Tetzlovy these, kanonické právo.)
V listě ke Spalatinoui hájí tuto činnost
svou slovy: »Est vetcris cxempli ct antiqui
moris infectos et improbos codices combu
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omm'um, qui non sunt Lulheram'c. —

sitabunt et domos perquirent, an liber da
mnosus inveniatur, ut eurn tollant.:
Z těchto malých ukázek (hojněji uve
deno ve spisu Dra Novotného) jest viděti,
jak reformace proti »principu volného my
šlení- pronásledovala vše, co neodpovídalo
jejímu učení.
Jak u Kalvínců, tak i u Lutheránů zři
zováni zvláštní censořl, bez jejichž appro
bace žádná kniha nesměla býti vydána.
(Arndt, op. cit. str. 84.)
Všimněme si doby přítomné. Inejlibe
rálnější státy osvojují si právo zapovidati,
censurovati & ničiti spisy, jež uznají za ne
bezpečné státu a lidské společnosti. I zde
jest tedy tyranisování »volného myšlení.
A mohli bychom také poukázati na to,
jak krutě censuruje se katolická literatura
právě od těch kruhů, které útočí na. církevní

Tedy »vůbec všech, kteri nejsou Luterányn
A jak počínali si Kalvínci? Kalvín dal
upáliti Sen/eta pro knihu obsahující učení
nauce Kalvínovč odporující. Basilcjští dali
vykopati Davida Hollandského a se spisy
jeho a se spisy Karolostadiovými ho upálili.
Na synodě kalvínské u Dotrechm roku
1574 stanoveno, aby po domech pátráno
bylo a knihy škodlivé ničeny: »Ministri ví

tolické listy a knihy vylučovány z čítáren,
ze spolků a z knihoven, kde kruhy ty na
byly rozhodujícího vlivu.
Při tom však odpírá se církvi právo cen
surování knih, učení víry a mravů nebez
pečných, hájili božskou pravdu, kterou jí
Kristus svěřil a kterou bez porušení věřícím
má zachovati a hlásati.
(Pokračování)

SMĚs

či feuilletonista »Učitelských Novin: naprosto
nepřístupen.

rendi.:

Roku 1556 vydal ve Vittenberku pastor

Kašpar

Radecker spis (»Instructioa), v

němž dokazuje, že je povinností úřadů za
puvídati a ničiti knihy »Papistarum, Ana

baptistarum. Sacramentariorum et in genere

censuru. »Catholica non legumurm

Ka

Věhlasný odborník bohosloví v »Če

ních hodnostářů a řádů, a při tom roní slzy
nad tím, že tyto peníze nejsou věnovány na
účely školní, t. j. učitelstvu.
Nevědomost hříchu nečiní, praví staré
přísloví. A pisatel článku sotva asi něco ví
o původů matice náboženské a školního
fondu, který stát konfiskací církevních statků
ajmění řádového založil za tím účelem, aby
na potřeby kultu náležitě přispíval. Ze tudíž

ské škole-__p. Břetislav Parůžek opčtnč
blýská se_svými důkladnými studiemi theo
logie, jimiž ignoranty již dlouhou dobu
uvádí v úžas, u znalců pak budí upřímnou
soustrast nad ubohostí a mělkostí »svýchc
názorů. Začíná nyní článkem ze srovnávací
bohovědy: »Evangelia a náboženské nauky
středověku-, kde dokazuje, že některé ná
boženské nauky křesťanské obsaženy jsou
i v učení starověkých náboženství, na př.
v Talmudu. Sotva tento výtečník ví, kdy
Talmud povstal a které nauky byly jeho
základem. O prazjevení ovšem tím nesnad
něji s ním mluviti. Celá ta ubohá slátanina
dokazuje, že opět slepý rozepsal se 0 bar
vác

stát koná jen právní svou povinnost, když
k účelu kultu přispívá. Pisnteli ovšem ne
skontiskoval nic; a přece mu za jeho »kul
turní působeníc platí, ad jeho výchovná
činnost jest pod úroveň. Ale k takovému
objektivnímu soudu je proslulý úvodníkář

dne 11. prosince 1V.schůzi. Omluvili se
professor Václav Můller a školní rada Jos.
auer z Augenburgu. Předsedal universitní
professor, kanovník Dr. Jan Lad. Sýkora.
— Jednatel četl protokol předešlé schůze,

Černý rozpočet. Pod tímto názvem lká
známý ůvodníkář »Učitelských Novina v
čísle 13. nad tím, že rozpočet rakouského
ministerstva osvěty vyznamenává se »svojí
neobyčejnou přízní ke svaté církvi římskéa.
Vypočítává číslice příjmů některých církev

Výbor Paedagogického Svazu konal

VYCHOVATEL

Strana 12.

Ročník XXVI.

který byl schválen. — Churavému zástupci
Jeho Eminence, professoru dru Janu Zítkovi,
vysloví předseda živou účast Svazu v jeho
neštěstí a radost nad tím, že se již pozdra
vuje. — Se svazem duchovenstva na říšské
radě vejde Paedagogický Svaz ve spojení.
— Knížecí arcibiskupské konsistoři zašle se
protest proti židu Nathanovi, jenž sv. Otce
urazil a církev potupil. — Na J. M. preláta
Msgra dra Jos. Buriana nepřestávají učitel
ské noviny činiti útoky. Paedagogický Svaz
tyto útoky s politováním odmítá a vyslovuje
mu své sympatie. Vsdp. prelát vychází uči

nictvu jsou opat Celestin Baumgartner, pro
bošt Dr. Cyrill Stojan a řecko-katolický kněz
Vojnarovský. V parlamentní komissi jsou
za jednotlivé národy: Hauser, Dr. Zahrad
ník, Pastor, Žitník, Faidutti. Prvním činem
svazu bylo utvořiti komissi na právní o
chranu kněžského stavu. Jednotlivci ze
všech národů, ve svazu zastoupených, vzali
na se úkol míti na zřeteli všechny, do říš
ské rady docházející listy, pokud ony přimo
útočí na katolické náboženství a katolické
důchovenstvo. Doufejme, že i české učitel
ské listy, t. zv. »pokrokovéc, neujdou po
telstvu a zájmům jejich vstříc se vší bene— zornosti poslanců-kněží; a bude též na čase,
volencí, podkladem útoků je patrná zášť“& aby na jejich zběsilé protináboženské řádění
nenávist ke katolickému knězi. Projev zašle bylo poukázáno.
se vsdp. prelátu písemně. — Veliká debatta
se rozvinula o přípravách ělněných na rok
LITERATURA.
1915. Referentem v té věci pro příští schůzi
ustanoven redaktor Tom. Škrdle. —ek.

eský odbor středoškolských pro

fessorů náboženství

konal schůzi dne

20. prosince v kniž. arcib. semináři. Pří
tomni byli pp. Můller, Kocmieh, Šprongl,
Trnka, Žák, Orel, Verich, Dr. Schneider,
Soldat, Dr. Farský a Petr.
K minulému protokolu poznamenává před
seda Můller, že dle soukromých spolehlivých

informací jest druhá hodina náboženská v
nejvyšší třídě realek zajištěna.

.— Dopisem

ústředního spolku vídeňského navržena jest
Praha za místo valné hromady koncem
srpna 1911 cltystmé. Česká sekce návrh
ten s radostí přijímá a ukládá předsedovi,
aby svým časem s ústředím a německou
sekcí v Čechách se shodl o den a místnost
valné hromady. Do předsednictva valné hro
mady budiž přibrán člen české sekce a účast
níkům hromady budiž zůstaveno na vůli, v
jakém jazyku chtí se sůčastniti. — Ponč
vadž při započítávání let vld.škol. rad. Jež
kovi do pense poukázáno bylo v ministerstvu
vyučování na nový výnos ministerstva l'i
nancí, dle něhož léta do kvinkvenálek ve
smyslu % 9. zákona ze dne 24. února 1907

započítaná, nemají býti vpočítávána při
vyměřování pense, uloženo bylo jednateli
opatřiti do příští schůze potřebný materiál,
aby v té příčině ústředím u ministerstva
příslušná akce byla zahájena.

Jednatel Dr. Lubomír Petr.

Volný svaz kněží-poslanců na říš
ské radě Po příkladěposlanců z řad soudců,
advokátů, agrárníků a jiných sestoupili se
kněží-poslanci na říšské radě ve volnou or
ganisaci, aby zde o záležitostech svého stavu
se radili. Svaz čítá 44 členů. V předsed

František Spirago-Václav Červinka: Sbírka
ů. — Ku otřebě duchovenstva vůbec,
zvláště pak kazatelu, prolessorů a učitelů nábo
ženství, katechetů, jakož i křesťanských rodičů a
vychovatelů. Napsal František bpirago. c. k. gyrn
nasia'lní prochsor náboženství v Praze. Cesky
upravil dle 3. nejnovějšího,- velmirozmnoženého
vydání Václav Červinka, katecheta v Kralovicích
u Plzně. Knihovna >Kazatclcc č. 28. Cena K550,
poštou K 562. Nákl. R. Prombergra v Olomouci.
Spítragova sbírka příkladů stala se jednou
z nejoblíbenějších pomůcek pro řeči duchovní, ka
techese a křesťanskácvičení i unás. Proto vykonal

p. překladatel V. Červinka čin velmizzáslužný.ž
tuto knihu, čítající na 553 stránek a obsahující
1334 příkladů přeložil do naší mateřštiny. Kniha
přiléhá k 50usstavě katechismu, znázorňuje, vy
světluje a osvětluje nauky víry katolické. Mnohé
příklady
rázucapologetický,
protoduchoven
doufáme,
že
časovámaji
tatotéžporn
abude nasemu
stvu velmi vítanouu acttžitečnou. Překlad pilného
pracovníka na roli pacdagogické, vdp. Václava
Ccrvinky je velmi pečlivý a zdařilý. Knihu tuto
vřele doporučujeme pozornosti našich čtena
Em. Žák.

Podlahův illustrovaný katechismus vyšel
právě ve druhém vydání nákladem c. k. školního
knihoskladu v Praze. Kniha ta v prvém vydání
došla takové obliby, že celý náklad během šesti
měsíců úplně byl rozebrán. Druhé vydáníje znaěně
zdokonaleno a ještě bohatčji illustrováno;přidány
jsou i dva obrázky barvotiskové. Vydání totojest
pro školy schváleno také vynesením c. k. mini
sterstva kultu a vyučování ze dne 16. listopadu
1910 čís. 26.036. Cena sli.ně upravené a vázané
knihy jest nízká, totiž 1 K 60 h, poštou 1 KčO h.
Při větších objednávkách poskytuje se přiměřený
počet výtisků pro chudé žáky zdarma.0bjednávky
přijímá c. k. školní knihosklad v Prazeďl., Smeta
nova ulice.

Knihtiakaraa družltva Vlast v Praze

ČÍSLO 2.

V PRAZE, dne 15 ledna 1911.
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»Nn práci učitelstva staví se celá budova pokroku.c — Frnncouzská škola laická. — Lev Nikolajevič
Tolstoj jako

u

umělec & myslitel. .— Prvý švýcarský

kongres pro školu a výchovu. — Feuilleton:
Dr. Jos. Novotný: Index a věda. — Směs. — Literatura.

ng

v

„Na práci učitelstva staví se celá. budova pokroku.“
Pri manileslační schůzi pro relormu učitelských platů dne 18. prosince 19l0 pronesl starosta Zemského
ústředního spolku jednot učitelských, pan J. ČERNÝ.

Aby obrátilo zájem na své potřeby, učitelstvo české v důležitých chvílích
pořádá manifestační schůze, k nimž zve vlivné korporace, zástupce samosprávy
i funkcionáře státních úřadů, aby tito z kruhu povolaných řečníků vyslechli, jaká
přání & tužby má české učitelstvo a spolu aby v oboru své půSobnosti přispěli
k jejich vyplnění.
Že v nynějších drahotních poměrech služné učitelstva není poměrům doby
nikterak přiměřené, v tom jistě všichni souhlasíme. At smýšlí kdo o výsledcích
učitelovy práce ve škole jakkoli, jisto jest tolik, má-li učitel s klidem a láskou
svému povolání cele se věnovati, musí jeho materielni příjmy odpovídali jeho
stavu, drahotním poměrům doby i jeho práci.
Ovšem práci opravdu vykonané. Práci, která se děje ve znamení opravdové
kultury a nikoli práci destruktivní & rozkladné. Říkáme stále, a je to přesvědčení
všech, kdo o školu se zajímají: Dobrý učitel není penězi kzaplacení; špatný iza
darmo je drahý. Ten má' býti vůbec ze školy odstraněn, poněvadž znamená
mravní i inlellektuální pohromu pro celé generace.
_
Předseda Zemského ústředního spolku jednot učitelských, p. J. Černý, ve
svém proslovení uvedl slova, jež dali jsme v čelo našeho článku: .Na práci učí
telslva staví se celá budova pokroku.: Je v nich pro kritického pozorovatele
pravda s nepravdou k nerozeznání smíchána. Kdyby učitelstvo bylo jediným vý
chovným činitelem mládeže, každý by musil slova p. Černého bezpodmínečně
podepsati. Ale že výchova mládeže nespočívá pouze v jeho rukou, že rýchomtým
činitelem u daleko inlensiunější míře je domov a vůbec všechno mimoškolní okolí
mládeže, proto slovům řečníkovým rozuměti jest jen s jistou výhradou.
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Škola v dnešním svém složení jenom málo uychooává charakter mlá
deže, ona ponejvíce jen učí, zprostředkuje dítěti jistou miru vědomostí. Ovšem to
je vina celého našeho školního systému, .a nikoli pouze učitelstva. A přece každý
zkušený pozorovatel života uznává, že znalost čtení, psaní, počtu a realii nezna
mená ještě kulturního člověka. Jest to jenom část, anebo též prostředek k oprav
dovému vzdělání. Nezáležít v životě tak na tom, jak člověk umí čísti, psáti a jak
zná realie, ale spíše: co čte, co píše a jak všeho používá.
Americký paedagog, Th. Moxom, kdysi napsal. »Jsem o tom pevně pře
svědčen, že je potřebí jednotlivosti v učebních osnovách omeziti, a naproti tomu
poskytnouti pokud možná nejvíce přiležitosti, aby škola mohla pěstovati pravdo
mluvnost, uctivost, čistotu a osobní čest mládeže! Zbyslřený rozum bez jemného
svědomí plodí jen Mefislyu — To poznal již před mnoha léty americký pae
dagog. Poznala to již i naše škola? Zajisté že ano; ale dosud nechce se k tomu
veřejně přiznati. Až škola naše v prvé řadě věnuje se výchově charakteru, potom
slova p. Černého budou míti více oprávněnosti než dosavad.
Výchova charakteru — hudba daleké budoucnosti na roli školské! Neboť
charakter 'vychovávati dovede pouze ten, kdo sám je vykrystalisovaný, čistý
charakter. A nespočívá všechna školní mizerie v prvé řadě v tom, že ve škol—
ních světnicích působí veliká řada mladých, nezkušených učitelů, kteří sami
dosud jsou nepevní a neustáleni v charakteru? Kterak mohou jiným dáti, čeho
jim samým se nedostává? Sami prodělávajíce duševní kvašení, sami bez vlastní
zkušenosti, maji jiným pomáhati k vnitřnímu dozrávání! Či mysli snad »pokro
kovýc učitel, že ona naprostá. negace dávnověkých forem náboženství, boj proti
positivnímu náboženství — dnes první a bezpodmínečná známka toho. co po
krokem se zove — stačí k vytváření charakteru?
Negace nemohou se nikdystáti principem života. >Volná Myšlenka., ústřed
ním orgánem pokrokového učitelstva tak nápadně lavorisovaná, nesplodí žádnou
novou a lepší kulturu. Nejvýše vytvoří nový Bábel, jehož následek bude, jako
v pravěku lidstva — rozklad a odcizení se lidi vespolek!
Amladý učitel, který svým stavovským orgánem, >Českým Učitelemc měl by
býti v nejdůležitějších otázkách orientován a vychováván, je jím vlastně maten.
sváděn, a k nenávisti vůči duchovenstvu a positivnímu náboženství, onomu nei
vnitrnějšímu výchovnérnu činiteli, přímo nabádán. V tom »Český Učitel: páše na
příslušnících stavu lolik zla, že nelze ho změřili, poněvadž naprosto nemáme a
nikdy nebudeme míti měřítka pro duševní děje člověka. —
O »Česke'm Učiteliu, orgánu p. Černého a všech, kteří jeho duchem jsou
odkojení, platí bystrá a lapidární slova Gólhe-oua (Geistesepochen):
»Anstatt verstándig zu belehren und ruhig einzuwirken, streut man will
kiirlich Samen und Unkraut zuglcich nach allen Seiten; kein Mittelpunkt, auf den
hingeschaut werde, ist mehr gegeben. Jeder einzelne tritt als Lehrer und Fůhrer
heruor und gibt seine 'uollkommene Torheít fůr ein vollendeles Ganze. Und so
wird dann auch der Wert eines jeden Geheimnisses zersuórt, der Volksglaube
selbst entweht; Eigenschaften, die sich vorher naturgemáss auseínander entwi
ckelten, arbeiten wie streitende Elemente gegeneinander — und so'ist das Tohu
wabohu wieder da, aber nicht das erste, betruchtete, gebárende, sondern ein
absterbendcs, in Vcrwesung iibergehendes, aus dem der Geist Gottes kaum
selbst eine ihm wůrdige Welt abermals erschaffen kónnte.: —
r.
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Francouzská škola laická.
Sprncoval prof. Dr. Lubomír Petr.
(Dokončení-)

Angot odbývá povinnosti k Bohu, jež úřední program v učebnicích naři
zuje, ve čtyřech řádcích; Deuinal ve svém Livre de Lecture et de Morale po
míjí je docela. Zná jen »povinnosti k sobě: a »povinnosti socialníc. V jedné
kapitole, >Poslední rady: nadepsané, zmiňuje se asi na stránce o onom světě;
>Tvé oči, milé dítě. nesmí býti upřeny jen na tuto zemi. Zvedni zrak svůj
k obloze . . . Odkud jsou hvězdy? Kdo je stvořil? Kam jdou? . . . A já . . .
K čemu jsem zde? A . . . kam jdu? Co bude z mé duše? Tyto otázky vstoupí
ti na rty, milé dítě. A srdce tvé odpoví ti k tomu nadějí.: —
Cítíte, to jsou již pouhá slova! Naděje bez víry, co jest to? To byl Devinat
už jindy upřímnější: *) »Abychom Bohu mohli učiti, je nutno, abychom v Boha
věřili. Kolik učitelů najdeme však dnes, jichž duše je upřímně a hluboce nábo
ženská? Lze říci bez nadsázky, že od roku 1882 veřejná škola laická [na ne
patrné výjimkyje škola bez Boha-.
V intencích hlavního strůjce nových zákonů, Jules Ferryho, to asi nebylo,
nechceme-li se domnívati, že chtěl slovy, jež tu uvádíme, jen získati většinu
svému elaborátu: »Kdyby veřejný učitel tak daleko se zapomněl, že by ve své
škole vyučoval způsobem, jenž by něčí náboženské víry nešetrně se dotýkal nebo
ji zlehčoval, byl by tak rychle a tak přísně odkázán do příslušných mezí, jako
kdyby žáka udeřil nebo k přehmatům proti němu slrhnouti se dal.:
To nějakou dobu platilo za normu, ačkoliv již tehdy prohlásil v senátě
Jules Simon: »Neutrálm' škola nem' žádnou školou.: Slova ta vnitřní silou logiky,
jež v principech moderní školy francouzské byla stajena, ukázala se tak pravdi
vými, že jsou téměř obecně nyní uznávána i těmi, kdo z politického příslušen
ství svého byli by povinní ve ňkci tuto věřiti. Tak napsal historik Aulard: »Jsem
toho mínění, že učitelům nemá býti doporučováno ono k provedení a k definici
nezpůsobilé něco, co bývá zváno neutralitou školy, a že by měl spíše na to býti
položen důraz, aby zápasili pro pravdu vědou, a nikoli,' aby byli na prospěch
bludu neutrálními. Učitel musi porušiti neutralitu; jinak se vydává v nebezpe
čenství, že v morálce a v dějinách nebude učiti ničemu, jinak zříká se úlohy
vychovatele.: Mnohých slov krátký smysl: neutrální škola jest utopií. —
Přes to však tendence laické politiky odbočovala víc a víc na_levo, do
pouhého naturalismu. a usilovala o to, aby ze školy odstraněn byl i Spiritualis
mus první periody školy laické. Zříditi ryze pozemskou říší rozumu a vědy a
postaviti školu do služeb tohoto ideálu, to byl cil, jejž vytkla si Jeanem Macé
založená Ligue de l'Ensetgnement (liga vyučování). »Ltga lidských práv: dala si
rovněž do programu důsledné provedení revolučních zásad ve škole. Spolek 'vol
ných myslitelů dvanáctého okresu pařížského upozornil ministra vyučování veřej
ným listem, jak by se daly potírati příčiny,jež ve Francii brání osvobození duchů
a utvoření nové jednotnosti národního svědomí pod kontrolou vědy a rozumu.
Nestačí jen bořiti, jest nutno i stavěti; jest nutno jasně a bez přetvářky mladé
generací poukázati na'pravdu vědeckou, a aby toho bylo docíleno, prosíme
') Cituje Gibon: Ou mčne l'école sans Dieu? Paris 1909.
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o opatření nevyhnutelně nutnékzachování díla, na němž tak dovedně pracujete:
odstraněni všech spiritualístických knih z francouzských škol, atd.
Národní kong.-es »Laické mládeže: dal r. 1908 popud k akci, aby z programu
morálky a příruček odstraněna byla kapitola »Pouiunosti k Bohu-. »Tyto povin
nosti, pravil předseda učitelského spolku departementu Scythe, »jsou v našem
programu anomalií; ale upokojte se, soudruzi, republikánští učitelé pomíjí tuto
kapitolu úplném
A vskutku »Pouínnosli k Bohu.- bylyjiž v programech normálních škol po
tlačeny. Jest velmi pravděpodobno, že podobné opatření v brzku učiněno bude
i ve škole národní.
Podobným způsobem vyvíjí se i obsah ofticielních učebnic morálky. Jules
Payot pokládá za zvláštní zásluhu své knihy Cours de morale, že jest čistě
laického charakteru. »O Bohu, ba i o jeho existenci lze postaviti jen nedokáza
telné hypothcsy. (Str. 199) Rozum má býti naším Bohem. Skutečným athcistou
jest jen ten, kdo nevěří ve svou sílu a jeji triumf- (La Morale á l'Ecole 206).
Ještě dál jde školní inspektor Dufrenne, jenž ve svém »Nouueau Cours
de moralec učí již pouhému materialismu. »Kdo mluví o tom, aby ve škole byl
atheismus hlásán? Tvrdíme jen tolik, že prohlášení, jež jest nám dáti o všemíru.
vylučuje každou ideu prozřetelnosti._ Neni užitečno, a nebudeme to také při vy
učování činiti, abychom říkali, že není Boha. Ale důsledkem, když ne cílem tohoto
vyučování bude, že víra v Boha bude učiněna nemožnou . . . <
Jaké. osudná hra se slovy!
Bayet ve své příručce morálky škrtá kapitolu o existenci Boží a o povin
nostech člověka k Bohu, poněvadž chce, aby autorita mravních zákonů založena
byla na faktech. Edgar Monteil takto v otázkách a odpovědích pojednává 0 pro
blému Boha:
Otázka: Jest Bůh?
Odpověď: Nevíme nic o tom.
Otázka: Popíráte Boha?
Odpověď: Nepopíráme. ale také netvrdíme, že jest.
Otázka: Neuznáva'te vyšší bytosti, jež všecko řídí?
Odpověd: K čemu to? . . . Slovo Bůh neznamená nic, neříká nic.: — —
Když r. 1898 mírnější republikánská strana progressistů byla poražena a
socialismus dostal se k veslu, byla i škola pojata do jeho služeb. V Jaurěso'vě
knize L'Action socialiste neméně než 21 článek pojednává o vztahu socialismu
k vyučování. Tento socialistický vliv dosáhl svého vrcholu, když Jaurěs sFour
m'ěrem staly se redaktory Revue de l'Enseígnement primaíre, čtrnácti tisíci učiteli
odebírané. Morálka socialismu, jak ji Jaurěs do školy uvádí, arci neuznává rovněž
osobního Boha. >I kdyby idea Boží nabyla postižitelné formy, kdyby sám Bůh
viditelně se zjevil, bylo by první povinností člověka odepříti mu poslušnostajed
nati s ním jako se sobě rovným, s nímž lze diskutovali, nikoli však jako s pánem,
jemuž sluší se podrobiti.: Jaurés chce sice podržeti některé základní ideje kře
sťanství, ale mimo všecku orthodoxií a mimo hranici Nadpřirozeného.—
Francouzský episkopát ve známém kollektivním pastýřském listě ohradil se
energicky proti »neutrálni- laické škole a zakázal řady učebnic, jež nejzáklad
nější pravdy, jako na př. existenci Boží popírají a všechen nadpřirozený řád za
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vrhují. Ale ohražení toto nedovedlo zabrániti, aby francouzská škola ve svém
vývoji nespěla obřími kroky k atheísmu. —
Ozývají se však již hlasy varovné. Hlouběji myslícím lidem nezůstává tajno,
že nnyne'jší státní škola vychovatelským úkolům svým nevyhovuje. »Prvni národní
oekonom francouzský Pavel Leroy Beaulieu prohlásil to nedávno nepokrytě. »Již
ode dávna, zvláště však od posledních patnácti let byl dán vyučování ve chla

peckých a dívčích školách obrat, jenž znamená skutečnou sebevraždu národa.
Tendence nese se k tomu, aby vychována bylo šplhavství a touha po po
žitcích . . . S moderni vědou lze zajisté i v méně suché formě seznamovali bez
otřesení všech tradice Odpomoc & lék vidí Leroy-Beaulieu v úplné změně správy
veřejného vyučování, ve veřejné úctě státu k náboženským doklrina'm.
Všeobecně leká vzrůst mladistvých zločinců, na nějž od několika let krimi
nalisté, moralisté a národní oekonomové francouzští s obavami ukazují. Jest po
té stránce ještě v dobré paměti článek Fouille'eův v »Reuue de deux mondes,<
(leden 1897), jenž vědeckou morálku podrobil zdrcující kritice. Když r. 1908
»Akademie mravních &politických věd: vypsala cenu na nejlepší odpověd k otázce:
»O příčinách rostoucí zločinnosti mládeže &jcjí odpomocic, označil Henry Joly,
autorita v tomto oboru, za nejhlavnější příčinu intellektualisaci a zradikalisování
národní školy.
Velmi pessimisticky pronáší se o neupřímnosti mravního systému výchov
ného sám Payot *): »Laická škola vvstavena jest nárazům lidské krise, jež čtvrt
století zmítá francouzským životem duchovním. Lidé, již měli osvětliti cestu,
selhávají; neumějí si sami pomoci. Obrátili se ke katolicismu zády; ale brzy
bylo patrno, že nenalezli za něj náhrady a že mohou jen potud žíti, pokud
dávají se vésti zděděnými zvyklosrmi cítění a myšlení; není již vozky. vůz řídí
sami koně!
Někteříspatřují příčinurostoucí spustlosti mravní v nedostatku ochranných opa
tření pro mládež odrostlou, jiní v nedostatku důslednosti laické morálky. Tvůrcům
nové školy jestarci těžko a nepříjemno přiznali, že příčinou “tou jest odloučení mo
rálky od náboženství a od víry v Boha. Ale proto to není méně pravda. V čem jedni
spatřují největší přednost a zásluhu, v tom druzí správně rozpoznávají příčinu přibý
vajícího mravního úpadku. A nejsou to jen lidé v náboženském táboře stojící, ale
i nepředpojatí pozorovatelé druhého tábora. »Co mne se týká-, praví Delvollé
ve svém na nejvýš zajímavém článku »Krilicke'šetření účinných podmínek mravní
nauky výchovné-, »spatřuji vinu v tom, že laické vyučování morálky postrádá
zdůvodnění, jež by bylo náboženskému zdůvodnění analogické a že prostému
výčtu zvláštních povinností připisována jest cena výchovná. Musí tudíž býti na
lezeno mravní zdůvodnění, jež by nebylo pouhou abstrakcí, nýbrž jež by jako
hybná idea mělo něco konkretního; Psychologický zákon, že nejvyšší hybná síla
tkví nikoli v direktních úmyslech, nýbrž v ústředních představách a determina
cích, byl dosud respektován jen náboženstvím, jež povinnost spojuje se skuteč
nou uůlí Boží & upozorňuje na věčné určení jednotlivcovo.:
Rozumí se samo sebou, že katolíci francouzští brání se energicky této nové
»škole bez Boha:. Zde laicismus, tam katolicismus. Tak stojí tábory proti sobě.
Leží ve věci, že mezi oběma smír jest nemožný.
*) L'Actibn nationale: »La Faillite de l'école primairec.
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Lev Nikolajevič Tolstoj jako umělec a. myslitel.—
Napsal

V. H . . . a.

(Pokračování)

S počátku jeho činnosti rozjařila jej příroda, hory, Kavkaz, Alpy, a t. &.
A není divu. Mladý muž tak vnímavý jako Tolstoj, obyvatel ruských rovin, zři
velchory v rouše jitřních par, v lesku poledního slunce, v záplavě večerních
červánků, vidí zápasy a hry světla a stínů, jasu a temna. Neodolá těmto pů
vabům a_v několika řádcích popisuje snivá kouzla a nádherné krásy horské
přírody. Nežuto platí poúze o počátcích jeho umělecké činnosti. V době svého
zrání zří v krajině, v přírodě, jen dílnu, kde pracuje jeho člověk, a příroda mu
pouze odleskem jeho nálaoy.
Představte si obrazy moderních impressionistů, jimž krajina není ničím-více
než barevným zjevem, totiž záminkou, aby harmonií tónů a barevných odstínů
vzbuzovali dojem mlhavého jitra, kdy sluneční paprsky začínají se mísiti do
Vlhkých par a mlh, horkého rozpáleného poledne neb halového či zrudlého
večera — a přečtěte-si pak aspoň ona dvě klassická místa z Anny Kareniny,
totiž jaro a senoseč; a pochopíte onen rozdíl. Jaro se vrací, ale především do
Levínovy duše, a on vychází do svého hospodářství, do polí, lesů, luk, těše se
na otvírající se činnost, na práci. Ačkoliv ještě čisté potůčky i proudy špinavých
vod v příkopech hrčí, ač za ploty a ve stružkách ve stínu leží sníh, ač nohy
se mu boří v blátě, ač má všechny příčiny býti nespokojen s dvoreckým i s mužíky,
kteří neplní přesně jeho rozkazů, přece vesna již sídlí v jeho srdci, a ona okolní
zevnější přírodní vesna jest jen obrazem onoho přívalu štěstí, radosti a tuch, jež
ovládají jeho naladu.
Oč tato nálada jarní jest intimnější, prchavější, víc do budoucnosti patřící,
vic toužící, tím klidnější, spokojenější, jest nálada senoseče, doba sklizně, čas
zrání. Tu Levin spokojen &šťasten svou prací, činností, svými plány a dařícímí se
podniky, dlouhými rozmachy kosy sráží hustou trávu, důvěrně mluví se svými
mužiky, slyší hovor jejich i smích i životní názory. Tu prostou moudrost jejich
ijejich rodinné štěstí sám pociťuje. Toť doba sklizně, zralosti, hodina úrody
a požehnání především dozrála v Levinově duši, a básníkem promítnuta do ze
vnějšího světa, do Boží přírody, jež stává se takto _obrazem Levinova štěstí.
Nepociťují takových slunných nálad ani Anna Karenina, ani Vronský; v jejich
duševním stavu příroda k nim vůbec nemluví. Proto mlčí též básník. Levina téší
jeho život a práce, a proto nálada přírody splývá s radostmi jeho, jest jimi
podmíněna.
Toto prosté vypravování beze všech duchaplností a umělůstek, pohrdající
naprosto všemi prostředky, jimiž se vzbuzují sensace a probouzí zvědavost,
napjeti čtenáře, docela si podmaňuje srdce čtoucích. Nehledá hlučného chvílkového
effektu, nebot ví, že tiché vody břehy ryjí a Sláma že rychle hoří, ale žáru ne
vydá. Jeho umění již dávno před tím, nežli se aesthetikou obíral theoreticky
a nežli začal psáti studii »Co jest umění,- již dávno, ba od počátku stálo
v přímém odporu k heslu numění pro umění-. Jeho umění a vypravování cele
čtenáře zaujme, vzbuzuje sympatie a účast, to zvláštní, právě svou jednostran
ností, svými nedostatky.
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Jeho umění vskutku realistické, tak věrné v líčení &přesné, že vidíme osoby
jeho před námi žíti a pohybovati se, téměř pociťujeme jejich fysickou blízkost
a že jejich dech cítíme na své tváři, tak přesvědčivé. že život jejich dovedeme
sdíleti s nimi v jejich bolestech i radostech, tato úžasná schopnost postřehovací,
i reprodukční, evokační má své meze, dosli úzký rozsah. V těchto mezích vy
konal jeho talent práce úžasné, ale pozorný čtenář vytkne: Toť jednostranné,
něco však schází; toť báječné, ohromující, ale neúplné. »Umění — kus přírody
oživený lemperamenlemc, řekla kdysi jistá kritika; ale nevyložila přesně, co tem
peramentem myslí. Než právě tato omezenost pozorování, ty úzké hranice,
v nichž člověk bystře postřehuje, ale mimo ně stává se slepým, činí pravě vý
razný literární profil, právě osobnost se všemi jejími omyly a poblouzenímí.

Tato nedostatečnost právě způsobuje »věčnou lidskou tragikuc, kterou však ani
moderní mládež, byt i lehčeji chodila po této krásné zemí, nedovede vyrovnati
a nikdy nevyrovná. Postihneme-li tento výrazný rys jeho umění již v belletríí
jeho, najdeme tím i klíč kjeho filosofickému učení; vlastně k jeho morálnímu
horlení pozdějších let i k omylům jeho v tomto směru. — —

(Pokrtčovíni)

Prvý švýcarský kongres pro školu a výchovu.
Podává JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta.
(Dokončení)

Pokračovací školy průmyslové a hospodářské a paedagogícka' příprava pro
školu měšťanskou. (Schónenberger, učitel v Gáhwil.)
1. Pokračovací školy mají prospívati životním úkolům a potřebám svých
žáků a tudíž zdárně působíti:
a) na jejich stavovské vzdělání;
b) na jejich sláloobčanské působení;
c) na jejich nábožensko-mravní život.
Zajištění primerního školního vědění a rozšíření všeobecného vzdělání nemá
býti prvním a jediným účelem, a nevyhovuje ani potřebě ani zájmu žáků.
2. Budoucí povolání ie směrodatné nejen pro žáky, ale i pro volbu látky a
organisaci školy pokračovací. Proto školy pokračovací musí býti dle jednotlivých
stavů pro živnostníky. zemědělce, kupce, průmyslníky a dělníky. Podporování
zemědělských škol pokračovacích je nejbližším a nejnale'havěiším úkolem venkov
ského školství pokračovacího.
3. Ale vzdělání toliko stavovské nestačí. Musí býti chráněno vychovatelskou
bdělosti před jednostranností a sloužiti vyšším cílům. K tomu přispějí látky učebně
a celá školní práce.
4. Znalost občanská, ústavní, zákonná jsou úkolem všech škol pokračova=
cích a to nejen ve způsobu vědění, ale i výchovy.
5. Organisace a speciální stavovské rozdružení pokračovacích škol řídí
se dle místních potřeb a poměrů, je společným úkolem zmíněných stavů a
úřadů.
6. Učitelstvo vzdělává se privátní prací, úradou s odborníky, účastí na
vzdělávacích kursech pokračovacích pro správu týchž škol. Pro specificky prak
tické úlohy mají býti povoláni odborníci a. to možno-li s paedagogickým
vzděláním.
'
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7. 1 kde rozdělení žactva ve stavovské skupiny je nemožné, musí výběr
látky a způsob práce přece jen býti přiměřený povolání žáků.
8. Dosavadní »všeobecné školy pokračovacíc, »kursy opakovací-, »kursy
rekrutů: aj. mají býti postupně přeměněny ve školy stavovské neb měšťanské.
Socialni úkoly školy obecné. (Dr. Feigenwinter, vrchní rada v Baselu.)
1. _l škola obecná má svůj sociální úkol.
2. Ten jest, že výchovou mládeže pracuje na probuzení a zachování ducha
křesťansko—sociálního, t. i. ducha společenské solidarity, který je ovocem nábo
ženského vyučování křesťanského.
3. Škola obecná má též svou učebnou osnovou, rozvrhem hodin a pro
středky učebnými k tomu míti zřetel, aby vychovala mládež, která duševně i tě
lesně je zralá, aby radostně věnovala se těm povoláním, jimž dle místních poměrů
přílivu mladých sil nejvíce je třeba.
4. Škola obecná má tudíž přihlížeti k sociálním a hospodářským poměrům
země. —
Dějinná nesprávností v učebnicích švýcarských. (Dr. Cahannes, prof. v Chom.)
Míní se tu učebnice škol primárních (obecných), sekundárních (měšťanských)
i středních. Bludné údaje obsahují zprávy: o stvoření, dějinách israelitů, o Kristu,
původu mše sv. a hierarchie, o inkvisici. reformaci, noci bartolomějské a jesuitech.
Mimo to výklad jest namnoze jednostranný.
Přírodovědecké vyučovánív nčebne' osnově našich gymnasii. (Dr. Konrád Lótscher.
O. S. B. v Engelbergu.)
1. vyučování přírodovědecké pro svůj zvláštní význam vzdělávací v příčině
formální, materiální i ethické, je podstatným a nutným doplňkem ostatních před.
mětů gymnasijních.
2. Má se mu tudíž vyučovati ve všech třídách gymnasia 2 hodinami týdně
a ve vyšších třídách více hodinami.
3. Pokud se týče methody, je cíl učebný směrodatný pro výběra pojednání
na stupni nižším, bude pokračovati, prohloubí se & ucelí na stupni vyšším.
4. K účelnému methodickému vyučováni mají býti po ruce učebné pro
středky, nářadí a možnost bezprostředního nazírání.
Obscoenní pohlednice a kinematografcká představení a jejich zhoubný vliv
na mládež. (Dr. Schneller, návladní v Curychu.)
]. Dosavadních zákonných norem má se užíti energicky, hrozí-li mravní
nebezpečí.
Při vydání nového trestního zákonníka švýcarského a příslušných speciál
ních zákonů, budiž zvláštní pozornost věnována mravnimu nebezpečí nejnovější
techniky (zvláště výstřelkům industrie pohlednic a kinematografů) a zjednáno zá
konité zakročení.
5; Mimo zákonitou a policejní ochranu největší význam bude- asi míti ini
ciativa spolků katolických (možno-li i ve spojení s jinými organisacemi jiných
kontessí) a rodin. Spolky a. rodiny konejte nutnou kontrolu a bude-li třeba, při
mějte k zakročení státní orgány.
3. Rodina i škola chraňte a pěstujte mravní život a mravní síly mládeže;
dbejte při výchově myšlenky mravní a základu jejího, myšlenky náboženské a
posilujte ji v době materialistického zvlažnění.
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Reformní návrhy Viléma Oslwalda na poli středoškolském a humanistické
gymnasium. (Dr. Em. Scherer v Sarnen.)
1. Výtky Ostwaldovy na současný stav středních školjsou celkem přehnány,
v jednotlivostech správný. Týkají se však především středních škol německých,
méně švýcarských.
2. Hlavní myšlenky Ostwaldovy jsou tyto:
&) Se žáky má se jednati více individuelně, méně šablonovitě;
b) vyučování děj .se tak, aby žáci se mu věnovali radostně & oddaně;
c) dobu studia středoškolského třeba zkrátili, aby mladý muž co možná
brzy se oddal svému povolání;
d) studium starých i nových řečí jest potlačiti, ježto dle Ostwalda řeč je
prostředkem dorozumívacím, nikoli vzdělávacím.
e) známá zkouška dospělosti je nerozumným zavedením a proto ji třeba
odstraniti.
Péče a mládež propuštěnou ze školy. (Tomáš Kaler v Baselu.)
Dnešní stav mládeže v životě společenském, ohrožený mnohými faktory,
nedostatek solidního vzdělání charakteru ve škole moderní, honba socialni de
mokracie a atheismu na katolickou mládež obého pohlaví, a větší požadavky, jež
činí dnešní doba na každého samostatného člověka, ukládají povinnost, ujímati
se více než dosud mládeže ze školy propuštěné, a to:
1. Radou o správné volbě stavu a přispěním co možná k důkladnému sla
vovskému vzděláni ;
2. potíráním »vystěhovalcctvíc a stěhování do měst;
3. poukázáním pocestných mladých lidí na katolická jinošská sdružení jejich
budoucího bydliště;
4. zjednáním »vůdců mládeže. pro obě pohlaví se všemi adresami dosavad—
ních katolických sdružení mládeže ve Švýcarech;
5. účinnou pomoci k založení a vybudování dalších sdružení mládeže.
K tomu účelu nezbytné je založení »palronálů mládeže-. t. j. sdružení
osob, nadšených pro blaho dospívající mládeže a to ve městě ina venkově.

FEUlLLETON.

Dr. Jos. Novotný: Index a věda
(VLADIMÍR llORNOV.)

(Polcračdváni)

Pro vychovatele zajímavým jest pojed

nání, jak již pohanští vynikající myslitelé
kladli důraz na výběr četby zvláště u mlá
deže, což specielně dnes jeví se býti velice '
časovým, kdy do rukou naší mládeže dá—
vají se anlhologic a čítanky, které zapomí
nají, že krásná forma není důvodem, aby
se předčasně olravovaly duše nedospělých
a ničilo se v nich vše, co jest základem
životních ideálů, které jednou, až dospějí,
smýšlení a jednání jejich mají ovládati.

Sokrates u Platona v II. Dialogu »De
rcpublieaa poukazuje na zušlechťující a zne
mrav'r'lující vliv četby a podává zásady,
kterých vychovatel dbáti má: »Zdaž není
počátek při všech věcech nejvýš důležitý,
zvláště pak, jde-li o mládež a o vychování
její? V mládí je duše pro každý dojem
nejvýš vnímavouux
Co v mládí člověk do duše své přijímá1
to obyčejně nevyhladitelným“ dojmem vryje
se do srdce jeho a po celý život má vliv
na jeho smýšlení. Proto velice na tom zá—
leží, aby básnická díla, s kterými v onom

věku se zabývá, byla dokonalá avšem po

žadavkům, jak co se týče náboženství,
tak co se týče mravnosti, odpovídala.
Jestliže některý básník věci nedůstojné
o božství podává, rozhodně protestuieme
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proti němu a dílo jeho odmítáme; za žádnou
cenu nedovolíme, aby učitel při vyučování
takového díla používal.
A kdyby tato díla sebe krásnější na po
hled se zdála a od sebe většího množství
čtena byla. tím méně smíme je dáti dětem
svým do rukou, čím co do formy jsou do
konalejší; nebot čím dokonalejší co do formy
býti se zdají, tím škodlivější jest jejich pů
sobení. Každý, kdo je čte, naučí se z nich
chyby své a poklesky omlouvatí, jelikož se
přesvědčil, že ani lidé, kteří se mu staví za
vzor umění a ctnosti, nebyli prosti takových
převráceností. Takové básně musíme tudíž
od mládeže vzdalovati. nebot jinak ku mra
vní zkáze by ji přivedly.:
A Qninlilíán (1- r. 118 před Kristem)

praví ve své »Insiitutio oratoríac

1., 8.:

»Především musím na to důrazně upozor
niti, že duše mládeže jako nějaká prázdná
nádoba dychtivě přijímá vše, co se jí po
dává; proto třeba s velikou péčí k tomu
přihlížetí, aby spisy, kterými se obírá, ne
jen ušlechtilou řečí byly psány, nýbrž —
co jest daleko důležitější — aby mravně
byly bezvadnými. Četbu dramatických a
lyrických básníků možno doporučovati, ale
jen pod tou podmínkou, když se učiní ur
čitý výběr a to nejen mezi básníky," nýbrž
i mezi jednotlivými částěmi jejich spisův.:
Doznati jest každému nepředpojatému,
že vinu nynější mravní pokleslosti nese
hlavně vedle špatné společností — špatný,

zkažený tisk.
Vzdalujc-li rozumný otec od dětí svých
nebezpečnou četbu, nikdo mu toho nevytkne
ve zlé. Činí tak na základě svého přiroze
ného práva: lásky k dětem.
Církev jest matkou věřících. Zakazuje-lí
svým věřícím četbu knih, mravům neb víře
nebezpečných, činí tak na základě božského
práva přirozeného i kladného. Je-li to »zotro
čování duchac, pak i všechny zákony,
mravy a pravidla, nesoucí se k záchraně
hmotných a morálních statků člověka byly
by potlačováním svobody a znásilňováním
ducha.
Co se týče indexu, syllabu a censury,

přiznává Jentsch v článku »Index und
Syllabus: (v časopise »Zukunftc; Berlin
14. September 1907) zcela otevřeně, žc ka
tolická církev u vědomí, že je ustanovena
starali se o duševní bloho věřících, iednati

může a musí tak, jak jednala a jedná.
Ba co dále dí? —- »Bylo by velkým dobro
diním, kdybychom i pro jiné vědy meli
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jakýsi mezinárodní tribunál, na př. nějakou
akademii, která by čas od času oznamov
vala: Ty a ty věty uznávají se souhlasně
ode všech autorit; tyto jsou od většiny od
borníků zavržená; při těchto mínění jsou
rozdělena. Přírodovědecká akademie na př.
nyní nebo již před několika léty by pro
hlásila: »Učení Haecklovo není. jak mnohé
noviny a populární spisy namlouvají, uče—
ním většiny biologů..
Jentsoh tedy docela otevřeně přeje si

jakousi mezinárodní »kongregaei indexuc
i pro ostatní vědy. A to v zájmu vědy
pravé; v zájmu osvobození ducha lidského
od vědeckých bludův.

lsvobodomyslní soudcové Ameriky uznali
právo církve zakazovati knihy víře a mra
vům věřících nebezpečné. Dr. Schneider

ve spise »Die neuen Buchergesetze der
Kirchec str. 95 uvádí příklad, jak ame

rické soudy osvobodilybisknpa. jenž bylža
lofua'nod redaktora na náhradu škody,
kterou zápovědí časopisu utrpěl. Osvo
bodily ho z důvodu, že biskup jednal dle
své povinnosti mocí svého úřadu.
Jentsch, jakkoliv přiznává církvi právo
zkoumati a zapovídati knihy víře a mra
vům nebezpečné, vytýká římským kongre
gacím, že si nedají práce, aby náležitě pro
zkoumaly knihy; že jen na základě pouhé
denunciace,_po povrchním přečtení knihy
odsuzují.
Je oprávněna tato výtka? — táže se
autor a na základě konstituce Benedikta XIV.

»Sollicita ac providac,

v níž předepsán

postup při zkoumání a censuře knih, po
pisuje, s jakou pečlivostí, obezřetností a od
bornou znalostí počínají si kongregace při
censuře jednotlivých knih — a jak tudíž
nespravedlivou jest výtka Jentschova, která
jediné z naprosté neinformovanosti mohla
vzniknouti.

Z důkladného pojednání autorova vy
jímám pouze kratičké vylíčení postupu,
jaký dle nařízení Benedikta XIV. zachovává
se v kongregaci indexu při posuzování zá
vadných knih.
Kniha podezřelá odevzdá se sekretáři
kongregace indexu. Sekretář žádá od toho,
který knihu k censuře předložil důvody,
pro které by měla býti zakázána. Sám pak
důkladně (»haud perfunctorie pervolvetc)
knihu pročte, aby seznal, zda důvody udá
vané jsou pravdivy a vyžádá k tomu ještě
posudky dvou konaultorů.
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Souhlasí-li tito, »quod liber censura et
nota dignus sit-, odevzdá se relatorovi, een
sorovi. Relator musí býti odborník — »il
lius nempe facultatis, de qua in libro agitur,

peritusc.
Ten podá podrobný písemný posudek
o knize a zároveň označí závadná místa.
Kniha i posudek censorův odevzdá se kon
sultorům, kteří při společné poradě — in
congregatione praeparatoria — o knize a
posudku censorově rokují. Při tomto sezení
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propouštějí nebo odsuzují. Sekretář podává
pak zprávu o celém stavu věci papeži,
který pronáší konečné rozhodnutí.
Připomenouti sluší, že rozhodnutí kon
gregace indexu, byt i byla potvrzena a

schválena od papeže, nejsou rozhodnutím
ex cathedra; nejsou tedy dogmatickým,

neomylným rozhodnutím o učení ve knize
obsaženém. nýbrž jen prohlášením (judieia
disclplinaria), že kniha z jistých důvodů
víře neb mravům věřících je nebezpečná a
musí býti přítomem sekretář kongregace in— zároveň její zápovčdí.
Z nařízení konstituce Benedikta XIV.
dexu, magister palatii a nejméně šest kon
sultorů zběhlých v oboru, o kterém se v jasně vysvítá, s jakou objektivností a pe
člivostí počíná si církev při zkoumání závad
knize jedná. Sekretář sepíše protokol o úsud
cích konsultorů, protokol ten i s posudkem nýchknih,nic jiného nemajíc na zřeteli, než
censorovým odevzdá kardinálům. Ti pak při blaho věřících, aby na víře neb mravech
(Dokončení)
společné poradě o knize jednají a buď ji škody nevzali.

telské houfnice proti klerikálnímu nebezpečí.
Pod zvukem vánočních zvonů v duši zjihlo
i srdce pisatelovo. Správně píše na př., že
ručitelská otázka hmotná nebude nikdy
Přátelům španělského volnomy zdárně řešena bez rozvíjení vnitřních otá
šlenkáře a anarchisty Ferrera. Konser zek mravních. Z kvalifikace práce kvalifikuje
vativní tisk zahraničný a po něm i náš se celý stav. Jak mimoškolní působení uči
»Cechc (31. prosince minulého roku) při telovo kvalifikuje se před veřejností, tak po
suzován vždy celek a tím směrem poroste
nesl—zprávu. že liberální a republikánští po
slanci vyžádali si na španělské vládě vše též závažnost učitelských otázek v očích
chna soudní akta o processu, jímž byl an interessované veřejnosti.: — K tomu po
archista Ferrer odsouzen k smrti. Vláda znamenáváme jenom tolik, že práci učitel
ochotně jim tato akta vydala. A poslanci stva je třeba oceňovati na vlastním učí
odevzdali je svému stoupenci, advokátu a telském poli, a tím je — škola. Její ny
poslanci asturskému, Melquiadoví Alva nější výsledky naprosto však nejsou takové,
rezu, aby je důkladně prostudoval. Tak jak se o nich často horuie a básní, a bylo
měla býti zahájena veliká akce, směřující by na čase jednou nepokrytě & otevřeně na
k obnovení processu a očištění památky ně posvítili. V zájmu školy samé Nebot již
Ferrerovy. Čtvrt roku studoval Alvarez vše ta okolnost, že výchovné poslání školy valně
chny soudní spisy, sám pátral a vyslýchal. se přeceňuje, nutí, aby se reelně o výsled
A po zevrubném prostudování všeho, plo cích moderní školy přemýšlela. Známý ně
hlásil tento advokát a poslanec, republikán, mecký myslitel, bystrý Hilty, ve své knize
že process proveden zcela dle platných zá »Štěstíc (strana 285. ) praví o moderní škole
konů a že nestala se ni věcná ni formální tato slova: »Účtování o tak zvaném školním
vzdělání dojista se dostaví. Tnžme se jed
chyba v soudním řízení proti Ferrerovi.
Stalo se mu zcela po právu. — O tom nou: Co nynější škola poskytuje a co nám
naše lžípokrokoué listy ani slova. U nás béře? Béře nám veliký díl našeho radost
stále ještě se bude volati: Sláva mučedníku ného mládí a naší tělesné svěžesti. Béře
nám naši dětskou víru a naši přirozenou
Ferrerovi, a učitelské listy ve svém kama
rádství :; tak zvanou »volnouc myšlenkou svobodu. Přivádí nás v první styk se špat
budou prohlašovati Ferrera za svého světce nými lidml a poměry. Ničí jak jenom mo
žno všechny vlohy originality a genia. Učí
& patrona.
Vánoční úvaha »Českého Učitele.. množství věci pro pozdější náš život ne
Uvodník orgánu ústředního spolku jednot potřebných, často i klamných atd.: — Byt
slova tato" nebylo lze plně podepsali, přece
učitelských tentokrát valně se lišil od ob
r.
vyklého střílení z nejhrubšího kalibru uči slušelo by o nich uvažovati.

SMĚS.

Strana 24.

VYCHO VATEL

Má—livýpomocný katecheta býti u.
vádčn v úřad učitelský-čili nic? — Na
škole X. byl nově ustanovený výpomocný
katecheta z nařízení ředitele ústavu po celý
školní rok 1905—6 uváděn v úřad učitel
ský. Když počátkem školního roku 1905-13
byla o tom uvádění podána zpráva velesl.
zem. škol. radě, nevzalo jí tato na vědomí
jako o ostatních supplentech a když po
uplynulém školním roce podána velesl. zem.
školní radě žádost, aby výpomocný kate
cheta N. N. byl dalšího uvádění zproštěn
jako ostatní supplenti, kteří sním současně
byli uváděni, nedošlo obvyklé vyřízení: Vele
slavná zemská školní rada dala svolení atd ,

nýbrž: Pokud se týká P. N. N. béře se

na vědomí zpráva ředitelstva, že od dal
šího uvádění jeho bylo upuštěno.
K tomu se připomíná, že zmíněný vý
pomocný katecheta N. N. ve školním roce

1904— 5 byl výpom. katechetou na reálce
Z. a ve školním roce 1903— 4 učil na
škole měšťanské.
A ještě něco: když počátkem letošního
roku školního 1900—7 řediteljedné střední
školy pražské nařídil uvádění nově jmcno
vaného výpomocného katechety (dra boho
sloví) v úřad učitelský a p. zemský inspek
tor přišed na ústav a o tom doslechl, řekl
přímo řediteli, aby od uváděni bylo upu
šlěno.
Na objasněnou, proč pan zemský in-'
Spektor rozhodl jinak než ustanovil ředitel,
uvádíme toto: Každý bohoslovec v Praze
poslouchá po celý rok výklady katechese
paedagogické a mimo to chodí na ústav
učitelský, kde v I. semestru je přítomen
katechesim professora náboženství a II. se

mestru mívá sám 2—3 katechese samo

statné, bývá přítomen katechesím svých
kollegů, podává o nich docentu katechetiky
své dobrozdání atd., což vše u světských
supplentů středoškolských není. Nad to ka
ždý novosvěcenec pobude zpravidla 1—2
roky v duchovní správě. .. než se stane
výpomocným na škole střední. To vše měl
asi pan zemský inspektor na zřeteli.
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to neurčí, ustanoví to úřady samy (to zase
všecky ony listy zamlčely). — Nehodilo se
jim to do krámu!
—e

K obraně naší pro rok 1915darovali:
125 K, splatných v 5 letech: Tom. Škrdle.
předseda Tiskové Ligy; po 100 K, splat
ných v 5 letech: Msgr. Jos. Bernat, čestný
kanovník a probošt na Mělnlce; klášter bene
diktinský v Břevnově; Lamb. Ludvík, em.
bisk. vikář v Horažďovicích; Fr. Václ. Bu
beník, provinciál řádu kazatelského v Praze,
a rod Šetinův, z něhož upsali po 10 K:
Vinc. Šetina, soukromník ve Výrově u Pfe
louče & Emilie Šetinova. ind. učitelka tamže;

30 K: Fr. Šctina, c.k. assistentvúč. de
partementu c. k. minist. obchodu ve Vídni;

50K:

Vinc. Šctina, administrator fary v

Babicích; po 50 K, splatných v 5 letech:
Jos. Charvát. farář ve V. Čakovicích, Pavel
Jirounek, farářvDeštné; Al. Kašpárek, kníž.
arcib. vikar. tajemník a děkan v Českém
Brodě, Štěpán Dvořák, děkan ve Skuči;
Josef Prášek, deficicnt v Garsu v Dol. Ra
kousích; Ludvík Seyvalter, farář v Čeče
licích, P Gerlak Dvořák, převor a P. Loh.
Schmidt, kapitula'r na Strahově. Hotově 50 K
složili: Jan Rihánck, ředitel k. a. semináře
v Praze, a Ign. Zháněl, farář v Troubsku u
Brna, první Moravan. (Pokračování) Další
úpisy přijímá: Tom. Škrdle, pokladník Tiskové
Ligy, v Praze čp. 570-l.1

Konkurs.
Tisková liga v Praze, čp. 570-11., Žitná
ul. 26 n., vypisuje konkurs na populární spis
o Mistru Janovi Husovi. Nejlepší práce obdrží
cenu 150 K. druhá 100 K, třetí 50 K. Po
pulární spis o Husovi musí býti vědecky
založený a zvláštní zřetel budeme míti k tomu
dílu, jež nám přinese o Husovi něco nového,
dosud neznámého. Všecka důležitá tvrzení
o I—Iusoviafjsou citáty ze spisů a pramenů
doložena. Spis může obsahovati asi 4—5
archů formátu »Husitství ve světle pravdyc
a konkursní práce přijímají se do konec

školních prázdnin r. 1011. Spisovatel musí
býti na práci své pro veřejnost plným jmenem
podepsán.
K posouzení konkurenčních prací zvo
lena
bude zvláštní komise a kdyby žádná
Nepoctivost jisté žurnalistiky. Mi
nisterstvo kultu a vyučování rozhodlo jak práce nevyhovovala, nebude žádná vypsanou
známo dne 15. září 1910, čís. 37.073, že cenou poctěna.
0 M. Janu Husovi budiž psáno spravc
nemusí bezkonfessíjní dítě bczkonfcssijního
otce navštěvovati vyučováníkatolíckého (listy dlivč & šetrně.
V Praze, dne 10. ledna 1911.
ony však nesprávně referovaly »náboženství
vůbeca), ale otci nařídilo, aby určil, vjakém
Tomáš Škrdle,
v1. Hálek,
ed.seda
náboženství má se dítko vyučovati, & pakli
jednatel.
Kniheskámn družutva Vlut v Praze

ČÍSLO 3.

v PRAZE, dne 1. února 1911.
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Nepostačitelnost intellektualismu v morálce a náboženství.
Napsal biskup O. PROCHÁSZKA. — Přeložil prof. Dr. LUB. PETR.

Těžiště života nespočívá v poznání, nýbrž v činu z něho plynoucím, v činu
speciňcky lidském, to jest v činu vědomém, osobním. mravném. Chyba všeho
jednostranného intellektualismu záleží vtom, že intelleklualism :“mravný život
výlučně převádí napojmy, stavi definice na místo života a nepozoruje, že ab
strakce nejsou s to, aby vystihly teplý, kolující život se všemi jeho hodnotami.
V ethice mají pojmy a definice své náležité oprávnění; ale morálka není
naukou, nýbrž činem, morálka nesmí v úvahu bráti člověka abstraktního, nýbrž
konkrétního, tak jak žije a jedná. Vlastním obsahem morálky jest čin; pouhými
pojmy se život vyložiti nedá. Tak na př. školní definice“ člověka jako bytosti
rozumné (animal rationale) není než bezkrevnou abstrakcí, která nestačí, aby vy
světlila jednotlivého člověka z tisíců vláken utkaného & aby dostatečné světlo
vrhla na souhru činitelů, již jeho mravné jednání určují.
Rozumný život jest také životem citovým, v němž stajeno jest mnoho neuvě
domělého, pudového. v němž silně spolupůsobí tradice a zvyk; jest ve svých
rozhodnutích sice svoboden, ale spolu podléhá mnohým vlivům. Člověk usuzuje
rozumově, ale obsah a zabarvení jeho myšlenek & úsudků jsou ve veliké míře
spoluurčovány řečenými složkami. Pocity, nálady. schopnosti, to všechno spolu
působí na konkrétnou skutečnost, jejíž pojmové obsáhnutí tvoří teprv definici
člověka. Jak vidíme, jest živá skutečnost tím jen naznačena, nikoli 'však vy
čerpána.
Ve skutečnosti člověk nikdy není tak od společnosti oddělen jako jeho ab
strakce, nýbrž jest integrující částí společnosti; na jeho pudy, náklonnosti, vkus
působí rod, vychování, návyk, mrav, řeč, umění, práce, okolí. Kdo chtěl by pře
zírati v obecném mínění & cítění mocné činitele našeho mravného života, nebo .
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kdo chtěl by popírati, že dějiny racy, život dřívějších generací vtiskují individuu
charakteristické známky? Těmito neosobními živly lze vysvětliti rozdíly v úsud'
cích a v osobních hodnotách jednotlivců, rodin, nářodů a věků; ony poskytují
takřka duchovní ovzduší, klima, jehož vlivu duše bezděky podléhá. a tvoří značnou
část irrationálního v člověku,jenž sluje animal rationale.
Jest zřejmo, že souhrn těchto vnitřních konů nemůže býti vyčerpán ani
pojmem ani definicí; tak tomu jest ve všem. Pozorujeme-li jednak chudé pojmy,
jež vysloveny jsou v definicích morálky, vědomí a svobody, jednak život po
mnohých stránkách irrationalni se svou bohatostí nálad. polovědomých nebo vě
domých vjemů, pudových nebo dobrovolných snah. pak vtirá se otázka: Co jest
to, co na váhu padá, co ve vnitřním světě hraje rozhodující úlohu? Mně jest
odpověd jasna: To může býti jen čin, čin mé vůle, jímž se moje Já, můj
osobní svět od ne Já, od neosobního & čistě pudového liší, a vlastní tvářnosti
nabývá.
Svým činem budují svůj vnitřní svět, jenž není myšlenkou a představou,
nýbrž skutečným faktem, nikoli rozumovým odleskem, nýbrž vnitřně prožitou,
. vůlí-konkretně zachycenou pravdou. Zde tedy tkví těžiště života. Jest naprosto
nezdravé počínání inlelleklnalísmem zaviněné, jestliže zabýváme se planým slo
víčkařením a do pozadí odslrkáváme toto osobní, mravně a činné osvědčování.
Lidstvo instinktivně nedochází vnitřního uspokojení v různých filosoňich, jichž
moudrost si namnoze odporuje. Ale přes to 5 této strany si pořád ještě příliš
mnoho slibujeme; hloubáme, hledáme a. čekáme, & zanedbáváme zatím pravé
umění životní, vnitřní čin, jenž myšlenku v citu & vůli oplodňuje a zhodnocuje.
Náš mravní svět není nic přírodou h_otově daného, nýbrž jest říši svobod
ných dobrovolných iorem, jež musíme si sami utvořiti a vybudovati. Vegetativné
a živočišné bytí odehrává se ve vázaných formách, život však spočívá na speci
ňcky lidském stupni byti, nikoli na pouhých reakcích; přes ty se přenáší & do
stává svou hodnotu od stupně svobodné sebeúpravy. Kant praví: »Jakou cenu
—má pro nás život, jestli jen tím je odhadován, co požíváme, lze snadno uhod—
nouti: klesá pcd nullu. Nezbývá tudíž, než hodnota, kterou sami svému životu
dáváme tím, co nejen činíme, ale tak nezávisle na přírodě, účelně činíme, že
s:;ma jsoucnost přírody jen pod touto podmínkou může býti účelem.
Kdežto na spodních stupních života všecka činnost jen pudem jest určo
vána, rozum osvobozuje člověka od tyranie čistě pudových projevů života, ote
vírá mu daleké perspektivy, staví mu cíle a úlohy, aby se uplatňoval a svému
života dával tvar i obsah.
Principem této vytvářející činnosti jest individuelní svoboda. Docela výji
mečný princip, jenž na zemi přísluší jediné duši; nositelem a správcem tohoto
principu jest Já & děkuje mu za. vládu nad světem vnitřním.
Svobodu vůle vysvětlovali pudovými, zvířecímiprvky, nebo vhánětiji v pouta
determinismu. není než počínáním čistě intellektualní metafysiku pěstujícím; po
čínáním, jež špatně vyjímá. se i u těch, kdo jevy tohoto světa mechanicko-mo
nistickým způsobem vykládají. Jest to operování s pojmy, jež zkušenostem na
šeho vědomí přímo odporují. Na základě těchto zkušeností můžeme klidně při
znati, že sice klieny svobody vysvětliti s to nejsme — jakož vůbec do podstaty-.
věci vnikati nemůžeme — že však individualní svobodné vůle přes to směle mů
žeme hájiti, ježto v ednání, v činnosti projevuje se tato vnitřní svoboda jakožto,
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nesporný fakt, jakožto princip svobodně formující a tvořící. Jest to empírismus,
jemuž se poddáváme. Nač pořad vraceli se k abstraktnímu pojmu svobody a věčně
disputovati o její možnosti, když nám čin vědomí svobody, tudíž víc pravdy
prostředkujc než spekulace?
Úkolem člověka jest tedy čin, svobodný čin vůle, jenž vlastní vnitřní svět
tvoří, jenž tíži trpné neuvědomělosti. brzdivé vlivy zvyků a přejatých náklon
ností překonává a vědomí cenněji, bohatěji, ušlechtileji utváří. K dobru směřující
vůle, vnitřní morální smýšlení propůjčuje jednotlivému činu obsah a hodnotu a
vede k oné morálce, jež není jen věděním a poznáním, t.j. abstrakcí, nýbrž kon
kretně provedenou, osobně zachycenou pravdou. Osobní cítění a chtění, vlastní
forma, vlastní iniciativa, slovem celá osobnost a její vědomě uskutečněné smý
šlení jsou v tom zahrnuty.

(Pokračování)

Filosofické důkazy o náboženském rázu mravnosti.
Ve schůzi Marianské družiny kněží přednesl Ph.Dr. EUG. KADEŘÁVEK.

Není zhoubnějšího bludu nad mínění, o kterém často slýcháme, že mravnost
nemá co činiti s náboženstvím, že náboženství jest překážkou, ba iotravou
mravnosti. Toto mínění sobě vymyslili protikřesťanšti ňlosoiové a protikřesťan
ským paedagogům předložili, kteří je ve školá:h prakticky prokazují, nevšímajíce
si neblahých následků. K protikřesťanským ňlosofům & paedagogům přistupují
posléze protikřesťanští právníci, kteří odluku mravnosti od náboženství zákonem
potvrzují.
Tomuto neznabožskému názoru o mravnosti odporujíce, hodláme dokázati,
že náboženský názor jest pravdiv, neznabožský nepravdiv. Naše důkazy budou
ňlosoňcké, čistě rozumové, čerpané z jistotných pravd, jež poskytuje ňtosoňcké
bádání o Bohu a člověku, a. ze zkušenosti o skutečném lidském životě.
Nejprve deflnujme mravnost a náboženství. Mravnost'znamena' závislost
činu právě lidského na rozumu, pravidlo života právě lidského uvažujícím, a na
vůli po této úvaze svobodně k činu se rozhodující ; znamená vztah činu ku přiro
zenosti právě lidské, kterým vztahem se liší čin lidský od činu člověka. t. j. od
činu, vycházejícího od člověka, pokud jest živočichem, a společného člověku se
zvířetem. Soudí-li můj rozum, že čin se shoduje s pravidlem ajest přiměřen při
rozenosti právě lidské, a umíním-li si svobodně jej vykonati, jest čin mravně
dobrý. Soudím-li „však, že se neshoduje a není přiměřen, a umíním-li si svobodně
jej vykonati, jest čin mravně zlý. Některé činy, na př. pohyb ruky, jsou.li uva
žovány abstraktně, samy o sobě, bez účelného vztahu k jinému činu, jsou
mravně lhostejný. Nejsou ani mravně dobré ani mravně zlé. Alejsou-li konkretně
působeny od jednotlivce za jistým účelem, jsou vždycky bud mravně dobré nebo
mravně zlé.

A co jest náboženství? Objektivně uvažováno jest náboženství poměr sku
tečné závislosti člověka na Bohu, původu a cíli jeho. Subjektivně uvažováno
jest náboženství poznání a vyznání, uznání & prokazování toho poměru. Bůh
člověka stvořil a sebe jemu za cíl vytkl; člověk má duši, která rozumem tento
poměr poznává, která svobodnou vůlí svou dle tohoto poznání život svůj spra
vovali má.

Stun-
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Pročež v tom záleží náboženství, aby člověk svůj poměr k Bohu, jenž jej
stvořil a jemu sebe za cíl vytkl, rozumem poznal & svododnou vůlí vyznával.
Poněvadž Bůh člověka celého stvořil a jemu celému sebe za cíl vytkl, odnáší se
náboženství k celému člověku, pokud sestává z duše rozumné a těla od duše
oživeného, hlavně k duši. Všemi mohutnostmi svými, vegetativnými, sensitivnými,
zvláště nadsmyslnými, rozumem a svobodnou .vůlí má člověk náboženství pro
kazovati; ve všech poměrech, i pokud jest jednotlivcem, pokud jest členem spo
lečnosti, i pokud jest pánem přírody; ale přede vším pokud jestjednotlivcem, má
člověk Boha ctíti náboženstvím.
Porovnáme-li deňnici mravnosti s definicí náboženství, musíme říci, že mrav
nost má podstatně a nutně ráz náboženský.
Dále uvažujme příčiny mravnosti, a sice nejprve účelnou.
Člověku jest přirozeno. speciňcky příslušno při svém činu právě lidském
svou vůlí směřovali k účelu povédomému. Účely, kterých jest více, jsou jedny
podřaděné, druhé nadřaděné. Jeden pak jest všem nadřaděný, naprosto nejvyšší,
ku kterému člověk směřuje přirozeně. nevyhnutelně. Prvým účelem člověka
mravně jednajícího naprosto nejvyšším jest Bůh. Než rozeznáváme nejvyšší účel
prvotní a přidružný. Prvotním účelem jest zevnější oslava Boží, která v tom zá
leží, že člověk velebnost Boží, ve tvorstvu se jevící, poznává a uznává, Bohu
čest prokazuje a se koří. Přidružným účelem jest dokonalá blaženost záhrobní,
jejímžto předmětem jest Bůh, a ku které člověk v životě pozemském se připra
vuje mravně dobrým jednáním.
Ncprávě pokládá materialismus smyslnou rozkoš za předmět dokonalé bla
ženosti lidské, rationalismus a atheistický pantheismus ustavičný pokrok lidstva,
nekonečné zdokonalování a vzdělávání, liberalismus život ve státu atheistickém;
neprávě se pokládají dobra stvořená, konečná. za předmět dokonalé blaženosti
lidské. Trvalé a plné uspokojení nalézá člověk v jediném Bohu, v poznání a mi
lova'ní Boha a v blaženém, nikterak pantheistickém odpočinku v Bohu.
Tedy z úvahy o účelné příčině mravnosti vysvítá, že mravnost má pod
statně a nutně ráz náboženský.
Druhou příčinou, která působí, aby mravnost se jevila v činu lidském, jest-'
vzor, lm kterému rozumem přiblížíme a kterým vůle naše svobodně se řídí. Bez
vzoru bychom jednali slepě, maně, nahodile a proto nerozumné, ničemně. Vzorem
naším může býti jenom osoba, bytost rozumná a svobodná, mravnosti šetřící.
Vzorem naším může býti & bývá také skutečně s prospěchem vynikající bytost
stvořená, ale ta na'm nestačí. Potřebujeme vzoru naprostého, nejrýše dokonalého,
jehož sice dostihnouti nemůžeme, ku kterému však máme pohlíželi, aby naše
činy právě lidské byly jemu, pokud možno, podobné a tím i mravně dobré.
A tímto naprostým vzorem jest Bůh. i pokud jest našim stvořitelem, ipokud jest
nejvyšším účelem naším.
Tedy z úvahy o vzorné příčině mravnosti vysvítá, že mravnost má pod
statně a nutně ráz náboženský.
'
Třetí přičina mravnosti jest forma, skrze kterou se stávají činy lidské do
brými, jest pravidlo čili norma mravní dobroty.
Slyšeli jsme, co jest mravnost, který čin jest mravně dobrý a který mravně
zlý. Tážeme-li se o normě objektivně, nejvyšší, která by veškerý život právě
lidský pořádala, která by nám objevila vniterný důvod, pro který jest všeliký čin
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buď mravně dobrý anebo mravně zlý, neodpovídají“ nám fllosňové protikřesťanští
k našemu uspokojení, na př. Spencer, jenž dobrým nazývá, co přispívá k po
všechnému pozemskému blahobytu jedincovu, anebo Hartmann, jenž dobrým na
zývá to, čím světská vzdělanost lidská se vyvíjí a pokračuje. Jejich normy za.
vrhuje ňlosoňe křesťanská, která nejvyšší normou nejbližší nazývá rozumnou při
rozenost lidskou, vzdálenou čili posledni přirozenost čili bytnost Boží. Mravně
dobré tedy odpovídá nejblíže přirozenosti lidské, posledně bytnosti Boží; mravně
zlé odporuje nejblíže přirozenosti lidské, posledně bytnosti Boží. Zde ovšem mí
níme přirozenost lidskou, jakou Bůh stvořil, tedy dokonalou. Přirozenost lidská
porušená, nedokonalá, má-li býti normou mravnosti, musí býti náboženstvím
zdokonalena.

Tedy z úvahy a formálně příčině mravnosti vysvítá, že mravnost má pod
statné a. nutně ráz náboženský.
Čtvrtou příčinou mravnosti činů lidských, totiž látkovou, jsou předměty, na
kterých se prokazuje činnost naše mravní, a kterým samým přísluší objektivná
mravní dobrota nebo zloba dříve, než na nich činnost mravní se prokazuje.
Kromě Boha, jenž jest předmětem přirozenosti lidské naprosto přiměřeným a ob
jektivně naprosto dobrým, jest předmětem člověk sám jednající, pokud jest roz
umný, dále věc rozumu postrádající, pokud se vztahuje ke člověku, bytosti roz.
umné, posléze člověk jiný, pokud jest ve vztahu právě lidském ke člověku jed
najícímu. Objektivná mravní dobrota nebo zloba předmětu jest provázena sub
jektivnou mravní dobrotou nebo zlobou jednajícího, jehož vůle svobodně se roz
hodne k tomu, co jí rozum představuje jako objektivně mravně dobré nebo zlé.
Nejbližší důvod objektivně dobroty spočívá v činech lidských samých, pokud se
odnášejí k rozumu lidskému a jemu jsou přiměřeny; posledni však-spočívá v Bohu,
jenž jest původcem všeho, co jest, a jenž tyto činy mysle, na nich má zalíbení
jako na předmětech, jež mají býti. Nejbližší důvod zloby spočívá v činech lid.
ských, pokud odporují rozumu lidskému; poslední v odporu, který má Bůh proti
nim. mysle je jako svému rozumu nepřiměřené a nechtěje, aby konány byly od
člověka.
Tedy z úvahy o látkové příčině mravnosti činů lidských vysvítá, že mrav
nost má podstatně a nutně ráz náboženský.

(Dokončeni.)

Lev Nikolagevič Tolstoj jako umělec & myslitel.
Napsal

V. H . . . &.

(Pokračování)

Oživte si v mysli některé osoby Shakespearovy — Jaga, Richarda III., neb
Hugovy, Zolovy, Dostojevského, Goethova Meňstofela, a hledejte podobný zjev
po tisících stránkách románů Tolstého! Naleznete hraběte Turbína, hráče, jenž
v souboji zabíjí, ženy unáší a svádí, s cikány hýří, dluhy neplatí. jako vichr
vpadá do města a za jasného dne. když byl celou noc pustě prohýřil, provázen
celou cikánskou hudbou vsaních opouští město;—a přece, ačkolisujet tolik svádí
k výstřednímu stilu a popisu, k líčení, jemuž moderní kritika říká »žhavé barvy.
& usmyslný koloritc, umělec tak dclikátně vyvaruje se všeho brutálního, tak po
píše hraběte Turbina s jeho kousky, že čtenář nanejvýše si myslí: Inu, veselý
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hýřit! A hrabě odjíždí provázen sympatiemi čtenáře, že ubohému Iljinovi vydobyl
zpět prohrané erární peníze zcela jednoduše, že pěstí omráčil talešného hráče
protivníka a peníze mu odňal.
Porovnejte s ním Štěpána Arkáďjeviče Oblonského v »Anně Kareniněc!
Zdravý, smyslný člověk, hráč, o rodinu se nestará, do dluhů upadá, ženu klame
a podvádí svou nevěrností, žije rozmařile, hýřivě, nic nepamatuje svých blízkých
a drahých, má péči jen o své blaho, zábavy, radovánky. Uvádím jen tyto dvě
snad nejšpatnějši osoby v celém díle Tolstého. Ale čtěte pak některé stránky
Dostojevského, z »Bratří Karamazovýchc z »Bídníkůc Hugových, a zříte, jak jiní
umělci chápali zlo, neřest, zločin, démonické, ďabelské povahy, jak pitvali přímo
hřích & analysovali jej s vlastní rozkoší (toto platí ovšem jen o některých infe
riornějších literátech a parasitech umění). Tolstoj vždy byl velice dalek toho, aby
tuto hroznou a děsnou stránku lidského života pochopil; zločinné, neřestné a in
trikánské povahy nepronikl, nevyzpytoval.
Pozorujte to zarudlé krvavé přítmí povídek Edgara Allana Poe, kde zločin
a hřích jako v teplém pařeništi se líhne, kde vášeň se strhanýma. zkrvavělýma
očima v šeru se plouží, vizte tu hrůzu a děs zbídačelých obětí vášně a žádosti
vosti, zoufalost a skřeky lidí ztracených & opuštěných — u Tolstého vidite pouze
snad špatnou náklonnost, více však slabou vůli & bezstarostnost, upřímné veselí
a dobrácký humor. Vždyť i onen loupežník v povídkách pro lid je loupežnikem
jen jménem, více vlastnosti loupežnických nepozorujeme u něho. Zna' povahy
jen dobré a slabé; povahy sobců, inlrika'nů, povahy úskočné a škodolibé, zištné
neproniká. Štěpán Arkáďjevič miluje rozkoš, pohodlí, ale možno zvátijej sobcem,
člověkem zlým, podlým? Nikoliv. On je dobrotisko, člověk sympatický a ve spo—
lečnosti milý; ale sláb, nežli by ukrotíl několik svých špatných náklonností. Tento
nedostatek — možno-li tak říci -— právě činí Tolstého literární uměleckou indi
vidualitou. Toť Tolstoj se svými nekonečnými zástupy osob milých, příjemných.
nezkažených, čestných, jež jen někdy shroutí tíha osudů podivných a drtivých.
Uvědomime-li si v čas tyto zvláštní znaky pozorovací schopnosti Tolstého,
budeme zváti je nedostatkem, vadou, chybou? Nemožno; vždyt každé dilo umě—
lecké jest i tendenční i jednostranné. V umění nám to nijak nevadí. Právě to
zvláštní a jedinečné, čeho jsme posud nezažili a nikde nespatřili, nás poutá,
ovšem, dovede-li se autor povznésti od malichernosti a nicotnosti v lidském
životě výše.
Ale situace rázem se mění, pronáší-liTolstofnazákladě své přecejen neúplné
lidské znalosti povahy morálnísondy, chCe-limora'lknreformovati. Jisto jest: »jsou-li
lidé tak dobří a čestní, upřímní i poctiví jako v jeho povídkách, jsou-li skutečně
v životě tací, možno pak i do zákonika vsunouti: »Neodpíreite zlému/a tuto
jeho pověstnou větu, a možno jim uložití taková nám nesnesitelná břemena,
jakých on vymáhá ve svých moralistních spisech.
Než právem tvrdíme, že nejsou jen tací lidé ve světě, jaké on zná a ve
své duši vidi a pozoruje. Víme, že ještě existujílsobci, lidé tvrdí, ukrutní a dá—
belsky vypočítaví, právě takový Napoleon, jehož Tolstoj přece jen nepochopil a
zkreslil. Kdo ručí nám, že nebudeme-li odpírati zlému a přemáhati je, že konec
konců takový „lago na zničeném štěstí i klidu ostatních, třeba i na zkrvavělých
trupeeh svých bližních si klidně nesedne sám a sám, i když kolem nebude jia
ného, než zmar a zničení.
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Srovnejte s jeho povahami Římany, jak je chápe Machar: sobečtí, republi
kánští Římané železem, krví, úskočností pracují k uskutečnění své světovlády
přese všechny hořkosti válečného života; a když porobili všechny sousedy, vy
dávají je na pospas vyssávání svých mistodržitelů, aby se domohli prostředků
k životu prostopášnému & zlotřilému, jemuž není v dějinách rovno a jenž je do
konale vysilil, podlomila vyhubil. Tato terost, bezcitnost, úskočnost je také
v povaze velmi mnohých lidí. A hledejte odpovědi u Tolstého, zda ty jeho pro
středky vychovatelské z »Paedagogických static dostačí k obrácení takových
povah?!
Než nechceme předbíhati. Posud máme na mysli jen jeho činnost umě
leckou; jde nám na tomto místě jen o povahy, charaktery jeho osob. —
(Pokračování)

Otázka. úpravy vyššího dívčího vzdělání
dostala se na program v tyto dny (9. a 10. m. m.) ve 42členném výboru odbor
ných sil (mezi nimiž 12 dam), svolaném od ministra kultu & vyučování hraběte
Stůrkgha. Co positivního přinese, ukáže blízká budoucnost. Při této příležitosti
však není zbytečno zmíniti se o typu, jemuž největší pozornost bude tam věno
vána, totiž o dívčím lyceu.
V Rakousku je dnes bez mála 60 dívčích lyceí a to: v Dolních Rakousích
(s Vídní) 15, v Hor. Rakousích, Solnohradech, Štýrsku, Korutanech, Kráňsku a
Gorici po jednom, v Přímoří 3, v Tyrolích 2, v Haliči 13, vBukovině 4,'na Mo
ravě 5 a v Čechách 9. Od státu není vydržováno žádné, od obci 13, od spolků
(kuratorií) 21, od privátních osob 14, od kongregací 9 a od země jedno (v Pole).
Dle řeči vyučovací jsou 34 německa, ll polských, 9 českých, 3 italská a
jedno slovinské a ruthénské. Z nich 40 mají právo konali zkoušku dospělosti a
vydávali státně platná vysvědčení. Největší počet žaček má lyceum pro úřednické
dcery ve Vídni (8. okres) totiž 572, po něm je lyceum v Černovicích 542 a na
třetím místě stojí lyceum dámského výrobního spolku ve Vídni (4. okres) 340;
mezi nimi bylo římsko-katolického vyznání 119, evangelického 37, israelského
174 a ].

Všimněme si lyceí v Čechách a jejich návštěvy letos a loni.
loni

Šestitřídní lyceum v Českých Budějovicích mělo návštěvu 186,
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

v
V
v
v
v

Chrudimi
Hradci Králové
Plzni
Jičíně
Král. Vinohradech

Čtyřtřídní

»

v Praze (vu.)

Dvoutřídní

»

na Smíchově

»

»

v Praze

letos

180 žaček.

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

202,
210,
261,
113,
275.

148
202
2l6
118
384

»
»
»
»

»

.

»

57,

103

.

»

»

—,

76

»

»

»

—

35

»

(Se 4 pobočkami)

(II.) 11 Voršilek

Viděti, že návštěva lyceí klesla. Lze to vysvětliti přírůstkem privatistek na
gymnasiích (338 proti 295 loni) a na reálkách. Kromě toho známo, že největší
návštěva je v posledních třech třídách, kam otevřen přístup absolventkám měšť.
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škol se zkouškou. Nižší třídy vykazují slabý počet proto, že návštěva jich je
vázána na školní plat, který ovšem na školách měšťanských odpadá.
Pokrokově strany jsou do tohoto typu zamilovaný; patrně v něm vidí již
dnes budoucí doménu. Zajisté i církevní kruhy mu věnují svou pozornost.
V té příčině doporučuje Dr. Schneider ve Vídni příštímu katechetickému
kongressuve Vídní, by se zabývalotázkou vyučování náboženství na dívčích lyceích.
Organisace lycea, dívčí školy střední, pochází z roku 1900. Správa vyučo
vací má v úmyslu soustavné vybudování lycea a proto vyžádala si dobrozdání
dotyčných učitelských sil již v létě.
Učitelé náboženství ovšem místo dobrozdání dali vyjádření, že návrhy, pokud
se týče vyučování náboženství, jsou věci příslušných ordinariátů. Kdyby jejich
hlas byl kompetentním, poukázali by prý na toto: Kdežto vyučování světským
předmětům v celé říši jednotně je organisováno, pro vyučování náboženství má
každá díecese svou vlastní učebnou osnovu. Kromějiných závad je tu ta, že žačky
lyceí jsou zpravidla dcery vyšších úředníkův a důstojníkův. Otec bývá často pře
ložen, dcera mění lyceum a tak jisté věcí z náboženství slyší vícekrát, jiné nikoli
Jiná závada prý je ta, že pro lycea není náboženských učebnic. Statut dbá
toho, aby ve správě lycea a výběru látky světských předmětů charakteristický ra'z
ženskosti byl šetřen.
Jak je tomu ve vyučování náboženském? V nižších třídách je zaveden ana
logicky dle škol chlapeckých středních veliký katechismus, proti čemuž ozývají
se mnohé známé námitky. V církevních dějepisech dalo by se upozornili na to, jakou
významnou roli měla žena'v apoštolátu minulosti a jaký dalekosáhlý vliv (svatá
Teresie). Pro vyučování věro- a mravouky užívá se (na školách německých)
učebnic Kundeho, který se chválí; ale opět ukazuje se na skrovný počet nábo
ženských hodin, právě v těchto dvou poslednich ročnících, kde, jak známo, vy
učujc se náboženství toliko jednu hodinu týdně. Dr. Schneider vyslovuje naději,
že episkopát rakoušký, který přijal zásadu jednotného katechismu, přistoupí i na
to, aby přijal pro dívčí lycea jednotnou učebnou osnovu. Stane-li se to, najdou
se učitelé, kteří napíší vhodné knihy. Dosud jakoby lycea dívčí byla »quantité
négligéablec.
Lycea dívčí svým počtem nebudou bez vlivu na kulturní budoucnost na—
šeho národa. Leč nebudeme se tuto pouštěti v úvahu, zda dle dnešního stavu
jich progncsa pro nás katolíky je slibná.
Máme u nás ještě jiný typ ženského studia a to je »vyšší dívčí škola:
v Praze založená r. 1864, která má značnou návštěvu; asi 500 žákyň. Učebnou
osnovu má podobnou, jaká je na podobných školách německých a lyceích fran.
couzských. Neposkytuje však žákyním přímého zabezpečení existence a proto
tento typus zůstal osamocen.
_
Proto také po jejím založení jako v náhradu byly zřizovány ústavy ke vzdě
lání učitelek a to: Státní v Praze a v Brně a soukromé v Plzni, Litomyšli
ve Valašském Meziříčí a Přerově (Morava), a paedagogii dívčích řízených řeho
lemi a to v Českých Budějovicích, Chrudimi, Kutné Hoře, Kladně, Praze a vŘep
číně u Olomouce (na Moravě).
Posléze máme tu ještě třetí typus ženského studia a tím jest roku 1890
založené v Praze soukromé dívčí gymnasium »Minervac a známé katolické gy
mnasium dívčí na Král. Vinohradech, řízené řeholí Školských sester ze. Slatiňan,
které zdárně prosperuje.
—čelz.
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tak velikých požehnání pro blaho časné.
že i kdyby v prvé řadě a výhradně pro
blaho tohoto života byla ustanovena, čet

Dr. Jos. Novotný: Index a věda.

nější a vetší požehnání ta ani býti by ne—

(VLADIMÍR HORNOV.)

mohla.

Vskutku, kam církev vkročila, změnila brzy
tvářnost země; zušlechtila život národů způ-_
sobem nevídaným, přinesla jim nové vzdě
Kdo má na zřeteli poslání církve kato
lické a nestranně pročítá zákony církevní o lání. — Křesťanská Europa stojí v čele
četbě knih, marně hledá ono »omezování civilisace & byla ostatním národům vůdkyní
vědy & duševního pokrokuc, které vytýká a učitelkou ve všem, co život lidský může
zvelebiti a zušlechtiti.
se církvi od nepřátel, útočících na index.
Ku pěstování vědy vybízí pak sv. Otec
Že církev daleko jest vzdálena toho,
aby indexem bránila pravému věde— slovy významnými: »Jellkož není ničeho v
ckému bádání, jest viděti ztoho, že ochotně přírodě, co by odporovalo učení od Boha
dává dovolení čísti knihy zapověděné ka zjevenému, naopak mnoho jest, co ho pod
poruje, a jelikož každé objevení pravdy ku
ždému, kdo o ně žádá & z důvodů věde
ckých nebo z jiné příčiny dovolení onoho poznání a ku chvále Boží samo sebou po
vzbuditi může. proto církev vše, co při
potřebuje.
Církev by však nebyla matkou věřících, spěje k rozkvětu vědy, s radostí přijme
nebyla by »sloupem a utvrzením pravdyC, a iako jiné vědy, tak dle svého Obyčeie
i
ty vědy horlivě pěstovali a šířiti bude,
kdyby na knihy, pravdě Kristově & mra
vům křesťanským odporující, neupozorňo které zkoumáním přírody se zabývají..
vala, a od věřících nežádala, aby se četby Oproti těmto vědám nevystupuje církev ne
jejich zdržovali, pokud by z vědeckých neb přátelsky, objeví-li duch lidský něco nového
jiných vážných důvodů z této zápovědi — ona je spíše nepřítelkyní nečinnosti a
lenosti, a vroucím přáním jejím jest. aby
vyňati nebyli.
Frasí doby jest tedy ono »omezování duch lidský cvičením a vzděláním hojně
přinášel ovoce.
vědy a duševního pokrokuc.
:Kdo může na shromáždění přírodo
Nelze nám tu široce uváděti doklady o
zpytců, lékařů. katolíky rozeznati od pro zásluhách katolíků na poli vědeckém. Při
(Dokončení.)

testantůPc piše Houston Stewart

Cham

berlain; »kdo odváží se tvrditi, že katoličtí
lankové ve svých bádáních jsou méně svo
bodnými, měně smělými, méně vynaléza

pomenemejen slova L. Hafingera, který píše:
»Představme si, do jakých rozpaků by při
šel nevěrecký učenec, kdyby výzkumy ka—

tolických mužů musil zavrhnouti. _Kdyby

vými ?

byl chemikem, musil by se obejíti bez Ber

Jestliže církev dle povinnosti Své staví
se proti knihám, které ex professo hájí bludy,
nauce Kristově odporujnící, zavrhuje-ll lite
raturu doporučuiící samovraždu, souboj, roz
vod manželský, tajné spolky, zapovídá-lí
knihy rozněcující nízké vášněapudy v člo
věku &ohrožující zákonný pořádek, základy
lidské společnosti, zavrhuje-li četbu knih,
kde Bůh, Matka Boží, řády a zřízení cír
kevní se tupí: tím církev neprohřešuje se
ani proti vědě ani proti duchovnímu po
pokroku, ale spíše pravý pokrok duchovní
hájí, varujíc před scestím a poblouzením,
jež neprospívá ani hmotnému ani duchov
nímu štěstí lidstva.
Kdo nevzpomněl by tu krásných slov

zelía, Dumasa. Cheureula a jiných, t. j.

Lva XIII. v encyklice »Immortalc

Dei-:

.Byt i církev katolickál toto nesmrtelné dilo
milosrdného Boha o spásu duší. . . hlavně
se starati měla, přece vychází z ní tolik a

musil by bezmála celou moderní chemii vy
nalézti. Je—li fysikem, nesměl by v učení o

elektřině přihlížeti k tomu,

co Galvani,

Valta-, Ampére, Faraday ajiní vynálezli,
téměř ke všemu, co vtomto odvětví velko
lepého dosud vykonáno. Při osvětlování
musil by sáhnouti k lojové svíčce, nebot
stearin přijímá z ruky katolíka Chevreula.

Elektrické plameny musil by zhasnouti.
nebo! sílu elektrického proudu nemůže
naznačili, aniž by jména zbožných ka
tolíků nevyslovil.
V astronomii musil by se zříci všeho,

co objeveno dalekohledy Frauenhofero

výmifco

vyzkoumal Herschel, Piazzí a

Secchí. — Aluminia nesmí více užívati,
vynálezcem jeho je katolík Seante — Cairo
— Deuille. V lékařství musí se zříci »je

suitského práškuc Pelletierova

chininu a
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celé bakteriologie — pochází skoro celá od

katolíka Pasteura.

— Zkrátka není oboru

vědy, v němž by katoličtí mužové neosvěd
čili se jako hlubocí myslitelé, a můžeme s
chloubou říci, že právě na katolickém sta
novisku stojící učenci přispěli podstatně k
rozkvětu přírodních věd doby nové.: (Ho
ňnger: »Die verleumdete Mutterc, Regens
burg 1904 75 a násl.)

Ročník X)“ 1.

Recensi o knize Dra Novotného »Index
a vědac lze ukončiti plným uznáním, že
autor nejen otázku indexu v ní dokonale a
všestranně objasnil, ale i na širokých zá—
kladech podal zdařilou apologií kuturní čin
nosti církve.

Jednatel Petr sebral. jak mu bylo ulo
ženo, potřebný material k akci, aby nařízení
ministerstva ňnancí, dle něhož léta dle 59.
zákona ze dne 24. dubna 1907 do kvin
kvenálek započítaná nemají býti vpočitávána
»Českému Učitelíc, orgánu ústředního do pense, bylo zrušeno. Návrhy jednatelovy
spolku jednot učitelských. jako se již od v té věcl byly jednomyslně schváleny a
počátku nelíbil školský referent v zemském jednatel pověřen úkolem, aby sebraný ma
výboru, nejdůst. pan prelát Dr. Burian,
teriál zaslal neprodleně vídeňskému ústředí
tak se mu rovněž nelibí osoba nového mí a dorozuměl se s ním o dalším postupu.
stodržitele J. Excel. hraběte“ Thunu. »Oba
Jak předseda oznámil, bylo jim ústřed
kl'erikálové, oba nepřátelé školy, dusící kaž nímu spolku vídeňskému sděleno, že pražský
dou volnou myšlenku.: Kolika učitelům a odbor vítá jeho usneseni. aby valná hro
kolika rodinám ndp. prelát svojí přimluvou mada roku 1911 konána byla vPraze. Ví
vymohl zlepšení existence, o tom pokrokový
deňský odbor má v nejbližších dnech schůzi,
orgán nepřinesl nikdy ani slova. _e nyní v níž bude o programu & podrobnějších
žádosti za úpravu platů nejsou dosti rychle modalitách valné hromady rokovati.
vyřizovány, toho příčinou nejsou zbědované
V příčině ukončení semestru v den 31.
zemské finance, ale jediné prelát Dr. Burian. ledna, jenž připadá na úterek, byli katoličtí
A nebude v milé naší vlasti lépe, dokavad
poslanci před odjezdem do Vídně upozor
n převezme tuto zemskou funkci p. K. V. něni, že by udělením prázdna ve středu do
Tuček, redaktor »Č. U.: a člen výboru Vol. poledne — 2. února jest svátek — získány
myšlenky. Ten svým mocným slovem vy byly žactvu tři dni prázdnin, jež jsou zvláště
kouzlí přes noc ráj, kde dříve byla holá žákům z venkova tim žádoucnějši, že nej
poušť. — A nový pan místodržitel — již blížší sva'tky velikonoční jsou letos až v po
tím, že bude ve Své známé energii státi na lovici dubna. Poslanci slíbili v té věci u mi
tom, by platné školní zákony se plnily a nisterstva. vyučování intervenovali.
škola nestala se doménou každého potrhlého
K dotazu profesora Pastora, v jakém
nebo mnohomluvného, nezkušeného učitele stadiu iest akce ústředního spolku loni za.
volnomyšlenkáře, budí nedůvěru pokrokového hájená & k dosažení výhodnějšího započí
orgánu. » . U.: svoji úvahu o novém p. távání let v kněžském úřadě mimo státní _
místodržiteli uzavírá, do pythického hávu službu prožitých směřující, odpovědčno bylo,
skrytou, ale jinak zcela bezvýznamnou a že pražskému odboru dosud nic není známo.
planou větou: »Proto vzrůstá a sesiluje se Jednatel učiní o záležitosti té dotaz u ví
naše pozorná ostražitost a důrazně vystu deňského předsedy spolku.
puji jisté akutní úkoly naší organisace.
K žádosti jednatelově schváleno bylo,
Na ty jisté akutní úkoly je celá veřejnost aby dáno bylo do tisku provolání, všecky
česká, která již je syta této jalové a na
středoškolské učitele náboženství ke vstupu
fouklé pokrokovosti, velmi zvědava.
7.
do českého odboru vybizející a aby bylo
Z českého odboru středoškolských pánům katechetům středoškolským rozesláno.
professorú náboženství. — eskýodbor Na konec schválena byla jednateli zpráva
středoškolských professorů náboženství konal účetní, dle níž úhrnný příjem za rok 1910
dne 17. ledna v k. a. semináři svou ob obnášel 356 K, vydání 350 K 56 h. Ve
dobní schůziJPřítomni byli pp.: Miiller, vydání zahrnuto jest 176 K, jež byly jako
Dr. Oehm. Kocmich, Šprongl. Trnka, Pastor, členské příspěvky a z části jako předplatné
Verich, Růžička, Soldát, Dr. Farský a Petr. na »Christlich-paedagogische Bliitterc ústředí
Omluvil se prof. Skopec.
vídeňskému zaslány.
Jednatel Lab. Petr.

SMĚS.
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Některé věty o výchově nábožen
ské. — Dr. Fórster, univ. prof. v Cury
chu praví: »Duše lidská potřebuje mrav
ního názoru tak nutně, jako krev kyslíku. —
Mravní popud musí býti sta'le prohlubován
n upevňován popudem náboženským.: —

Et. Krásnohorské

praví: »Ten, kdo po

pírá význam náboženství ve výchově, obe
lhává sám sebe a mluví jako slepý 0 bar

vách.: — Lindner praví: »Nábožcnstvíto
bylo. které Komenskému dodávalo síly mravní
když veškeré jiné podpory pod ním kolísati
počaly.c

K otázce koedukace:

mas

učebné & názorné. Sál pátý :; šestý zná
zorňovaly školní zařízení učebných síni vys.

škol i škol obecných a j. Sedmý a de
'vátý sál předváděl fysíka'lní cvičení žáků
a učebné apparáty vystavené od firem. Dc
sátý sál byl věnován vyučování biologi
ckému a podával odbornou literaturu, ná
zorné tabulky, praeparáty, modely, květenu,
zvířenu, illustrace školních výletů, školní
zahrádky, práce žáků (kresby, praeparáty)
zvlášte z gymnasia ze Cvikavy. V jede

náctém sále byl znázorněn stav vyučování
kreslení výkresy žáků. ve dvanáctém po
V »Přehleduc dobizny, poprsí, ve třináctém modely ná

řadí tělocvičného, hry a sport. Ostatní sály
představovaly vnitřní i zevnitřní strukturu růz
ných školních pracíjako: vyšších škol chla
peckých, škol obecných (byl tu i grammo
ten, který reprodukoval písně 3—4hlasné
obecných škol berlínských), škol středních,
paedagogií (mezi nimi i královský katolický
seminář pro učitelky v Arnsbergu ve West
fálsku). zařízení školní pro děti abnormální
(mimo jiné i lesní škola v Charlottenburgu,
dále pro slepé, pro hluchoněmé), školství
pokračovací (mimo jiné zemědělské školy
pruské), vyššílškolství dívčí. Konečně tu
Německá výstava vyučování na svě— byly tři sály, které představovaly praktickou
tové výstavě v Brusselu roku 1910. práci, která se robí na školách obecných,
středních
i vysokých, na př. umění práce
Na světové výstavě vBrusselu chtěli Němci
zahraniční podati obraz celého svého kul chlapecké, dívčí, vyučování domácích prací
turního života. Proto vystavili nejen díla (byla tu i školní kuchyně). K nahlédnutí
svého umění, řemesel, průmyslu aj.. ale byly vystaveny i práce; na př. diktáty, kra
sopis, pravopis, počty a to vždy po třech
i vyučování; a to ve 23 sálech. První sál
skýtal obraz působení královské university exemplářích: velmi dobrý, dobrý, dostatečný,
práce ahíturientů a protokoly zkoušek. Zvlášt
Bedřicha Viléma v Berlíně. Mimo to byla
ní sál byl vykázán školní hygieně. O hlav
tu též biblíothéka jedna pro učitele adruhá
pro žáky vysokých škol. Tato měla v celku ních zjevech hygienických německého škol
7 oddílů; a ač uspořádání její ve mnohém ství ínformoval materiál nástěnných tabuli
zasluhuje chvály, přece dlužno litovati, že ze 468 míst. Také tu byla síň školní lečby
mělaráz význačně protestantský. Katolických se vším, co znázorňuje péčí o zdraví, kte
autorů byl skrovničký počet, výslovně proti rážto péče má prý býti druhou násobílkou
dítěte a mimo jiné je kořenem zdravého ná
katolických bylo dosti. Na tuto jednostran
nost právem poukázal časopis »Kólnische roda. Z vystavených předmětů pozoruhodný
Volkszeitungc. Druhý sál pro zeměvědu byl model desinfekční skříně pro knihy půj
čované dle Findla. Katalog výstavy ve svém
měl vedle globů (politických, geologických
a tysíkálních) hojně nástěnných map, at resumé praví, že výstava ta, ač ještě ne
úplná, přece mnoho podala k názoru o ve
lantů, plánů, obrazů, reliefů a j. Třetí sál
—ek.
představoval malou skupinu: »Labe a jeho likém rozvoji školství.
význam pro Drážďanya ze školního musea
Bohatství evropských národů. Jao
drážďanského. Skupina ta obsahovala mo ques Bertillon uvádí v »Jou'rnal de París<
dely, plány, fotografie, květenu, zvířenu, sratistíku, dle níž nejbohatší zemí je dosud
praeparáty. práce učitelů i žákovské na the Anglie, ačkoli Francie je bankéřem celého
mata: Labe ajcho břeh v pravěku, význam světa. Bertillon svádí to na průmysl francouz
jeho geologický. zeměpisný, obchodní, prů ský, který se nedosti rozvíjí. V té příčině
myslný & j. Čtvrtý sál byl pro pomůcky Francií předstihuje Německo. Peníze, které

(IX. strana 9.) piše professor V. Hulík:
»Směr koedukační našel dosti odpůrcův.
Poukazuje se na to, že instituce, osvědču
jící se v Americe astátech severských, ne
musí se osvědčovati v našem klimatu. Tvrdí
se, že kocdukacc má škodlivé účinky: l.
ethícké, ježto dívky stykem s chlapci, na—
cházejícími se v »létech klackovských- ztrá
cejí mnoho na své ženskosti, 2. didaktické,
ježto duševní rozvoj děvčat právě v těchto
létech je jiný než u chlapců. 3. hygienické,
neboť jemnější konstrukce dívčí nesnese té
hož kvanta práce jako chlapecká. —ek.
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Německo má, spotřebuje ve své zemi na své
podniky. Francie má proto přebytek, jelikož
nemá industriellních podniků. Bertillon ko
nečně vypočítává, kolik kapitálu připadne
cifemě ve zmíněných zemích na každou hlavu.
Primát ma' Velká Britanie 21.140 frankův,
na druhém místě je Nizozemí 16.300 fran
kův, které již ve středověku slynulo bohat
stvím. Na třetím místě Francie 13.710 fran
kův a pak Německo 9445 frankův. Rakou—
sko má cifru 4135 a-Bertillon je počítá k
chudým zemím vedle Italie a paněl, ač
doznává, že v poslední době značně se po
vzneslo.
—ck.

Statistika

tisku.

uveřejněnánedávno

od německého Piova spolku není sice pro
katolíky radostná, za to však poučná. Ra
kousko má 360 listů svobodomyslných a
90 křesťanských. Tisk svobodomyslný má
abonnentů 1,810.000. křesťanský musí se
spokojili jen se 466000. Svobodomyslné
denniky, jichž je 63, mají ciťru nákladu
1,000.000, křesťanské asi 205.000. Piův
spolek konstatuje, že všecky katolické listy
nevyrovnají se nákladu »Neue Freie Pressec,
která má ciiru nákladu 68 000 »Neue Wie
ner Tagblatt: má přes 66.000. rWiener
Journal: 12.000, »\Viener Abendblntt- 66
tisíc, »Oesterreichische Volkszeitungc 100
tisíc, »Kronen-Zeitungc 160 000, »Arbeiter
Zeitung 56 000. >Z it- 35000, rlnteres
santes-Blattc 61.000, »Wiencr Bilder:
35.000.
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tolické duchovenstvo a všecky stavy zorga
nisovaných katolíků, od nejvyšších až do
nejnižších, vČechách, na Moravě, ve Slezsku
a v různýchjiných zemích k hojným sbír
kám. jež tu rozdělíme na. čtyři díly. První

čtvrtina každého daru dá se na rozšíření
brožurového časopisu: »Husitství ve světle
pravdy: (dárce si může určiti,komu se má
tento časopis darovati); druhá na vydání
populárníhospisu o Husovi, třetí na dů
kladný vědecký spis o Husovi a čtvrtá část
se věnuje na naši korespondenci ana agitaci
proti proudům, jež jsme shora jasně nazna
čili. — Sbírky budeme konati od roku 1911—
1915 incl., i prosíme, aby dárcové upsali
dle svého postavení na rok 1911—1915,
tedy na 5 let. k tomu cili — sebe menší—
peněžitý příspěvek anebo dali nějaký dárek
jednou pro vždy. Malé dárce oznámime še
trně — obnos vynechajíce. Očekáváme, že
hlas náš v době tak vážné pronesený a
k účelům nesmírně důležitým čelící oslyšen
nebude.

Z záboru Tiskové Ligy v Praze,
dne 1. ledna 1911, čp. 570-II.

Falešní proroci. — Největší nebezpečí pří
tomnosti. Sepsal František Xav Wetzel. esky

upravil V. A. Šrámek. Knih >DčdictVí Svatoján
ského<, čís. 102. Podíl údů »Dčdictví Svatoján
skéhOc na rok 1910, č. 4. Cena 60h Tiskem kníž.
arcihisk. knihtiskárny v Praze. Nákladem Dědictví
sv. Jana NepomuckéhovPraze IV., Hradčany. Jako
Země sudetské mají 30 denníků svo— roku
loňského, tak i letos obdrželi členové »Dč
bodomyslných a žádný katolický; a ke konci dictví Svatojanského: za podíl pět spisů velice
se praví. že ani jediný katolický denník by pěkných, mezi nimiž jest i kniha tato (122 str. ),
se neudržel. Škoda, že se neuvádí příčina která po velmi případném úvodu pojednává \c
této situace katolického tisku. »Korrespon dvanácti částeich otom, že 1. Nižádný křesťan
nesmí se přidružiti ksocialním demok-atům (nehoť

denz-Blattc navrhuje, by o tom v příštím
roce v jeho >hovorněc někdo pojednal, a
dokládá: S věčně opakovaným heslem vka
tolicky a jen katolicky: nesproví se nic, a
žádat, aby lidé se obrátili nejprve k víře
a křesťanskému názoru světovému, pak že
oblíbí si katolické listy, iest naivnnstí.

Kus statistiky

náboženství.

Unie

severoamerická má asi 84,000 000 obyvatelů.
Z toho bylo roku 1906 katolíků 12.000 000,
baptistů 8,500.000. methodístů 7.000.000,
presbyteriánů ?,000. 000, židů 2,000 000
atd. K žádnému náboženství ncpřihlásilo se
jich 50 000. 000.
—ela.

Tisková

Liga vydala delší provolání

na obranu naši pro r. 1915 a projev svůj
končí: I vyzýváme katolickou šlechtu, ka—

rmísto jeho jest pod znamením kříže

-jemuž

se tito jen posmívají . . . ); ll. Nechtějí (t. j. so
cialni demokraté) Boha žádného; III. Nechtějí ni
čeho slyšeti o Kristu a jeho církvi; IV. Nechtějí
věčnosti: V. Chtějí mravnost bez náboženství.

VI.Chtějí školu beez náboženství;

Vll.

Chtějí stát pouze »lidovýc; \'lll. Chtějí lásku vol
nou,Hrozný
IX. bude
íce blýskají
než Xll.
skutkyů':
X.
k nec; se
Xl. slovy
Záchrana,
ležité buď — anebo. — Skoro každá část rozvr
žena jest na více oddílů, ve kterých z ře í a listů
socialnč-demokratických dokazuje se pravdivost
nadpisů jednotlivých částí. Pokládáme spis tento
za velice důležitý a doporučujeme ho, jakoži
»Dědiettí Svatojánskéc
co Knejvřzcleji,
podotýkajíce,
že za obnoskaždému
pouze 20
mu
každý státi údem téhož Dědictví. Za nepatrnou
tuto. částku jednou pro vždy složenou dostávají
ůdové každého roku několik cenných knih. Spolky,
rody, školy a obce platí 40 korun jednou pro
zdy. —-

Knína-karn- družina vm! v Prue.

Jos. Fabian.

ČÍSLO 4.

v PRAZE, dne 15. únorá i91i.
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Nepostačitelnost intellektualismu v morálce & náboženství.
Napsal biskup O. PROCHÁSZKA. — Přeložil prof. Dr. LUB. PE'.I'R

(Pokračováni)

Vnitřní svět jest člověka nejvlastnějším dílem; to jest: svým činem může
člověk duši svou ohyzditi nebo obléci v božskou krásu asílu. »Km'sa — zvláště
krásná duše — iesl náš stav a_náš činu a sice ještě víc čin než stav, ježto
stav vzniká z činu a člověk k tomu jest odkázán, aby se krásně vytvořil, chce—li
vlastni přirozenosti vyhověti.
Duše, jež jen trpně hledí a pozoruje, očekává světlo a teplo, pořádek a
souzvuk od světa vnějšího. Přikloníjli se k činu, již nemůže neviděti, že si sama
může utvořili život nebo smrt a že vnější svět k tomu dodává jen hmotu, jen
surovinu. Ncčinná, trpná duše jest sama ještě beztvárným předmětem; teprve
když činně a tvořivě vystoupí, pak teprv pozvedá se ve vlastním poznání ke koruně
tvorstva a ovládá svět. Teď stoupá od výše k výši, přechází od úkolu k úkolu;
úměrně se svým pokrokem uvědomuje si, že unáší ji proud činnosti do nekonečna
jdoucí & žežije život věčný.
Poznání a pozorování jsou jen přechodní stadia, jež nás mají k činu do—
vésti; člověkjest k tomu zrozen, aby myšlenky proměňoval 'v čin. Přeloženo do
morálky: aby abstrakce pravdy, krásna & dobra. uskutečňovalve svém osobním
světě vnitřním, ve svém životě. Jen pokud to činí, jest život jeho vlastním,
vítězným činem, v němž hodnoty své osobnosti zvedá a vědomé vlády nad
světem dochází. Jen tak jest v plném slova smyslu člověkem. Dnes má se zato,
že všestranně dokonalý člověk vzejde jako nutný produkt z přibývající osvěty
& rozvoje kultury, již massy v pohyb jsou uváděny a utvářen socialni pokrok.
Má se za to, že tímto způsobem jest na lidském pokolení úspěšnější výchovná
práce vykonávána, než nabádáním jednotlivce, aby osobnim činem pozvedl &vy
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budoval si vlastní vnitřní hodnoty. Oba tyto s'měry nesmí býti pokládány za
protivy vzájemně se vylučující; jim přísluší společně pracovali. ježto jsou oba
vzájemně na sebe odkázány.
Pokrok vědy, da'vova' hnutí, když bylydo ssuiin pohřbily staré názory a stará
zřízení uvolňují no'ué kulturní prvky a dávají psychologii mass nové, mocné
podněty. Jest to zvláště dílo technického pokroku a hospodářského rozvoje
v sociálním útvaru jimi způsobeném. Arci má i věda na tom nemalý podíl, jsouc
příčinou mocných proudů k novým cílům a ideálům se nesoucích. Vše to jest
nutné a také dobré.
Kdo chtěl by přestati na světovém obraze, jak jej představovala kultura
egyptská, říše římská nebo středověk? Zda neznamenalo by to zříci se všeho
pokroku a všeho životodárného vzájemného pronikání konkrétního světa a po
pudů přibývajícího poznání? Ale uprostřed velikých hnutí jest třeba stále míti
na myslí, že každá akce nutně fest konkrétní, t. j. že jest určována vědomým,
svobodným konáním jednotlivcovým, jeho osobními cíli, hodnotami a činy.
Nesmí býti zapomínáno, že veliké socialni a kulturní výhledy všeobecne. nezrušují
zákona, dle něhož každý jednotlivec svou vlastní osobnost si musí vybudovali;
davové hnutí není s to, aby nahradilo osobní čin jednotlivcůu.
Každý jednotlivý člověk zůstává konec konců vždycky produktem vlastních
činů. Hnutí mass uplatňuje lidskou raeu, ne však individuum. Rozšíření social
ního citu utváří ku příkladu zo. našich dob duchovní ovzduší, příznivé prostředí,
není'však totožno se ctnostným .jednáním jednotlivcovým; navzdor obecně
uznaným ideálům lze ve skutečném provádění sociálního programu daleko pozadu
zůstávati. Socialni cit rovná se zatím temnému očekáváni něčeho, čemu massy
dosud neumějí dáti ani jméno, ani formu, od čeho však slibují si veliké, pro
nikavé & užitečné změny.
V socialnich snech a utopiích projevuje se ona většinou jen ke vnějšku
směřující nehotovost obecného smýšlení. Od něho samotného nemůže očekávati
silný, zdravý rozvoj sociální ethiky; ten závisí vždycky v první řadě na tom,
aby si každý jednotlivec přes obecnou nehotovost zbudoval hotový svůj svět vnitřní.
Všecko totiž, co chce býti v plném slovasmyslu
zváno lidským, musí býti
jednotlivcem vědomě prožito, musí býti jeho osobním činem; bez toho zůstává
i všechen socialni cit spoutaným a nevybočuje ze stavu pouhého “programu.
Teprv svobodný osobní čin uvolňuje stajené síly a utváří z nich lidského
hodnoty.
Čím vyšším & vyvinutějším jest osobní život, tím větší jest v něm úkol
činu. Platí to i o poznání nejhlubších, metafysických základů lidského byti.
Zde jest to veliký čin náboženské odevzdanosti, jež náš rozum nejbezpečněji
vede k prvnímu principu, k prapříčině všeho bytí, sp0jujíc naši duši s věčnem
a nekonečnem. Náboženství jest především svěřením se Nekonečnému skrze čin
vůle, jenž nejvyšší hodnoty duše uvolňuje. Rozumové & metafysické poznání
Boha není tím ovšem vyloučeno, neboť náboženství nemůže se emancipovati
od pojmů. Síť metalysických svazů opřádá všecko poznatelná a odděluje všude
část od celku, relativně od absolutného, podstatné od náhodného. Konečné do
suzuje se pojmu nekonečna. náhodné, relativně pojmu absolutně nutného bytí,
ač žádná tysieká stupnice, žádné matematické počítání není sto, aby překlenulo
vzdálenosti, jež tyto pojmy od sebe dělí.
(Dokončení)

_
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Filosofické důkazy o náboženském rázu mravnosti.
Ve schůzi Marianské družiny kněží přednesl Ph. Dr. EUG. KADEŘÁVEK.

(Dokončení.)

Pátou, totiž účinlivou příčinou mravnosti činů lidských a sice hlavní prvotní
jest Bůh jako původce přirozeného zákona mravního a práva. Mravní zákon
přirozený jest zákon časný, z věčného zákona Božího vyplývající, jest zákon
lidské přirozenosti rozumné vštěpený a nevyhnutelně uložený od Boha, původce
přirozenosti lidské; jest zákon, jenž morální nutností, z vůle Boží vycházející,
předpisuje, co mravnímu řádu přirozenému, bytností Boží odpovídajícímu jest
přiměřeno. Skutečnost tohoto zákona vysvítá 1; z důkazů apríoríckýeh, jež
vedeme z pořádku mravního, 2 nejvyšší normy mravnosti. z věčného zákona
Božího, z bytností duše lidské a z bytností Boha, jenž skrze rozum lidský ukládá
vůli lidské zákon přirozený; 2. z důkazu aposteriorického, který nám podává
zkušenost o životě lidském; 3. z důkazů nepřímých, jež záleží ve vyvrácení
námitek odpůrců zákona přirozeného a v důsledku, jenž by nastal, kdyby zákona
přirozeného nebylo.
Proto jest Bůh zákonodárcem nejvyšším; člověk, pokud jest zákonodárcem,
jest Bohu podřízen. Mravnímu zákonu přirozenému odpovídá povinnost, která
má přímo vůli Boží svým důvodem a záleží v poznané nutné souvislosti mezi
šetřením mravního řádu a mezi Bohem, nejvyšším dobrem, kterého člověk
má dosíci.
_Také právo původcem svým má Boha, jelikož souvisí s jednou částí mrav
nosti, na přirozeném zákonu mravním založené, totiž se spravedlností, zvláštní
ctnosti ethíckou, od oné spravedlnosti rozdílnou, kterou se zachovává veškerý
řád ethický. Jestliže právo platí o člověku, rozum a svobodnou vnůli majícím,
a jestliže morální jednáni vychází od člověka, rozum & svobodnou vůli majícího,
nemůže právo nesouviseti s mravností. Nemůže tedy právo se neřídítí přirozeným

zákonem mravním. Tento však zákon pochází od Boha; jest tedy posledním
zdrojem každého práva Bůh. Odtud plyne, že přirozený řád právní s přísnými
právy a povinnostmi právními, na všelikém zákonodárství posítivném, lidském
nezávislý, ve vůli Boží bezprostředně má svůj původ. Na tomto přirozeném řádu
právním spočívá právo positivné, lidské.

Tedy z úvahy o hlavní prvotní účinlivé příčině mravnosti činů lidských
vysvítá, že mravnost má podstatněa nutně ráz náboženský. —
Hlavní druhotm' příčinou mravnosti činů lidských jest přirozenost lidská,
svůj původ mající od Boha stvořitele, jenž jest také její zachovatel, spolu
působitel a ředitel, nerušící lidské svobody a činící nerušením svobody mravnost
možnou.

Tedy také v této příčině má mravnost činů lidských podstatně a nutně ráz
náboženský.
Posléze jsou také vedlejši, účinlivé příčiny mravnosti a sice: různé stavy
vlastního těla, majetek statků hmotných, vlivy přírodní a. vlivy společnosti lidské.
Tyto příčiny jsou podrobeny Bohu, od něhož může a má člověk sob-ě vyžádati
pomoci, aby jeho mravnosti byly příznivy. Tedy také v této příčině má mravnost
činů lidských podstatně a nutně ráz náboženský.
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Z náboženského ra'zu mravního jednáni vyplývá náboženský ráz činu mravně
dobrého anebo mravně zlého. Vlastnosti činu mravně dobrého prvotní jsou tyto:
Čin mravně dobrý jest přiměřený přirozenosti právě lidské, srovnává se s byt
ností Boží, odpovídá zákonu mravnímu, od Boha danému. Vlastnosti druhomí,
z prvotních následující, jsou: Čin mravně dobrýjest vědomé a dobrovolné šetření
zákona Božího; zdokonaluje člověka jako člověka a připravuje mu pravou
blaženost; činí jej Bohu podobným a slouží k zevnější oslavě Boží a k dosažení
nejvyššího cíle, Boha; jest výkonem rozumné a uctivé poslušnosti, vděčnosti
a lásky k Bohu; jest povahy náboženské.
Čínu mravně zlého čili hříchu vlastnosti prvotni jsou: Cín mravně zlý jest
nepřiměřený přirozenosti právě lidské, protiví se bytnosli Boží, odporuje zákonu
mravnímu, od Boha danému. Druhotm', z prvotních následující jsou: Čin mravně
zlý jest vědomé a dobrovolné přestoupení zákona Božího, vůle Boží; činí člověka
hřešícího, jako člověka, nedokonalým a zbavuje ho pravé blaženosti; činí jej
Bohu nepodobným, okrádá Boha o zevnější oslavu a odvrací hřešícího od nej
vyššího cíle, Boha; jest výkonem nerozumné a urážlivé neposlušnosti, nevděč
nosti a nenávisti k Bohu; jest povahy protínáboženské.
Odtud nevyhnutelně následuje, že člověk od Boha dostává podle spravedl
nosti za činy mravně dobré příslušnou odměnu, za činy mravně zlé příslušný
trest. Což zajisté také svědčí o náboženském rázu mravnosti.
Tímto výkladem jest náboženský ráz mravnosti lidské filosoňcky dokázán
a plně vyčerpán, pokud se přihlíží ku přirozené ethice a ku přirozenému poměru
člověka k Bohu. Je to ráz ne nahodilý, nýbrž nutný, ne vedlejší, nýbrž podstatný,
ráz, který se jeví plněním povinností k Bohu. kterým jsou podřízeny povinnosti
k sobě a bližnímu; ráz, který veškerou mravnost proniká, tak že mravnost bez

náboženstvíjest nemravností.
Posléze připomenouti sluší, že náboženský ráz platí také o mravnosti nad
přirozené, křesťanské, což vysvítá nejen z jejího obsahu, nýbrž také z poměru
jejího ku mravnosti přirozené, jež sama o sobě člověku nejsouc uložena jest
podkladem mravnosti nadpřirozené.
Náboženským rázem vyniká mravnost P. Marie nade všccky tvory; ná
sledujme ji my, kněží, kteří jsme si ji zvláštním způsobem vyvolili za matku
a paní. Než také sv. Vojtěch, druhýlpatron naší družiny, slouží nám za příklad,
abychom svou mravnost zdobili náboženským rázem.

Lev Nikolajevič Tolstoj jako umělec a myslitel.
Napsal

V. H . . . a.

(Pokračování)

Anna Karenina s Vronským na cestě v Italii poznají Rusa, malíře Michaj
lova, jenž později maluje podobiznu Anninu. Tento malířjest nespokojen, slyší-li
chválu o sobě, že výtečně ovládá techniku malířskou, — což se mu patrně zdá
samozřejmým. Chce raději slyšeli o svých myšlenkách, o snech, o realisaci svých
inspirací. Ale překvapení, zatažení obdivovatelé právě o tom mlčí, poněvadž je
jich duševní rozhled nesahá tak daleko, aby sny a snahy umělcovy mohli po
atihnouti. Malíř nevěnuje nijaké pozornosti malířským pokusům Vronského, jenž
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pokouší se o podobiznu Anninu, poněvadž vidí v umění potřebu duše, jež
z vnitřní nutnosti, z vnitřního nutkání musí se vyjádřiti, musí se vybouřiti; toho
však u Vronského není. Proto právě Michajlov uznává malířský pokus jeho za
bezcenný, neboť Vronský miluje sice Annu, avšak upřímně tuto lásku svoji může
projeviti jinak, a naprosto není třeba malovati podobiznu.
Vronský na hotové podobizně poznal, že Michajlov postihl zvláštní krásu
Anninu. Ony individuelní, odlišné rysy, jež nám činí tu či onu osobu sympa
tickou. Pozorovací bystrost Michajlova ihned vystihla toto osobní, zvláštní zna
mení a dovedla je konkrétní formou vyznačiti a zdůrazniti. — Ostatních detailů
opomíjim, abych nebyl rozvláčným. Jenom upozorňujina názor malířůu o Kristu,
tak charakteristický. Neboť Michajlov je — Tolstoj sám. Ať onen byl malířem a
tento romanopiscem, ač oba pracuji prostředky různými, přece k témuž cíli.
V této malé episodě s malířem plně projevil Tolstoj své náhledy o umění,
takže pozdější jeho obšírná studie »Co fest umění?: jen rozvádí tyto zásady.
A tak si počínal Tolstoj v době svého květu, své zralosti. Nedbal formy, obsah kladl
výše nežli uměleckou formu. Vyjadřoval se jen tenkráte, kdy srdce jeho přctékalo
citem; mluvil vždy poctivě a upřímně ve svých knihách, a talent jeho mu pro
kazoval neocenitelné služby tím. že postihoval vždy u svých osob jich zvláštní
osobní odlišné rysy.
V prvých dobách jeho tvoření převládá opravdu jenom pozorování života
jak vnitřního tak zevnějšího. Probudil se záhy jeho pozorovací talent, smysl pro
skutečno, pro realitu; bystrý smysl pro různéinejjemnějši zjevy, přechody, přerody
života, — ale posud bez reňexi. Převládá vzpomínka na války, boje, srážky,
ranění, smrti, život na vsi i ve velkoměstě, na různá setkání s cizími lidmi;
vzpomínky na sluhy, vychovatele, služky. Již tehdy, mezi jeho dvacíti až třicíti
lety jeho umění — toť stupňouaná skutečnost. Ač nechtěl býti spisovatelem, toužil
jen uleviti spisovatelskou prací svému nitru, své vnitrni duševní potřebě, jižtehdy
chápali součastníci jeho velikost a předvídali jeho úspěchy.
'
Než spisovatel, jenž podal v »Dětstuí, chlapectví a jinošst'víc, v »Seuasto
polic, Y :Kozácichc a jiných povídkách takový široký, pevný, rozlehlý život-a
obraz, lásku, vášeň, smrt, klidné hrdinství vojáků umirajících v bastionech na
Krymu i v pralesích Kavkazu, i rušný chvat při útoku, bujarou bestarostnost
studentů, kypících mládím & silou, jenž postihoval život knížat, šlechty i ubo
hých mužiků & vyděděnců tohoto světa v jeho nejsubtilnějších vztazích a podrob
nostech — tento umělec šel za svým nitrem a nesledoval hlasů přátel a kritiky.
V této době jeho umění bylo pouze vzpomínkou na prožité události, záznamem,
co pozorovaal, viděl a cítil. Chtěl umění, totiž vypravování života objektivního,
jako skutečné události, započaté a přesně hotové, ukončene. »Kozácic končí,
když Oljénin je opouští; povídka »Sevastopolc skončena, když pevnost padla.
Tot obyčejné povídky starého slohu, podle staré zvyklosti sestřižené. Ovšem
jednotlivosti jsou již zvláštní a originelni. Zvláště ti nesčetní vojíni a kozáci, kteří
jako živi mihají se před námi, skuteční, s masem ikrví, vystiženi právě v onom
svém osobním charakteristickém rysu, jako vystihl Michajlov zvláštní krásu
Anninu. Mladý spisovatel již tehdy, ač mlád, dovedl podati tak úplný a přesný
obraz života, že si dovedeme představiti úžas jeho současníků 9. čtenářů, vycho—
vaných školou romantiků. U něho nenašli slavnostní, vzrušené deklamace, velkých
gest, tragických vin, uměle připravených nádherných katastrof, nýbrž beztvárný,
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těžký život, jenž valí se ohromným pomalým krokem dále, nedojat a nepohnut
tu nějakou smrtí, bolestí či porodem, vznikem nového života, _nové žijíc
bytosti.
Než básník nebyl hotov ve svém vývoji. Opustil svět, uchýlil se na svou
Jasnou Poljann, založil svou domácnost, a tam vznikají díla, pýcha a sláva ruské
literatury, věci skutečně obrovité: »Vojna a mír-, »Anna Karmina-.
Všechny skvělé vlastnosti jeho vypravovatelského umění rozvíjejí se co nej
nádherněji a nejvýmluvněji. Štasten v rodině i ve svém hospodářství rozvinuie
v díle svém plný obraz slunné pohody, tepla, jasu, blaha.
Očima široce otevřenýma téměř chytá, pohlcuje život ve všech stránkách
a okolnostech. Vizte ten tisíc stránek Anny Kareniny! Jaký to rozdíl od prvních
jeho povídek! —' Román neukončen smrtí Anninou, své titulní rekyně, tím méně
sňatkem Levina a Kíti Ščerbacké — ač obyčejně“ sňatek ukončuje zamilované
romány a povídky, nýbrž do slova takto: »Můj -(Levinův) nynější život, celý můj
život, at se stane se mnou cokoli, ano, každý jeho okamžik nejen že nebude
postrádati smyslu jako doposud, nýbrž má zřejmý smysl dobra; nebot leží stále
v mé moci, abychjej vložil do něho.-x
Chápete, že tento umělec, tento talent prvého řádu, jenž nikdy nechtěl býti
spisovatelem v obyčejném smyslu, totiž výrobcem uměle a podivuhodné zaple
tených příhod a příběhů, nýbrž který psal, aby svému nitru nleuz'l, aby všechny
hořlaviny, výbušné látky, jež se v duši jeho hromadily a hrozily jí strávením,
zničením, aby je přinutil ke včasné explosi, aby se vyburácely ven do světa a
nezničily svým tlakem jeho duševní život, — chápete, jakými obtížemi probíjet
se tento duch tak chápavý a realistický, jaké krise těžké přestál, nežli Levin
Tolstoj poznal: »Žívot můj nebude postrádati smyslu dobra;c můj život bude
míti svůj cíl, poslání, svou soustředěnost k jednomu uznešene'mn bodu, ale mně
přece dosažitelnémn.
Co jen se tušiti dalo v prVních létech jeho umělecké tvorby, nyní zralý
duch v mužném věku plně vyjadřuje. Chápete, jak jeho citovost vítězí pomalu a
jistě nad rozumem; že nechce umění realistické, nechce a nehlcdá projevy. života
objektivně pojatých osob, nýbrž hledá rozluštění záhad svého nitra. Ale jeho
vzácný pozorovatelský talent jej neopouští, udržuje se stále na závratné, neobyčejné
výši. Proto jeho osoby jsou stále živé, opravdové, nikdy nejsou přehnané, nikdy
nezkreslené; nikdy karrikatury, A i tam, kde nanesl více stinných, nepříznivých
barev, přece osoby jeho jsou opravdové, vážné, životné, nebot povahy jeho osob
nevyrůstají z tendence, z úmyslu spisovatele, nýbrž přímo ze života, tendence
pak vychází z děje, z nepatrných narážek vc vypravování. Tato tendence jeho
sotva je anatelna, “podána velmi delikátně a opatrně; méně zkušený čtenář jí
nepostřehne.
Jak téměř nepřátelsky obrací se proti lékařům, když Kiti zklamána ve své
lásce ke Vronskému, onemocní, a nemoc je spíše duševní, nikoli porucha tělesného
zdraví. A mimo domácího lékaře ještě povola'n jest knížecí rodinou slovutný
lékař. Jak uboze a směšně vykračuje si jeho ůgurka před naším zrakem se vší
svou učeností, kterou vykládá staré kněžně, již ihned pochopil jakožto paní a
vládkyní v domě! S jakým však taktem přiodívá i zakrývá tuto svou krvavou
ironii! Tomu tak později nebylo, kdy psal v drsném polemickém tónu. Podobným
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způsobem nevlídné líčeni jsou lékaři při porodu Kiti, ikdyž onemocní stará
služka Levinova, & lékař přijíždí ošetřit vymknůtou nohu.
.
Tolstoj byl vždy odpůrcem drsné, bohaprázdne', materialistické vědy, a patrně
v lékařích viděl hlavni její zastance. Bývalo to dříve u lékařů módou, ale není
více; šupiny padají s oči i přírodovědcům. Zde se ovšem jedná jen o to, upo
zornili na jeho vzácný umělecký takt tendenci jen málo napověděti, &přec osobu
nechati neposkvrněnu. Vždyť ten lékař jeho jest poctivec, nikoli šarlatán. Tolstoj
zlých zkažených lidi vůbec nezná; nanejvýš jen zaslepené!
Opravdu klassícké jest místo, kde Levin poslouchá rozmluvu Koznyševa
s professorem, kteří debatují o záhadě, ie-li jaka' hranice mezi psychickými
a jj/siologickými zjevy v činnosti člověka. Tvrdí, že jakmile se nedostává pocitů,
schází ipojem existence. Levínu se zdá, že již již se blíží k hlavnímu bodu
sporné záhady. když vždy nějakým obratným úskokem obejdou samozřejmou
odpověď, a zaplétají se do učených íloskulí ještě více. — Levin, jehož trpělivost
konečně vyčerpána, táže se: >Následuje tedy, že budou-li zničeny mé smysly,
odumře-li mé tělo, nemůže již býti nijaké existencch Učená odpověd zní: »Tuto
otázku ještě nemáme práva rozřešitilc Druhý učenec dí: »Scházejí nám prae
missy.: — Žhavá to ironie! Jak jednoduchá a bystrá otázka Levínova, rázem
řešící záhadu, a jak zamotané a nejasné odpovědi a názory učenců!
Tento Levin, zevnějškem nevynikající, ve společnosti neohrabaný statkář,
to! Tolstoj sám! Nemohu se zdržeti, abych do slova nepodal myšlenky jeho ze
třetího dílu Anny Kareniny, tak důležité, jež nám rázem vysvětlí autora a zásady
jeho mužných let: »A v nás ve všech spolu s osykami a s oblaky a s mlho
vinami děje se evoluce. Evoluce z čeho a do čeho? Nekonečný rozvoj a zápas . ..
Jakoby mohl býti nějaký směr a nějaký boj v nekonečnosti! A já jsem se divil,
že přese všechno napínání duševních sil v onom směru nemohl jsem vypátrati,
jaký je smysl života, smysl mých úmyslův a snah. Nyní však tvrdím, že vím,
jaký je smysl mého života; mám žiti pro Boha, pro duši. Ale smysl ten, přese
vši svou jasnost, je tajemný a zázračný. A takový je též smysl všeho, co je na
světě. Ano, hrdopyšnostl A nejen hrdopyšnost, nýbrž hloupost. A hlavně chy
tráctví, ano, chytráctví rozumu. Ano, darebáctví rozumuh —
Celý tento obšírný román, ač nazván Anna Karenína, přece nemá. prvním
účelem vylíčiti Annu, její truchlivou a zbloudilou vášeň, její hřích a pád, nýbrž
onen dlouhý a pracný pochod, onen pomalý postup mýšlem' Levinoua, nežli si
uvědomil a poznal smysl života: »Dlužno žití pro Boha, pro bližníhop nežli
upoutal svoji vůli, aby tyto pravdy přijala a jimi se řídila. Poznati dobro není
obtížno. Katechismus pro malé děti vyslovuje největší pravdy opravdu nezničitelné
víc než zřetelně. Ale každý jednotlivec je sám musí prožití, sám na sebe appli
kovati, sebe přemoci. Právem uznávají vždy mudrci jen jediné vítězství na tomto
světě, jež možno zváti opravdovým- vítězstvím._ jen ten jest vítězem, kdo sebe
sama přemohl. Tento zápas Levinův je obsahem této slavné knihy, tak vysoko
stojící v moderní kultuře. Hořký a smutný život Anny Kareniny jest stínem
sladké a světlé cesty Levinovy.

(Pokračování.)
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Biblické děje &bibl- osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

(Pokračování)

Pokolení z doby potopy.
Čím dále, tím více hřešili lidé na zemi proti lahve, a naplnila se země 'ne
pravostí. [ řekl Jahve Noemovi: »Jediné tebe shledávám spravedlivým v tomto
pokolení-") Tu přistoupili andělé k Jahve a řekli: .Čim. se vyznamenal Noe ve
ctnosti. že nalezl u tebe milostPc [ řekl Jahve: »Když se narodil Seth, bylo mu
řečeno, aby živil svého otce a sloužil jemu; a on tak činil. Když řekli Enošovi,
synu Sethovu, aby se staral o otce, činil tak; .když mu však bylo řečeno, aby
se staral též o dědečka, Adama, nechtěl tak činiti a řekl: »Co jest mně ajemu?
Jest to málo, že starám se o svého otce, mám živiti i svého děda?< A podobně
ani Kainan, ani Mahalael, Jered, Henoch, Methusalem_a Lamech nechtěli míti
péči o své dědy, až přišel na svět Noe; ten staral se o všechny blízké i vzdá
lenější příbuzné a pokrevní přátele.: Když slyšeli andělé tato slova chvály, pra
vili: »Nikdo není zajisté tak spravedlivý jako Noe a jeho spravedlnost ho osvo
bodí od smrti.u

.

I řekl Jahve Noemovi- »Jdi a volej do uší hříšníků světa: »Obrafte se od
svých cest zlých a nehněvejte Jahve, aby nepřišla na vás potopa a nezhynuli jste
se země! . A šel Noe k Methusalemovi. který byl též spravedlivým, a řekl jemu
slova Jahve. A šli oba a kázali hříšníkům. aby se obrátili od zlého.
Když však lid nechtěl poslouchati slov varovných a napomínajicích, řekl
Bůh Noemovi: »Učiň sobě velikou archu a postav ji na vysoké místo, neboť po
stu a dvaceti létech pošlu potopu na svět a zničím všechno tělo.<
A počal Noe porážeti cedry a dělal z nich veliké trámy. A když viděli hřiš
níci jeho dílo, přišli k němu a tázali se jej. co to dělá? A když jim předpovídal
potopu a napomínal je, aby se obrátili, smáli se jemu a říkali: .Na tebe pošle
Bůh asi potopu, nikoli na nás! Co učiní nám Jahve? Kdyby zavřel nebe a ne
dal žádného deště, nnčerpáme si vody z potoků a řek. Kdyby na nás seslal
třeba oheň, nebojíme se, neboť se pomážeme krví salamandra, a pak nám oheň
nic uškoditi nemůže. A kdyby otevřel stavidla nebes a seslal potopu vod, vez-'
meme veliké houbý jež máme, ty vsají do sebe veškeru vodu, vezmeme železné
tyče a pokryjeme jimi veškeru tvář země.
Přicházeli tež obři & pravili: »Pozoruj jen naši výšku a vez, že na nás ani
největší spousta vod nedosáhne. A kdyby vyrazily vody ze spodu, dáme na
otvory propastí svá chodidla & uzavřeme jimi ony otvory.- —
Denně napomínal je Noe, ale oni byli zatrzelými a stále více hřešili proti
lahve & přivolávali tak trest Boží.
Před potopou dály se veliké zázraky. Dva andělé, kteří sestoupiii na zemi,
vyzradili zvláštní jméno, jímž lidé mohli zázraky dělati & do nebe se vznášeti.
Za to byli trestáni tím, že zůstali mezi nebem a zemí.
Před potopou vycházelo slunce na západě & zapadalo na východě.
*) Noe byl spravedlivým rue svém pokolení“ pouze u přirovnání se svými souvě
kovci byl spravedlivým, »dokonalým.< K tomu uvedeno: »Na trhu slepců je i jednooký
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Když zemřel Methusalem, scházela se zvířata k jeho hrobu a naříkalai
I hříšníci počali tu naříkati & proto odložil Jahve potopu o sedm dní. Když se
pak ani potom neobrátili, poručil Noemovi, aby nabral do archy dostatek jídla a
aby tam vpustil ze zvířat po sedmi (čistých) a po dvou. [ řekl Noc: »Nikdy
jsem nebyl lovcem, kterak budu moci sehnati zvířata do archy ?.
Poslal Jahve anděly, kteří jsou ustanoveni nad zvířaty, a ti je uvedli sami
do archy.
Žil pak tehdy Og. pozdější král Basanu, který byl náramně veliký, že ho
Noe ani do archy vziti nemohl. Slíbil mu však, že mu bude denně dávati iídlo
a nápoj.
Og zůstal při potopě zachráněn. voda šla jemu pouze ke kotníkům.
(Pokračování.)

FEUILLETON .

O dobré a špatné četbě.
Napsal ALOlS DOSTAL.

Než o předmětu tomto poněkud

šířeji

se vyslovím, dovolte mně malou vzpomínku
z mládí.
Byl jsem členem rodiny, v níž se mnoho
četlo, jak to bývalo o zimních večerech na
venkově obyčejem. V létě při klopotných
pracích a denních starostech jenom tak
v neděli odpoledne se někdo uchýlil ku
knize, aby volný čas vyplnil touto užiteč
nou zábavou. Jinak v zimě, kdy 'všichni
členové byli odkázáni na vyhřátou světnici,
kdy se dostavovali ze sousedství hosté, kdy
hrozil večer svojí délkou. Tu bylo mojí
povinností _sehnati něco po dědině ku čtení.
A skutečně za tehdejší doby bylo to prací
mnohdy nesnadnou při nedostatku knihoven
na venkově, a jednotlivců, kteří by knihy
kupovali. lve škole byla tehdy knihovnička
velmi slabá. Tu se sehnalo někdy něco
švabachem tištěného a mladší čtenáři musili
téměř slabikovati méně známá písmenka.
Jak často mne tehdy vytrhl z nesnází

spisovatel Josef Ehrenbcrger, který v sou
sedním městě jako farář působil. Jenom že
než knihu půjčil, žák se musil ve škole
osvědčiti vzorným chováním. Půjčená nebo
darovaná kniha byla jako odměnou dobrého
chování a pilného se učení. S radostí a
jako vítězoslavou odnesl jsem od Ehren
bergra mnohou knihu, těše se hned na její
obsah.

_

Pospíchalo se s večeří, sousedé už okle
pávali sníh na záspí, upravena lampa, kde
kdo dychtil po čtení. Za chvíli nesl se zvučný

hlas některého mladšího čtenáře světnici.
S pozorností nasloucháno, & jenom občas
jeden ze sousedů, poznamenal: »Zname
nité! Ten .to sebral! To je filutalc — Po
známky ty především platily povídkám
Ehrenbergrovým, jichž děj brán z místo
jeho působiště, že bylo možno na osoby
přímo prstem ukázati.
A četlo se dlouho, mnohdy do půlnoci,
až byl konec povídky, až se vědělo, jak
to dopadlo. Časem četba se opakovala
k vůli novým posluchačům. Nebylo třeba

odpuzovah' dětí, i ty mohly děj slyšeti;
nebylo tu nic závadného a neslušného.
Ale dobře se pamatuji, že jsem jednou
kdesi sehnal dosti objemnou knihu, maje
radost, ta že vydrží na několik večerů &
nebude mně třeba jiné čtení na čas shá
něti. Byla to obvyklá společnost, mladí

istaři, všichni hořeli touhou vyslechnouti
nějaký poutavý děj. 1 děti aspoň nějakou
dobu byly ochotny poslouchali. Čtenář
podložil knihu šátkem, aby se nepomazala
zbytky od večeře, stručně přečten nadpis
knihy a potom se vinul zvučný hlas svět
nici. Všichni naslouchali, ani nedutajíce.
Každé vyrušení hned pokáráno pohledem.
Ale tentokráte otec častěji povstal, přešel
světnici, podíval se na sousedy, na děti ajevil
nepokoj. Než i jiní časem mávli rukou a bylo
slyšeti hlasy nevole, nezvyklé poznámky.
Posléze otec pokročil ke stolu, vzal čtenáři
knihu, zprudka ji zavřel, řka: »Už nebudeš
čistí. Tohle za čtení nestojí.: Potom knihu
dal na nejvyšší skříň, aby se k ní děti
nedostaly, a příštího dne sám ji odvedl.

Z toho jsem poznal„že jsou také knihy.
jichž čtení jest otravou, jichžmejlépe ani
nečisti, slovem, že vedle četby dobré jest

i četba špatná.
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Tehdy jsem to nemohl pochopiti; v mla—
dém věku nikdo správně nerozeznává, co
mu užitečné a co záhubné.
Jako ve všem bojuje dobro se zlem,
tak i v písemnictví se ten zápas odehrává.
V našich lesích roste bylina z čeledi potmě

chutí, zvaná rulík zlomocný. Z mnoha
letého kořene vyhání větevnaté pruty až
několik stop vysoké. Má na oko pěkné
květy zvonkovitého kalichu & ovoce lesklé,
oku i chuti lahodící bobule. Tato rostlina
obsahuje od kořene až do prášku květo
vého nejprudší jed. Než za dnů našich

mlík zlomocný také vychází z lisu ti
skařského, na bílé papírové půdě a také
pod rouškou úhledněho zevnějšku otravuje
ne těla, ale na tisice lidských duší. Tisk je
velmoc, a vzmahající se špatný tisk je
velmoc zlá & nakažlivá. —

Dlouho byla naše česká literatura pa
nenskou, ncobsahujíc nic škodlivého. Každý
všechno mohl čísti bez obavy, že by se
pokazil; ale budiž Bohu žalována, že do té
utěšené květnice českého písemnictví pře
sazeno a vštípeno bylo mnoho potměchutí
z ciziny za výdělkářstvím, ale také bylo
naneseno od lidí domácích. Zavládl totiž
v některých spisech směr znemravňující,
bořící, jenom rozčilující, protinábožensky;
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bychom šťastně žili, pobaví vás, nevlírají
se mim, ale odstoupí, kdykoliv si přejeme.
Knihovna zdá se býti na pohled mrtvou,
ale není, oživne, kdykoliv se k ní uchylu
jeme. Kniha je druh nejstálejší, nejtrpěli
vější, rádce nejupřímnější, společník nej
věrnější. Ku knize uchyluje se člověk bo
lem stížený, starostmi sevřený, aby četbou
zapomenut, na jiné myšlenky přišel, po
okřál :: poodechnul si.
Mnozí dosvědčují, že dobrá kniha je
zachránila před mravní záhubou, když už
byli na pokraji zkázy. Do rukou dostala

se jim kniha, která tepala chyby, vjakých
už vězeli, a podala ochrannou pravici k vy
manění duše i těla v době nejkritičtější.
Obyčejně prvá kniha má velikou moc,
působí hlubokým dojmem a stanoví cestu
příštího života. Prvá dobrá kniha, která
zaujala čtenáře, je počátkem jeho charak
teru. Kdo by nevzpominal i v pozdějším
věku na první “knihy, jež se mu do rukou
dostaly? Později mnoho a mnoho přečetl,
ale ty první vězí v paměti nejživěji. Velcí

mužové, jako Schiller, Gibbon dosvědčují,
že první knihy staly se u nich východištěm
dalšího života a působení. Jak tedy velice
záleží na četbě dospívající mládeže a mla
dých lidí vůbec! Jaká tu zodpovědnost pro
směr, který snižuje člověka k němé tváři, ty, kteří pro věk onen knihy píší, kupují,
k pouhé hmotě bez vyšších cílů a ideálů. půjčují a rozšiřují! Podávají čtenářům a
Vedle četných dobrých, poučných a zu— odběratelům mnohdy nový životní směr,
šlechtujících knih & listů existují spolu ta novou dráhu.
k0vé, jichž cílem zpohanštění, znemravnění
Slyšme příklad ze života sv. Ignáce.
a zpitomění lidu: knihy prosáklé nevěrou, Chtěl býti rytířem, dychtil pro stav vojen
oplzlostmi, hemžící se zločiny, vychvalující
ský, cvičil se v šermu, bojoval. Ale byv
v2poury, vraždy i samovraždy. Spisy, které raněn a na lože upoután, žádal o knihu
mravy a ctnosti křestanské kreslí černě jako k zahnání dlouhé chvíle. Podán mu Život
slabosti a hlouposti.
svatých, v němž se probíral, četl;a četbou
Lidé jsou svojí přirozeností nakloněni tou se změnil, že zanechal vojenství a stal
vice ke zlu než k dobru; proto se dávají se rytířem ducha, šiřitelem víry, zakla
pro druh takové četby zlákati, zvláště datelem duchovního řádu. To způsobila
užito-li pěkné formy a nabízena-li odběra kniha.
A taki u mnohého jiného rozličným
telům premie.
etba je pramenem vzdělanosti, prame způsobem. Dobrá kniha jasní mysl, brousí
nem zábavy a zotavení. Musíme čísti — rozum, tříbí názory, zušlechtuje, zumrav
se vzdělávati. Ale záleží na tom, co ňuje, navádí k dokonalosti. Když byla řeč
čteme; staneme-li se tím čtením lepšími, před Piem V. o ceně drahokamů, položil
ruku na knihy ařekl: »Hle, zde jsou moje
bystřen-li při něm náš rozum, šlechtěna-li
naše vůle, tříben—liúsudek, probouzejí-li se drahokamy.:
šlechetné city, staví-li se před nás krásné
Dobrá kniha je pravým vychovatelem
zory.
a nejlepším památníkem života. Obsa
Dobré knihy — to jsou naši přátelé, huje myšlenky pro život, je pokladnici do
brých slov, povzbuzení, vzorů a sentencí.
kteří jsou _nám stále k službám & velice
nám prospívají. Doprovázcjí nás, kdykoliv Takový společník jest jako strážným du
chem člověka.
se k nim můžeme uchýliti, učí. nás, jak

\ivčt-t'ovařžt.
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Dobrá kniha nese na sobě ráz ne
smrteluosti. Všechno na světě zubem času
hyne a zaniká: stavby, sochy, malby; ale
myšlenky v knihách obsažené stále se udr
žují & nemizí. Rozpadá-li se kniha, vy
tiskne se nová, tak myšlenky v nich se
obnovují, nestárnou, ale ustavičně jsou
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jakoby k nám mluvili, nás poučovali, ba
vili. Cítíme s nimi, radujeme se s nimi, že
lime s nimi. Co vyzkoumali, stává se spolu
i naším majetkem, zanechali to pro nás ve
svých spisech. Těch myšlenek může se
státi účastným každý, kdo se jenom naučil
čísti; kdo má lásku ku knihám.
(Pokračování)

jaré.
Kniha uvádí nás do společnosti nei
větších duchů, kteří kdy žili. z těch knih

snad ani nedošlo kjcho sluchu, proč sloup
pokrokovosti a vůdce učitelstva v tomto
okrese, hlava rodiny, náhle musil odejíti ze
svého pokrokovélro působiště a dostal nu
cenou dovolenou, spojenou s trestním še
Výbor Paedagog. Svazu konal v domě třením? Který znašich listů psal kdy 0 po
družstva Vlast v neděli, dne 29. ledna t. r., dobném případu z kruhů učitelských úvod
schůzi za předsednictví univ. prolessora,
níky? — Ostatně již hned začátek mravního
kanovníka dra Jana Lad. Sýkory. — Jednatel rozhořčení » .U.c je vylhaný a falešný.
Jar. Slavíček četl protokol předešlé schůze,
.U. prý »nestačí zaznamenávati případya!
jenž byl probrán a schválen. — Ku potí— Za tím hltavě sběhá všechny domácí i cizí
rání nemravné literatury spojí se Svaz se plátky a kde jaký případ nalezne, již jej
Zemskou radou katolíků a se spolkem 'sv. nese do své »klcrikální hlídkyc. ] co v li
Bonifáce ke společné práci. Výsledky čin stech davno bylo vyvráceno nebo na pravou
ností budou k návrhu pro! Václ. Milllera míru uvedeno, znovu farisejsky zkrouceně
oznamovány ve Vychovatelí. — Čilá debatta rozšlapává. Ovšem o svých lidech mlčí. Ti
rozvinula se a) o našich potřebách ve škol jsou nade vše povzncšcni! Všude věsí pro—
ství, b) o naší obraně a přípravách pro rok vinilce, když jej vyslechli, věc vyšetřili a
1915. — Členům výboru rozdána byla bro odsoudili. »Č. U.( hůře nežli za bojů pseudo
žura Roereno'ua, česky vydaná: »V boji relormačních věší již obžalované. A kněze
proti znemraunělosti.- — Valná hromada by nejraději věšel na pořád'

SMĚs

Svazu bude v domě družstva Vlast v
neděli, 26. února, 'v 10. hod. dopoledne.

Dravec z„Českého Učitele“ zase na
lezl svou klerikální kořist. Přehnaný případ

z jihočeského okresu, v realistických apo
krokářských listech s patrnou chutí rozšla
pávaný, dal známému úvodníkáři »Č. U.:
v čísle z 1. února příležitost zase si za
tančití divoký, literární kankán. Začíná po
krytecky: 'Naše klerikální hlídka nestačí (')
zaznamenávati případy dojista povážlivě jako
karakteristické: celá řada kněží ocítá se buď
ve vyšetřování nebo na lavici obžalovaných
pro delikty proti mravopoěestnosti, spáchané
na nedospělých dětech. V každém stavu a
v každé společnosti objeví se lidé, hřešící
proti paragrafům trestního zákona, alec atd.
Toto »ale- bylo tak silné, že samo státní
zastupitelstvo uznalo za dobré zuřivost pisa
telovu zakřiknouti. — Smutných několika
případů nechceme omlouvati, tím méně há
jiti. Každý at trpí za své delikty dle spra
vedlnosti. » .U.c má však nejméně práva
lámati nad provinilci hůl. O případu svého
předáka na Pelhřimovsku neví ničeho? Čí

Chatakterlstiku papeže Pia X.fpo
dáva'Guiberterevue pratique d'Apo
logétiquec

a praví, že Pius X. soustře

ďujc život církve. Dílo Lva XIII. vnější, po
litické asociální, cele rozpínavé, rychle bu
dilo pozornost a bylo velice oceňováno jak
uvnitř tak vně církve. Dílo Pia. X. vniterné
nábožnosti, koncentrující, jdoucí do hloubky,
nebylo tak rychle chápáno a i dosud ještě
je diskutováno některými duchy, kteří ne
vidí dosti zblízka. — »Očekávajíce,< píše
Guibert, »že budoucnost nynějšího papeže
ospravedlní, můžeme snadno, přemýšlíme-li
jen poněkud, viděti, že jeho k'oncentrující
dílo, daleko, aby omezovalo vládu Krista
na duše asvět, přípravujc naopak její širší
a hlubší rozpjetí.< — Podobně ač s tajenou

nechutí píše Dr. Masaryk
v jednom z po
sledních čísel »Naší Doby-: »Celý dosa
vadní pontifikát nynějšího papeže Pia X.
směřuje k utužení centrální moci, k udržení
a zvýšení autority v církvi. Tomuto cíli
slouží všecky projevy, nařízení i zákazy.. <
a upozorňuje, že by tisk pokrokový ne
měl těchto lakt bezstarostně ignorovati. -ek
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Starosta z Montrealu a starosta
Nathan.

Městské zastupitelslvo z Montre
alu, kde se letos v létě konal světový sjezd
eucharistický, důstojným způsobem prote
stovalo proti bezpříkladné hrubostí římského
starosty, Nathana, který ve své oslavné reči
na památku dobytí Říma urazil papeže a
v něm i všechen katolický svět. Nathan na
tento protest montrealského zastupitelstva
odpověděl listem, který znovu okazuje ce
lou povahu zpupného žida a nenávistného
zednáře, a jenž zaslouží povšimnutí. Zní
takto:
ím 8., listopadu 1910. Panu sta
rostovi v Montrealu. Kanada.
Cizozemskému tisku vděčím, že obdržel
jsem zprávu o pokárání, které mi vyslovuje
obecní rada v Montrealu, a jež jste mi ne
sdělil. Proto pospíchám, abych slavnému
sboru se omluvil, že jsem se při svém ši
rokém pojmu slušnosti domníval, vzhledem
k rozkazu našeho Pastýře, že Vy a Vaši
pp. kollegové jste sto každé podobné usne
sení odložili na tak dlouho, až byste znění
mé řeči zkoušeli, již seznati bylo přec Vaší
povinností. Hledím-li na vše s pouhého hle
diska samozřejmostí, není o tom pochyby,
že Vy, pane starosto, máte obzvláštní zá
sluhy, abyste zastával vznešený úřad, k ně
muž jste byl povolán. Prvni úřední osoba
v Montrealu, skrze jejíž poněkud nevázanou
energii stalo se Vaše milé město ajeho
ještě milejší městská rada jakousi mlhavou
kometou s dlouhým ohonemI která v civi
lisovaných hvězdnatých prostorách bloudí a
vydává chvilkové světlo dogmatické horli
vosti; spíše řídký než obdivuhodný příklad
mezi národy, městy, ba i mezi obecními
zastupitelstvy. Jediné na škodu svého vě
hlasu překročujete hranice občanských po—
vinností, národního práva a obyčejů mezi
vzdělanými národy, abyste tak svoji starost
livost ukázal funkcionářům, kteří s Vámi ni
čeho nemajt co sdělili, a proto zůstávají
zcela lhostejní vůči usnesením, která byla by
drzá, kdyby nebyla nechutná. — Na konec
mohu jen si pl'áti, pane starosto, abyste v
běžné mincí, v omezené sféře, v níž se na
lézáte, sklidil za tolik oddanosti zaslouženou
odměnu, a spolu aby v annálech Vaší obce
dlouho bylo vzpomínáno městského zastu
pitelstva, které si zahrálo na soudní dvůr
a slavně proneslo rozsudek u věcí, kterou
nezkoušelo. Přes to vše, pane starosto, mám
čest znamenati se s malou úctou a ještě s
menším hněvem. Arnošt Nathan, starosta
římský. P. S. Pro ten případ, že náš jazyk
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neovládáte, a Váš duchovní pastýř nechtěl
by pomoci, připojuji překlad francouzský a

anglický.
Doufáme, že tento nový důkaz smýšlení
purkmistra římského Nathana bude jenom
novým popudem k tomu, aby všechny uvě
domělé korporace katolické veřejně protesto
valy proti pohanám, jimiž římský starosta
útočil na hlavu naší: církve.

K obraně naší pro rok 1915. Jeho
Eminencí ndp. Leo kardinál Skrbenský, kníže

arcibiskup, sdělil výboru Tiskové

ligy

zvláštním přípisem, že bude akci její milerád
a všemožně podporovatí a ke sbírkám da
rovati ráčil 500 K. — 100 K věnoval J.M.
vsdp. prelát Dr. Jan Nep. Sedlák, generální
vikář arcidiecese pražské, jenž »přeje za
mýšlené akci žádoucího úspěchu.c_ Dalších
darů a úpisů — větších, menších — jest
veliké množství. — Další dary a úpisy při
jímá: Tomáš Škrdle pokladník Tiskové ligy
v Praze, čp. 570- II.

Rudé máky. Podblanieký rozmnr. Napsal V
Š. Kronus. D.l l. CenaK 2'60 (va'z.K360). Kníž.
arcib. knih- a kamenotiskárna v Olomooucí. Ná
kladem knihkupectví R. Prombergra v Olomouci.
Obdrževvše tuto velmi vkusnš vypravenou
knihu(24—tstr.) k rccensi, s chutí dali jsme se do
četby těchto rozmarných obrázků (humoreskami
bychom jich nenazvali) mladého a slibného spi
sovatele, sjehož pěknými pracemi již v >Ludmíle<,
»Serat'lnskýeh Květech: a jinde jsme se setkali.
Jak lne duše jeho k rozkošnému Podblanicku, to
naznacuje hned v předmluve mimo jiné takto:
»Mám tolik rád kouzlo našeho rázovitého Pod
blanicka, protože světlý jeho obraz utkvčl mi
příliš v nitru jako odleskluzného zjevu, fantastické
vidiny, kterou jsme si obrazivostí ve vší ideální
barvitosti vykouzlili, a která zannechala v srdci
našem nezapomenutelnou, nesplnitelnou, nasládlou
touhu _ postat snů doplňující svou výhřevnosti

naše vybajené štěstí

áš i.deál . .c Jaky tedy

div, že na nivách tohoton tolik mu milého kraje
nasbíral kytici květů — rudých máků, obrázků to
plných dovádívého rozmaru a vtipu, jež mají býti
>výmluvným dokladem zbožného, ale i rozmarne'ho
srdce našeho bodrého Podblanicka: —- čímž také
opravdu jsou' Některé výrazy — provincialismy
— budou asi mnohému čtenáři neznámými, jako:

uviachal.
milítně,
loutchal,
polekuje,
smrskoval
.Jest vnatomto
]. díle
celkem
šest prací,
jež se
jisltě každému budou zamlouvati. Doporučujeme
spis tento rádi.
P. Zaletěl.

Pobužnost křížové cesty.
Upravil larái' Vlastimil Hálek. Schválená nejd. kníž.
arcib. Ordinariatem pražským. Vyšla nákladem
družstva Vlast a prodává se po 20 hal. Pp. knih

kupci obdrži225%
províse.
přijímla
administrace
druzstva
Vlast —
v Objednávky
Praze, čp. 570—

Knlhuakarna družarva Vin! \- Prato.

ČÍSLO 5.

v PRAZE, dne 1. března 1911.
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Antimodernístická. přísaha.
»Die christliche Kirche iordert von uns kein Opler

unseres lntellektes, sondern das r_Opler
unserer
Arroganz.
.Fo'rst

S radostnou poslušnosti & s vědomím slavného vyznání víry přistupovali
jsme ke knize sv. evangelií, abychom složili přísahu, že zavrhujeme bludy, jež
souborně nazvány byly »kalolickým modernismem<.
Každý, kdo jen poněkud v katolické dogmatice se vyzná a současně pročctl
ony články, které sv. Otec Pius X. jako »bludy modernismu: novým syllabem
(»Lamentabili sane exituc) slavně odsoudil, pochopil ihned, žejimi všechno učení
katolické církve bylo by podryto. Velikolepý dóm katolické věrouky klesl by
v ssutiny. Dílo věků, jež neomylným učitelským úřadem církve organicky rostlo
tak, že dnes více než dříve budí obdiv inestranných a nepředpojatých akatolíků,
proměnilo by se modernismem v beztvárné mlhoviny, subjektivní >cit nábo
ženský c.! —

„Sv. Otec Pius X. nastupuje těžký svůj úřad v době plné bojů a nepřátel
ství proti církvi, vytkl si krásné heslo, jímž je vyjádřen účel jeho papežské čin
nosti: »Omm'a restaurare in Christa. Všechno obnoviti :; Kristu. Tak prohlásil
v tisíciletém duchu církve katolické, v duchu apoštolského učení, rozvitého ve
světle osvícení Ducha sv. ve vznešený, živoucí organismus katolické věrouky a
.na ní založené mravouky._
A jako zkušený stavitel začal nejprve obnovovali tam, kde by největší škoda
mohla nastati.Na "vnitřníjednotě aorgam'saci cirkve.Rozhodl se slavnostněa rázně
upevniti jednotu víry.- Duch jednostranného intellektualismu, pěstící jenom ro
zumovou stránku lidského ducha1 mající za následek suchý rationalismus a jako
reakci jeho subjektivismus, jenž 'odpoutávó. se od zdroje tradice, od askese a
mystiky velkých otců církevních dob minulých, ač sporadicky, přece vytrvale
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snažil se vniknouti v církev. Náboženství jednostranně rozumem chápané mělo se
“stáli po názoru jednotlivců pouhým jílosofickým systemem.
Moderni hesla filosofie: agnosticismus, immanentismus a náboženský evo—
lutionismus byla přenesena i v obor katolické theologie. Ukvapeni horlívci, jdouce
za těmito moderními hesly, měli snad z prvu nejlepší úmysly. Smířiti moderní
svět še starou pravdou. Ale zbloudili. A když varovný hlas hlavy církVe volal
je zpět, neposlechli: Opojeni falešnou krásou „nových hesel, viděli v nich nový
život; Pýcha přivodila blud a pád. Aby pak jiní nedali se slákati nebezpečnými
eestamí bloudicích jednotlivců, sv. Otec věren svému heslu, rázně vystoupil na
Ochranu církevní jednoty.
Svojí encyklikou: »Pascendi dominici gregíSc, a z podnětu jeho sv. ofňciem
vydaným syllabem, svrchu jmenovaným, ukázal na nebezpečnýblnd modernismu,
ici odsoudil a před ním všechny své věrné varoval.

Tímto činem nastalo jasno. Provedeno veliké rozdělení mezi pravověrnými
a bloudícími.
Všichni kněží bez výjimky, kteří svým úřadem v duchovní správě působí,
jakož i professoři bohosloví, mají složiti přísahu, jež »v motu proprio: z 8. září
1910 nsacrornm antistitnmc přesně byla formulována.
Kdo formuli přísahy bedlivě přečetl, snadno nalezl, že její obsah 5 trident
ským vyznáním víry zcela se shoduje. Pouze výrazy, vzaté z modernistické termi
nologie, namnoze se liší. Forma je jiná, ale duch stále týž. —K čemu tedy ono
novinářské rozčilování, že prý antimodernistická přísaha obmezuje obor theolo
gického bádání, že je jí vysloveno anathema na svobodu vědy, že znamená re
akcí ve vědách theologických v nejhorším a nejnebezpečnějšim slova smyslu a
podobně?
Každý kněz, pravíme znova, s ochotou položil prsty k přísaze na sv. evan
gelium. A ti,_kdo nepřísahali, pravověrní Mikové, & touže radostí jako kněží vy
dali by přísežné svědectví Kristu a jeho církvi. Ti však, kteří ve své náboženské
svobodomyslnosti _a své nevěře rozčilují se proti této přísaze, učinili by dobře,
kdyby jevili méně péče 0 cizí a více starosti o své! — —

Vidouce onen náboženský chaos, jaký bez pevné ústřední instituce církevní
se šíří, onen náboženský subiektivismus, který všechnu autoritu u věcech víry
popírá, uprostřed tohoto bábelu samí někteří protestantští vůdcové širokého roz
hledu touží po sjednocení náboženském" pod duchovní supremacii papeže
římského.

Tak anglikánský duchovní, Dr. Jones Spencer ve své knize: Anglie asuaíá
stolicec (německy vydáno v Štýrském Hradci r. 1904) otevřeně dí. »Připojení se
k Římu s jeho jasně ohraničenými dogmaty, jeho nejvyšším učitelským úřadem
a jeho pevnou správou jest pro anglikánskou církev životní otázkou. Stále spě
jeme k tomu. že na místo nadpřirozeného zjevení nastupuje individuelní mínění
jednotlivcovo, a tím již brzo všechna víra se rozplyne. Stav, jaký nyní trvá, že
nejpříkřejší protivy v nejpodstatnějších otázkách víry a bezměrné matení duchů
uprostřed téže náboženské společnosti netoliko jako trpěné, ale přímo žádoucím

se prohlašuje, na dále jest neudržitelný..
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Tak učený protestant vzdává krásné svědectví pravdě. Proto přísaha anti-'
modernisticka' znamená pro každého upřímného katolíka pevnou hráz proti ne
klidným a nebezpečným vlnám subjektivismu. šířeného moderní filosofii o pojmu
a výžnamu náboženství. ')
Em. Žák.

Nepostačitelnost íntellektualismu v morálce & náboženstVí.
Napsal biskup O. PROCHÁSZKA. — Přeložil prof. Dr. LUB. PETR.

(Dokončení)

Trváme-li na principu, že abstrakcemi rozumu má. býti dán jen popud.
abychom se pravdě i 5 jiné szrany, totiž se strany svobodného činu přiblížili.
musíme říci, že právě v abstraktních kategoriích ta zásada především musí býti
uplatněna, že poznání směřující k Bohu víc než cokoli jiného povzbuzuje a
člověka vyzývá k činu, aby důvěrně a radostně sestoupil v hloubky transcen
dentální pravdy.
K tomu vede nás poznatek, že obsah našeho poznání nekonečna jest skutečně
velmi nepatrný; můžeme! své pojmy jen analogicky na Boha applikovati. »Nic
nemůže býti stejně o Bohu a o tvorech vysloveno,c praví svatý Tomáš: »Níl
dicitur univoce de Deo et creaturisn To vztahuje se ike tvrzením, že Bůh jest,
že Bůh jest pravda. Jsoucnost, pravda v našem smyslu jest nekonečně vzdálena
od jsoucnosti a pravdy Boží; konečna není stupněm nekonečna, nýbrž jest docela
jiným světem. Z toho plyne, že naše mátožné, na obdobách založené poznání
'málo objasňuje absolutna & že jeho pravda především v tom spočívá, že dává
k činu podnět. Všechny naše transcendentální pojmy označují jen skryté pravdy,
zůstávají chladnými hieroglyfy, jestliže osvědčování vůle. odevzdání se Bohu
jimi v nás neoživ'ujc.
Po té stránce jsme všichni k tomu odkázáni, abychom byli mystiky. Nikoli
z nevážnosti k poznání; nikoliv proto, že bychom popírali bud' samy pojmy
nebo objektivnou cenu kategorií, nýbrž proto, že za pojmy nekonečně víc vězí
než naznačují, nekonečná realita, s níž nás čin uvádí v dotek.
Sama theologie netají se tím, jak nedostatečni jsme _v pojmovém poznání
Božím, nazývajíc Boha »incomprehensibilisc a »inefabilis'c. Pseudodionysius
nerozpakuje se doznati, že jsoucnost a pravda jsou obsahem poznání, Bůh však
že jest nad všechnu jsoucnost zapravdu povznesen. A svatý Tomáš Aquinský dí:
Vime o Bohu spíše co není, než co jest. (Non enim de Deo capere possumus,
quia est, sed quid non es! et qualiter alia se habeant ad ipsum)
Bůh iest jednoduchý avšeho složení zcela prost; jeho podstata“jest zároveň
jeho jsoucností. V něm jest bytost, jsoucnost, trvání, vlastnost prostou, nedílnou,
absolutní nutností — pravda, dobro, krása, věčnost, poznání a chtění jednou a
touž nedílnou jsoucností. Naše pojmy však musí míti neta/hnutelně ohraničený

') K otázce modernismu vydal důkladný rozbor: Dr. Josef Milller S. J.: »Die
Verurtheilung des Modernismus durch Pius X.< (Innsbruck. 1908. S.). Seznam odsou
zených vět učení modernismu viz Dr. Theod.
Deimel:
»Kirehengeschichtliche Apo—
logie—. Vydal Herder ve Frýburce

1910.
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obsah jinak byly by nesrozumitelnými. Jsme nuceni vlastnosti Boží jednotlivě
vypočítávatí, ač víme, že tento výčet neexistuje ve skutečnosti, nýbržjen v našich
pojmech, že skutečnosti nedosahují aji adequatně vysloviti s to nejsou.
Poznáváme Boha jen potud, že rozumíme svému vztahu k němu; jinak
jest povznesen nad každý z našich pojmů, jež nemohou býti ničím víc než
pomůckou, o niž se theologie opírá; ničím víc než ukazovatelem k činu. Neříkeji,
čím Bůh jest sám v sobě, nýbrž čím jest mně a v jaký vztah k němu mám
vejíti. Tento vztah plodí čin odevzdanosti, jimž se Bohu přibližují & jeho vůli
uznávám normou svého sebeurčení. Pojem označuje nekonečnost; čin navazuje
na ni, prolamuje ledovou kůru abstrakce a proniká k živému proudu pravdy.
Jinými slovy; pojem skutečnost naznačuje, vůle, odevzdanost, láska se jí
zmocňují.
Ale i všechna naše činnost nekonečné pravdy nikdy nevyčerpá; jet naším
údělem, věčně zůstávati v předsíních nekonečna jako kolotavý systém sluneční
na prahu bezmezného prostoru. Věčná činnost jest známkou našeho věčného
života.

Intelleklualismus zapomíná pro logický obsah pojmový na obsah života,
stotožňuje pojem s životem. Věda & pojmový výměr jsou mu hlavni věci; vy
plýtvává svoji sílu v abstraktních thesích & theoriích. V tom jest životu ne
přátelským. Náboženský život nespočívá v tom, že víc o Bohu víme, nýbrž že jsme
v živém vztahu k Bohu; asi tak jako moje plíce uvádějí se ve styk se vzduchem,
když dýchám, a moje oko-se světlem, když vidím. Dýcháním a žitím nejmenujeme
znalost smyslových orgánů a jejich činnosti, nýbrž činnost sumu,“ vztahy, dojmy
a protidojmy těchto životných funkcí. Věřili znamená v tomto smyslu býti
ve světle Božím, jeho zakoušeti, v něm spočivati.
_ Žijeme-li z víry, není naše víra jen slovem a učením, nýbrž života plnou
pravdou; tedy ničím vzdáleným, v oblacích jiného světa se vznášejícím, nýbrž
něčím, co zcela z blízka se nás dotýká, ba v nás jest a opravdu nám náleží,
slovem něčím, co nás přibližuje k Bohu, jenž v nás přebývá. Hloubánim ho ne
dostihneme, nýbrž životem. Hledáme-li ho pouhými pojmy, zůstává nám nezměrné
daleko.

Stejně daří se nám s Božími dokonalostmi. Nejsme sto obsáhnoutí je
v definicích, nechceme-li klopýtati z jedné nesnáze do druhé. Můžeme se však
těmto nesnázim vyhnouti, snažíme-li se Boha prožíti, t. j. Zkoušíme-li nikoli
pochopiti Nepochopitelno jeho všemohoucnosti, nekonečnosti a věčnosti, nýbrž
před ním na kolena se vrhnouti, sebe hluboko pokořiti, z něho se těšili, v něho
se ponořiti.
Tážu-li se, co znamená: -Nekonečný jest osobníP- přesahuje to mě po
rozumění. Vím si však rady, pomyslím-li, že osobou jest někdo, s nímž mohu
mluviti, jehož mohu prositi a milovati, k němuž mohu se utéci. Jako nás s rodiči,
příbuznými, manžely, dětmi různé osobní svazy spojují, tak mohu styky pěstovati
is nekonečným Bohem, ato znamená pravý vřelý život, přiblížení, spojení,
výměnu toho nejlepšího & nejsladšího v nás. V tom odhaluje se -mi vysoká,
nesrovnatelné cena mé duše; oč víc vžívám se v porozumění toho, čím jest
ve mně a já v něm, tím bohatěji utváří se můj vnitřní život; dospívám k vědomí
opravdové ceny své duše a nalézám sebe sama v Bohu.

Ročnik xxvr.

VYCHOVATÉL

Strana 53.

Jest zřejmo, že toto přesvědčení neprýští z myšlenky, nýbrž z činu, ze živé
a prožité víry, na níž se uskutečňuje slovo sv. Bernarda: »Atliugit inaccessa,
deprehendit ignota, compreheudít immensem Odevzdanosti a přilnutim k Bohu
dochází člověk toho, co se pojmům vymyká, zmocňuje se činem, čeho rozum
nechápc a obsahuje nepopsatelné.

Příspěvek k výchově aesthetické.
Dnešní doba je dobou náboženského rozvratu a náboženské lhostejnosti.
Místo vznešených pravd, jež skýtá náboženství. zavádí & ujímá se v jistých kru
zích t. zv. kultura aeslhelická. Má to býti prý jakási náhrada za náboženství.
Ale aesthetická kultura, která nerespektuje vyšších cílů člověka a jimi není
řízena, nemá ceny. Je to skvělá firma, ale zakrývající mravní bankrot!
Tcnto zvláštní druh aesthetické pokleslosti je patrný na mnohých lidech
v našem moaerním světě. Signaturou jejich charakteristickou je touha, pachtící
se venkoncem jen po zevněiším lesku; a tato nezřízcná touha ubila v nich všecku

lásku, pravdu i karakter.
A přece neubránili bychom se výtce jednostrannosti, kdybychom pro uve
dená nebezpečí aesthetický element při výchově vůbec chtěli pomíjcti a s nedů
věrou jej potlačovati v pozadí. Vždyť ani církev není nepřátelská umění. A v no
vější době John Ruskin. anglický spisovatel (1- 1900) důrazně poukázal na to,
kterak aesthetícká výchova pevně sdružená s morálními a náboženskými interessy
člověka, všecky jemnější city může jenom povzbuzovali a síliti. Proto nebudeme
popírati, že by jistý druh vnější kultury aesthetické neměl morálně paedagogi
ckého významu. Svůj morálně paedagogický význam má již proto, že znamená
»vládu nad hmotou—r.

Jsou sice lidé — aje jich dosti — kteří chtí excellovati tím, že každý
aesthetický zřetel, pokud se týče oděvu a manýry, házejí stranou a to nikoli
z prostoduchosti, nýbrž z lenosti. Ale jistý smysl pro aesthetičnost může býti
právě mladým lidem záchrannou hrází proti světu morální zkaženosti. To při
znali slavný básník norský, Bjornson ve svém výchovném románě: »Absolonovy
vlas/c. — —
Následující řádky mají uvésti toliko některé příklady ze života a ukázati
na nich, jak důležito je i na tomto poli vésti si induktivně, t. j. navazovati na
nejjednodušší zkušenosti a potřeby dítěte a tak to, co je aesthetické, cvičiti na
věcech prostých, a přece pro celý život důležitých: totiž zvykali čistotě a po
řádku, jakož i nabádati ke všemu, co Angličan zve »manners- a co tvoří pod
statnou část jeho národní tradice.
Za našich časů vyrojilo se na knižní trh množství brožur, pojednávajících
tu o »zdvořilostic, »o správném zacházení svidličkou a nožemc a j. Proč by se
nemělo pojednávati io věcech, jež majice na zřeteli bližního, mají co činiti
s čistotou & počátečním dobrým vkusem? Jak hluboký význam skrývá se často
za zdánlivě vněiší manýrou a kolik toho lze direktně a symbolicky k ní při
pojili! —
Dle t.;ho paedagogícky velmi by se doporučovalo, kdyby mnohé věci, které
dnes se vpravuji v děti vškolm' dísciplínonc, vštěpovaly se jim osvojením si ma'
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nýry »gentlemanac. Tak na př. pořádek a čistota v místnoslech školních měla
by jim býti spíše věcí cti a aesthetického vzděláni, než školním paragrafem. Děti
měly by býti nabádány k tomu, aby samostatně se staraly o výzdobu svých
školních místností a to aspoň volbou & úpravou nástěnných okras. Měl by se
jim vpraviti pojem, jak se liší od sebe domov a stáj; mělo by se jim vypravovati,
že jsou lidé, kteří všude, kam přijdou, nepořádkem, nečistotou a nejapností mění
domov ve stáj. Že však jsou i jiní lidé, kteří každé místo, na. němž se zdržují,
mění jako čarovným prutem v místečko útulné, družice k tomu, co je nutné a
užitečné též to, co je pěkné a vkusné.
Co klackovitosti by se utlumilo již tím, kdyby chlapec si uvykl připraviti
vlastnoručně třeba jen malou prostou kytici na stůl! Nelze věřiti, jak i to vzdě
lává, nabádá-li učitel na školní vycházce žáky k tomu, aby si připravili jídlo
čistě a chutně. Takovéto mravní sebeovládání a vzdělávání vkusu, jež se pro
jevuje a rozvíjí za takových okolností, má právě pro mládež důležitý význam.
Nelze ani s dostatek oceniti, co přirozeného a nepřirozeného v ní zkrotí. I ta
zábava při obědě čistě připraveném je vždy 0 stupeň čistší, spořádanější, lahod
nější, než při pouhém požívání výživných látek. Symbolika zevnějšíeh zvyků měla
by se na všechen způsob projednán/ati tak, aby byla elementárním stupněm rumě
leeke' výchovy-.

A přece podivuhodno, že těchto zdánlivě nepatrných věcí málo se dbá od
těch učitelů, kteří jinak nadšenijsou »pro uměleckou výchovu dítěte.. Nechápou,
jakou cenu a jaký vzdělávací význam maji ty věci po stránce' umělecké i mo
rální. Učení ručním pracím-a kreslení dává zajisté hojně námětů, nabádajíc děti
k tomu, aby svůj dar vynalézavosti a svůj aesthetický smysl vedly k tomu, by
pracovní nářadí si připravily vkusně a pečlivě, je chovaly v čistotě, stěny učebné
zdobily vlastními pracemi. Té induktivní methody nedostává se dosud velice naší
umělecké výchově. Čím více však bude se k ní přihlíželi, čím více snaha po
krásnu bude směřovati k tomu, aby zušlechťovala i to nejjednodušší naše denní
jednání a mluvení a je tříbila ode vší neomalenosti &nonchalance. Tím více bude
ve mládeži sdružen umělecký smysl se žádostí ovládali se apotlačouati hmotnou
stránku své přirozenosti. a tak bude umělecký smysl uchráněn od aesthetisování
nezdravého

a nesmyslného.

-—ček.

Lev Nikolajevič Tolstoj jako umělec & myslitel.
Napsal

V. H . . . &.

(Pokračování)

Mučen pochybnostmi, zmítán nejistotou přece konečně zvítězí: »Znám smysl
životan Vítězství jeho však nespočívá. v tom, že rozum poznal pravdu: musím
žíti pro Boha, toť dávno známo z katechismu —-jmenuji schválně tuto malou
knížku, kterou svět tolik zneuznává, a kde přece jen ta nejsladší moudrost jest
uložena — nýbrž že vůle jest pohnula, skloněna, ochotna tento poznaný smysl
plniti. Poznání, tot první malý krok, toť snadno a lehce přístupno každému, kdo
poctivě hledá. Ale čin, stálá činnost k dobrému spasi vás! A nehádejte se, že
činy jsou determinovány, že dobro neexistuje, o tom Tolstoj správně usuzuje:
»A takový je též smysl všeho, co je na světě. Ano, hrdopyšnost! A nejen hrdo
pyšnost, nýbrž hloupost. A hlavně chytráctví rozumu. Ano, darebáctví rozumu!
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A s jakým důmyslem _dovedl položiti celé moderní kultuře již před léty —
Anna Karenina psána 1873—1876 — tuto závažnou otázku: »Evoluce ——z čeho

' a do čeho? Nekonečný rozvoj azápas . . ,. Terminus a quo, terminus ad quem!
Což o tom. dovede positivistická ňlosoňe, co všechny descendenční theorie, říci?
Tolstoj však proti proudu všeobecnému hrdinně stál, burcoval duchy 2 před
pojatosti a hrdopyšnósti, volaje: »Ale jaký smysl života? Proč žiji? Proč hynu?
Proč trpím? Nač bolest ve světě?
Správně postihl právě nejslabší místo moderní vzdělanosti, že chtěla svými
formulkami odpovídati na záhady života; chtěla rozluštiti tajemství byti, kdežto
úkol její spočívá pouze v tom, zlepšiti technické prostředky, zdokonaliti výrobu
zpříjemniti život, což právem klade Tolstoj na místo podřadnější. Někde ovšem
nemírně a v kazatelském tónu přehání.
Než i tím, co řekl o hrdopyšnosti, o chytráctví rozumu, neřekl nic nového.
Toť ona stará pýcha života z katechismu. Zásluhou Tolstého jest pouze živé
procítění a osobní applikace oněch starých známých pravd. On ovšem sám to
též ví, an dí proti theorii vývojové, jak možno, že by to byl neprožil takový
duch jako Sokrates a Newton? Ale teprve moderní některý člověk schopen by
byl luštění.
Daleko nad Annu Kareninu jest ohromnější a grandiosnější »Vojna a míru,
psáno r. 1864—69. V prvém románě líčí jen několik rodin — Ščerbackých,
Oblonských, Kareniných, Leviných, se všemi možnými okolnostmi života. Nevěra
manželské., smrt, porod, ty starosti 'Dolliny o chudnoucí rodinu, sňatek a štěstí
Levina, tytéž příběhy s jinými obměnami i v dřívější práci, ale vše rozsáhlejší,
nekonečné jako moře.

_
Ty rodiny Bolkonských, Rostových, Kuraginých, Drubeckých, diplomaté,
mužící, císařové, prostí vojíni, čeleď, pobočníci, příbuzné tety, úředníci v aktivitě
i v pensi, ohromná krvavá srážka celé Evropy, směs historické pravdy iíantasie
plní tisíce stránek tohoto proslaveného románu. Jako těžké mraky valí se tyto
události, neúprosně, krutě strhujíce s sebou Napoleona jako Alexandra i Kutuzova
iAndreje. Oč vroucnější a čtenáři přitulnějši jsou historie Soni, Nataši, malé
kněžny, Nikolaje, Borise, kněžny Marie a celé té záplavy tak živě cítěných osob,

tímméně srozumitelna a pochopitelne jest idea tohoto obrovitého díla:
Význam. zásluhy upírájednotlivým osobám; i Napoleonu. Činnost jednotlivců
nemá těch výsledků, jak se obyčejně myslí; netvoří tak lidé události, spíše dějiny
utvoří si své lidi. Tolstoj snímá i odpovědnost 5 lidí. Nejednají volně &svobodně,
nýbrž jako figurky pošinované po šachovnici, jako nástroje strašného dějinného
proudu. Skutečný fatalismus!
Za jeho osobami ve vypravování jest cosi nevysvětlitelného, jež jako tajné
péro žene vše vpřed. V jeho osobách se proud dějinný jen nám a našim zrakům
odráží. Uspěch či nezdar některého podniku, i Napoleonova, nezávisí tak na in
dividuelní schopnosti toho, jenž usiluje o zdar. či na vůli jeho; spíše na tom,
zda činnost ta je v souhlase s dějinným proudem, událostí, 5 danými poměry.
Hlasy a úsudky současných svědků jsou vždy nespolehlivy, neboť tijsou zaujati
vždy osobami, malicherně upírají zrak na gesta jednajících osob, a nerozumějí
hlubšímu, živelnímu dějínnému proudu.
Škoda, že v mezích tohoto časopisu není možno podati obšírný rozbor této
obrovité práce. Pomineme všech skvostných detailů a pravimc krátce; belletristickó,
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stránka »Voiny a mírnc jest prostě velkolepá. Snad jest román někde rozvláčný,
ale nikdy nudný. Snad někde přecpán detaily, drobnostmi, nepatrnými episodami
na úkor zhuštění a koncentrování děje. Ale jeho vzácný smysl pro skutečnost,
jeho bystré pozorování a živé, úchvatné kreslení povah působí, že toho ne
pociťujeme jako vadu, nýbrž jako charakteristickou známku umění Tolstého. —
Dlouhé a obtížné pochody vojsk, hrozné bitvy, setkání diplomatů, jednáni císařů,
rodinné slavnosti, hry a lásky mládeže, smrt pod jasným nehnutým nebem, útěk
před nepřítelem, život tolika lidí a generací, co vše není v tomto podivuhodném díle!
Ale jinak bude zníti úsudek o filosofické části románu, o jeho výkladu dějin
Že obě tyto různé stránky spojil v románě — toťjeho individualita, jcž nás
neuráží, poněvadž jeho názóry nevystupují vyzývavě a útočně jako v pozdějších
polemických, téměř rvavých spisech. Zde vysoké umění vypravovatelské za
chraňuje vše. Avšak ňlosoňe jeho vyvolává četné námitky. Již zde tkví kořeny
onoho mračného, kazatelského Tolstého, často nepochopitelného, nemožného,
jenž tolik bouří a také zmatků, zvláště v srdcích mládeže, způsobil.
Jak tragický je pád Tolstého od té chvíle, kdy psal, jak Levin pochopil, že
dlužno žíti pro Boha, pro jiného, až když začíná ukládatí nesplnitelné, nemožné
povinností bližním!
Tolstoj nepsal rozpáleným pérem. Je realista v umění. Miloval skutečno,
ale duše jeho hořela touhou po lepším. Miloval dobro. I těch několik hýřilů
jeho .— Dnlochov, Turbin, Anatol, dokazujý, že zlo jakožto elementární sílu, vůli
k zlému nakloněnou, nepochopil. Odloživ všechnu metafysiku, žádá blaženost již
zde na tomto světě. Zlo, jež vidi kolem sebe všude, ho trápí; rozum nestačí
mu vysvětlovati poměr dobra i zla ve světě, cit vítězí nad rozumem, stává se
pessimistou, netrpělivým. Realita ho zklamala, zapírá ji, zapírá své umění i umění
jiných. Neva'ží si svých schopností, ano rouhá se jim.

Odvrací se od světa jakožto pozorovatel, jakožto umělec realista, a bojuje
jako kazatel, jenž pochopil svět toliko s jedné stránky. A proto počíná si jedno
stranně. Popisoval jen dobré. To procítil, to jeho schopnosti pozorovací pochopily,
na to duch jeho stačil. Proto nabádá ve své ňlosofii k dobrému. — Vzpomeňme,
že v líčení vášně Vronského a Anny vynechal všechny scény jejich lásky,.ale
nevynechal ni jedné z jejich neštěstí. Tak tíhne k dobrému, že vynechal každý
popis zlého.
Odvrácen od světa počíná kázati morálku nesnesitelnou skutečnosti. Místo
z »Kruhu četby: I., jež zvláště se mi zdá býti důležitým, dovolím si podati do
slova: »Neodpírati zlu násilím neznamená, že se máme vzdáti obrany života
i práce své, jakož i jiných lidí, nýbrž znamená to jen, že vše to máme brániti
jiným způsobem, který se nepříčí vyšší rozumné bytosti v člověku; život ipráci
jiných lidí i svou vlastní máme hájiti tím, že „„útočícím zlosynn probouzíme život
rozumné bytostí. A toho dosáhneme především vlastním zdokonalením duševním.
které je nutno, abychom nabyli dostatečné síly působiti najiné dobrem aláskou,
rozumovým osvícením. Vidím-li na př., že člověk se chystá zabiti druhého, nej
větší čin, který mohu vykonati, jest postaviti se sám na místo napadeného aříci
zlosynu: >Tu jsou moje prsa, zabij napřed mě, protože nemohu, pokud budu
živ, snésti &nemohu dopustiti vraždulc Chrániti, krýli svým tělem onoho člověka
a možno-li zachránili, .odvléci jej a ukrýti..
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Jest však možno se zdarem neodpírati zlu v tom způsobu, jak zde domnívá
se Tolstoj? Je možno takové skoro nesnesitelné břímě lidem ukládatí? Ano, je to
možno a splnitelno tehdy, uznáváme-li, že skutečně jsou lidé takoví, jaké zná
autor. Je mu neznámá povaha zločinná, neřest, zatvrzelá, bídná vášeň.
Vzpomeňme Ibsenových Příšer, Zolova Člověka-bestie. Ač Zola porovnán
s Tolstým jest nepatrný školáček v psychologii, chápal přece, 'byt povrchně,
tuto povahu. Ty zločince a lidi zlé, špatné, jací se vyskytují v románech a
povídkách Tolstého, je možno napravovati tím, že v nich probudíme život roz—
umné bytosti. Ale tím žeje vyčerpáno, co jest známo o lidské povaze? Kolikráte
sami jsme seznali lidi úskočné, lstivé, intrikánské, dobyvatele tohoto světa, zisku
chtivé, slávychtivé, hrubé dolů, podlé nahoru, jež tak mistrovsky vykreslil
Dostojevský. A v těch chce vznítiti Tolstoj život rozumné bytosti? A doufá snad,
že stálým bojem proti zlému démonické, neřestné povahy se světa zmízejí? Nikoliv,
proti těmto povahám se musí společnost bránili a učiniti je neškodnými, sice
hubí sebe sama.

Nietzsche — Tolstoj! U onoho německého módního ňlosola přehodnocení
našich mravních hodnot, nadčlověk, plavá bestie, theorie věčného návratu. Nebylo
by lépe tyto nesmysly potlačiti v zárodku, aby neníčily mladých duší a ne
otravovaly moderní ovzduší? Neodpireitc zlému po dobu trvání jedné generace;
— & jděte se pak podívati na ubohou zemi! Vždyť takoví lidé,jaké zná Gabriel
d'Anmmzz'o a Przybyszewski, skutečně existují. A původci, oba autoři, oč jsou
lepší než jejich díla!
Tolstého lidi možno vychovávati tak, jak si představuje v »Paedagogických
slatích.: Nevnucovati s nemístnou horlivostí a přísnosti jednotlivé nauky dětem,
nedržeti jich v přísné, duchamorné kázni až do únavy, až zemdli. Tolstoj žádá
aby se dětem vždy poskytovala dostatečná volnost i svoboda vůle. Děti samy
si vybéřou to nejvhodnější. asamy s úspěchem budou pracovati, zvykati námaze
i strádání, budou růsti a vyvíjeti se se zdarem dle svých přirozených schopností.
Jen popřáti dlužno těmto vrozeným schopnostem dostatečnou příležitost, aby se“
mohly rozvinouti; neklásti překážek, nezdržovati, nýbrž jen napomáhati jim.
Škola ať se nevměšuje do záležitostí vzdělání, do útvaru víry, přesvědčení
a povahy vzdělávaného člověka. A toho se docílí ponecháním úplné svobody,
voliti dlužno jen to učení, které odpovídá potřebě člověka, kterého on přijme
tolik, co chce a potřebuje, a odvrátí se od toho učení, které mu není po chuti.
Proto chválí a dává přednost veřejným přednáškám a museím, že se nevměšují
do věcí výchovy. University však a školy jsou toho opakem. Žáci jsou upoutání
určitým programem, souborem jistých věd, spoutání zařízením zkoušek, na nichž
závisí přiznání nebo odepření jistých práv dle toho, jak byly vykonány. Žák
ze strachu před trestem přijímá tu povahu, přesvědčení, jak si přejí ředitelé a
učitelé ústavů. Při veřejných přednáškách je možnost výběru.
(Pokračování)
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O dobré a špatné četbě.
Napsal ALOlS DOSTÁL.

(Pokračování)
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novin. Co dělati? Otevřel jsem okno adíval
se do ulice. — Kde je ten zvyk, kdy se do
pokoje hostům dávaly i knihy, denní listy?
Dobrá kniha je zbraní proti nepřátelům,
kterou se můžeme hájili; je zrcadlem, \;
němž se lze shlížeti. — — —

Dlužno se také toho dotknouti. jak čísti.
Ne každý bude a může následovati rady
našeho gymnasijního professora, který nás
jako studentíky k tomu nabádal, abychom
čclli s tužkou v ruce, to jest dělali si po
známky; ale přece nutno zachovati při čtení
jistá pravidla, aby ono se potkalo s výsledkem.

Jak můžeme přijíti k dobré knize? Jest
mnoho veřejných i soukromých knihoven
(obecních, spolkových, školních ijcdnotlivců);
nyní snadno se dostane do rukou naších
kniha za mírný poplatek za půjčení, ba
i zdarma.
Ale nezapomínejme, že nutno také dobré
knihy kupovali. Kdo by litoval peněz na
dobrou knihu, podobal by se hospodáři,
jemuž by bylo líto semene do pole a toto
by nechával úhorem. Každý si má občas
dle hmotných prostředků nějakou knihu kou
pili, aby časem pořídil si vlastní knihov
ničku, která mu bude ke cti a radosti. Rád
sáhne po té neb oné knize ivícekráte; ča

se všechno pro každého. Četba at je při
měřena věku i duševní povaze. Co se hodí
vzdělancům, nezajímá lid; co čtou dospělí,
mnohdy nepatří do rukou mládeže. Knihy
pro mládež mají býti dětem přístupné, za
jímavé, pravdivé, umělecky procítěné, řečí
prosté, obrazně, úpravy lahodné, dle mož
nosti illustrované, mají probouzeti lásku k

stěji to a ono si přečte a do paměti vti
skne.
Dům bez knihy je velice smutný. Ale

lidem a přírodě.
Naše mládež čte nejraději a nejčastěji
pohádky, potom _přechází k fantastickým

v domácnostech bývá na všechno dost pe
něz, jenom ne na knihu. Naší předkové
měli ve svých jizbách tak zvané koutnice
nebo aspoň u stropu kranečky, kde ležely
knihy: bible, život svatých, nějaká kronika
a jiný pevně vázaný spis. Kšalty našich
předků nasvědčují, jak mnoho mívali knih
a tyto svým dětem a přátelům odporučo
valí vedle peněz a jiných hmotných věcí.
Dnes v českých domech už není malovaných
koutnic & zčernalých náslropních kranečků;
jiný nábytek zaujal místo s mnohými před
měty pro potřebu i ozdobu. Zdaž také v

každé domácnostije knihovna s dobrými
spisy? Obyčejně na skříní několik vystři
žených románů z denních listů, kalendář,
nějaký tajemník, gratulant a dost.
A přece dobrá kniha jest jako domácí
učitel a rádce, mnohdy putující dům od
domu, z rodiny do rodiny. Podobá se pra
meni, který na všecky strany rozlévá ob
čerstvující a zúrodňující vláhu.
yl jsem návštěvou u rodiny a na noc
uveden do pokoje skvostně zařízeného. Maio
zvykem časně vslávati a nechlěje domácích
buditi, ohlížel jsem se po knize nebo po
novinách. V pokoji bylo všechno, nač by
si člověk pomyslil a čeho by potřeboval:
pěkná zrcadla, toaletní potřeby, na sta drob
nůstek, ale ničeho tu nebylo ke čtení._
I doutníky připraveny; ale ani číslo starých

Záleží na dobrém výběru

nebot nehodí

povídkám a posléze se vrhá na romány a
sportovní listy. Co se v echách prodalo

spisů Dra Karla Maye (v Německu 1 a
půl millionu svazků pro mládež); a přece.
jak se nedávno ukázalo, jaké to je býlí!
Fantasie dětská i dospělých byla jeho lí
čením vymrskávána, spisy ty pobláznily
mnoho dětí, budíce touhu vypravili se mezi
Indiány; zklamaly naděje rodičů a rozčilo—
valy dospělé.
V Šoproni v Uhrách založili žáci středo

školští tajnou lupíčskou bandu »Spolek
černých srdcíu; byli ozbrojení, loupili v
obchodech, kořist odnášeli do podzemních
doupal. Ktomu byli svedení čtením fantas
tických spisův. — Podobně v Kerči tři gy
mnasisté pod dojmem výstřední četby vy
pravili se do Sibiře hledat zlata. Byli vy
loučeni z ústavu. V Motyčině mladý číšník
si vzal život, jsa poplelen takovou četbou.
Podobné zprávy čteme velmi často, jak ta
kové Mayovy knihy účinkují na mladou
mysl. Teprve nyní se píše, že tato Mayova
literatura, toto otravné býlí má značný po
dil na mravném stavu německé společnosti,
jejž dnes mnozí považují za neutěšený a
nezdravý.
Mládeži se málo podává spisů histori
ckých, v nichž by se zračil obraz dějin,
našich předků, jimiž by byla povzbuzována
k lásce vlastenecké. Okresni školní rady
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měly by co nejvíce dějepisných obrazů a
povídek zasílati do žákovských knihoven,
aby odpadala výmluva nakladatelů, že ta
kové spisy nemohou vydávatí, poněvadž se
po nich nikdo neptá. Národ náš velice toho
potřebuje, aby se u mládeže naší budila
vědomost dějin, probouzela se láska k vlasti
a národu.

Knihy nutno čísti pozorně a s roz
myslem, kdy je duch náš nejméně zevněj
šími dojmy rozptylován. Povrchní a zběžné
čtení jest bez užitku. Musíme o tom, co
jsme četli, přemýšletí a uvažovali, abychom
tak tento duchovní pokrm dobře zažili.
Čtěme mírně, nc abychom chtěli najednou
všechno pohltíti. Někdo neustane ve čtení,
až kolika svazkový román přečte, i kdyby
u toho do rána seděl. Kdo mnoho najednou
čte, unaví mysl, zmate si všechno, a ta
četba podobá se průtrží mračen, která ne
svlaží, ale spustoší. Nečtěme jenom letem
— počátek, něco uprostřed a konec .(jak to
dopadlo); z takového čtení není užitku.
Už Písmo sv. praví: »Kdo čteš, roz
umčjh (Matouš 24., IS.). Tedy čtěme to,
co můžeme pochopiti; dle toho, jaké máme
předběžné vzdělání. Co komu jest nejasného,
ať si dá vysvětliti, aby nepřicházel do du

ševního zmatku, pochybností a bludův.
Třeba též čísti bez předsudkův; totiž ne
dbati pomluv převráceného světa, zvláště
sáhneme-lí po něčem náboženském.
Ovšem nesmí také někdo na úkor o
statních povinností, jenom čtení se od
dávati, aby tím práci nezanedbával, aby mu
nebylo jindy (na příklad dětem od rodičů
zbraňováno čísti. Dlužno také při čtení

SMĚS
»Školní nebezpečí-. Dr. Steinwender
ve finančním výboru sněmu korutanského
podal návrh na snížení docházky školní na
6 let a resoluční tento návrh sněm přijal
dne 28. října 1910. Ukládá se jím zemské
školní radě, aby připravila osnovu zákona,
založenou na následujících zásadách: 1. Po
kud nebude říšským škol. zákonem stanoven
počátek školní povinností sedmým rokem

věku, nařizuje se odklad počátku cho
zení do školy aspoň pro tělesně méně vy
vinuté dětí a vůbec pro takové školy. při
nichž značnější počet školních dětí bydlí
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šetřítí sil duševních í tělesných, aby se
člověk neoddával čtenářské vášni, aby při
knize neprodléval mnoho hodin, nasazoval
i celé nocí, kazíl si zrak při špatném svě
tle. Nedoporučuje se také čísti v posteli, ač
tomu zvyku mnozí hoví. — —
Na Českobrodsku ve školních knihov
nách ke každé knize přilepuje se toto

ozorněm'. .

1. Kniha tato určena jest pro tvé vzdě
lání. Važ si jí, opatruj jí v čistém obalu a
ničím nepoškozuj!
2. Kniha, kterou mnoho lidí čte, může
býti zdraví nebezpečna, poněvadž zárodky
mnohých nemocí nakažlivých (scuchotin,
spály, spalniček, záškrtu a p.) mohou lpěti
na listech.
3. Počínej si tedy při čtení pozorně.
Nepřevracej listů nasliněnýmí prsty, nepři
bližuj tváře blízko ku knize 11 při čtení nc

jez! (Poznámka. Co bývá tak v těch půj
čcných knihách drobtův a mastnotl)
4. Ty pak nekýchej a nekašlí nad kni
hou, do listů nedýchej, &trpíš lí rýmou neb
různou kožní vyrážkou, knih do rukou ne
beř! (Poznámka. A právě nemocní mají nej—

více času ku čtení.)
5. Knih mnoho opotřebovaných a špí
-navých z opatrností nečtih —
Dobrá jsou ta pravidla, ale jenom tak
mimochodem budiž také připomenuto, že se
užívá velmí ohmataných a posliněných dva
a třiceti listů, špinavých a pivem politých,
aniž by bylo spolu poukázáno, že nejenom
kapse, ale ízdraví při nich hrozí nebez
pečí.
'

—' —
(Pokračování.)

dále od školy. 2 Denní škola obmezuie se
na šest let. K této škole budiž připojeno
několikaleté obligatorní pokračovací školství.

.Vyučování

na zemských školách, kde

se toho jeví potřeba, budiž udíleno polo

dennně. 4. Počátek školního roku budiž
položen na velikonoce, vyjímnje ony školy,
pro něž dotyčná obecnízastupítelstva podají
odůvodněnou protížádost. 5. Vyučovací
osnova ústavů pro vzdělání učitelů budí-7.
vyšší měrou přizpůsobena praktické potřebě,
obzvláště sesílením zemědělského vyučováni.
Budiž proto vzat zřetel na zřízení učiliště
na. venkově.
»Učítelské Noviny: bijí proto na poplach,
že hrozí nebezpečí kleríkalísmu, středově
kého reakcíonářství atd. Je ku podivu, že
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zastánci zemské autonomie v otázkách ná
rodního školství nepopřa'vaji Korutanům, co
jim zda se dle poměrů země a obyvatelstva
vhodným a účelným. Že je mnoho zdravého
v přijatém návrhu, nedá. se upřiti. S našeho
stanoviska nám nikdy nepůjde v první řadě
o to, jak dlouho dítě ve škole sedí, nýbrž
čemu se naučilo, Že za 8 let více se může
naučiti než za 6, jest sice v theorii správné,
ale praxe u nás nejednou ukazuje, že
mnohé dítě ani za 8 let se nenaučí, čemu
by se mělo naučiti za 3 nebo 4 léta.

Novém Bydžově; Fr. Jedlička v Českých
Budějovicích a V. Pavelka v Domažlicích.
— Prosíme za další milodary, jež přijímá
Tom. Škrdle, pokladník Tiskové ligy v Praze,
čp. 570- II. — Kdo daruje nebo si doplní
nejméně 10 K, obdrží od nás zdarma a
franko — pokud zásoba stačí — I.—Vll.
roč. »llusitství ve světle pravdyu &I.—VII.
roč. »Obrany víryc.

»Český Učitel: věnuje již třetí svůj
úvodní článek zastavenému soudnímu vy

úvodem a poznámkami opatřil Klement Kuttner,
larář u sv. Víta v Praze. Cena 4 K. Knihtiskárna
družstva Vlast. Nákladem Dědictví sv. Prokopa.
Dědictví sv. Prokopa v Praze jehož účelem
jest vydávati vědecke bohoslovecké knihy v je
zyku českém sepsané, vydalo pro členy své za
rok 1909 dva pěkné spisy, totiž: »Katolická mra
voukac od Dr. Ant. Vřešťála (Díl 1. povšechný;

šetřování proti dp. faráři Prokopu Holému.
Je viděti, s jakou žíznivostí čekal na jeho
odsouzení. Zda pak věnuje tutéž pozornost
ve vyšetřování se nalézajícimu svému pře
dáku na Pelhřimovsku? Dosud o tom ne
učinil ani zmínky. Je zajímavo, k jakým
banálnostem da'vá se svésti orgán volno
myšlenkářského učitelstva, když do článků
tahá Husa a Husitského vůdce Prokopa Ho
lého a Žižkovy kostil Všichni ti byli vě
řící křesťané! Je snad také redaktor »Če
ského Učitele: věřícím, že jeho srdce zaplálo
pro osoby nábožensky založené?

—r.

Pražskédívčí gymnasium »Minervac,
jež se obvyklou krtčí prací realistické strany
dostalo celé do jich správy, má býti úplně
očišténo od nerealistických živlův. Jeho ře
ditel má odstoupiti a místo ředitelské má
obdrželi známá pokroková dáma, slečna Dr.
Honzákova. K tomu se pracuje. Pokud z
paedagogické činnosti působení slečny Dr.
Honzákové známo, jisto je, že by ústav
skrz na skrz takovýmto realismem prosáknutý
jejim ředitelováním byl blízek rozvratu &konce.

Nový způsob v sepisování úředních

Sv. Otce Řehoře Vel Kniha o správě
pastýřské jakož i Pavl Diakona, mnicha
Casslnskeho, Živottsv. aehoře Vel Přeložit

cena 650
K) co
čisloo XLlX., akdepakstručně
dílo toto
(číslo
L., 200
tr.);p
po
jednano o knize Regulae upastoralis, o její ceně,
bývalé vážnosti, o času sepsání a rozdělení o
vydáních téže, dále o jiných spisech a životopi
sech sv. Řehoře Vel., o zvláštnostech jemu vlast
ních atd., podán jest životopis téhož světce od
Pavla iakona, mnicha cassinského, načez násle
duje
sv. Řehoře jsouc
Velikého
správěAčk
pastiýí
ské, rozvržena
na Kniha
čtyry očástí.
tato, jak vhodně poznamendva pan překladatel,

neníéjiž
dnesvelice
praktickou.
praxe církevní
se
od!
doby
změnila,ježto
užitečnou
jest a zú
stane přece vždy jednak jako kniha rozjímava,
jednak jako četba vychovatelská, a jako takovou ji
také rádi doporučujeme, jakož vůbec výborné Dč
dietví sv. Prokopa, o němž podrobnějších zpráv
dočisti se možno v každém podíle.
P. Zaletěl.

Papírnický zavod družstva Vlast v Praze
čp. 570-ll. má hojný výběr obrázků k prvnímu sv.
přijímánía k prvnis \nezpověid a prodává' je v ceně

a) obrázky k prvnímu svatému přijímání:
.Domácí po 2 h (100 za K 150); po 4 hal.
100 za K 270), tři druhy po 14 h (l00 za 1210;
2. štýrsko-hradecke' od firmy »Styriax: po 18 li (100
21118K) a po 6 h (100 za 6 K) ,
mnichovské od
firmy Mullerovzy po 22h (100 kusů za K 21160);
4. berlínské — zvláště krásné — od firmy Albrecht

akt, jaký se zavádí u úřadů státních a cí'r'
kevních a který má z ičel zjednodušení a
přehlednější úpravu úředních podání, dojista azMeister-: po 4 h (100 za 250 K), po 8 h (100
dB K), po 40h (100 za 40 K),apo 60 hal.,těch
lépe by se ujal, kdyby místo dlouhých vý
máme na skladě jen něco málo.
kladů byl uveřejněn jas'i-ý a krátký vzor.
b) obrázky k první svaté zpovědi:
Při vyplňování sčítacích archů pro soupis
obyvatelstva výhodu vzoru každý nejlépe ]. Berlínské: velmi vkusné & umčlcckyz'aprovedené
ocenil. Jediný pohled na vzor učinil mura
po4 hal. (100“za 250), l„po ! i; (100
BK), Po
štýrské: jeden odrluh za 8 hal.
zem vše jasným, tak že dlouhé studování

llth(00 12,p(l002a16K)

výkladu zcela odpadlo.

'

'

'1'.»

K obraně naší pro rok [9l5 přispěli
hmotně z pánů katechetů: Jan Volf v Kla
tovech; Petr Jiříček v Dačicích; Al. Dvořák
v Kostelci nad Orlicí; V. Sýmon v_Lounech;
Václav Kunz v Praze-VII.; Jos. Havel v

Poznámky: 1. Příchozzim do Praliiy radíme, ab
obrazky osobně rohlédli a podle vůlottyneb on
rozkvětuto
uvedene
em-jícegk
en miynápisy,
lnu těchto
druhů
l a nčmeck

objednalčjame
vě elečmel

půaobíc'
cim můžem

lžltié — 8. Do těchmto obrázků l_vloiili

celou

sme velimký apltal,

můžeme
vzorky
těch
hto účbtuj
ůzcřar
arum roůzesílati.
Kod
si přeje
vzorky,
tomu'
je
úemůe.
Objedn
tel obrázků

platí
oaleni
štovné
nehod opravupo
mydrdhu
navzajem hra
díme po
a dopravu
na postu draze
neboe,na

Kniha-nn- dni.-tva Vlad v Praze.
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v PRAZE, dne 15. března 1911.

ROČNÍK xxv1.

.„';Vychovnlol'vnhlml
15 ha)tlmdú mesice

Admini-luce
.Vyeho
utelo' Jest ve vlastním

predplkci na v ndmim-

domlv Prue. 21h

struct celoročně 7 komn.

670-11.— Tun milí"

ůllotne350
korun!-);.
Do
Era"
in nňmqekych.
ceny

pMdeJadmnlIun-a,
o: se napnutí . neb-ani.

good
pl-odplůci
act'ch
sinzrcayovuao
u: y003mm.

.

hukopuypro
zprávy mot-o.hlw.li|t.
lnlh
čas
|: .

itTitíp'iin'lhíív'šjžagCasopis věnovaný zájmům křesťanského školství. Er-smwz';„ž'?„;1:32
H
..
22515:star :; 31.013;
Orgán
tags,-;...szmamoez
:“;'ť„£,',?3£211.0., kom

Jednoty českého katol. učitelstva v král. Českém.

:ĚĚÍŠIŠ'ŠÍ'ÍŠ:xŠmĚ'iŽ'rii

““""“

“'"“

Majitel . vydavatel: Družstvo Vlast.

ODPOVĚDNÝREDAKTOR:Dr. RUDOLFHORSKÝ.

vfďě

thochotšk '" H

'"“ '“" i" 3533"

'““

'“ smím" m.

(\

"

Moderní člověk. — Lev Nikolajevič Tolstoj jako

umělec : myslitel. — Valna' schůze Pnedago

gického svazu. — Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Židů a Mohameda'nů. — Feuilleton:

Alois

Dostál: 0 dobré a špatné četbě. — Směs. — Literatura.

Moderni člověk.
Kdo dovede bedlivě pozorovati lidi naší doby a čistí v jejich nitru, “bfzo
postřehne, že zmítá jimi jakýsi kvap, stálý shon a starostlivost. Moderni člověk
má mnoho práce, mnoho úmyslů, mnoho cílů, jež všechny chce provésti: všech
doslihnouti. Ale nemá žádného posledního cíle, žádných určitých a bezpečných
ideálů. Uprostřed jeho zimničné činnosti náhle ho napadne myšlenka: .K čemu.
je vlastně ta všecka práce? Jaký ma'.smysl? K čemu ten kvapi'
A tato myšlenka zavěsí se na jeho duši, stále hlodé. a bodů. — aon nemá
na ni odpovědi. K čemu jsou všechny tylúspěchy vědecké práce. vynálezy, indu
striellni činnosti, sítě velikolepého světového obchodu? Proč pracuje učenec?Aby
„si zjednal slávu a sloužil pokroku. — K čemu továrníkaobchodnik? Aby nahro
madil bohatství a velkým proudům doby dal nové popudy &.směry.
Ale čest a sláva neuspokojí cele a navždy nitro člověka. A pokrok? NGZŠf
leží právě v tom, aby činil lidi v nitru jich bohatými, dobrými, šlechetnými d
šťastnými? Alc náš pokrok nikterak, bohužel, toho nečini.Modemí pokrok rozmnožuje
a zjemňuje naše potřeby a požadavky, atím jich upokojení činí daleko těžším a na
splnitelnějším než dříve. O hlubší potřeby duše se moderní člověk naprosto již
nestará; a tak ocitá se na kraji propasti. —
A nedivno. Neboť co je pouze lidské, nemůže nikdy úplně člověka uspo
kojiti. Jest to část jeho osoby, tělo z jeho těla a. kost z jeho kosti. Jest to příliš
ohmataná & otřelá mince. Ta nemůže uspokojiti jeho touhu po velkém, neoby
čejném, netušeném. Vždyť to vše jest jeho práce. A on touží po vyšším, nezná
mém. A že toho _zde,v moderním světě nenalezá; proto hrozí mu úpadek, roz
vrat, zkáza. —
Duše člověka přímo hoří touhou po nadlidském, po něčem, co není s nim
téže podstaty, omezenostiakřehkosti. V sobě samé znamená stále nekonečnou touhu
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a nikdy její ukojení. Odtud všechna jeho nespokojenost, kolísat-vost a rozer
vanost. — —
A 'přece chce tuto vnitřní propast něčim vyplniti. zasypati. A v_životě jeho
opravdu je okamžik, kdy se domnívá, ze našel plné štěsrí, že vypl'nil onu prázd
notu & propast v duši. Jest to' první jeho láska. Lidská by_t_ost. podobná jemu,

cele. zaujala jeho duši, rozum i srdce, jeho štěstí zdá se bý'ti úplně a stálé. Ale
brzo" pozná, že jeho víra v plné štěstí byla klamem. Dozná svůj omyl, protože
pozná chyby' a nedostatky toho, kterého miloval, s."veta po jeho illusi.'
Jiné, co slibuje vyplniti prázdnotu jeho nitra, je u muže práce jeho povo
lání, u ženy mateřství. Ale pilná práce mužova čím dále 't'ím mé'nědávé. mu
klidu a spokojenosti; okazuje se nová prázdnota. A ženina' láska mateřská? Brzo
se promění v mateřskou starostlivost, bázeň, třeba o nitro a spokojenost dětí.
Vlna jich starostlivosti i jejich nitra se přelila v nitro jich potomků. Zase táž
starost & neklid. —

Konečně touží člověk vrátiti se ve své nitro. chce v myšlenkách prožíti

všechny vymoženosti a výtvory lidského duclxa, vše procititi, jimi se povznésti
& vysoko vztýčiti nad všechno nízké a prostřední. Hledá štěstí ve vědě & lilo
soňi. Štastná chvíle! Ale červ nespokojenosti znovu počne hlodati a ozývati se
v jeho nitru, hledá pravdu a nikoli jenom jeji zdání; pře/'e si najít skutečný

výšší svět místo krásných, ale abstraktních výtvorů fantasie. Přijdou doby, kdy
ani Homér ani Goethe, ni Feidias ni Michaelangelo neutiší palčivou touhu duše
po pravdě,. Načas ovšem otevřená rána sezajizvi, ale olovo zůstalo v těle a
nedá. pokoje, protože vše, čeho použito bylo k léčení, bylo jen lidské. Ale duše
touží po nadtidském, nekonečném, a nemá klidu, když toho nenalezli.
Takový je stav moderního člověka: nespokojenost, rozervanost. _A ty jsou
ještě strašnější tim, že moderní člověk křečovitě tomu se vzpíra, aby vybavil se“
z kruhu pouhého člověčenstva, v němž nikdy nenalezne svého klidu aspokojenosti.
Kdyby se vzchopil a dovedl upřímně všechnu svoji slabost a nedostatečnost do
znati, volati po pomoci vyšší, nadlidské, jako kdysi Sokrates činiluprostřed věku
plného rozporů a protiv, kdyby dovedl svoji duši široce otevříti mocným proudům
světla z vyššího světa, zbývala by mu ještě „naděje. Ale takto vyplýtvá- všechny
svoje nejlepšísíly, aby své člověčenství proměnil v božství, abyzpozemské hmoty
vykřesal věčná světla, aby z konečného takořka vydestillcval nekonečné. Touha
člověka po zbožnění sebe sama ani za časů římského císařství nelzyla mocnější
než nyní. Jenom že dnes v hlubinách nitra svého nikdo v onu apotheosu nevěří
v tom smyslu, jako v ni věřiliřímští caesarové.
Tis'íciletí osudů lidstva jsou takořka otevřena před očima moderního člověka.
Ale on odvrací od nich svůj zrak. Nikde nevidí, že by z lidského stalo se božské.
A přece znovu a znovu jej to žene a pudí, aby své já učinil modlou. Dnešní
monistický pantheismus není vlastně ve svém jádře ničím fíným nežli zakrytý
pud člověka po sebezbožuění. A tak musí moderní člověk, jak se zdá, opět celou
svoji duševní Odyssaeu protrpěti, všemi cestami po sebczbožnění problouditi. nežli
dospěje t_am, aby šel za Světl,em jež mu ve tmách svítí.
Jest jako Prometheus přikován ke skále. Sup nespokojenošti sžíra' jeho nitro.
Ale“marně se ohlíží po Osvoboditeli. (Když přišel mezi vlastní, svojijej nepřijali.c
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Lev Nikolajevič Tolstoj jako umělec & myslitel.
Napsal V. H . . . a.

(Pokračování)

Již z toho malého odstavce čtenář vycítí zásady Tolstého. Jsou zkrátka
jednostranny. Možno tak snad, opakuji: snad, vychovati lidi z jeho povídek, ale
nikoli povahy, jak my je známe ze skutečného života, podrobené vášním, náru
živostem, slabostem; slabochy, sobce, surovce, svůdce.
Nebudeme-li dle jeho názoru odpírati zlému, nýbrž pomalu a zdlouhavě
vzbuzovati ve zlosynovi život rozumné bytosti, bude-li totiž vůbec k tomuto pro
buzování času i příležitosti, budeme-li vychovávati jen tím, že budeme pomáhati,
aby se vyvíjely přirozené dobré vlastnosti, špatných však nebudeme dbáti, aby
samy se zhubily a zanikly, v kolika případech můžeme doufati, že potkáme se
se zdarem? Nebude využito naší dobroty a povolnosti ke zlému? Nebude jí zneuží
váno? Nebude na ni hřešeno? Neprospělo často jednotlivci i národům lépe rychlé
rozhodnutí, pevný čin? Kde máme záruky, že v millionech dobrých lidí hrstka
zlosynů skutečně nebude bíti do druhé tváře. bude—li útokům jejich nasta
vena, tak dlouho, až všichni vdobří budou vybití, a pak že nezaloží svoji říši,
království zla na zemi?
Ovšem psáno tak v evangeliu, ale vjisté souvislosti. Spasitel však odpouštět
jen kajícím hříšníkům i když h'richy jejich byly veliké, a trestal sobce i lidi za
tvrzelé, a jak hovořil k zaslepeným duším a necitelným srdcím fariseů!
Také církev, jak vidnozjejího učení olidské vůli k zlému nakloněné, jinak
a hlouběji chápe lidskou duši se všemi jejími slabostmi. Proto Tolstoj skutečně
jest v rozporu i v mravence — nehledě ani k dogmatické stránce náboženství
— s učením církevním.
Tolstoj, tak veliký umělec a vypravovatel, stal se malým sektářem, jenž
z celého moře Kristova učení vybrat si jedinou perlu dle své osobní povahy a ná
klonnosti, a tímto jediným pravidlem chtěl řiditi celý lidský život. Domníval se,
že to málo, co žádá a co si v pravdě vybral neštasmě, stačí pro všechny okol
nosti života. Takový úžasný pozorovatel všech tásí života, mládí, rozpuků citu
u Kiti, Soni, Nataši, časté smrti v jcjích všech odstínech od sebevraždy Anniny
po bolestnou smrt Koznyševovu, násilné smrti na bojišti, kde těžce raněný udi
veně zírá na modrou oblohu, — ten slavný popisovatel šťastného rodinného žití,
přátelství duší, všech něžných a příjemných vztahů mezi lidmi, zúžil svůj obzor
skoro do nemožna, a chcejen svým přehnaným altruismem spasiti lidstvo. Ušlo
mu, že svým nemístným dobráctvím k útočníkům takticky dává svět zlosynům
na pospas! — —
Vysvětluji si invektivu, kterou napsal proti Shakespearovi, právě tím, že
poznal v něm velikého, nebezpečného svého odpůrce, ovšem dávno mrtvého.
Shakespeare jest všestrannéjší nad Tolstého. Právě to zvrhlé, zvířecí v lidské po
vaze, neřestné pudy a vášně, sobecké charaktery kreslil nevyrovnatelně. Ale to
je cizí 'I'olstému a nepochopitelno, jeho učení zcela protivno a odporující; mezi
oběma zeje nepřeklenutelná propast, proto můžeme si snadno vysvětliti odpor
Tolstého a nechut jeho )a velikému britskému dramatikavi.
Tolstoj není první ni poslední, jenž po tak mohutném a širokém roz—
letu mládí upadl do sítě několika myšlenek. Tak počínali si jistě sektáři
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všech věků, a založili pro několik svých věrných nové učení jednostranné, ne
vyhovující rozpjatému životu. Praví sice krásně v »Kruhn četby- I.: »Trpíš-li zlem, které
způsobuje stávající pořádek na světě, nebo znepokojuje-li tě to, věz, že bojovati
s tímto pořádkem možno pouze jediným prostředkem: aby bylo posíleno v lidech
uvědomění náboženské. Přirozeně musíš je posíliti především v sobě samém.
A toto posílení náboženského uvědomění v tobě nejmohutněji působí k tomu,
aby vzrostlo v jiných.a — Ale “jak často jest nesnášeliv! Náboženstvím míníjen to
své, jež sám vykládá a předpisuje. Tolstoj — umělec a pozorovatel vystupuje
jako doktrinář.

Již-dnes jest jisto, že Tolstoj jako básník žití bude dlouho; ale jako kazatel,
učitel již dnes jest mrtev, překonán. Z evangelia jednostranně vzal jen morálku,
a tu ještě neúplnou, necelou, neuystačující pro život, a ostatní obsah náboženský
zanedbat. — —

Co si vlastně myslil, když psal tu pochmurnou »Kreutzeroun sonata-, a
takové nemožné, nesplnitelne povinnosti určoval lidem? Je možno lidem tak žití?
Vždyť to ukládá jim svědomí skrupulosní, vede-lidstvo k exaltovanosti, k hoto
vému blouznění, šílenství! — Kristus pravil: »Chceš-li býti dokonalým . . . . dal
radu. A církev vždy rozlišovala povinnost, jež platí pro každého, a rady, jež víži
ty, »kdož mohou pochopiti.: — Nemůžeš pochopiti ty, osamělý poutníku na cestě
života? Tvé smysly tě vedou jinam? Buď kliden! Ani Spasitel, ani církev neu
kládají povinností nesplnitelných, nad tvoji sílu! Čiň s láskou svou povinnost,
věř, doufej, miluji Život není zlo, vždyt Dárce jeho nanejvýš dobrotiv, a, budeš
spasen!
Podivuhodno, jak týž člověk, jenž někdy s překvapující jistotou pozoruje a
činí správné závěry, jindy zamotá se do temného přediva omylů. -'—Vzpomeňme
onoho místa z Anny Kareniny, kde vypsány jsou ideje Levinovy o hospodářství.
Dbá nejen povahy půdy, úrodnosti, její jakosti, nýbrž i dělníků, tedy mužíků,
kteří jsou přece také důležitým činitelem ve výrobě hospodářské. Jejich schop
nosti, pracovitost, podnikavost, odborné vědomosti, čilost či pohodlnost, lenost,
spořivost či marnolralnost také se uplatňují. Nemožno tedy pohlížeti na ruské
hospodářství týmž zrakem jako v západní Evropě, i při stejné úrodnosti půdy,
když pracovní síly tak jsou jiné, odlišné.
Jaký to vzácný postřeh! Kdyby jen toho rozdílu pamětlivi byli státníci ruští,
&.podle povahy a potřeb lidu řídili svou politiku, nikoli dle vzoru západních
států! .To správně postihl Tolstoj, a přece jinde jakoby mátožným zrakem po
vahu lidskou špatně prohlídal & nelítostně kruté pbvinnosti jí ukládal!
Vyčítá církvi, že prý jednostranně vybírá z evangelií jen stránku věroučnou
právě prý z míst nejtemnějších, nejnejasnějších, zanedbávajíc místa mravoučná.
Nepozoruie však, jak málo sám dle své náklonnosti, řídě se svými osobními
tužbami, a jak jednostranně z evangelia vzal. S výpočtem toho byli bychom brzo
hotovi: »Neodpírejte zlému, nepřísáhejte, odpírejte vojenskou službu, o propu
štění ženy v manželstvíc —
Nemohu zde podali úplný a obšírný rozbor traktátů »Zpovědic a »Včemje
má uirac; nespadá. théma toto v rámec tohoto odborného časopisu skrovnějších
rozměrů. Možno upozorniti jen na úzký obzor a rozhled tohoto sektáře ;a Tolstoj
skutečně není více než jednostranný horlitel a sektář. Sklon jeho charakteru má
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vliv na jeho učení. Je to úkaz, jenž již tolikrát se objevil v církvi a vždy jako
bludička — zahořel a zapadl. Najdou se i stoupenci takových reformatorů, právě
tak duševně založení jako jejich vůdcové. Psycholog dovedevmnohém vysvětliti
původ těchto odchylných a jednostranných názorů i celého hnutí.
Chápejme Tolstého, jeho pozorující a citlivou duši. vjeho prostředí: vúřed
nickém a vojenském, přísném Rusku. jež právě za nedávných let neobstálo ve
svízelné zkoužce, a jehož vady i slabosti měrou nebývalou se provalily. My
ovšem si uvědomujeme tyto slabosti až nyní, kdy jsou již celému světu zjevný.
ale bystrý pozorovatel jako Tolstoj zřel tyto nedostatky již dávno; rozpor jeho
snu a skutečnosti vnukl mu jeho podrážděný polemický tón i jeho zaujatost
k některým bodům

křesťanského učení. —

(Pokračováni.)

Valná schůze Paedagogického svazu.
(26. února 1911.)

Kromě zástupců nejd. ordinariátů byli přítomni delegáti různých korporací
výchovných, a to: za českou fakultu bohosloveckou v Praze, za odbor středo
školských katechetů, za Spolek katechetů v král. českém, za jednotu katolických
učitelů a přátel výchovy aza řád Školských Sester na Král. Vinohradech. Někteří
delegáti zastupovali maximální počet 50ti členů jmenovaných korporací.. Schůzi
zahájil předseda vsdp. kanov. a univ. prof. dr. Jan Ladislav Sýkora pozoru—
hodnou řečí, jež upoutala zájem všech a již tuto uvádíme:
Velectěné shromáždění!
Sešli jsme se již po čtvrté k výroční valné hromadě, abychom přehlédli do
savadní činnost svou a povzbudili' se ku práci další. Co se týká práce dosavadní,
jest pravda, konaly se různé schůze a uvažovalo se o mnoha věcech důležitých
dosud ještě nemůžeme říci, že by cele uspokojo'val. Příčina jest na snadě. Ne
záležíť pouze na nás, nýbrž také 'na četných činítelích a okolnostech jiných.
Vždyť běží o věc nemalou; běží o dítky, které Bůh stvořil pro sebe, z nichž
vzejde budoucí pokolení, a v něž rodiče i vlast skládají naděje; o dítky, které
jsouce určeny nejen pro tuto zemi, nýbrž i pro svět budoucí, jenom tehdy vy
plní naděje v ně skládané, jen tehdy budou nejen působiti ke cti a prospěchu
vlasti, nýbrž i spěti k poslednímu cíli svému, k Bohu, budou-li se vychovávati
tak. aby až dospějí, nejen dovedly, nýbrž i hotovy byly samostatně vykonávati
úlohu svou jak přirozenou, tak nadpřirozenou.
A výchově této beztak již těžké pro překážky skoro neodvratně, jež maj
příčinu v povaze dítek, ve vychovateli a v okolnostech vnějších, staví se v naší
době v cestu překážky zcela mimořádné, čelící k tomu, aby ii znemožnily. Po
VStalťnepřítel dobře zprganisovaný, který na povel jednotný zahájit; urputný boj
proti církvi, usiluje o to, aby nejen v dospělých udusil víru, nýbrž i u dítek
překazil výchovu náboženskomravní.
V prvních dobách křesťanských stavěli se proti ní jak židé tak pohané;
a škodíli jí též někteří křesťané šířením nepravých nauk. Užívali zbraně hmotné
i duševní, a šířili pomluvy i nejnesmyslnější, jen aby popudili lid proti církvi a
jejím údům. Vždyť o Kristu namlouvalí, že jest buřičem a rouhačem, a přes to,
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že všudy dobře činil a pomáhal, nejen odvrátili od něho lid, nýbrž i popudili jej
proti němu tak, že dal před ním přednost vrahu Barabášovi. A za našich dob
jsou to rovněž židé a moderní pohané, kteří brojí proti církvi a její výchově
a jsou to též někteří katolíci, ba ikněží katoličtí, kteří jim vtom pomáhají. Také
užívají zbraní nejen duševních, nýbrž již i hmotných, postupují plánem dobře
promyšleným, v šiku dobře zorganisovaném. Sesměšňují posvátné obřady a po
mluvami seslabují vážnost kněží, biskupů i papeže, aby si připravili ovzduší,
v němž by se dařilo dílo jejich; a byť pomluvy ty byly jakkoli nesmyslné a ne
chutné, vždy najdou se lidé tak bezectní, že je nejen uveřejní, nýbrž i bez od
volání ponechávají také tehdy, když se již ukázala jejich nepravda.

Majíce ovzduší podle svého přání, uvádějí v pochybnost Kristovo božství,
popírají je, zlehčují í Jeho člověčenství, ano postupem dalším popírají i jeho dě
jinnost, nic toho nedbajíce, že tím šlapou nohama po hodnověrných svědectvích
dějepisných. Ba oni přes to, že postupují methodou venkoncem nevědeckou.
usuzujíce z podobností za vlasy přitažených a to postupem: »Tak by to mohlo
býti, tak se mi zdá, jsem o tom přesvědčen, jest to tedy dokázáno,. — prohla
šují šarlatánský postup ten za vědecký a výsledky nezdravé obraznosti za.vý—
sledky vědy. A to jest na pováženou, poněvadž lid nedovede vždy rozeznávati
vědy skutečné od šarlatánství a mate se tím více, jestli vědátorům takovým do
stává se oslavy neb vyznamenání.
Pravda ovšem jest, že vědátoři ti na “mnoze sami nemají svých výzkumů
za bezpečné, spíše sami necení jich více než jako pouhé dohady. Pravíť Dunk
mann výslovně: »Solche Jesusbilder haben den Wert einer Hypothesea (Der hi—
storische Jesus, s. 5.) a na str. 6.: »Unwissenschaftlich wáre es, wollte man aus
solchen lediglich heuristischen Methoden dogmatische machen, d. h. wollte man
dekretieren: so und nicht anders kann es gewesen sein, weil wir es nicht anders
denken und nachempflnden konnen.c — Avšak drží se jich přece a rozšiřujíce je,
popírají rozhodně pravdy proti nim čelící, neboť prý »Unebenheiten und selbst
Gen/altsamkeitender Kambination muss man in der Wissenschaft ertragen kónnm.:
(Dunkmann, tamtéž s. 55.)
Proč? Přiznává to Drews sám, pravě: »Das Hanpthindernis einer monistt
sehen Religion und Weltanschaung aber ist der mit keiner Vernunft und Ge.
schichte vereinbarte Glanbe an die geschichtliche Wirklíchkeít einer einzfgarligen,
vorbitdlichen und nniibertrejjlichen Erlóserpersónlichkeit.< (Drews, Die Christus
mythe, s. 228.) -— Pokud trvá víra v dějinnost takové osobnosti, není, jak vy
kládá o něco dříve, žádné naděje v další rozvoj a prohloubení moderního nábo
ženského na'zoru světového (totiž pantheistického monismu).
Neběží tedy o poznání pravdy, nýbrž o to, aby popřením základu křesťanství
a potíráním víry křesťanské odstranili nejhlavněji překážku, čelící proti zásadám
jejich atheistickým. Proto také chtíce tím dřívc účelu svého- dosíci, hledí pod
vrátiti náboženskou výchovu již u dítek; proto zakládají neb zakládati chtějí školy,
v nichž by výchovy náboženské nebylo. — Ale to není hlavní účel, jehož chtějí
dosíci. Spěií dále. Kam? Události v Portugalsku ukazují to patrně. Chtějí pod
vrútiti trůny; a poněvadž náboženství, a to zejména nábožství katolické, jest nej
mocnější oporou trůnu, chtějí podvrátiti výchovu náboženskou, odstraniti víru
v Boha a v budoucí odplatu, aby tím spíše mohli zvrátiti i trůny.
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Ale ani to není účelem jejich posledním. Dále čelí k tomu, aby pod zá
minkou svobody postavili se v čelo lidu a místo vlády svobody prováděli vládu

nejhorší tyranie. I toho-důkazem jest Portugalsko, a ona »svobodac, která bránila
i tomu, aby nepřecházely přes hranice pravdivé zprávy o ukrutenství a tyranství,
které se tam páchalo. Účelu toho chtějí dosíci také jinde, i u nás. Proto také
u nás sesměšňuji se náboženske'obřady, sesměšňuje a tupí se kněžstvo, šíří se
zásady nevěrecké. a to zcela veřejně a s drzosti takovou, že i božská velebnost
Kristova snižuje se na roveň pouhého tuláka.
Že k tomu nelze býti lhostejným jest najevě. Nutno zjednati nápravu. Zej
ména třeba zjednati zdravé ovzduší, aby “lid, vida škodlivost zásad nevěreckých
a uvědomě si krásu a důležitost pravd náboženských, jmenovitě katolických, byl
hotov nejen se jich držeti, nýbrž jich i hájiti, a to zvláště tím, že by při volbách
do parlamentu nedával hlasu leč jen osobám způsobilým a dobrého smýšlení ná
boženského. Neboťv parlamentě bude rozhodnuto o vnějším poměru státu k církvi
a tedy i postavení katolíků ve státě. itřeba proto jíti mezi lid a poučovati jej tu
novinami & brožurkami a spisy přiměřenými, tu ve schůzích & organisacích.
Třeba však činiti to beze vší sobeckosti & stranictví, pouze z lásky k Bohu a
pro věc dobrou.
'
V prvních'dobách'církve brojilo se též proti církvi, jak řečeno; avšak cirkvi
nijak to neškodilo. Spíše, jak praví Tertullíán, krev mučedníků stávala se semenem
nových vyznavačů. Kterak se to stalo? Působila ovšem moc božská a síla učení
Kristova, působily však též ctnostný život a vzájemná láska křesťanů; ta láska,
která budila obdiv i u pohanů a přiváděla je k výkřikům: »Kterak se milujílc —
Dnes působí ovšem též moc božská & má účinek u těch. kteří jsou dobré vůle;
avšak v příčině života ctnostného překvapí nás někdy pohoršení i u těch, kteří
se staví neb patří do popředí, a co se týká lásky — kdyby dnes vstali z mrtvých
oni pohané, zvolali by spíše s posměchem: »Hle, kterak se svěří!
Tak nemá býll mezi katolíky, a pokud jest tak, pokud i snahy těch oněch
nevycházejí z pohnutek čistých, nýbrž ze sobectví a za účely čistě osobními,
nclzc čekali, že Bůh jim bude žehnati. Chceme-li tedy, aby se práce naše v ře
čeném směru dařil—y,třeba nutně, abychom přičiňovali se všichni apřcdcm každý
sám u sebe o život ctnostný, a odstraníce veškeru hořkost avšecky hádky, pra
covali svorně pro věc dobrou, pro Boha, a to z pohnutek čistých, hlavnězlásky
k Bohu. Ve věcech vedlejších mohou ovšem nastati neshody; ale ty vyrovnejme
v soukromí po dobrém, a nikoli svářením se u veřejnosti. Ve věcech podstatných
však a nutných budiž vždycky jednota, & proto podřiďtež se věci vedlejší věcem
hlavním a nutným při vzájemné lásce. In dubiis libertas, in necessariis unitas, in
omnibus charitas. Ve věcech pochybných budiž ponechána svoboda, ve věcech
nutí—„ýchzachoveíž se jednota, ve všem však spojuj všecky láskašc
Reč vzácného paedagoga byla odměněna živým souhlasem a hlučným po
tleskem přítomných.
Pak přečetl jednatel Jaroslav Slavíček zápis o valné schůzi, konané 23. ledna
r. 19!0, který byl schválen.
Následovala zpráva jednatelska za správní rok 1910, jež souhlasem pří
tomných byla vzata na vědomí a již stručně uvádíme:
Ve správním roce 1910 měl P. S. pět výborových schůzí. Ač v tomto roce
ncbyla činnost Svazu tak intensivní jako v roce minulém, neznamená. přece ocha
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blost Svazu. V rozmanitých záležitostech na poli paedagogickém rázu drobně)—
šího byla to především pozornost, věnovaná tisku nemravnému a atheistickému,
která byla často na programu, a k tomu cili bylo pracováno deputacemi, vysla
nými na příslušná mista; dále vejitím ve styk se Zemskou radou katolíků a spolkem
sv. Bonitace, jakož i vstupem do širšího odboru sociálního družstva Vlasti a
zvláště účinnou '.podporou finanční, poskytnutou obranné Lize a návrhem, by vý
sledky této činnosti byly uveřejňovány v referátech »Vychovatelev.
Se spolkem katechetů v král. českém bylo jednáno se zdarem o prohlou
bení úcty k božskému Příteli dítek. V potřebných akcích vejde P. S. ve spojení
s říšským svazem poslanců kněží. Prostřednictvím nejdůst. konsistoře zaslán
projev proti potupě, učiněné sv. Otci římským starostou Nathanem a posléze
ujal se P. S. a po něm iiiné podobné spolky Msgra prel. Dra. Buriána proti ne
spravedlivým útokům.
Z těch a všech jiných snah P. Svazu znamená se v poslední době avdalší
budoucnosti zvýšená pozornost a příprava na r. 1915, v němž Volná myšlenka
hodlá uskutečniti aspoň část svých cílů a naladiti českou veřejnost pro ně.
(Dokončeni.)

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Zidů aMohamedánů.
Podává universitní professor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

(Pokračování)

Obr Og za doby potopy.
Noe se nazýval »služebník odpouštitelůu,c totiž Boha. Narodil se sto a
padesát let po tom, když byl Idris, to jest Henoch, přenesen do nebe. Žil
v Damašku až do té doby, když ho poslal Allah, aby varoval lidstvo před
potopou a stavěl sobě archu. Po rozkazu Božím udělal Noe také prvý
nákůs, to jest kovovou desku, na níž se dosud ve východních církvích tlučenim
ohlašují bohoslužby, jako se to u nás děje zvonem.
Noemova napomínání byla marna. Ijeho manželka \lVaile a jeho nezdárný
syn Kanaan, a jeho vnuk, Og, Anakin syn, se mu vysmívali. Anaka byla dcerou
Adamovou, a byla nepočestnou ženou. O Noemově ženě praví pověsti (ruské.
polské a j.), že dala svému muži po dáblově radě opojný nápoj a vyzvěděla
co staví, a řekla to ďáblu. Ten pak v noci jeho dílo zničil. V těch bájích jest
uváděno též, že ďábel vynašel pálení kořalky (Ddhnhardt, Sagen zum Alten
Testament, str. 261 nn.) — —
Potopa počala tím, že vyšly vody nejprve z tannůru či pece, která snad
byla u Gezer anebo v samém Damašku. Vody vystupovaly, jakmile k vyrážejícím
vodám ze země přistoupily ještě vody přívalového deště, a archa se vznášela
na nich. Noe dlel se svou rodinou (mezi nimi nebyla arciť jeho žena, Anaka,
Kanaan a Og), v arše spolu s ostatním zbytkem věřících, jejichž počet bývá
různě udáván. Jedni praví, že jich bylo v arše šest; jiní, že jich tam bylo deset,
ano dvanáct neb i sedmdesát osm a osmdesát; polovina mužů a polovina žen.
Tam byl též Jorhatn, který zachoval arabštinu, a zvířata, která Allah do archy
veslal.
Mezi těmi zvířaty byl také osel, s kterým se do archy dostal i ďábel. Ten
sedl si na něho jako moucha, a když nechtěl osel s ním do archy vstoupiti,
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vehnal ho tam Noe příkrými slovy. Za toto utrpení bylo ustanoveno, že se jedno
pozdější takové zvíře dostane i do ráje. To se vyplnilo, když byl Ozair poslán
znovu na svět a vešel pak do rajské zahrady: Ozair by byl buď Jeremiáš anebo
Ezdráš neb Lazar. —
Vody potopy zničily vše, co bylo na zemi, a nezachovali se než ti, kdož
byli v arše, a obr Og. Og se však do archy vejíti nemohl, poněvadž byl tuze
veliký. Vody potopy mu sáhaly pouze ke kotníkům. Dle jedněch seděl na arše
a Noe mu dával iakýmsi otvorem v arše denně jídlo; dle jiných pokoušel se
zničiti archu, ale nedařilo se mu to. Tvrdili, že to byl on, jenž unikl ze Sodomy
a oznámil Abramovi, že byl Lot zajat; slova »který unikla vykládali mylně otom,
že unikl potopě aneb že se z té doby zachoval a stal se pak otrokem Abra
hamovým (Gen. 14, 13 a Deuteron. 3, ll.).
Dle pověsti stál Og ve vodách a když chtěl jisti, sáhl rukou do vod a
nabral s vodou spolu také mnoho ryb, které si na ruce držel a na slunci pekl;
vodu deště si zadržel rukama a z té pak pil.
Žil prý pak po potopě ještě 500 let a dočkal se Mojžíše. Byl v té době
králem Basanu, a Mojžíšovi a lsraelitům bylo s ním a s králem Sehonem bojovati.
Kdysi prý stál na velikém Hermonu. hoře antilibánské, & chtěl přeskočiti rovinu
Coelesyrii neb Bekáa; ale skočil tuze daleko, tak že se dostal nikoliv na Libanon,
nýbrž přes Libanon do moře.
'
Když byl ve službě Abramově, byl také kdysi Abramem kárán a trestán,
a při tom mu strachem vypadl zub. Ten byl tak veliký, že si z něho udělal
Abram lůžka, na kterých odpočíval, & sedátka, na kterých sedávalik
Kdysi trpěl Og zimnicí a ulehl, a jeho tělo sahalo od místa Panias až
k jezeru Merom. Když ležel nemocen, přišel k jeho hlavě náhodou průvodce
mezků, a Og ho prosil a pravil jemu: »Až dojdeš k mým nohám, odežeň s nich
komáry, kteří mne trápí, a přikrej mi nohy mým pláštěm, nebot já se nemohu
ohnoutilu Muž ten se dostal k jeho nohám, a spatřil, že na nich nejsou komáři,
ale že je ožírá celá smečka šakalů a odehnal je.
Og zemřel vdobách Mojžíšových zvláštním způsobem. Chtěl zničiti Israelity
& proto odtrhl kus hory, šest mil délky, a držel ten kámen nad hlavou,'aby ho
vrhl na israelské ležení, které by se bylo jim úplně pokrylo. , Tu však poslal
Allah ptáka, (ještěrař), který uhlodal onen kámen neb vykloval v něm díru,
a touto dírou projel kámen na šíji Ogovu auvazl tu jako nějaký prsten. Nyní ho
nemohl ani zdvihnouti, poněvadž ho držely jeho veliké tesáky, které vynikaly
z jeho úst, a nemohl také ani na cestu viděti. Mojžíš přišel a vida Oga v těchto
nesnázích, vzal sekeru a vyskočiv deset loket vysoko, dosáhl sekerou jeho
kotník, a Og padl a byl zabit. Na jeho tělo nenosili kamení, že tam pak povstala
vysoká hora. — —
Archa plula po vodách a dostala se do Mekky, kde stála po sedm dní.
Pak se hnula k severu a stála tam, kde stál později Jerusalem, a Noemovi _bylo
oznámeno, že tu bude státi svatyně, v níž budou prodlévati mnozí proroci.
(Pokračování)
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FEUILLETON.

ším, měly by obsahovnti díla jenom vzác
nější a dražší, knihy levnější at si kupují
" ' do svých soukromých knihoven.
Nevím, odkud vzato do těchto »Roz
hledůa několik rozmarnýeh poznámek. .Ne
sluší sec: 1. Děti své dceři věno 10—100
tisíc korun a při tom znpomenouti na
knihovnu; 2. býti radou a míti plný sklep
vína, ale při tom prázdnou knihovnu; 3.
voněti voňavkou a čísti umazané knihy vy
půjčené z půjčovny knih; 4. vypůjčovati
si dobré knihy od jiného, zatím co si je
sám mohu koupiti; 5. mluvili o literárních
novinkách jen dle přečtěných kritik z časo
pisů; 6. míti nůžky na kupony, ale žádný
nůž na papír; 7. k Vánocům kupovati
dárky, které nevzdělávají ducha, charakter
a srdce.
J

O dobré a špatné četbě.
Napsal ALOlS DOSTAL.

(Pokračováni.)

Knihy jsou jednak u soukromníků, jed
nak v knihovnách. Potřebu lidové knihovny

uznal nejdříveradnickýfarář Puchmajer,
a od něho 'v Raduicích založená kniho
vna je první v echách.
Účel knihoven vystihly dobře stanovy
v Kamenici nad Lípou, radíce, raby se
jenom knihy chápavosti čtenářů přístupně
kupovalyc.
Knihovny nemají dotací; v Čechách obce
a okresy podporují pouze asi 900 obecních
a okres. knihoven. V květnu minulého roku
jednal lidovýchovný sjezd český v Praze
ve zvláštní sekci 0 knihovnách. Chvalil
knihovny klášterní, řádové, doporučuje ve
řejné čítárny a knihovny, jichž zavedením
budou, ne-li zavřeny, tedy zcela jistě při
vřeny dveře trestnic, a mravní i společen
ská úroveň národa stoupne. Navrhovány
jsou i literární dýchánky, při nichž by se
knihy vydražovaly a tak rozšiřovaly. V každé
obci at je veřejná knihovna. Všemi silami
nutno potírati zhoubný zvyk, že po skon
čené školní docházce navždy kniha bývá
odhazována. Hromadným rozšiřováním do
brých knih bude se čeliti knihám zhoubným.
anéhá se, aby problem knihoven rozřešil
sněm zákonem. Osvětový Svaz žádá na
valné hromadě, aby sněm, až se stane děl
ným, této veledůležité kulturní otázce vě- 
noval náležitou pozornost a návrh ten (posl.
dra Koernera) v nejblíže příštím zasedání
sněmovním vzat byl v projednání.

>Literární

Rozhledy.,

vydávané od

knihkupcův a nakladatelů, vybízejí, jak se
samo sebou rozumí, ku koupi knih jednol
lit/ce, aby tyto nekončily přečtením obsahů,
ale hluboce se do srdce zaryly & potrvaly
pro celou budoucnost. Tak se stávají du
ševním naším majetkem, takřka drahou a
a blízkou součástí života. Pomocí knihoven
vniká kniha i tam, kam by snad za jiných
okolností nevnikla, ať už z nedostatku pří
slušné reklamy, at z nedostatku peněz u
chudých čtenářů.
Veřejnými knihovnami mizejí privátní.
Dle přání nakladatelů, by se z knihoven

Na půjčovny knih soukromých lidí ni
kdo nedohlíží; a odtud může si každý vy
půjčiti knihu, jenom když dá zálohu a za
platí poplatek. A v knihovnách těch bývají
hrozné věci. Pamatuji se ze studentských let
na takovou knihovnu, již si pořídil jakýsi
knihař. Chodili k němu pro knihy studenti,
dospělí i děti. Jednou byl student přistižen
při čtení při hodině vyučovací, všechno při
šlo na jevo, kniha skonňskována a studenti
dostali přísný zákaz do oné půjčovny choditi.
At v knihovnách veřejných či soukro
mých, vždycky záleží na knihovníkovi nebo
majitelích, jaké spisy se opatřují; a v mnohé
té knihovně obecní, okresní, přenosné, ko
čovní i domácí nachází se kniha, která tam
nepatří, která nepovznáší, ale kazí. Pro mlá
dež je zaveden tak zvaný školní index; ale
měl by býti i pro jiné stavy. Nevím. kde
jsem četl, že studenti vyloučili ze svých
přenosných knihoven, které založili pro kul
tnrní vzdělání lidu, překladovou literaturu
nejvíce rozšířených novin Národní Politiky
a Kurýra.
O těchto vystřižených románech z če
ských denniků znám historku. Jistý pensista
vystřihoval list za listem, romány ukončené
svázal motouzem a potom maje se stěho
vati,

nabízel

je

antikváři

ke

koupi.

»Ar—„i

zadarmo to nechci,: odpověděl ontikvář.
Nejsem čtenářem těch napínavých a na po
čet odběratelů vypočtěných románů, nemohu
o nich souditi & myslím, že v nich také
někdy jest dobré zrno.
Kdo navštívil některou větší knihovnu
řádovou, na příklad v Praze na Strahově,
tomu knihovník ukáže skřínku, jež byla pro
měly půjčovati knihy pouze čtenářům chud— »Km'hy zapouěděnéc. Ona skřínka není
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veliká, mnoho svazků se do ní nevešlo.—
Kdyby nyní špatné knihy, všechna Špatná
literatura měla býti uzavřena, jaké by to
bylo třeba ohromné skříně! A jak vysoko by
musela býti umístěna, aby tam čtenáři po
takových věcech dychtící, nedosáhli! Časy
se změnily, nyní nejenom že špatné knihy se
nezavírají, naopak podávají se mnohdy v
pěkných deskách s lákavými nadpisy a to
přímo do rukou čtenářů.
Před léty, když bylo varováno před špat

nou četbou, vyrozumívala se tak zvaná

krvavá literatura,

ty četné sešitové drahé

romány a obrazy: Pražská čarodějnice či
mrtvá nevěsta, Dáblova žena, Zakuklený princ,
Krásná kajícnice, Umrlči ruka, Vídeňský kat,
Rinalda, banditova nevěsta, Krvavá svatba,
Papežův syn, Krásna židovka, Tajemná ne
věsta, Dcera papežova, Pražský kat, Bratro
vrah a palič, Tajnosti klášterů neapolskýcn.
Katův pacholek, Princezna cikánská, Ta
jemný šlechtic atd.
Zajímavo, jak se takové věci fabrikují.
Román ten třeba píše několik pisatelů jako

SMĚS
Českým ministrem vyučování je
dle rČeského Učitelec p. prelát Dr. Burian
v zemském výboru. Praví! ve svém čísle
28. března: »Zemský výbor činí jen to, co
chce Dr. Burian, . . .jemu je učitelstvo trnem
v oku, silně bodavým trnem v oku, a v jaké
lásce je u něho české školství, je z příkladů
dostatečně známo.- — koda jen, že »
U.< aspoň několik těch příkladů neuvedl!
Zatím je známo, že pokud zemské ňnance
dovolovaly, nebylo ochotnějšího navrhovatele
zřízení nových měšťanských škol a přítele
učitelstva jako stavu nad p. preláta Buriana.
A kdyby p. prelát byl opravdu tak mocný,
jak Č. U. zde líčí, věru že by se všechno
pokrokové učitelstvo chovalo k němu hned
od počátku zcela jinak, než to činí. V tom
se ono znamenitě vyzná! Známe ty tvrdé
páteře a pyšná čela&.

eskému Učiteli školská komediešte
chova: »Habada a Jordán. je velmiproti
mysli. Vylíčilt' v ní autor všechnu tu lži
pokrokovost našeho národního učitele z ná
zoru vlastního do podrobnosti. Že se »Čechuc
(referát z 19. února) líbila, nediví se. Ale
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za denní plat. Jeden přestane a druhý hned
pokračuje. Když román táhne, hrdinovéjeho
žijí; jakmile po několika vydaných sešitech
se pozná malý počet odběratelů, nakladatel
nechá hrdiny odpraviti, pomříti a je konec.
Za krátko se začne s dějem jiným,
včjším, ostřejším a krvavějším.

láka—

Jenom tak na ukázku obsah jednoho
takového románu. Jistý X. vedl rozmařilý
život, brodil se v neřestech, vraždil, až se
sám dostal do vězení. Zde nebylo tak smutno,
jak se zdá; soudruzi vypravovali historku
z veselého života a jeden byl tak trochu
eskamotér. Udělal plán, kterým-by všechny
vyvedl ze žaláře. Hrdinu X. učinil zdánlivě
mrtvým. Odnesli ho do márnice, pochovali,
ale tu přišli loupežníci, drancovali hroby,
vytáhli X. a když na něm ničeho nenalezli,
prodali mrtvolu lékaři, aby se na ní cvičil.
Ten vezme nůž, nasadí, bodne, ale tu
milý X. vstane z mrtvých. Doktor je do
brým přítelem vzkříšeného a pomůže mu na
svobodu. — —
(Pokračování.)

- žasne, že referent »Časuc, který svojí pří
snosti a bezohlednosti je znám, psal o ní
příznivě. Je viděti, že Štech svou novinkou
tal do živého. Dopisovatel Č. U. končí svoji
odmítavou kritiku slovy: »Učitelstvo, zvláště
pak pokrokové učitelstvo pražských před
městí, odmítá absolutně Štechův dramatický
pokus ze školního života, poněvadž nesprávně
informuje veřejnost o učitelském životě a
práci, a škodlivě může působili v době na
šeho zápasu o skyvu chleba.: — K tomu
„podotýkáme jen tolik, že p. Štech výslovně
praví: »Děj na předměstské škole pražskéc.
On negenaralisuje, neútočí na učitelstvo vůbec,
ale uvádí zcela pravdivý obrázek jediné školy.
Hodí-li se tento »výsek z učitelského pů
sobení: na nejednu školu, tim bolestnější. Ale
je zajímavo, kterak se »C. U : hned brání,
aby se obrázek Štechův nezobecňoval. Sám
však ošklivé aféry jednotlivých kněží s pravým
labužnictvím rozšiřuje na celý stav.

Německý sjezd abstinentů a to sedmý
konal se začátkem října v Augsburgu. Po
zoruhodnou řeč promluvil zástupce bavorské
vlády, med. rada Dr. Roger. Pravil, že ne
jsou právě špatnými ti. kdož nepovažují za
štěstí, aby americký výstřední fanatismus
střídmosti ujal se v Německu. Nic neškodí
prošpěšnému hnuti alkoholickému a boji
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požitkovému jako tanatická propaganda.
Klidný výklad, provázený demostrováním
praktických příkladů ze života a zvláště
možnost lepší prakse životní (t. j. náhrada
dobrých, neškodných nápojů), tot nejúčin
nější prostředek k odstranění této hlízy člo
věčenstva.
Hlavní úloha spočívá ve vlivu na mlá
dež. Pokud se týče dospělých, lze trpěli

mírný požitek alkoholu; pro mládež však

platí bezpodmínečná zásada úplné abs
tinence. Proto je potěšitelno, že jmenovaný
sjezd zvlaště pamatoval na mládež. V této
příčině učitel Temme pravil: »Alkoholismus
plodí méně cenné děti, kojencům odnímá
mateřské mléko, podporuje chudobu rodin
& tovární práci matek, nejzpůsobilejších to
vychovatelek, zvyšuje počet káranců a mla
distvých zločinců, zavádí k osiřování a zne
užívání dětí, překáží správné výchově dětí
a ničí mládež, nositelku' příští kultury, tě
lesně, duševně i mravně. Protože však vedle
alkoholismu ke zhoubě mládeže přispívá
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Německý spolek abstinentů — studentů
vytkl si za úkol, zvláště potírati akademický
mrav pijácký. Má dosud 18 místních žup
s více než 400 členy.
—čck.

Nejvhodnější obrázek k prvnímu

sv. přijímání jest dvanáctibarevná repro

dukce uměleckého obrazu Jar. Duška: Sv.
Methoděj podává Tělo Páně sv. Ludmíle,
Bořivojovi, Svatoplukovi, a českým pánům.
Je to první sv. přijímání českého knížete
a českých pánů. Velikost jest 33x24 cm.
Obrázek má cenu historickou, vlasteneckou
a uměleckou a proto hodí se nejlépe českým
dětem. Obrázky ma na skladě uměl. závod
J. Kotíka na Smíchově aprodává 100 kusů
za 12 K, 50 kusů za 7 K, 25 kusů za

4Ka1kusza20h.

Za jednu hodinu lze vykonati zbožně

pobožnost křížové cesty dle textu vřelých
modliteb J. Paulyho a i s písní od Luti
nova, která zpívá se obvyklým nápěvem.
Jeden exemp. stojí 16 haléřů, 50 exemp.
zvláště sociální bída, která ovšem alkoho— 6 K 30 haléřů i s poštou. Pobožnost ta
lismus plodí a zvyšuje, nestačí jen býti abs jest zavedena na několika stech farách. —
tinentem, ajenom tak býti pravým záchrancem Objednávky přijímá J. Kotík, knihkupec na
mládeže. Třeba býti i přítelem a pod Smíchově.

porovatelem zdravé sociální reformy a
býti pučící silou ve spolcích péče o mlá
dež. Střízlivé-otce a hospodárné matky vy
chovati, to jest zdravé rodiny zakládati, to
je nejlepší péče o mládež. Třeba usilovati
o kulturu prostou alkoholu, jíž by se za
ručil každému německému dítěti správný
vývoj jeho vloh tělesných i duševních ku
blahu jeho i národa.-r Při té příležitosti
uspořádal německý spolek abstinentek-paní
se spolkem abstinentek-učitelek večírek ro
dičů, na němž přednášela školní doktorka
Kachelová a poukázala zvláště na množství
chorob jaterních & skleslost duševních sil
u dětí alkoholických.
_
Ve spolku abstinentů — filologů mluvil
prof. dr. Hartmann »O otázce alkoholické

na vyšších školáchc. Zvláštní důraz kladl
na příklad abstinence, který nutno dávati
zralé mládeži, nedoporučoval však jakého
koli způsobu paedagogiky zákazů pokud se
týče požívání alkoholu a návštěvy hostinců
se zřetelem na mládež dospělejší, čímž prý
tato jen k opposici se dráždí. kola pak at
ve svých svěřencích od malička budí pře
svědčení, že mladý člověk k rozvoji svých
darů a sil má nutně toho potřebí, by se
varoval požívání alkoholu.

LITERATURA.
Učebnice náboženství katolického pro

vyšší třídy reálné. |. Věrouka. Napsal Šimon
Pokoj, prolessor c.k. eské vyšší reálky v Ces.
Budějovicích. Schválená c. k. ministerstvem kultu
a vyučování dne 10. listopadu 1910 tě.-16.204.—
Nová učebnice jest práce velmi pečlivá a pilná.
Na každé straně mluví z knihy paedagog zkušený
a mládež milující. Těsně prile'há k Velikému ka
techismu a tím jest nejdůležitější dáno. Žáci, kteří
mají znáti katechismus aspoň 2 I. a II. třídy reáln-,
budou katechismus tímto způsobem lchcc opako
vati. snadněji a hlouběji i v pamět i srdce vště
povalj ve třídě vyšší. Výklad i na místech sku
tečně těžkých jest přesný, jasný, přesvědčující a
snadno pochopitelný; tím bude kniha žákům milá.
Doklady a citáty z Písma svatého, svatých otců
církevních, církevních sněmů, výrok) vynikajících
mužů pohanských, křesťanských,jinověrců, ukázky
poesie církevní, literatury klassické jsou vystižné
Citace jest svědomité. K přednostem knihy čítati
jest všechny ony aragraly, ve kterých přihlíží se
nejen k víře katolické, nýbrž i k víře jinověrcův
a k nevěrcům, v nichž víra katolická jest náležitě
vysvětlena, obhájena. dokázána a mnohých před
sudků zbavena, takže studující může býti pevný
proti pochyboutčnosti nebo lhostejnosti u víře,
ne—budouli ovšem těchto posledních směrů příčiny
jiné. Správnost jazyková jest úplná.
H.

Knihtiluraadra-tn vlut v Prue.

V PRAZE, dne 1. dubna 1911.
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Náboženský individualismus.
Veliký rozklad, který začala reformace 16. století, boiujíc proti církevní
autoritě n dávajic každému právo vykládati si Písmo sv.l jediný dle reformatorů
pramen víry, dle individuelního rozumu, dospívák svému vyvrcholení. S autoritou
učitelského úřadu cirkve padla poncnáhlu i auton'ta bible jako knihy inspirované;
& nyní spatřujeme :) základn-ích otázkách víry a mravů naprostý anarchismus.
Ovšem anarchismus, skrývající se pode jménem individualismu. »Všestnmný rozvoj
osobnostic je moderní heslo, dle něhož každý má svůj vlastní názor ve všech,
at náboženských, sociálních či politických otázkách. Každý chlubí se nyní tím,
že má »sué náboženství-, a důsledně i svoji morálku.
»Svým náboženstvímc ovšem rozumí mělkou, kolísavou theorii, kterou si
sestrojil na základě své nálady, své »jcdnodcnní zkušenosti,: svých zvyklostí,
pudů a vášní. A v ní hledá jaksi ospravedlnění & zdůvodnění vší praxe svého
života. Neboť jestli dříve theorie byla základem praxe, zásada byla nositelem
činu, dnes všudy spatřujeme postup opačný. Pro libovolnou, neukázněnou praxi
hledá se theorie, pro skutek — heslo. —
Již v loňském pojednání >o valné myšlena-ea, ukázali jsme k tomu, jak ne
obyčejně těžko je jednotlivci v základních otá7kách života dospěti samostatně
k zralým, všestranným a pro všechny pripady uspokojujicím názorum. Vůdcem
v těchto úvahách byl nám hlavně známý curyšský prolossor & paedagog Fr.
W. Forster. (Autorilá'. und Freiheit. Hochland. 1910). Tentokrát opět, opírajice se
o jeho názory, chceme poukázati na nebezpečí, ježz individualistickěho pojímání
náboženských otázek plyne jak pro jednotlivce," tak pro společnost. —
Zakladatel posítivismu, August Comte, který z moderních filosofů nej
důsledněji broiil proti autoritě u věcech víry a radil, aby člověk s metalysickými
otázkami hlavy zbytečně si nelámal a spokojil se s těmi pravdami, o nichž
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poučuje jej rozum pomocí smyslů. byl při tom všem největším nepřítelem onoho
dilettantismu. který se kasá na libovolný, individuální výklad základních problemů
života. Individualismus nazývá »západoe'vropskou nemocí-, jež hrozi zničiti
všechnu evropskou kulturu. A rozhorleně vytýká všem radikálům, že nemají
naprosto žádného porozumění pro to, jak velikou úlohu měla kdysi katolická
církev v duševní kultuře lidstva, a že jen tehdy bude možno tento vliv církve
v duševním životě vytlačiti, když dřívější její úlohu převezmou jiní.
Kulturní úloha církve, jak Comte di, spočívala v tom, že povznášela
jednotlivce nad jeho úzký kruh myšlení a zkušenosti, a jeho všechno jednání
podepřela ja inspirovala názory, které byly výsledkem velmi hluboké duševní
a mravní soustředěnosti a iež potvrzeny byly zkušenostmi mnohých stoleti. Církev
měla v kulturním životě lidstva asi ten úkol, jakou má v jednotlivém organismu
nervové ústředí v mozku oproti popudům z venku. Ona chránila trvalé statky
duševní proti popudům a náladám okamžiku; hájila vyšší účelnost oproti oka
mžitému prospěchu, vedla lidstvo k tomu, aby nemělo na zřeteli chvilkové a po
míjejicí dobro, ale trvalé, budoucí; učila na vše časné a proměnlivé nazírati
s hlediska věčnosti. — Comte přičítá církvi za velikou zásluhu, že ona jediná,
na rozdíl k antice, důsledně vždy hájila princip, že mravnost ma' rozhodovati
nad politikou a nikoli opačně, a jen tím zachránila mravní základ lidské společ
nosti proti politice okamžitého prospěchu.
S toho hlediska Comte v historických konfliktech mezi císařstvím a papež—
stvím staví se na stranu papežovu, poněvadž církev, byt také zde nejednou
působily světské zájmy, vždycky zásadně hájila, že duchovní a mravní dobra
jsou přednější nežli statky a zájmy materielní. Z téhož důvodu nerozpakuje se
Comte tvrdili, že by »každe' uchvácení moci duchovní mocí světskou znamenalo

návrat k barbarství, poněvadž je naprosto nutno, aby oproti moci světskés jejími
sobechjmi zájmy, proti krátkozrake'mu prospěchářstvi, žádostem. vášním a ne
svědomitosti sla'la zde jako zakladatelka a strážkgmě autorita duchovni, která by
hájila věčné zájmy duše oproti okamžitým žádostem těla. Naprosté zničení ná
boženské autority nebo pouhé vyproštění se lidské společnosti z jejího vlivu dle
jeho názoru vedlo by jenom k tomu, že svědomí jednotlivcovo bylo by zbaveno
vši ochrany a opory, individuum nemělo by pevných zásad, neměnitelných pravd,
a bylo by vydáno na milost a nemilost státu a lidské společnosti se všemi jejími
soňsmaty, měnivými touhami a hesly.
Proto Comte z týchž důvodů vytýká protestantismu, že pro nedostatek
své organisace, postrádající pevné autority, nemá té síly, aby proti opportuni
stickým snahám svých vyznavačů a světské moci s rozhodností hájil a chránil
právo osobního svědomí, pravdu nepsaného zákona, a mocný vliv všelikých
imponderabilií. Pravit, že protestantismus »jsa měkký a beztvárný jako ranní
mlhy, přizpůsobuje se všem stávajícím poměrům.: —
A nedá se upříti, že v těchto slovech Comteových je velmi mnoho pravdy.
Přizpůsobuje svoje učení panujícím filosofickým směrům a myšlenkovým proudům,
protestantismus neposkytuje jednotlivcům trvalých a neochvějných zásad; nemá
pevně, neoblomné duchovní autority, která by oproti časovýmajevům, oproti
praktické sofistice okamžitého, materielního prospěchu jednotlivcova i rodinného
života„oproti duchu doby a národním vášním postavila trvalé, po věky hájené
zásady vyššího řádu. Protestantismus ve svém učení stále podléhá měnivým
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proudům doby. Jeho větrná korouhvička, kterou vztýčil na střechách svých
modliteben, odstraniv pevný, věkovitý kříž, jest významným symbolem vší jeho
historie. —
Všude, kde zmizel vliv dávné církevní autority v principielních otázkách
života, kde ctihodný tlak staré tradice pominul, nastávají poměry, kde každý
jednotlivec jde za vlastními zájmy, poslouchá své instinkty, má své individuelní
názory, mravy a zvyky, svoji vlastní morálku. A lidstvo po čase, až vliv staré
tradice nadobro zmizí, podobno bude člověku, u něhož nikoli rozum, ale instinkty,
vyvolané chvilkovými popudy, chopily se vlády.
A jestli dnes ve společenském životě nevidíme ještě úplnou anarchii, jest
toho příčinou pouze to, že tito individualisté v životní praxi jednají pod vlivem
ustálené, dávné tradice; že přizpůsobují se obvyklým názorům. Svoji theorii
neprovádějí se vší důsledností v praxi. Až jednou vliv tradice a ohledy na celek
pominou, až individualistické theorie budou se uplatňovali ve všech svých
důsledcích, teprve tehda v tomto inlellekluelním a mravním Bábeln ozvou se
hlasy po nutné reakci1 po návratu k osvědčeným řádům minulosti, ovšem pri
způsobeným k přítomným poměrům, po potřebě autority ve výkladu základních
otázek života. —

(Pokračování)

Lev Nikolajevič Tolstoj
umělec &myslitel
Napsal V.jako
H.
(Pokračováni.)l

Stár 27 let píše do svého denníku: »Přemýšlen'í o Bohu &víře přivedlo mne
k velké idei; byl bych hotov uskutečnění této ideje věnovati celý svůj život. Je
to založení takového chápání náboženství, jež by bylo přiměřeno nynějšímu vý
vinu lidstva. Vědomě k tomu pracovati, lidi náboženstvím sjednocovati, jest hlavní
myšlenkou, která, jak doufám, stále mě povede.: Záhy pochopil, že takové
spojení lidí, duševní, vnitřní, mravní, není úkolem vědy ani filosofie, pouze na'
boženství; že má k tomuto úkolu schopnosti a sílu.
Učenci sice domnívají se. že vypátrají podstatu života; avšak naše víra ve
vědu se rovná člověku, jenž má radost z jízdy, že jede, avšak cíle jízdy nezná
a také ho nedbá. Žíti znamená přáti si, abychom dosáhli osobního blaha. To
závisí však i na našich bližnich, kteří štěstí naše mohou zničiti, a potom ukojení

našich tužeb jest nemožno, a seznáme, že život náš osobní nemá smyslu a jest
zlem. Smysl našeho života jest popříti & potlačiti všechny egoistícké pudy, ten
pak, kdo je ovládne, žije v pravdě mimo čas i prostor, ten nemůže věřiti, že'by
smrti jeho bytost byla zničena. Strach před smrtí fest pouze doznání, že nežili
isme tak, jak jsme žili měli; vždyt i bolest jest následek našeho nižšího života;
nutno tedy od něho se osvobozovati. Jediné nebeská láska, která vše dává &ni
čeho nežádá, spasí nás. Láska jest potlačení našeho sobeckého já a nižší zvířecí
součástky naší bytosti.
Věda zkoumá podmínky i příčiny našeho osobního dobra i naši nižší zvířecí
existence. Nedovede však vyložili smysl života. Tot úkolem náboženství, jež dovede
vysvětliti, proč má naše nižší, zvířecí, sobecká existence podříditi se rozumnému
vědomí. Tento spor o člověku mezi jeho duchovní a tělesnou součást/zon nikdy
neumnlzí; vždy bude svědomí vyžadovati, abychom přemáhali nižší pudy. Proto
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jest nesmyslno učení positivistů o uplynulé době theologické v lidstvu. NaOpak
náboženství jest stále živé. Každý člověk si svůj boj musí sám vybojovali znova
jako všichni jeho předchůdci i potomci; náboženství každému člověku stále jest
potřebno.
Vědu, jež zkoumá podmínky naší vegetativní existence a osobního dobra,
možno zváti pohanskou. Proto učenci často se staví nepřátelsky proti víře,jedno
stranně jsouce zaujati sobeckou vědou, a jsou vměstnáni v tuze úzké hranice,
než aby výstihZi smysl života. Křesťanství jediné provedlo velkolepý úkol ten učíc,
že máme založili na. zemi říši Boží, šířili svobodu a bratrství za násilí, nenávist
a sobeckost.
Ať si věda hlásá, že náš organický život vytvořil se bojem; naším úkolem
jest síti lásku & sjednocenost mezi lidmi, jež má své zřídlo v Bohu, který je
pramen lásky i vší naší radosti. Bez víry v Boha žiti znamená nespokojenost,
tápání ve tmách.
Náboženské poznání, jež jinak nazýváme také zjevením, jest to nejvyšší,
k čemu lidstvo dospěti může; a jen zvrácenost naší doby může dávati přednost
vědě před náboženstvím. Vždyť věda pečuje jen o zevnějši' věci. Náboženstvíjest
závislost člověka na Bohu; a tímto zorným úhlem dlužno dívati sena život. Jen
náboženství určuje poměr jedince k celku, k lidstvu; bez náboženství není mrav
nosti, jen sobectví. Jen náboženství učí nás přemáhati náš nižší, pndový život,
naše náklonnosti a vášně; věda je pitvá, roztřiďuje, ale nemá žádných zbraní
proti nim, ni léků. Sociální pokrok uvedl boj mezi skupinami lidí místo boje
mezi jednotlivci; stát nemůže a snad nechce tento zápas odstraniti, stát jest také
pohanství & nezná lásky. Ze sociálního pokroku láska nevzrůstá.
Zlo, jež v lidech spočívá, možno odstraniti jen z malé části činností rozumu.
nýbrž jenom vůlí, vzpruženou k nejvyššímu cíli. Lidé se obnovují, stále noví se
rodí. Proč Levin poznává smysl života, a nikoli Vronský, jemný člověk, důstojný,
ne špatnější než Levin? Ptejte se, proč lidstvo posud svou vůlí nevykonalo vše,
co potřebno ke království Božímu na zemi! — Kolisal dlouho, nežli určitě vy
slovil: Lidé nejsou neřestní, zkaženi, jak se píše; poměry sociální nejsou vinny
vším zlem; třeba však náboženské výchovy. Příčina zla tkví v nedostatku nábo
ženského smýšlení.
To nepomíjitelný význam Tolstého. že proti vší moderní kultuře dovedl tak
důrazně akcentovati náboženství, jeho význam zvláště ve týchově; společenskýživol,
morálka nemůže obstáli bez náboženství: lidstvo nesjednolí ani věda ani umění
ani život národohospodářský, jediné náboženství.
Ale proč zavrhuje Tolstoj církev? Což je možné náboženství bez zevnějších
známek, jen v duchu a v pravdě? Máme se dle slov Spasitelových klaněti vduchu
a pravdě, ale to přece nevylučuje zevnější obřad, úkony, řečí. Že někdo vykonává
zevnější úkony & zanedbává vnitřní stránky, za to si odpovídá vinník sám Bohu;
tím není vinne. společnost — církev. Že ten či onen třeba vynikající repraesentant
církve zneužije svého postavení k časným výhodám, že nežije mravně, že je lico
měrnik, že se přetvařuje — jako v jeho románě »Vzkříšeníc -— z toho přece ne
vyplývá nižádného důvodu proti církvil Chtíti sjednocení lidstva. bez církve, bez
společenských známek, odkazovati toto spojení jen do ducha, tot jest přece
velmi pohodlné & bezvýsledně, bez užitku. Křesťanství nepodporuje přímo stát,
ono má jiný úkol nežli jest určeni státu; ale nemá úkolu stát popírati, zanedbá
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vati. Křesťanství nemá důvodu, stavěti se tak nepřátelsky proti státu jako Tol
stoj, ani tenkráte, když některé zřízení státní nevyhovuje neb státník zneužívá
své moci. Dlužno jen opraviti tento detail a idea státu, význam státu trvá ne
porušen.
Inejvětši ctitel Tolstého musí připustiti, že Tolstoj Ve svých výrocích
o církvi není objektivní, ač tak krásně dí: »Jednou z nejhrubších pověr je po
věra vědeckých lidí, že člověk může žití bez víry.: Ale ona společnost, jež nedbá
přízně doby, jež dovede snésti svízele, příkoří i pronásledování a s nasazením
všeho hájí lidstvu víru, zasluhuje většího uznání nežli jí dopřává Tolstoj.
Uvedu ještě dvě místa z »kruhu četby,: mně osobně velmi milá, o cíli člo
věka a náboženské výchově: »Představ si, že cílem života je tvoje štěstí, aživot
ti bude ukrumým nesmyslem. Přiznej to, co ti praví tradice, rozum a srdce, že
život je sloužení Tomu, kdo tě poslal na tento svět, a život ti bude rozumným
a radostným ne stavem, nýbrž přec—hodnu.:— »Náboženské učení je základem
výchovy; ale v našem křesťanském světě se lidé přetvařují, učíce seriosně tomu,
čemu nikdo nevěří. Děti jsou bystré a zpozorují to, a nejen, že nevěří tomu,
čemu je učí, nýbrž ani těm, kteří je učí.: — Má. pravdu, že každý křesťan a
zvláště kněz má si hluboce uvědomiti svoji zodpovědnost před Bohem i před
lidmi; víra jest, jak sám praví, pokora rozumu.
(Dokončení-)

Valná schůze Paedagogického svazu.
(26. února 1911.)
(Dodatek)

Zprávu pokladní podal red. Tom. Škrdle, dle níž příjem činí: 224 K 95 h,
vydání: 22 K 56 h a tudíž zbytek 201 K 95 h, uložený v Důvěře.
Účty zkoumali: Boh. Šubrt, faktor, a Jan Zák, účetní, a shledali vše ve vzor
ném pořádku.
Následovala volba předsedy; zvolen akklamací jednomyslně univ. profesor
dr. Jan Lad. Sýkora.
Následovala pak volba výboru; zvoleni byli: a) za Jednotu čes. katolických

učitelů: Karel Ludvík, Ant. Suchoradský, Tomáš Škrdle a za náhradníka sl. Jo
seia Bayerová; b) Za Spolek katechetů: Václav Hála, Em. Pešek, Jar. Slavíček
a za náhradníky: Fr. Čurda. & Jarosl. Dvořák; c) za Spolek prot. středních škol:
Václav Můller & za náhradníka Martin Kocmich: d) za řády: generální předsta
vená Xaverie Fúrgottová.
Za revisory účtů zvoleni byli: Boh. Šubrt a Jan Žák.
Z volných návrhů, při nichž bylo živě debattováno, vyjímáme — pomi
nuvše jiné rázu důvěrného — tyto:
1. K návrhu prof. Em. Záka věnoval Svaz k obraně naší pro rok 1915 —
20 Kor.;
2. Učitel Vl. Jelínek navrhl, aby Paed. Svaz ve veřejných přednáškách vě
noval péči školní mládeži; bylo usneseno, aby určité návrhy přednesl v budoucí
výborové schůzi, do níž bude pozván;
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3. četní řečníci si stěžovali, že katolické spolky a organisace hrají často
divadelní kusy, které Urážejí mrav. — Svaz proti tomu přiměřeným způsobem
zakročí.
Na konec předseda provolav za souhlasu přítomných slávu: sv. Otci Piu X.
a Jeho Velíčenstvu císaři a králi Frant. Joseíu I. a českému episkopátu. uzavřel

túto krásnou, svornou schůzi.
Ve schůzi výborové byli pak zvoleni: za místopředsedu proí. Václ. Muller,
za jednatele Jar. Slavíček, za pokladník kn. a. notář Tomáš Škrdle.
—ček.

Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedanů.
Podává universitní prolessor Dr. JAR. SEDLÁČEK.
(Pokračování)

Lež v Noemově arše.
Když zpozorovala Lež, že nadchází konec všeho lidstva (potopou), při
stoupila k Noemoví & prosila jej, řkouc: »Vezmi mne do archyh Noe pak od
pověděl: »Hle, vidíš, že jsou ti, kdož vcházejí do archy, vždy o dvou . . . . , jdi
a nalezni si nějakého druha.: I odešla Lež od archy a setkala se s Podvodcm.
Tento pravil: »Odkud přicházíšřc A promluvila tentokráte Lež pravdu, a řekla:
»Šla jsem k Noemovi a prosila jsem jej, aby mne vzal do archy; avšak on mi
řekl: »Nemůžeš veiiti do archy, než budeš-li míti ještě nějakého druha sseboul
Jestli jsem nalezla milost u tebe, hled, přidruž se ke mně, a vejdeme společně
do archylc I pravil Podvod: »Co mně dáš za to, když ti to učíním Pc Odvětila
Lež: »Odměna tvá bude velmi veliká; nebot dám tobě všechno, čeho svým
lhaním získám.: I svolil Podvod a přišli k Noemoví, a ten jim dovolil do archy
vstoupiti. A počala Lež prováděti svá díla lživá a podvodná a získala jich mezi
těmi, kteří vešli do archy. velmi mnoho. Podvod pak chodil za ní a bral si tento
zisk a schovával si ho. I řekla tehdy Lež jednou: »Kde pak jest můj majetek,
který jsem svou prací získalařc Odvětil jí Podvod: ».Iá jsem si ho vzal, nebot
tak jsme spolu ujednali.: Uslyševši to Lež, plakala, neboť seznala, že její sláva
nezplodí než opět lež a trápení a bolest. — —
Vypravujít si v báchorkách, že se i ďábel dostal do archy. Bylo řečeno.
že se zlý duch do archy nedostane než tehdy, kdy mu bude poručeno, aby
tam vešel. Noe by jej tam byl arci nepřijal. Schoval se 'však ďábel u osla &
způsobil, že se osel zpěčoval vejíti do archy. Noe, jenž stál před můstkem a
vpouštěl jednotlivá zvířata dovnitř, rozhorlil se pro VZpurnost osla a zvolal:
»Půjdeš přece nebo nepůjdešřc To bylo ďáblu rozkazem a tak se tam vplížil
a způsobil, že se ujala v synu Noemově, Chamovi, neuctivost k otci. — —
Dle jiného výmyslu poznala Lež v arše Pravdu. Tato byla prý jako spanilá
“dívka a odivala se čistým, bílým rouchem. Když bylo po potopě vše z archy
vypuštěno, sledovala Lež Pravdu. Pravda chodila světem a tu a tam byla zne
čistěna prachem světským. Když nalezla jednou v lese čistou, příjemnou vodu,
svlékla se se svých krásných šatů, položila je na břehu pod křoví, aby se vy
koupala. Toho použila Lež a zmocnila se šatů Pravdy a obchází v nich, jako
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v beránčím rouša po světě a klame lidi, kteří tak často při lži a klamu spatřují
nátěr pravdy.

Pravda byla zarmoucena ztrátou svých šatů, je proto opovrhována a pro
následována ve světě. a nezřídka jí třeba uchylovati se v ústranní, nebot Lež vítězí
a chlubí se její rouchem. (I u Turgeněva.)

Havran a holubice.
Když pak chtěl Noe věděti, iestli vody potopy již se zmenšily na zemi,
šel k havran“ a řekl jemu: »Vylétni oknem, jež jsem otevřel, a shlédni, opadly-li
již vody či ne?: Havran odvětil: »Hle, pozoruji, že mne Bůh nenávidí, nebot
přikázal, aby sem z mého rodu vešli pouze dva. A i ty chceš moji zkázu,
nebot nevysíla's jiného ptáka, ale vybíráš k tomu mne! Ja půjdu, a přijde-li na
mne zima nebo horko, zahynu a náš rod se světa sejdelc — I řekl Noe: »Svět
se ztrátou tvojí nezarmoutí, nebot jaký prospěch má z tebe? Jsi ptákem nečistým,
nemohou tě obětovati na oltáři, ani nemohou masa. tvého jístilc l dotkla se slova
Noemova havrana a vyletěl z archy. — Tu spatřil na vrcholí stromu zavěšenu
mrtvolu lidskou, přiblížil se k ní a kloval z ni. Noe ho pak nechtěl vpustiti do
archy, neboť se mu velmi zošklivil. Pravil však Jahve Noemovi: »Vezmi havrana
k sobě, nebot budu v něm míti jednou zalíbení. Po létech tisíci a třech stech
a devět a padesáti uzavře jakýs spravedlivý (Eliáš) nebe, a ono nevydá žádného
deště; tehdy pošlu havrany, aby spravedlivého živili.:
Vypustil pak Noe holubicí a vrátila se k němu, když nenalezla místa, kde
by spočinula noha její. Po sedmi dnecn ji opět vyslal a letěla spěšně k Israelské
zemi; a otevřely se brany ráje a spatřila tam podivuhodné rajské ovoce a balsám
a myrrhu, ale nevzala z těch krásných a rozkošných věcí ničeho. Vzala pouze
ratolest hořké olivy, aby Noemovi ukázala, že lépe jest hořké jídlo z plné a
otevřené ruky Boží, než sladkosti a rozkošné dary z rukou lidských.

Noemovy práce.
Noe neměl v arše po celou dobu žádného klidu a odpočinku, neboť ve dne
i v noci bylo mu se syny podávati potravu onomu množství zvířat, jež v arše
měl. — Kdysi pozoroval, že chameleon nic nejí; trápilo ho to velmi, nebot
nevěděl, čím by ho nakrmil. Dával mu zeleninu, on se toho ani nedotekl; po—
dával mu ovoce, avšak marně. Jednou vzal Noe granátové jablko, rozpůlil je,
a tu kousek spadl na zemi; chameleon ho uchopil a pozřel. Od té doby daval
mu Noe zeleninu, v níž byly kusy granátových jablek. Tak pečoval o všechna
zvířata. Fenix pozorovav námahu Noemovu, nežádal žádné potravy, aby tím
'umenšil jeho práci. Noe mu za tofpřál požehnání na věky, a Bůh přání to splnil,
nebot Fénix žije stále.

Po potopě.
Když minul rok, odkryl Noe střechu archy a seznal, že jest země iiž vyschlá.
Nechtěl však vyjíti dříve z archy, dokud mu Bůh nerozkáže. což se také stalo.
Při tom řekl Noe k Hospodinovi: »Hle, já vyjdu se svými syny z archy a budeme
míti dítky a rozmnožíme se na zemi — ale ty sešleš po druhé potopu na svět
a zničíš je. Proto tě prosim, abys neposilal žádné potopy na zemi!: Bůh mu
vyplnil jeho prosbu a slíbil, že nepřijde potopa na svět. Noe děkoval Bohu a
přinesl obět. Synové jeho i on zasévali pak a vzdělávali zemi a bylo jim požehnáno.
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Když šel kdysi Noe a chtěl pěstovati vinnou réuu, přistoupil k němu ďábel,
řka: »Rci mi, co chceš zde sázetiPc Řekl Noe: »Révu tu vysazují.: I tázal se
ďábel: »Jaký prospěch dá. ti réva, a proč máš na ní zalíbenííh Odvětíl Noe:
»Věz, že jest její ovoce, čerstvé i usušené, velmi dobré; 2 plodu toho vyvedu
víno, jež obveseluje srdce.: I řekl ďábel: »Dovolíš-li mi, pomohu tobě při sázení
a pěstění révy. <
Noe svolil, a zlý duch přivedl tele, lva a vepře, & zabil je a jejich krev
vylil po místě, kde byla sazenice révy Noemovy. Tím chtěl ukázati Noemovi,
že není dobře pití mnoho vina. Pije-li člověk pouze jeden pohár vína, bude
podoben mládcí, který nic zlého nečiní, ani netrhá a nezabiií; bude-li píti dva
poháry, sesílí srdce své a bude jako lev; kdyby snad více pil, a opil se, bude
podoben vepři, bude se váleti v prachu a kalu.
Když to ďábel učinil, odešel. Noe pak, když réva uzrála, vytlačil z hroznů
víno, pil a opil se, a byl potupen svým synem.
(PokračováníJ

MMMW
FEUILLETON.

české oddělení vyhodila na ulici, a Čechové
by měli opět o jednu ostudu více.: (Hlas,

číslo 2078).—

O dobré a špatné četbě.
Napsal ALOIS DOSTÁL,

(Pokračováni.)

Stěžují si americké listy: »Čím je straš
livá nemoc malomocenství a rakovina pro
tělo, rozžírající je a působící, že kus po
kuse uhnílého masa 5 těla padá, tím jsou
veškeré pro duši lidskou nečisté, smyslnost
dráždící, krvavavé romány. — Mnozí roz
vážní mužové i ve straně svobodomyslné na
děsné tyto krváky, plné blbosti, smyslnosti,
vražed a píkantnosti, před nějakou dobou
poukazovali; ale zase všechno utichlo a dnes
opět noviny isou zaplavený tím hnusným
kalem a páchnoucí krví těchto stokových
romůnů.
Je to pro líd český v Americe hrozným
vysvědčením. Vydavatelé a šiřitelé toho moru
za špinavý dollar otravují. lid & zaprodávají
jej duševnímu otroctví.:
A které romány se tomu dopisovateli
nezamlouvají? Jmenuje tyto: V poutech lá
sky, Láska a utrpení krásné dívky z továrny,
Lidunka, dcera žebrácké hraběnky, Julietta,
dcera Musolinova,
kola milenek, Hezké
děvče z předměstí, Fausta, Zuzanka v kou
peli, Román naivky, Žena a láska, Právo na
štěstí, Hospoda u štěstí, a jiné. Ty a po
dobné spisy jsou ve veřejných knihovnách.
Dopisovatel končí: »Kdyby to anglická správa
oněch knihoven věděla, _tu by jistě celé to

Mnoho bylo bojováno proti této krvavé
a nanejvýš pítomé literatuře, vliv její byl
poněkud omezen, ale vzala na sebe jinou
podobu a rozšířila se opět pod názvem

detektivních románů:,

jichž se mnoho

překládá a vydává v Čechách. Působení
jejich na mladou mysl jest záhubné. Mno
ho-li lidí bylo těmi spisy popleteno? Někteří
si i na život sáhli.
Ve skrýších lupičů, v pískovcových dě
rách u Prahy, nalezeny vedle odcizených
věcí detektivní romány, jimiž se mladí zlo
ději bavili a na nichž se cvičili. »Národní
Politika: (č:slo MO,) píše z Mladé Bole
slaví: rUčednik sedlářský Hojsák sveden
byl četbou detektivních novel na scestí. Za
opatřil si pakliče, podnikal různé výpravy.
Odcizené věcí schoval do skrýše ve skále
a měl jich složeno za více než 200 K. Skrýš
byla však objevena, a brzo dopaden í pa
chatel; ten vše doznal, svaluje však vinu
na četbu detektívek.< — —
Než mnohá povídka více pokazí než po
učí, jako na př. »Nad vodouc od M. Lády.
Řeholnik tu líčen jako ďábelský mnich, jako
svůdník, jako sketa a nejhorší člověk na
světě. Student Vojtěch je vzor anděla, jako
ctnost v nejjasnějším světle. Kaple svatého
Václava postavena ve zdi klášterní na pa
mátku hanebné události. Nadsazování je ta
kové, že spisovatel i lež nazývá svatou,
Skulina ve zdi klášterní sluje cestou rz pekla
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do nebe:. Tragičnost vystupuje tak vysoko,
že mnich porazí sochu sv. Václava, sám
se na její místo postaví, a jiná osoba 2 no
vely se k němu modlí jako k světci.
Je tohle četba ušlechtilá, umravňující,
povznášející? A takových věcí se tiskne
mnoho a mnoho!
Co říci vtipům na př. v německém »Sím

plicissimuc,

tak v českých kavárnách roz

šířeném, kde Srbkyně kojí čuňata a prasnice
malé Srby, kde biskup žehná černým vepřům?

Jak souditi o brněnské »Matici Svobody:,
kde zvířata jsou strojena do obřadního roucha
kostelního a slovem i obrazem duchovní přirov
náváni vepřovému dobytku? Nebo co se překlá
dá také do našeho jazyka na př.zlrancouz
štiny? »Varhany místo zbožné písně spustily
do skoku polku, lavice pro věřící se pro
měnily ve stoly plné jídel, andělé sestu
pují s oltářůa nalívají hostům, na kazatelně
čten taneční pořádek a převor kráčí k oltáři,
ve fraku oděný. Popošel před hlavní oltář
a poklonil se před obrazem svaté. Svatá se
sice začervenala, ale přece sestoupila a ne
chala se k tanci obejmout.
To jsou jenom skromné ukázky špatné
četby pro lid. Podobně stěžuje si americký
»Hlasc (č. 2065) ve stati »Podpora a po—
třeba dobrého tisku-: »Když zavítáme do
rodin našich katolických Cecho-Moravanů
zde v Americe, musíme mnohdy s vnitřním
rozrušením a s hanbou odvrátiti svůj zrak,
pozorujeme-li, jakou četbou se obírá otec
rodiny a její členové ve chvíli, kterou mu
povolání dopřává k občerstvení mysli. Shle
dáváme, že otec čte ten neb onen nevěrecký,
anarchistieký list, matka se zálibou přehlíží
nevěrecký list ženský, syn a dcera pak utá
pějí svého nevinného ducha v krvavých
nebo nemravných románech některého ne
věreckého plátku.- Příliš černě líčeno a jistě
neplatí o všech rodinách Čechu amerických.
Moravská »Bndoucnostc si stěžuje:

»Pornografická

(nemravná) literatura tajně

se šíří jako morová hlíza . .. Chlípná Ve
nuše a necudný Bacchus znova jsou po
sazení na trůn, a před nimi se válí v prachu
jejich ctitelé. Bůh sám ví, jaké spousty na
svědomí mají ti vychovatelé mládeže, kteří
pod rouškou krásné l'ormy dávají srkali jed
a drzou rukou trhají, co rodiče pracně vy

pěsúh.:
Ve Vídni v Rosnero'vě knihkupectví,
které zaplavuje svými produkty celé Ra
kousko a Německo, bylo letos najednou za
baveno 30.000 svazků nemravné literatury
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a na pěti velkých vozech odvezeno po pro
vedené konňskaci. V Německu prý se vydá
50 millionů marek za takovou lekturu, a
nelze otevříti časopisu, by v něm nebyly
stopy této četby. Čím je někdejší Gustav,
Decameron, Zolova Nana, Doktor Paskal a
jiné proti nynějším pornografickým výplodům!
Nejdříve se vystoupilo proti nemravné
literatuře v Anglii, tam jsou vtom ohledu
úzkosliví a hned nepřipouštějí cizí knihu ku
prodeji.

VKrefeldn

stalo se usnesení toto: »Po

zvedáme protest proti otravování lidu a hlavně
mládeže nemravnou literaturou a obrazy. Jsme
odhodláni boykot0vati všechny obchody, jež
se prodejem těchto věcí zabývají. Zavazu
jeme se vespolek vlastní pomocí proti to
muto sociálnímu zlu postupovati.:
Ministr Košut v Uhrách Zakázal prodá—
vati tuto špinavou literaturu na nádražích
& ve vlacích.

VBerlíně obžalovániknihkupci, bratří
Gerickéoué pro prodávání nemravné litera
tury, jako povídky »Pod metlou ženyc.
Proti špatným knihám vystoupil v Německu
ministr vyučování oběžníkem, v němž po
ukazuje na jejich zhoubný vliv. Zvláště do
poručuje chovancům učitelských ústavů. aby
četli dobré, duševně povznášející a zušlech—
tující knihy; učitelé mají na příhodných
příkladech znázorniti ráz a nebezpečí špatné
a nemravné četby.

Proti špatným knihám vystupuje se nyní
i ve Vídni. Policie zahájila pátrání po ne
mravné literatuře & provedla ve vídeňských
knihkupectvích prohlídky, při čemž zabavena
veliká zásoba tohoto braku. Knihkupectví
Braunschweigerovo
přistiženo při prodeji
nemravného spisu »Orgie láskys a radisti
ckých novel. Náklad zabaven. Mimo to skon
ňskovány u spisovate Arnošta Kleina různé
nemravné spisy.
Už i knihkupci se za takovou „literaturu
stydí & proti ní se ohražují. Spolek ně
meckých knihkupců vyloučil ze svých řad
Šlerna, majitele Posneróva knihkupectví ve
Vídni,

pro nepřetržité vydávání

knih ne—

cudných. Podobné usnesení se stalo v Lip—
sku. Valná hromada knihkupců vyslovuje
polit0vání nad vzrůstem nemravné literatury,
jež bez ohledu na blaho lidu budí nejnižší
pudy člověka a přímo duševně í tělesně
mládež zabíjí. Valná hromada zástupců knih
kupců zříká se této jedovaté literatury a
chce působiLi k vyhlazení této zkázonosně
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hlízy. - Tak učinili knihkupci v Římě a
z knižního syndikatu vylučují ty nakladatele,
kteří vydávají spisy pornografické. Podobně
by se mělo státi také s těmi, kteří vydávají
krváky _a detektivní novelly a povídky.
Mnoho má na svědomí nynější suo
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sorů. A když je některý spis zabaven,
ujmou se ho poslanci, přednesou jej na
říšské radě, a potom může směle do světa
pod vlajkou, že byl toho a toho dne inter
pelován.

(Dokončení.)

boda tisku a příliš široké svědomí cen

SMĚS.

Podařený paedagogický znalec. Ve
Valašském Meziříčí působí učitel Pratl. Učitel
tento Hdí se při vyučování zásadami katol.
náboženství. A to se nelíbilo tamějšímu Dru
Kraiczovi. Prohlásil před svědky, že dítě
u učitele Pratla blbne. Učitel Pratl dr. Kraicze
žaloval. Soudní řízení konal okr. soudce
Čížek. Tento pán je pokrokář. Proto to
vzal pokrokově. Vyžádal si dobrozdání od
dra Kádnera, professora paedagogiky na
pražské universitě. »Znalecc dr. Kádner

mimo jiné pokládá častou modlitbu za pod

porování a pěstování přetvářky a po
krytectví a živení mínění, že úspěch
práce nespočívá v pracovníku, nýbrž na
momentech vnějších.
analeCc

dr. Kádner podal tu dobro

zdání o něčem, čemu ani za mák nerozumí.
Ten úsudek sebral z některého paedagog.
časopisu někde v kavárně. Buď z »Práva
Liduc nebo z »Červánkůc a pod. Dr. Kádner
si představuje, že se dětem ve škole vy
kládá: Sepněte ruce. odříkávejte slova. To
je to hlavní. Myslet můžete co chcete a na
co chcete. Neví, nemá ponětí, že se dětem
vyloží důkladně, že je modlitba pozdvižení
mysli a to nábožné. Neví, že se děti dů
kladně poučí o tom, co je to nábožné po
zdvižení myslí a že dostanou důkladný ná
vod k nábožnému pozdvižení mysli k Bohu.
Neví »znalece dr. Kádner, že se děti učí:
Modlitba toliko zevnitřní nemá před Bohem
ceny; vychazi toliko z úst.
Professor paedagogiky na universitě neví,
že děti musí si na modlitbu navykat cviče
ním, jako si cvičením častým musí navykat
jiným věcem pro život potřebným.
Paedagogický »znalecc dr. Kédner jest
toho náhledu, že modlitbou živí se v dětech
mínění, že úspěch práce nespočívá v pra
covníku, nýbrž na momentech zevnějších.
Neví ubožák nic o tom, co ví každý ško
láček: že nesmíme hřešiti opovážlivým spo
léháním na Boha a pokoušením Boha.

Jsou tí naši pokrokáři chlapíci. Jeden
řeční, že Kristus chodil bos a neměl ani
opánků, jiný se zlobí posměšně, že katolíci
o pondělí svatodušní tancují, ač to církev
zakazuje, jiný se zase posmívá., že si ka
tolíci přiváží zBetléma mléko Panny Marie;
jiný zná mladíka, který chodí denně ráno
i odpoledne na mši sv. A není divu. Když
sám universitní professor tak znalecky piše!

].

Boj o školu v Anglii vede se s ne
utuchající houževnatostí. Liberálové, demo
kraté, volnomyslitelé a svobodné církve bo—

jují za svůj ideál, školu beznáboženskou.
Již školní zákon z r. 1870 přispěl k sil
nému zlaicísování školy, anebo způsobil
aspoň hojně překážek zavedení obligátního
náboženství.—Od té doby však mnozí roz
vážní činitelé poznali, že potřeba jednotného
působení na vzdělání mládeže je žádoucí,
a význam školy pro vzdělání charakteru
stoupl tak, že konfessijní školy jsou cenným
faktorem v národní výchově. Také ukazuje
se již na ovoce francouzské 'školy laické,
jakož i následek jejího odcírkevnění.—Přes
to však klestí si cestu & nabývá vrchu
názor 0 potřebě sestátnění školy, a tak vý
chovná povinnosl státu vždy více stoupá
v popředí školních debat. Tělesná výchova,
její lékařská kontrola, zřetel ku potřebám
různých povolání, účelné rozděleni školních
břemen, tot jsou nejpodstatnější důvody,
které nabývají platností pro reformu škol
ních poměrů. —-Tato reforma, jak ve článku
»Convtempomry Review se uvádí, ma'
míti čtveru formu: 1. Uplnou saekularísaci
jako ve Francii, při čemž dovolilo by se
duchovním mimo čas školního vyučování
učiti náboženství. 2. Obligátní podržení ná
boženského vyučování interkonfessijního ve
všech školách, které dostávají od státu pod
poru. 3. Zavedení náboženského vyučování
na školách dle přání rodičů. 4. Návrh ko
mitétu pro školní reformu, který obsahuje
tyto požadavky: a) Veřejné národní školy
pod veřejnou správou budtež základem ná
rodního systému výchovného; žádné ditě
nemá býti proti vůli rodičů nuceno choditi
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do školy konfesSijní. b) Různost platných
školních systémů v národnostním interessu
je žádoucí. Proto svobodné školy mohou
býti zakládány s vlastními studijními plány
& methodami, bude- lí při tom zajištěno na
vržené minimum požadavku a státní kon
trola. c) Učitelé mají míti náboženskou svo
bodu. d) Náboženské vyučování má býti
integrující součástí školy. — Reforma na
tomto základě čtyř požadavků dochází sou
hlasu mnohých.
Pozoruhorlno je, že v těchto návrzích
katolíci, přes to že jsou v minoritě svých
požadavků školy konfcssijní, přece se těší
pozornosti dříve neobvyklé a jsou označo
váni jako faktor, s nímž nutno počítati.
»Žádná úprava přítomných obtíží není možna
bez spolupůsobení církve anglické, svobod
ných církví, katolíků, místních úřadů a
učitelů. Každý plán, který si nevšímá pev
ných přesvědčení majority jednoho ze jme
novaných faktorů, nese již napřed pečet
zamítnutí.-—To ovšem svědčí o moci, jaké
se domohli katolíci svou pevností, a která
působí, že obligátní charakter náboženského
vyučování a význam konfessijních svobod
ných škol dochází i u svobodomyslných
vždy většího uznání.
— ček.

První vysoká škola obchodní v Ba
vořích byla otevřena začátkem října 1910
v Mnichově, čímž splněno dávné přání ku
peckých kruhův. Jiná města německá (Lip
sko, Frankfurt, Berlín, Mannheim) podobné
školy již dávno maji. Výlohy bude krýti z
části Mnichov (jednu třetinu), ostatní spolek
obchodníků a obchodní komora
Nová vysoká škola obchodni bude mi
stem, kde se má nejen kupcům dostati pro
hloubeného vzdělání stavovského. ale i stu
denti jiných vysokých škol i úředníci správní
všech odvětví mají míti příležitost zjednati
si znalostí kupeckých a vědecky obchodních;
a naopak studující této školy obchodní mají
možnost poslouchati přednášky na státní
hospodářské, juristické a ňlosoňcké fakultě
university, jakož i na škole technické. Ta—
kových výhod mimo mnichovskou školu ob

chodníkskýtají
jen podobné školy lipská
berlín
Če.'k a
Dvojí loket. První katolický německý

básník dnešního času, Eduard

Hlatký

uveřejňuje v paedagogickém listě »Der Fuels:
(číslo l.) případnou básničku tohoto ob
sahu: »Čím se provinila inkvisice španělská,
duchovní soudy Albionu, ba jeho »panenskáa
královna Alžběta, nejhrubší krutostí daleko
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překonaly. Leč rcete: »Kdo o tom mluví?
Kdo předkládá to? Kdo bouří hluboce roz
horlen proti těmto nejnelidštějším nelidsko
stem? Kdo?: — A ty, naivní dušičko, se
tážeš: :Pročřc — To proto, že ve Španěl
sku mučíli židy. kteří jako dnes byli ne
přáteli Kristovými, vyssávači, rušiteli míru,
zhoubci; ale v Anglii — Bohu věrné ka
tolikylc

Korutanský Farao. Tak nazývá »Slo
venca tamějšího zemského hejtmana ba
rona Heina. A tuto charakteristiku plnou
měrou dokumentuje jeho nařízení vydané
jakoby ze zemské školní rady. V Korutanech
totiž ve slovinské části je školství úplně
poněmčeno, a zbývalo jen náboženství, kte
rému se vyučovalo tu a tam slovinsky. Tu
však zemská školní rada seznala, že ve 30
ze smíšených škol se vyučuje náboženství
po německu, ve 20 po slovínsku a něme
cku, a jen v 8 po slovinsku. Zemská školní
rada tudíž nařizuje: ]. aby se dítky ně
mecké vyučovaly náboženství jen německy.
2. aby se dítky slovinské učily náboženství
též, pokud možno, německy již v I. třídě;
slovinsky at se jim toliko vypomáhá a vy—
světluje. Ve II. třídě at se užívá slovinčiny
toliko výjimkou a ve 111. třídě at se slovin

činy ani v náboženství nikdy neužívá. A
nařízení končí neomalenou byrokratickou
ímpertinencí: vVeledůstojný ordinariát af ráčí
dáti příslušné nařízení a oznámili zemské
školní radě, co vté věci podnikln V oněch
30 jmenovaných školách, kde se učí nábo
ženství německy, je ve 23 školách většina
slovinských dítek, a jen v 7 školách menší
polovice. Většina pak nad 70"/., jest v
15 školách, a Sškoly jsou až na jednoho
a dva žáky úplně slovinské. Autor zprávy
»Slovencec dodává: »Atsi baron Hein vydá
takových výnosů třeba sto za rok, kněžstvo
slovinské bude se říditi svou povinností pa
storační a svým svědomím.—če.

Jak bude vypadati »volná škola:
(dle »Katol. Učitele-i). — O volné škole se
v kruzích pokrokových pánů sice mnoho
mluví a píše, ale dosud nikdo ncpověděl,
jak vlastně škola s volným učitelem a vol
ným žákem bude vypadatí. Až teprve v po
slední době přinesly částečný obrázek zvolné
školy »Učitelské Novinyc, které to zvěděly
od židovské >Neue Fr. Pressec. »Učitclské
Noviny: tedy píší na př.: »Děti vídeňské
volné školy vycházejí 'v přestávkách do
altánu v podatřeší, aby se potěšily pohle
dem na lesnatý věnec pahorků a zelených

war-Iommi.
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umění vychovntelské.c Tedy volná škola
má světlo a vzduch a spolu pěknou. vy
l—lídku.Ale ta už je nádavkem, protože nej
lepšími učiteli prý jsou vzduch a svčllo. —
Dále: -Děti učiteli blkaj-í. Napadne-li jim
něco, mluví; není-li jim něco vhod,“ od
porují; připadá-li jim něco směšným, smějí
se. A na všech je vidět, že je jim zde
dobře. nebot maji učitele rády. Mají ho
rády ale proto, že je veselý. chejic'n dobrým
kamarádem, který od nikoho znich nic ne
žádá, ale každému pomáhá. K ničemu je
nenutí, ukazuje jim pouze, jak mají co za
říditi, aby dovedly, co samy chtějí. Ve volné)
škole se netrestá. Neznámá jest tu *trýznivá
bázeň před špatnou známkou, zle sny 0 po
lupných censurách. Jak se tu však jedná
se zlými dětmi? Předpokládá 'se, že zlých
dětí vůbec není, a následkem toho opravdu
nejsou: neboť jak se na člověka díváme,
takovým se stává. Z toho jde na jevo, že
děti stávají se zlými teprve ve škole: pří
snosti, tlakem, dlouhou chvílí. Je to s dětmi
jako s dospělými. Musíme užíti dříve násilí,
abychom učinili člověka špatným. Cítí-li
však, že ho máme jen trošku rádi, stává se
bezbrannýmn — A tak to jde dále. Jestli

tohle je ta slavená'.mnderní

peedagogika

volné školy, pak jí milerhdi projevujeme ono
uznání, jež se od lidí s normálním mozkem"
projevuje obyčejně ošetřovancům psychi
.

»- (. -

i hmotně, přimčti osoby církevní ?. vážné
občany v místě, aby vstoupili buď do míst—
ního buď do diecésního spolku střídmosti.
"

-— ' k.

Otakar Bystřinu: Hanácká

legenda. Kresby

Adolfa Kašpara. C_end K 2'80. Nákladem R. Prom

bcrgru v Olomouci. 'liskcm knihtiskámy Rudolfa
Války v Novém Jičíně. — Haná svojí svérázností
upoutaťo k sobě již celm řadu spisovatelů, jako
i:. _Jř.Frant. Křenn, jehož

»Strýčkovy

rozumyc

(3 díly
ypo K 280), bychom o jiných jeho pracích
pomlčeh, jsou všeobecně známy - dále Jana Vy
blidala t-Z hanáckých dědin a měst:; díl [. kur.
l'50,

díl 11.

a j.), Al. lllavinku

(_uNn kraji

ílane'c), Jána Spáčila (»Samó :ichó), k nimž druží
se svými »Hanáckými rigurkamic (K 940 K) \\
vílanáckou legendou též O:. Březina. V teto vy
pruvuje se velice za imave uodřečím vcřovským
(čuháckýml, jak stařečkuvi Isidoru Šelepovi, jenž
toužil vždy za živo.a ještě pozemského nahled
nouti do nebe, splnilo se to. o vroucí jeho přání,
jak patron jeho sv. ls—tdorujal se ho v nebi alum
ho všude doprovázel (populi se po své ženě Bur
borce Stareček sumou radosti zapomněl), &jak vedlo
se mu, když vrátil se na 7emi. kde zal: m všechno
bylo k nepoznání _. nebo uplynulo zatím sto
let! Tu.-ovšem marně hledá stařeček svého syna
Tomáse, marně domáhá so sve .o v mčnku —
niikdn
nezna, Zemřo
&on téžnhrunieíc'n
nikoho; trudný
jeszjeho
ot ihokonec.
tovečovsko
vcřovanských (pry leknucírn z but-ónu), i jedná se,
mu má vys..rojšti pohřeb. Když konečnějedou'
\'erovanští pro jeho mrtvolu, není této nikde,
i vyprávěli si zhnžní !žde', že a..dčlé odnesii :eiu
smřečkova do nebe. Připojený nílunácký slmníček
a poznámky/< budou čtenáři vítány. Doporučujeme.
'
]. Fabia

Paapirmielrý závod druzstva Vlast \ Praze

atrického ústavu '-' uznání tiché útrpnosti.

Dvě zprávy z české Akademie: \'
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diecésní spolek protínlkoholický a! vydává
časopis střídmosti, podporovati'jej literárně

niv na Kal—.lenberkuaž k Anningeru. Vzduch
& světlo jsou nejlepšími učiteli. Probouzejl
a v tom je —- konec konců — všecko

_ čp. 570 ll. mu hojný vyběr obrázků k prvnímu sv.
přijímaní \\ k první sv. zpovědi a prodává je v ceně:

sezení I.ltřídy dne 21. ledna sdělil prof.
Šusta výsledek své studijní cesty do Paříže,
kde sbíral“ materiál ke své monografii, již

aj obrázky k prvnímu svatému přijímáni:

v brzku vydá: »O náboženském mívají
Lgmm'a z Layobu — Pro SOOIetoupa

zalH K) u ;)lo(100

mátku mistra Jana Husí chystá 1. třída 5
Ill. tř. (lit. uměl.) prémii na nejlepší spis 0
J. I'Iusovi. Cena určena 2400-K. -—ček.

Proti alkoholismu na Rusi: Akcituto
podnítil v metropoli moskevské arcibiskup
Vladimír. Odkazuje na časté zákazy sv.
Synodu a radi tyto prostředky: Ustavičně
hlásat škodlivost opilství &vychvalovat zdr
ženlivost, předeházeti dobrým příkladem, za
kládali bratrstva střídmosti. ziskávati pro akci
střídmostní _místniučitelstvo a vůbec intel-
'.igenci, angažovat pro ně školu, žáky zí
skávat pro střídmost stálým poučováním,
zakládat knihovny, šířit spisy střídmosti,

Domácí po 2 h (iGO za K 150);

(lOOza K 2 70), |

po 4 hel.

druny p014 h (100 za |2K) ,

'2. štýrsku--hradeeké od firmy »Styriuc: po 1811(100

za 6 K), 3. mnlchnvskéod

firmy Můllerovy: po 22h (100 kusu zn K 2160),
ll. berlínské —zviášte krásné od lirmy Albrecht
:: Meister: po 4 h thO ze. 250 K), po 8 h (100
ze 8 K), po 40b (100 za 40 Kia p060.ha!.;:čch
máme na skladě jen něco málo.

b) obrázky k první svaté zpovědi:
1. llerlínske: velmi vkusná & umělecky provedené

po4 hal. (100 za 250), po 5 h (100 za 8,pK)
12 h (h'JO za 12 K),pu 1611000 za 16 K),
štýrské:

jeden druPh za 8 hal.

P
zin-.d
nhy radíme, abmíy
obr..zlryosobní:
sprchae'dlinapadlo
Pvůlntyneb
2.
_Všeeky obr áz
eclene
muj-eee dnon iayvyhráli.

objednnl jumnčt inu těchtod ru uiu ně

takže
žil'i. —i Gpachům
Do. 'čchmezi" 'ěmci působícím m

,
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Náboženský individualismus. — Lev Nikolajevič Tolstoj jako umělec a myslitel. — Doporučeno
zemskou šk. radou moravskou sborům učitelským a knihovnám českých středních škol na Moravě. —
Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Židů a Mohamedanů. — Feuilleton: Alois Dostál: O dobré a
špatné četbě. — Směs. — Literatura. — Zasláno.
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Náboženský individualismus.
(Pokračování)

Moderní individualisté však namítají: Jak je možno spojili se svobodou
každéhojednotlivce,v níž takořkakotví všechnajeho mravní důstojnost, uznání vyšší
autority v mravně náboženských otázkách života? Svůj šat dám si samozřejmě
zhotoviti odborníkem, kreičím; ale mám si rovněž tak svůj životní názor dáti
vytvořiti nějakou instancí? Mám i to, co jest mi nejvniternějším, nejindividuálněj
ším si pořizovati touže cestou jako své vnější potřeby a nezbytnosu? Mám uznati
vládu & převahu cizích myšlenek ve vlastní hlavě? — —
Kterak překlenouti onu propast mezi svobodou individua a podrobení se
autoritě? Zajisté jenom tím, že člověk je k tomu veden, aby svobodně, dobro

volně autoritu uznal a jí se podrobil. Sv. apoštol Pavel nazývá naši víru irratio
nabite obsequiumc, rozumnou poslušnosti. Je tudíž potřebí, aby jednotlivec byl
pevně přesvědčen o tom, že není schopen, aby vlastním bádáním bezpečně došel
k jasnému poznání pravd určitého okruhu, a že tudíž nezbývá mu, než aby se,
podrobil vyšší autoritě. Musí se člověku ukázati, že pokorné a důvěřivé podro
bení se vyšší moudrosti nečiní člověka závislým, nesvobodným, ale naopak ote
vírá mu širší obzor; že jeho individualita podrobenim se autoritě nikterak ne
trpí, ale zdokonaluje se a prohlubuje.
Problem poměru mezi svobodou a autoritou,juk Forster dí, je vyjádřen ná
sledujícím dilemmatem: _oBuď uznávám, že mnohé věci leží nad mým horizontem,
přiznávám vlastni svoji neschopnost je poznati, a pak se podrobím rozhodnutí,
autority cizí; anebo toho neuznávám, a pak ovšem nikdy se nedostanu nad vlastní
svůj obzor. -— —

Moderní individualisté stále však tvrdí, že :rádi uznávají autoritu geniál
ních myslitelů, od nich se učí a na nich se vzdělávají. I od Ježíše Krista mno
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hérnu se přiučují a mnohé jeho pravdy přijímají. Ale nedají si nějakou absolutní
autoritu vnutiti. To co z učení Kristova uznávají, přijímají proto, že jejich rozum
shledává to správným; právě tak jako z učení všech světových myslitelů přijímají
mnohé, co rozum jich považuje za pravdivé, a odmítají, co se jim zdá nespráv
ným nebo nejasným.c
Ale z toho je takořka samozřejmé, že podobnými výroky všechnu autoritu
vlastně naprosto odmítají, poněvadž vše podrobují-kritice svého individuelního
rozumu. Jí podrobují mudrce všech věků a národů, sami vše vlastně lépe vědí,
než oni. Neboť z jich učení vlastně přijímají jenom to, co dle svého omezeného
rozumu považují za správné. A tak ovšem uznávají zase jen autoritu — vlastni.
Tím však poměr mezi autoritou a svobodou nikterak není vyrovnán. — —
Člověk musí nejprve k tomu býti přiveden, aby uznal, které jsou to vlivy,
jež rozumu jeho kladou určité meze a překážky, a teprve potom s radostí uzná
autoritu těch, kteří odstranivše nebo překonavše ony překážky jasného poznání,
hlouběji a všestrannějí v základní otázky vnikli nežli je průměrnému člověku
možno. A čistá, pozemskostí neporušené pravda má vždycky na svém čele určitou
známku vyššího svého původu. Ji nelze tak rychle a snadno chápatijako to, co
za pravdu prohlašuje ulice. Neboť nejvyšší pravda nikdy není a nemůže býti
pouhou ozvěnou našich vlastních myšlenek, ale je řeči se Sinaje; je obyčejně
v odporu s našimi myšlenkami. Ona jest to, která dle krásných slov Fórsterových
>odporuje všemu našemu obvyklému myšlení, často pouhému lidskému rozumu
bije ve tvář, všechny naše illuse obrací v rozvaliny, rozbíjí bláznovské domy
našíjednostrannosti, převracístoly penězoměnců, pohrdá učenými a moudrými tohoto
světa a velebí prostomyslnost dětí.: Nejvyšší pravda vždycky se k nám blíží
v podobě anděla, podávajícího kalich hořkosti. — —
Vše, co nám diktovalo naše nitro, nevytříbené a nepřipravené, jest vždy jenom
projevem našich osobních přání a nikoli pravdy nad osobnosti povýšené. Naše pravé
já tcprve tehdá dostane se k slovu, když odvrátili jsme svůj zrak od zevnějšího
světa a nahlédli do vlastního nitra, když dlouho jsme přemýšleli sami o sobě,
zkoušeli své vlastní síly, jasně poznali vlastní své nedostatky, a dospělí jsme
k — pokoře. Odevzdání se autoritě nežádá na nás obět vlastního rozumu, ale
obět naší samolibosti a pýchy. Neboť hlas pravdy je v nás stále tlumen hlasem
pudů a smyslů, honících se jenom po světě zevnějším.
Je též zajimavo sledovati, kterak v době miziei úcty k autoritě stále víc a
více ubývá silných a svérázných charakterů. Lidé odkázáni sami na sebe nemají
síly vyrůsti v silně povahy.
To poznal sám Góthe, když napsal v listě svém k Schlosserovi: »Die Cha
raktere, die man wahrhaft hochachten kann, sind seltener geworden. Wahrhaft
hochachten kann man nur, was sich nicht selbst sucht. Ich muss gestehen,selbst
lose Charaktere dieser Art in meinem ganzen Leben nur da gefunden zu haben,
wo ich ein festgegrundetes religib'ses Leben fand, ein Gtaubensbekenntniss, das
einen unwandelbaren Grund hatte, gleichsam auf sich selbst ruhte, nicht abhieng
von der Zeit, ihrem Geist, ihrer Wissenschaft.: — V dobách individualismu, za
mítajíciho autoritu, člověk žije takořka sám ze sebe. Jeho duševní obzorjejenom
tak široký, kam jeho rozum stačí; kdežto v dobách positivní víry, založené na
autoritě »hledí takořka většíma očima na svět-; jeho vůle je ukázněnějši, má před
sebou ideály, které vysoko stojíce nad ním, zvou jej k následování. Historieo tom
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nejlépe svědčí, že odpoutání se od autority v otázkách náboženských nikterak ne.
vytvoří lidi svobodné a samostatné, ale že člověk ponechán sám sobě, utváří si na'
boženské názory dle vlastního svého pohodlí. Náboženství jej nepovznáší nad vlastní
jeho horizont; ale naopak on strhuje náboženství s jeho výše ksoběapřizpůsobuje
je svým omezeným názorům a měnivým náladám.
A žije vlastně potom člověk zcela neodvisle, bez autority? Nikoli. Volí si pouze
jiné autority. Autoritou je mu ten či onen žurnál či moderní některý spisovatel,
který jeho choutkam nejvíce lichotí a baví. Jest mu autoritou pověstný Arcibaševův
Sanin, Nietzsche, Haeckel, Ellen Key-ová a jj. Ti jsou mu náhražkou za auto
rity, které dříve ovládaly svět a měly výchovu celých generací v rukou. A tak
každý, kdo blíže sleduje nynější proudy, pozná, že jednotlivec vlastně nevolí si
mezi autoritou a vlastní svobodou, nýbrž mezi větší či menší autoritou, mezi

dávnou a osvědčenouautoritou aautoritou denních amodních velikánů, jimž dnes
oltáře jsou zdvižený, ale zítra budou zničeny, a jichž uctívání lidstvo odsuzuje
k věčnému neklidu a sebeklamu. Neboť všechny ony náhražky nevyšly 2 nejvyšší
síly a svobody ducha, a proto nemohou též pravý pokoj a pravou sílu nikomu
přinésti.
Moderní heslo »pěstěni osobnosti:. kultura individuality, není od včerejška.
Vládne již světem »pokrokových lidí: dosti dlouho. A podivno: Kterak si vy
světlíme, že při tomto sebevědomí a svobodě sebeurčení přece počet pravých cha
rakterů, silných a svérázných je daleko menší nežli v dřívějších dobách? Jistě
jenom tak, že moderní člověk bez vůdčí, vznešené autority ani nemůže se roz
vinouti, nemůže se povznésti nad okruh svého vlastního já. Jest jako novověký
Prometheus, přikován ke stále své vlastní omezenostia zaujatosti. Ale toto šířící se
odpoutání malého od velikého, prostředního od genia, lidského od božského vede
nutně k rozvratu

vší kultury.

(Dokončení.)

Lev Nikolajevič Tolstoj jako umělec a myslitel.
Napsal V. H . . . :.

(Dokončení.)

Tolstojovy názory o umění jsou podivuhodnou směsí "pravdy i klamu. Vy
týká, že umění se přinášejí veliké obětí, ač jest škodlivou věcí. Chválí, že
v ruštině nemožno zaměniti slovo dobrý slovem krásný; krásné jest jen pro
zrak, formou, dobrý jest skutek. Zavrhuje, že pravda, krása a dobro jsou tři
formy — jak on terminuje — absolutného vzhledem k rozumu, citu & vůli;
pojem krásy nejen že s pojmem dobra se nekryje, ale spíše mu odporuje, neboť
dobro se kryje větším dílem s vítězstvím nad vášněmi, krása pak jest základem
všech našich vášní. Zavrhuje všeckymetafysické názory 0 kráse. Krásou nazýváme
v subjektivním smyslu to, co nám poskytuje požitek určitého druhu. V obje
ktivním smyslu nazýváme krásou něco absolutně dokonalého, a uznáváme to za
takové jen proto, že nám skýtá projev tohoto absolutně dokonalého požitek určí
tého druhu; takže objektivní výměr není nic jiného, než jinak vyjádřený výměr
subjektivní, tedy circulus vitiosus. Praví, že objektivního výměru krásy není; vý
měry pak existující, jak metafysícké, tak i empirické, sbíhají se k subjektivnímu
výměru, že za umění považuje se to. čím projevuje se krása; krása pak jest. co
se líbí bez probouzení žádostí.

Shaa

88.

VYCHOVLTEL

Ročník XXVI.

Tak nevlídně smýšlí o kráse a umění Tolstoj, autor svrchovaně jemných,
delikátních a krásných »Povídek pro lide!
Praví, že jest omylno do pojmu umění klásti metafysický pojem krásy.
Zavrhuje veškeru metafysiku i dogmata; na příkl. vzkříšení Spasitelovo i vy
koupení. Má smysl, on pozorovatel života, jen pro reálno.
»Nepohlížejme,c dí, »na umění jako na prostředek požitku. Umění jest
činnost lidská, záležející v tom, že jeden člověk vědomě určitými zevnějšímí
znaky sděluje s druhými city, jež sám prožil, a že druzí lidé, nakazivše se těmito
city, sami je prožívají.: Umění dle Tolstého není projev idey, myšlenky, krásy.
Náboženské vědomí vyměřuje hodnotu citů uměním tlumočených; proto od dob
renaíssančních, kdy lidé počínali ztráceti víru křesťanskou a nové víry není, hledí
se na krásu jako na uměním poskytnutý požitek; avšak čím více se oddáváme
kráse, tím více se vzdalujeme dobra, poněvadž duševní a mravní krása jest jen
slovní hříčka.

Moderní umění není lidové; jest jen pro málo vyvolených. Nevěra vyšších
tříd způsobila, že na místě činností umělecké, jejímž cílem bylo projevovati ony
vyšší city, „vyplývající z náboženského poznání, k nimž dospělo lidstvo, povstala
činnost, jejímž cílem jest způsobovati největší rozkoš určité lidské společnosti. Ná
sledkem této nevěry umění zchudlo obsahem a stává se nejasným; umělci po
máhají si různými chytrostmi, vypůjčováním, napodobováním, nápadností, za
jímavostí.
'
Avšak aby někdo dovedl umělecky pracovatí. třeba, aby stál na úrovni
vyššího názoru životního než má jeho doba; aby zažil cit, a měl přání imožnost
tlumočiti jej a aby měl nadání k umění. Nadání je způsobilost lehce vyjadřovatí
své myšlenky a pamatovati si charakteristické podrobnosti. Hlavní vinu na tom,
že moderní padělané umění tak rozšířeno, prý má znamenitá odměna umělců
za jich výtvory a tím ustalující se řemeslnost umělců, umělecká kritika a umě
lecké školy.
Do umění nepatří prý ani Dante, Tasso, Shakespeare, ani Sofokles, Euri
pides, Rafael ani Michelangelo! — Nevím, jak by Tolstoj dokázal právě u těchto
jmén toto své tvrzení: čím silnější jest nákaza citu, kterou umění budi, tím lepší
jest umění jako umění, nemluvě o obsahu. to jest, neposuzuje hodnoty citů, jež
vzbuzuje. Stupeň nakažlivosti umění závisí na třech podmínkách: na menší neb
větší osobitosti vyvolaného citu, na tom, je-li cit tlumočen jasněji neb méně
jasně — čehož není u moderních dekadentů a symbolistů -— a na upřímnosti
umělcově. Schází-li některá tato podmínka„ dílo není umělecké, jest jen napo
doba umění.
Je-li které umění dobré či špatné co do obsahu, zjeví nám jím tlumočené
city. Ale o jakosti těchto citů rozhoduje náboženské přesvědčení. Každé nme'ní
jest náboženské.
Náboženství jest ukazatel, kterým se ukazuje směr pokroku; v naší době
přesvědčení zvláště o tom, že veškeré naše blaho, časné i věčné, záleží v bratrství
všech lidí. Toto přesvědčení má tlumočiti i umění.
Každé umění má sjednocouah' lidi ; tím více umění křesťanské, poněvadž
i obsahem víry křesťanské jest sjednotiti lidi v lásce, »aby všichni jedno byli;
jako ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno byli . . . <
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Mimo umění náboženské v pravém smyslu může býti i druhé, jiné, prvému
neodporující, zvláštěv malířství, hudbě, architektuře, jež tlumočí city všem lidem
přístupné.
Zamítá však city aristokratické, city přesycenosti. světobolu, pessimismu,
zvracenosti lásky. To je špatné, zkažené umění.
Slovem vchází člověk 've společenství myšlenkové, uměním ve společenství
citové nejen se všemi lidmi přítomností, ale i minulosti i budoucností; proto nutno
tak vážně posuzovati umění. — —
Takovéjsou krátce některé názory Tolstého. Dovedl, jako málo kdo, postaviti
ohromné zrcadlo moderní vzdělanosti, aby v něm shlížela celou svoji povrchnost
í ubohost, onu u pravdě wěc'nou lidskou tragiknc, jak by! kdesi nazván: užívá
svědomí devatenáctého věku.:
Klopýtl však smrtelně právě vtom, co vyčítal jiným, totiž hrdopyšnost.
Svůj rozum stavěl výše než učení církevní, tak všestranné a moudré, a to je
jeho pád; ona »věčná lidská tragíkac. Jako v zaslepenosti přehlížel i ty nejlepší
stránky života církevního. Ale církev by se mohla jen klidně otázati: »Nuže, jaký
'ty dáš zákonník lidem? Jak vložíš své příkazy do formy zákonodárné, vhodné
všem lidem?c
Každé náboženství, i »v duchu a v pravdě., musí utvořili organisovanou
společnost, a je marno mysliti si, že by se mohla tato společnost i týden jen
říditi Tolstého nemožně chmumými zásadami.

Doporučeno zem. šk. radou moravskou sborům učitelským
& knihovnám českých středních škol na Moravě!
Jest jistě ještě v živé paměti, jaký pokřik v novinách způsobili pokrokoví
:: volnomyšlenkářští prolessoří po vyhlášení místodržitelského zákazu v r. 1909,
týkajícího se účasti středoškolské mládeže na přednáškách protináboženských
od osobností, jichž proticírkevní a ncvěrccké- smýšlení je obecně známo. A hle,
dnes to, co bylo tímto výnosem zakázáno středoškolské mládeži jednou, slovem
pronesené vyslechnouti, to možno téže mládeži, dík'y vynalézavosti volnomyšlen
kářské, častěji, ba denně si přečísti a tak do srdce lépe si vštípitil Nebo jinak
řečeno, co snad se nedaří »Volné Myšl.< slovem, to se ji má podařití tiskem.
Tak se tomu aspoň zdá, prohlédneme-li si ku př. několik čísel časopisu
'Přehled revui.: Časopis ten nese na titulním listě hrdý název: »Přehled revui,
rozhledy po kulturním životě českém i cizímu přinášející prý výňatky z revui
& časopisů.: — Aby pak každou pochybnost v seriosní svou práci rozptýlil,
dává si hned pod titulní nápis placetum c. k. 2. šk. r. moravské ze dne 4. ledna
1909 6. 34.783., jímž tuto publikaci doporučila c. k. z. školní r. moravská sborům
učitelským :; knihovnám českých středních škol na Moravě. Doporučení tedy tu je
od vrchního zemského úřadu školního na Moravě, tak to zajisté musí býti ne

závadné!
Tak isme si po přečtení titulního listu myslilí i my. Prohlížejíce však listy
této >Revuí4, přišli jsme v nejnovějším ročníku jejím (VI.) i na rubriku »Nábo
ženství,< a tu důsledně očekávali jsme excerpta z publikací když ne cizích, tož
aspoň z některých nejnovějších cenných publikací katolických, jimiž naše litera
tura může se pochlubíti. Ale chyba lávky! Katolických publikaci českých a to
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cenných v nejnovější době je dost a dost; ale o ty se asi redakci »Přehledu
revuíc nejedná; ty se musejí mlčením opominout. Za to však publikace proti
náboženské a volnomyšlenkářské mají v rubrice >Náboženství- dojíti svého
ocenění, uplatnění a uvedení ve známost, zvláště mládeže. Toť hlavní as úkol.
Že tomu tak, třeba v »Přehled revuí- jen nahlédnouti. Tak ku př. v r. VI.
11. (91;) sv. VIII. čteme v rubrice »Náboženství- posudek :o snášenlivosti církve:
od Dr. Mch. Hadačka (Pozor 1910 č. l44.), jenž zní: »Všecky církve vyznačují
se společnou snahou: míti co nejvíce přívrženců, býti co nejmocnější a nejbohatší.
Proto je u každé církve pronásledování, nesnášenlivost, jen aby se lidé ncsbratřili,
nestali šiřiteli lásky a rovnosti. Jasným příkladem je církev katolická. Hlásala
sice náboženství lásky a míru, ale jen při vzniku, než se rozšířila a nabyla
světské moci. Potom její představntelé převzavše ze státní politiky heslo: »divide
et imperac, rozeštvali jménem boha mezi sebou jednotlivce i národy. Důkazem
toho je inkvisice, náboženské války středověku, jest jím i stále pěstěný anti
semitismus. (Vidět, odkud vítr věje. Poznám. kritikova.) A představitelé cirkve
živí nesváry, nesnášenlivost mezi lidstvem. Vždyť jim přispívá k udržení světové
moci — i k peněžitému zisku. A třeba žeje theorie plna slov lásky — evangelia,"
platí v praksi číny nenávisti, msty, hrubosti. Znamenitého pomocníka nachází
církev v hlouposti, zatemněnosti lidu; proto ji pěstuje, udržuje. Vzdělání škodí
Vatikánu; vždyt »vidoucíc prohlédají »nábožcnství, kněze, církev.< (Kopie starosty
Nathana v Římě. Poznám. kritikova.) Vidí stejný původ, stejné snahy a výsledek
je nesnášenlivost s vyznavači všech náboženství. Hrozící to nebezpečí církvi, že
budou lidé jednou žítiv lásce a míru. A tu vychází štvavá encyklika boromejska'.
Vydává ji nástupce Kristův, aby porušila náboženský mir, aby lid se nenáviděl.
Ale běda! Papež nachází odpor, neomylný musí odvolávat a napravovat ; lid ie
mírumilovněiší papeže. On již pokročil, je vyspělejší, a všecky známky po celém
světě, zvláště v poslední době ukazují, že světská moc církve se sklání ku konci.
V témže r. VI. »Přehled revuíc 23. (IOS.) sv. VIll. 13. opět v rubrice »Ná

boženstvíc čteme recensi spisu Viléma Boemera: Potřebujeme Krista.? (Das Freie
Wort X. 6. 14., překl. ve Vol. Myšl. VI. &) toto: »Otázka, zda Kristus skutečně
žil či je báječnou osobností, je velmi stará. Ale teprve v době pozdější vniká
i mezi širší kruhy, & zájem o ni silně stoupá.. To je pochopítelno. Důkaz otom,
že Kristus skutečně nežil, znamenal by rozvrat světový, blamaž křesťanství.
Proto můžeme všecky výzkumy z kruhů církevně křesťanských považovati za
bezcenné, nebot iim schází nepředpojatost. Avšak i kruhy stojící mimo křesťanství
zajímá problém Kristovy existence. Ježto Německo zakládá celou výchovu veřejnou
na křesťanství, je duševní i mravní blahobyt Němců spojen s náboženstvím atedy
i s otázkou, žil-li Kristus. Proto má. tento problém význam socialni. Důkaz, že
Kristus nežil (jenž snad nikdy podán nebude), by měl dále veliké následky
praktické. Chceme věděti, zda je pravda, že bez Krista by žádná vyšší mravnost
nebyla možna, že Kristus je vzor nejdokonalejších vlastností. Při tom se ignorují
výjevy z jeho života, jež k tomu neukazují (na př.: když rozohněn spílá člověku
»hadí plémě-); a jeho život obepíná jen nepatrný kruh ctností, takže nechává
lidstvo v mnohých případech (aje jich stále více) na holičkách.: (Ještě štěstí, že
je tu Vol. Myšl., ta dá aspoň na vše řádnou odpověď! P. krit.)
»Dle křesťanského názoru je mravní jednání pouhé napodobování tohoto
vzoru. Tím je však zásadně každý pokrok vyloučen, lidstvo zadrženo ve svém
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mravním vývoji. Mravní ideál musí býti před námi a ne za námi. Z toho viděti,
že osoba Kristova není daleko lidstvu tim, čím'ji chce míti církev: vzorem,
mravním ideálem.c (Ještě že je tu v Čechách aspoň vzor před námi — p. Dr.
Bartošek) »A jsou skutečně účinky tohoto vzoru v dějinách tak patrny? V mi
nulosti a v přítomnosti marně hledáme požehnané působení příkladu vzoru Kri—
stova na praktické žití člověka.: (Spisovatel má. asi hodně tmavé brejle, že nevidi,
lépe řečeno nechce vidět rozličné ty instituty k blahu lidstva směřující. založené

jen na vzoru sebezáporu Kristova)
»Je snad naděje, že se ukáže v budoucnu? Je to pochybno. A proto dnes
nepotřebujeme Krista. A kdyby i v budoucnosti někdo dokázal, že Kristus nežil,
nebude sice v řadě předků světlá postava, avšak mravnost založená na zkuše
nosti, na psychických, socialnich & historických základech tím neutrpí. Badání
o životě Kristově, jak nyní se provádí, musí nás podporovati ve snahách bu
dovati mravnost na základě zkušeností a oddalovati ji od vlivů církevních.:
Prozatím snad dosti. Takových posudků aúsudků, ohrožujících náboženské
přesvědčení mládeže, je v »Přehledu revuí- více; akdo by pochyboval, at jen si
vezme do ruky některé číslo letošního ročníku, pročte je a pak jistě se podiví,
kterak si tato tendenčněprotináboženská, najmě katolicky protináboženská publikace
dopomohla schválení c. k. zemské školní rady moravské!
Nedivno pak, že přes všecky výnosy c. k. místodržitelství knihovny a čí
tárny i českých středních škol takovými duševními plody slravují své čtenáře,
a že mnohý student pak již na střední škole je s náboženstvím úplně hotov.
a.

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
Podává universitní prolessor Dr. JAR. SEDLÁČEK.
(Pokračování)

Mohamedánské pověsti o Noemovi a o potopě.
Bůh poslal na svět proroka Noema, aby kázal lidu a napomínaljej k po
kání. Po 950 let svého života napomínal a varoval Noc chudé a bohaté. Málo
kteří ho poslouchali; mnohdy zacpávali si uší svých, aby jeho slov neslyšeli.
Jednou chtěli jej kamenovati, ač byl k nim velmi dobročinným. Když viděl, že
jeho kázání jest marné, modlil se za nevěřící & prosil Boha, aby nepřipustil, by
se zlí na světě rozmnožovali. Bůh odpověděl: »Počni stavěti archu; chci aby ti
nešlechezníci zahynuli vodou, která jím až dosud dávala život.<
Noe počal stavěli archu se svými třemi syny v městě Kufa, blíže Mekky
(Kura jest od Mekky značně vzdáleno). Po svědectví Semově byla archa 1200
loktů dlouhá a 600 loktů široká a měla podobu ptáka; předek její byl jako hlava
páva, oči byli orlí, tělo holubi, zadek pak kohoutí. Dle jiných měla podobu ryby.
Zevně i uvnitř byla dobře vysmolena a pryskyřicí uzavřena. Lid se Noemovi při
tom posmíval: »Starochu k čemu ta bednařa a pokoušeli ho. V arše připravil
Noe dřevěnou skříň, do níž byly uloženy ostatky Adamovy.
Gabriel shromáždil veškeré živočichy, z každého druhu po dvou, a tak byla
zvnřata uváděna do archy; konečně tam vešel i Noe se svou rodinou a s někte
rými věřícími. Kterýsi syn Noemův, Kanaan prý, nechtěl vejíti do archy, domní
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vaje se, že se zachrání na vysoké hoře; avšak přišla vlna a smetla jej. Ve 40
dnech zaplavily proudy vod s nebe a z útrob země celý povrch zemský tak, že
stály vody ještě 40 loket nad nejvyšší vrcholy hor.
Archa vyplula z Kufy, otočila se sedmkrát kol mekkánské modlitebny, prošla
celým světem a zastavila se konečně na vrcholí hory Žudi. Po pět měsíců osvě
coval Bůh vnitřek archy dvěma světelnými kruhy; jeden svítiljako slunce, druhý
jako měsíc, a označovaly spolu doby modlitby.
_V arše bylo ovšem též velmi mnoho nečistoty. Tu Noe položil z rozkazu
Božího ruku svou na slona a z toho vyšel vepř, který očistil místa archy; ďábel
dotkl se po té vepře a z toho vyšla myš, která počala dělatí varše díry. Tu po
celoval Noe hlavu lva, a ten vypustil z nozder kočku, která překazila prácí myší.
Vody potopy byly prý vroucí a horké.
Vody vtáhly se do země. Duha oznámila Noemovi, že bude moci v brzku
vyjíti z archy. Aby poznal jak vysoko stojí vody, vypustil havrana. Avšak ten
naleznuv mrtvoly, počal je klovati, a nevrátil se již do archy. Proto mu Noe
zlořečil a jest mu živití se mrtvolami. Po té vypustil Noe holubicí, která se brzy
vrátila, majíc v zobáčku olivovou větvičku. Z toho soudil Noe, žejsou již stromy
na zemi, a požehnal holubicí, a ona stala se k člověku přítulnou. Vypustil holu
bicí vícekrát po sobě, a když se vrátila s blátem na nohou. vypustil Noe vše, co
bylo v arše. Vystoupila z ní dohramady 80 osob, a ty přebývaly nejprv v městě,
které se jmenovalo »osmdesátc, ale záhy zahynuly skorem všichni, poněvadž byli
nevděčníky.
Zůstali nyní pouze Noe a jeho tři synové a jejich ženy. Noe rozdělil zemí
mezi své tři syny: Semovi, nejvtipnějšímu, dal Syrii, Mesopotamii, Persii a Řecko,
které pak bylo středisko vzdělání. Jafe! obdržel Čínu, Turkestan, země Slova
nův, kraj kol Chvalínského moře, kde bydlí silni a udatní lidé. Champvi přidě
lena Afrika, Etiopie, Habeš, Indie a země černochů. Když se kdysi Cham vysmíval
svému otci, byl Noemem zlořečen. Krátce po té měla manželka Chamova dvé
dítek a obě byly černé. Cham se tu dověděl o otcově zlořečení, ale stal se ktomu
ihostejným.
Kdysi přistoupil k Noemoví ďábel a pravil jemu: »Ty jsi mi prokázal ve
likou službu, já ti za to ve všem vyhovíml- Noe se tázal: »Jakou službu jsem
ti prokázalh Iblís řekl: »Svou modlitbou jsi učinil, že byli všichni tehdy žijící
lidé svržení do pekel a mně nebylo třeba se namáhati.: Noe litoval pak své
modlitby. —
Noe žil pak ještě něco let. Když zemřel, pochovali ho synové jeho v Je
rusalemě. Noe byl veliké postavy, tmavého obličeje, velikých očí a prudké po
vahy. Při tom byl vždy-vděčný, ctnostný a velmi štědrý. Nazývá se hlavou pro
roků a důvěrníkem Allahovým.

Jafet, syn Noemův.
Když se loučil Jefet, jenž prý byl též prorokem, s Noemem u hory Žudi,
prosil svého otce, aby ho naučil nějaké modlitbě, kterou by si mohl vyprositi
deště. Noe prosil za to Boha, a Gabriel přinesl od Nejvyššího »nevyslovitelné
jméno:, které vryl Noe do kamene, »deštového kamenec.
Jafet měl jedenáct synův. Jeho syn Turk zavedl zvyk dávati sůl do po
krmů. Jiný syn, Kars, zavedl spalování mrtvol. Az se usadilv Bulharsku a za
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ložil tam města. Když vzal kdysi lstivě Turkovi »dešťový kámen., povstal boj,
& tito kmenové jsou od té doby v stálém nepřátelství. Jiný Jafetův syn, Sakaláb,
Slovan, nemohl usaditi se v zemích, kde byli jeho bratři, Rus a Kamari, & bylo
mu hledati sídel až při 64 stupni severní šířky a zaujal kraje za sedmi kruhy.
Zima jej nutila připravovati si příbytky pod zemí. Četné Jafetovo potomstvo bylo
rozděleno v mnohé národy, a ti mluvili třiceti šesti řečmi. Cham, Noemův syn,
měl devět synův, z nichž vyšli černoši. Sem byl velikým prorokem, znal všechna
tajemství a byl otcem mnoha proroků, svatých, králů a zbožných mužů.
'

Prorok Hud, t. j. Jehud (Žid).
V prvotních dobách žil arabský kmen Ad v sloupovém městě lramu. Lid
ten byl velmi silný a odvážný a nebylo mu rovna na zemi. Jednotlivci byli i 100
loket zvýší, nejmenší měřili 60 loket. Při tom byli ukrutní a oddávali se nešle
chetnostem. Prorok Hud, který k ním byl poslán, chtěl je nejprve napomínáním,
pak tresty Božímí odvrátiti od zlého; ale marně. V pýše své stavěli na každém
vrcholí věž, a na tu dávali modlu. Mluvil k nim totiž Hud: »Proč stavíte na
každém pahorku pomník, abyste byli slavnými, a zřizujcte hrady, aby se na vás
věčně pamatovalořa Když na ně dolehl hlad, poslali své zástupce do Mekky,
aby tam žádali o pomoc. Ti oddali se delší čas zábavám, pak teprve žádali na
Bohu, aby jim dal dar nějakého mračna. Nejvyšší ponechal jim na vůli, aby si
zvolili ze t'n' mračen rozličných barev. Zvolili si šedý mrak; ten se skládal z pá
líciho popele, jímž pak byl celý kmen zničen. Když zůstávali nekajicimi, přišla
vichřice, která zuřila sedm nocí a osm dní, a smetla je všechny jako nahnilé
stromy a nezůstalo po nich žádné památky.
Hud utekl se se čtyřmi sty věrných a těch, kteří se přece obrátili, do Me
sopotamie & usadil je v Hadramautu (v jižní Arábii). Někteří z nich odešli do
Mekky a byli tam pochováni v hrobech mezi mešitou a branou prorokovou.
Hud nazýval se též Abud (Heber), podobal se v mnohém Adamovi; byl velmi
dobročinným, uměl však též s prospěchem vésti obchod. Konal v úkolu svém
zázraky: Písčiny dovedl proměniti v krásné a úrodné roviny. Králi Šahadovi slíbil
ra'j, jestliže se obrátí; ten však spoléhal na své bohatství a počal si zřizovati
svým stavitelem ráj na zemi. Když Šahad jednou vracel se z boje achtěl se po
kochati pohledem na svůj ráj, zmocnil se ho Azrail, anděl smrti, tak že svého
ráje ani nespatřil, a byl svržen do pekla s celým svým vojskem. Onu stavbu
ráje nespatřil než Mohammed, a neukáže se až při vzkříšení.
Lid Tamúd zaujal po zničení kmene Ad jejich kraje. Po čase protivil se
tento kmen proti Bohu. Bůh jim poslal proroka Saleha, aby je napomenul. Oni
žádali, aby udělal zázrak. Idělal zázraky: obrátilči proměnil kámen ve velbloudici,
kojící mládě. Dvě zlé ženy však ono zvíře usmrtily, aneb k tomu radily. Saleh jim
předpověděl, že se bude měniti barva obličeje jejich: budou žluté, pak červené,
po té černé, konečně je Bůh zničí. To se též vyplnilo.

(Pokračování)
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FEUILLETON.
O dobré a špatné četbě.
Napsal ALOIS DOSTÁL.

(Dokončení)

Lid nemá vždycky času ponořiti se do
čtení obsáhlejších spisů; jeho denní potravou,

denním chlebem, jsou noviny, laciný list.
Ano, noviny jsou jako ovzduším. v něm
každý žije, z něhož čerpá vzduch i stravu.
Denni list je takřka suggesci ve velkém.
Nad vyráběním léků a potravin se bdí.
Ale kdo dohlíží nad tou spoustou novin,
jež tisk denně chrlí pro čtenářstvo všech
stavů a věků? Co tu vylíčeno vražed, krá
deží, podvodů, praček a všelikých neřestí,
a soudní síň okrášlí vtipy i zločiny, které
končí žalářem. O novinách hlavně plati:
»Pověz mně, jaký list čteš, a já ti povím,

jaký jsi.
Proč zavrhujcmc špatné knihy? Poně
vadž mají zhoubný vliv na řád mravní.
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ným slohem, vzletnou řečí. Než tažme se,
nepolil ho ruměnec, když četl o těch poci
tech, obrazech. představách a žádostech,
jichž má býti řádný člověk dalek? Jiný se
vymlouvá, že má při čtení tom čistý úmysl,
že si vybírá jenom věci pěkné, nezávadné,
že se chce vzdělati. Ale k tomu si může
vybírati knihy zcela nezávadné, úplně do—
bré! Vždyť máme nyní spousty knih ze
všech oborů. K čemu sahati po té méně
dobré? I při šlechetném úmyslu vyvine se
časem vášeň, člověk se stane četbou špat
ných věcí blouznivcem, snílkem, střeštěn
cem. Ve Vídni zastřelil se 17letý krejčí V.
Nutil ze čtení fantastických povídek, spisů
Tolstého, Dostojevského, Schoppenhauera a

jiných.
Jiný praví, že má rozum a dovede ro
zeznati

Iotužilí

světlo ode tmy, pravdu

ode lži.

a v ctnostech utvrzení dali se

svésti a poklesli. A což mládež, vášněmi
zmítaná, pokušením obkličovaná, v bojích ži

vota ještě slabá?
Čtení špatných knih není bez zlých ná

Knihy ty zamlouvají se snad sličnou úpra— sledků. Nevyspělé čtenáře uvádějíjako blu
vou, uhlazenou, květnatou řečí, ale jsou to dičky do bažin mravní zkázy. Kdo takové
zlí pokušitelé. Hlas svědomí jimi přehlušen, knihy a noviny odebírá, platí a podporuje
pel studu setřen, ctnostv posměch uvedena, nepřátele, kteří staví na pranýř, co nám
51). Augustindí: »Dali mi do rukou knihy, drahé a svaté. Ovoce takové četby je hrozně:
sepsané řečí krásnou & lahodnou, ale byl zaměnění pravdy za blud, suggerování ne

v nich jed.
Špatné knihy i zadarmo jsou příliš drahé.
Jimi ubíjí se nejenom čas, ale usmrcuje se
i duch. Mravní řád podkopávají, co se líčí,
to se posléze předrážděné fantasi zalíbí a
do duše hluboko zaryje. Běda těm, kteří
takové zboží fabrikují, na trh kníhkupecký
přivádějí, kritikami vychvalují a prodávaií!
Špatné knihy jeví zhoubný vliv na řád

náboženský, pronásledujíce jej pomluvami,
na cti utrháním, tupením, jízlivým posmě
chem. Nic jim není svato, všecko jedovatou
slinou potřísní, mnohé uvedou na bezcestí.

smyslu, nedostatek soudného, zdravého roz
umu, indiferentismus, ničení sil duševních,
oslabení, ztráta víry, smyslné rozčilování,
bezsennost, probouzení se nezřízených žá
dostí. Z Athen byl vyhostěn mudřec Prota
goras, že napsal knihu proti náboženství
(Cicero). Římané pálili špatné knihy. Po
dobný případ udál se i ve městě Efesu.

Haličská Liga mravnosti navrhuje ple
niti bezohledně spisy pornografické, jichž

cíl je podráždění smyslů, a které jsou se
meništěm zkázy a snížení mravnosti v roz
ličných vrstvách lidské společnosti. — Pro
A bohužel, mnohdy docházejí většího od— středkem k tomu je povznášeti mravní sílu
čtenářů a diváků dospělejších, dětem stížiti
bytu, než kniha dobrá a ušlechtujicí. —
a zameziti přístup k takovým pochybným
Zhoubný jest také jejich vliv na řád
státní, jevlce s ním nespokojenost, snažice dílům literárním, nedávati jich mládeži do
se všechno zvrátiti, tupíce zákony a zřízení rukou, ncvystavovati ve výkladních skří
jejich. A co by se stalo, kdyby tyto pilíře ních, třeba to byla jinak díla umělecká, ale
byly podkopány a zničeny? — Zmatek nad přece s motivy dráždivými.
Počátkem roku uveřejnil »Hausfreundc
zmatek by nastal ve společnosti lidské. Ve
řejný prodej špatných knih stát sice může celou řadu výroků biskupů proti špatnému
zakázali, utiumí se však tím i prodej po tisku. Zavrbovaný Rukopis sice praví: »Ne
koutní? '
chvalno nám v Nčmcech ízkat pravdu;—
A mnohý ani neuznává špatnost knih, ale my přece v mnohém se řídíme dle na
šich sousedů. Ti nyní bojují dosti úsilovně
jsa oslepen pěknou jejich formou, zábav
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proti špatné četbě, když zakusili její ná
sledky.
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špatné knize musi státi dobrá kniha, proti
záhubným listům noviny a časopisy zušle
Mnoho je krásných květin ne
škodných, proč bychom sáhali po bylině
jedovaté?

Vydávají zákony státní iobecní, jimiž chtující.
ten druh literatury se zapovídá. Tak stalo
se v Hamburku, Mnichově, Lipsku a jinde.
Zapovídají prodávati takové knihy nájem
cům městských krámů, nádražním obchod
níkům a pouličním prodavačům. Dále boy
koiuji obchody a krámy s ncmravným zbo
žím. Za tou příčinou tvoří se spolky —
svazy — které svým členům oznámí jména
takových obchodů. Dodávají, že učitel ma'

právo zakázati svým žákům vstup do
obchodů, kde jsou vyloženy nemravné
knihy, závadné tiskopisy, urážlivé pohled
nice.
Jiná cesta — a to nejvydatnějši — jest

pončava'ní, rozšiřování dobrých spisů,
nabádání ku čtení jich, knih půjčování, roz
dávání. Naproti jedu jest protijed, proti

SMĚs
Chtějí lacino »pansky- jezditi po
dráze. Tak posuzuje Č. U. snahu du
chovenstva, aby mu bylo ministerstvem že
leznic povoleno na jízdné třetí třídy jczditi
ve třídě druhé. A pravi: My učitelé žádáme
též snížení jízdného na drahách; chceme
však snížení ceny jízdní ve třídě třetí.
Pisatel tohoto sprostotou dýšiciho článku
patrně neví, že on jako učitel právo na
snížení jízdného, za něž duchovenstvo teprve
žádá, dávno již má.
r.

Jsme už na dně?

Písemnictví vůbec a také naše české
obsahuje četně spisů užitečných, nezávad
ných, zábavných, národních. Proč bychom
se sháněli po knihách špatných, nevlaste
neckých, jenom na zisk vypočítaných? —
Nechť je vždycky dobrá kniha v rukou
mládežei dospělých, a potom ziskuehtivci
ustanou psáti a vydávati spisy nechvalného
obsahu.

Tedy jenom dobrou knihu, dobrou četbu
k poučení i zábavě, k zušlechtění i mrav
nímu povznesení, k probouzení povznášejí
cích citů pro štěstí rodin, obcí i celého
našeho českého národa!

nich členů (5 obnosem 50 K jednou pro
vždy) a 143 členů přispívajících (s 3 K
ročně). Na konci roku měl spolek čestných
členů 12, zakládajících 102, doživotních 1263
a přispívajících 729, dohromady 2106 členů.
Spolek skýtá ve svých sanatoriích členům

rekonvalescentům zdarma byt, lékařské oše
tření a za poměrně skrovný obnos výbornou
stravu.
Kdo se uchází o přijetí do některého

zejmenovaných sanatorií, obrat se na: »ch—

tralvorsland des SL./oseph-Príesterver
eines in Góra: s dokladem lékařského vy
svědčení (v německé anebo latinské řeči)
s připojením a stvrzením povahy nemoci,že jest

Pod. tímto heslem

nadějenauzdravení. chhojitclníncbo těžcenc

uvažují »Učitelské Noviny- v čísle z 15.
března o smutném zjevu, že na výroční valné
“schůzi jednoty Komenského bylo pouze 7
členů. Je viděti, že novinářské fanfáryo in
tensivní a idealni snaze po reformě škol,
o níž se tak často mluví, jsou daleko hluč
nější než vnitřní činnost sama.
r.

moení nemohou býti přijímáni, ježto není tu
vtom případě žádoucího zařízení a ošetřujícího
personálu. Sanatoria v Gorici a Meráně jsou
otevřena od září do května; v Ice po celý
rok. V lce mimo to loni dům byl rozšířen
přístavbou prostranné kaple a nového re
fektáře nákladem 31.056'30 K (6689'93 K
se sešlo na datech). Obšírnou výroční zprávu
jakož i statuty a prospekty spolku sv. Josefa
v Gorici (Rudnlňnum), rakouské Přímoří.
(Centralvorstand des St. Joseph Priesterver
eines in Gčrz (Rudolfinum), ósterreichisches
Kůstenland).
—ček.

Kněžský spolek sv. Josefa v Gorici:
Z výroční zprávy tohoto spolku, který t.č.

má tři sanatoria

pro rekonvalescentykněze,

uvádíme toto: V roce 1910 bylo ošetřo
váno v sanatoriíclt v Gorici, Meráně a Ice
277 kněží a 11 kleriků. Skoro všecky die
cése monarchie rakousko-uherské a z Ně
mecka byly tu zastoupeny dle poměru počtu
členů, na př. Kerkská počtem 17, Pražská
18, Sekavská 15, Vídeňská 15 členů. —
Ke__spolku přistoupilo v roce 1910;doživot

Není pokrok jako pokrok: Stůjtež
tu dva zajímavé doklady našich literátů:
Kritik literární prof. Sekanina doporučoval
ve feuilletonu nNarodní Politiky: nedávno
Machara takto: »Nakladatelství Šimáčkovo
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vzpomnělo si letos na naši mládež dárečky
stejně ušlechtilými po stránce obsahově jako
elegantní v úpravě. Pod názvem »Machar
mládeži: vydalo cenný výbor z poesie
i z prósy našeho předního básníka a ne
ohroženého průkopníka pokroku, a dlužno
doznati, že výbor učiněný p. 0. Svobodou,
tl'ebas někde velmi omezený číselně, podá
mládeži naší pěkný obrázek o rázovitém ka
rakteru Macharově.c — Vedle toho citujeme
zajímavá slova z knihy »Obrázky z Blat a
Hlubockau, kde píše proslulý spisovatel K.
Klostermann:
»Jsem pokrokový člověk,
můj drahý, přesvědčeně pokrokový, ale ne
cítím se pokrokovým ve smyslu těch,
kteří vidí v křesťanství překážku vývoje
lidské společnosti, kteří mluví o jedu, při
šedším k nám z Judey, kterým chrám sv.
Petra v Rímě zdá. se býti rotundou objíma
jící velkou tančirnu a kteří vůbec popírají
křesťanské umění. Tak ovšem já nenazírám
na vývoj naší společnosti, naší kultury a
našich duševních potřeb a jsem doulám v dobré
společnosti, ježto Goethe, Winckelmann, By
ron, Bulver, Bourget atd., kteří snad také
něčemu se přiučili, pohlížejí na Řím kře
sťanský, ne-li stejně, tož aspoň podobně
jako já. Ti jsou ovšem zastaralí, skoro před—
potopní; moderním v očích jistého druhu
našich pokrokovců jest za to našemu věku
vzdálený císař Julián, řečený Apostata, kte
rého já zase pokládám za typického zpá
tečnika . . . A další slova 5 intimní vřelostí
psaná o víře: »Tv'rdí-li kdo, že není možno,
aby vzdělaný člověk věřil, odpovídám mu
na to: Buď násilně, příteli, umlčuješ svůj
hlas vnitřní. jenž ti opak pravi, nebo se
bona lide mýlíš, ježto jsi ještě víry nenašel,
kterou poctivě hledáš, byl's o ni oloupen
velice pravděpodobně neláskou a špatným
příkladem některého z těch, jehož úkolem
bylo utvrdit ji ve tvé duši. Mluvím tak
k tobě z upřímného srdce a vím to, poně
vadž životem byv všelijak zmítán, vírujsem
ztratil, ale našel jsem ji zase a plně jsem
si vědom, čím mi jest.:
—ček.

K obraně

naší

pro r. 1915 přispěli

hmotně 1. pp. školních radů. z professorů a
2 pp. katechetů: a) Eman. Žák ze Smíchova
a K. lserle z Pelhřimova, Jan Kř. Královec
z Příbrami, Jos. Žák z Písku, Jan Kukla
Budějovic, Fr. Pilný z Plzně; b) Vojt.
Šimáček v Plzni, Jan Hudek na Šárce u sv.
Matěje, br. Š.ěrba ve Vlachově Březí, Ant.
Suchoradský v Praze, Št. Trojan v Nym

burce, Jul. Rotta anichově
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Matějka v Berouně, J. Kozel v Přibyslavi,

Jos. Višňák v Č. Dubu, K. Dušekaobříši
— Prosíme za další milodary, jež přijímá
Tom. Škrdle, pokladník Tiskové ligy v Praze,
čp. 570- II. — Kdo daruje nejméně 10 K,
obdrží zdarma I. — VlII. ročník »Husitství
ve světle pravdy: a I. —-VII. roč. :Obrany
víry- mimo sešity, jež jsou rozebrány.

Konkurs.
Tisková liga vypisuje timto konkurs na
práci z doby Husitské pro kněze arcidiecese
Pražské. Nejmenovaný dárce věnuje k tomu
cíli ročně 200 K. Práce přijímají se do 15.
června t. r.
Z výboru Tiskové Ligy v Praze, čp. 570-II.
ne 1. dubna 1911.

Tomáš Škrdle,

Vlast. Hálek,

předseda.

jednatel.

(ZASLÁNO.)
K 'ěetným mne docházejícim dotazům
od veledůst. pánů kollegů dovoluji si sděliti:
Na věrouce pro gymnasia pracuji. Z jara
příštího škol. roku budouji míti pp. kollegové
v rukou. Stejnou dobou vydám i věrouku
pro reálky, kterou opatřím úvodem, v němž
budou nejdůležitější věci z mé apologetiky.
Prof. Dr. Jos. Kašpar,
Jičín.
gymn. katecheta.

Biografický a blbllograflcký slovník če
ských spisovatelů. Napsal J. F. Urbánek. DilI.
istu) Básníci & bellctriste' v l.1800-1910, za
303 hal. Díl II. (222 str.) Spisovatelé vědečtí v l.

1800-19l0, za 80 hal.
aé knihovněc Emila
Šolce v Telči. Šolcovav > Malá knihovuaa dosa
huje touto publikaci 93-96. Již toto číslo svědčí o
životní schopnosti této knihovny. Dvojdílná práce
chce býti českému čtenářstvu různých stavů infor
mační příručkou, .hledíc podávali úsečná data živo
topisná a knihopísná. Předností knihy jest, že ne
obmezuje se na pouhý výčet děl, nýbrž provází
tituly knih i udáním roku. Vedle toho naznačuje
zkratkami i druh literární, na př.: a. anthologie,
»abg. autobiogralie, alm. almanach, est. cestopis, dr.
drama. (. feuilleton, pdky. povídky, st. studie atp.
Lehký a Vkusný příruční formát rychlou orientaci
usnadňuje. Uspořádání autorův jest ovšem abece
dní. Dílko svým účelem řadí se vhodně k malým
literárním historiím, přehledům & kateehismům dnes
už
četným,
jež všecky,
pokud se hledí
chlédosti
orientaci,
zajisté
předstihuje.
—čxkkry

Praktický volebni informátor k říšským
volbám v cchách, na Moravě a ve
Slezsku
Cena 60 hal.

Vyšel u družstva. Vlast vPraze-II.,

Hradišti, Jan
Kasman: dna-tn YlutvPrue.

maul. 570.

ČÍSLO 9.

v PRAZE, dne 1. května 1911.
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Náboženský individualismus.
(Dokončení)

Byla to francouzská revoluce, připravovaná osvícenými encyklopedisty, která
proklamovala rovnocennost duchů a neomylnost individua. Onu neomylnost
vlastní osoby, kterou upírala jiným. A tak připravovala na duševním poli nad
vládu lidí prostředních na úkor vlády lidí nejlepších. Znovu v život uvedla pa
rolu, které již Sokrates vším svým důvtipem odporoval, řka, že vláda přísluší
lidem védoucím & nikoli nevědoucím. Bylať to strana nejsprcstších daemagogů,
která jej hnala před soud a připravilajeho odsouzení. —Církev naproti tomu, zna
jíc dobře lidskou duši v její omezenosti i náklonnostech, vždycky hlásala ne
rovnost schopnosti duševních, nestejnou způsobilost lidí rozhodovat v základních
otázkách života a odtud potřebu autority. Potřebu zkušeného vůdce na cestách
k vysokým zřídlům pravdy.
Ona, chápajíc se dle svého poslání těžkých a velikých životních otázek,
není v odporu s rozumem iednotlivcovým ani s vědou. Ona po věky hájí princip,
že otázky tyto individuelním svým rozumem člověk není s to s výsledkem roz
lušlili. Ale i zde účastenství iednotlivcova rozumu nevylučuje. Jef podobna zku
šenému alpskému vůdci, který po léta vodí stále nové a nové příchozí vysoko
na hory. Ukazuje jim pouze bezpečnou cestu. Chápati výšku hory a dát působiti
krásou jich na svoji duši, tot každý z nich musí vykonali sám dle duševní své
větší či menší vnímavosti. —
"

Církev, podávajíc nám rozluštění náboženských otázek ve svých dogmatech,
vychází ze staré &opravdové zkušenosti, že osamocený individuelní rozum, který
ncdovcde pochopiti mnohostranný a složitý život v jeho celku. rozum, který
nebyl takořka posvěcen všcobsáhlou láskou k lidstvu, ale odpoutal se od dáv
ných pravd náboženstvím podávaných, 5 této úlohy: chápali základní pravdy
života, nikdy nebude. Takový rozum jest nebezpečím pro charakter, ba všechnu
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kulturu člověka. A čím více člověk na svůj, individuelní rozum se spoléhá, tím
více je v nebezpečí, že základní pravdy životní cele nikdy nepochopí.
Dokladem nejlepším je tu hlava »moderních myslitelůc, Bedřich Nietzsche.
Bylo by klamno domnívali se, že jeho filosofie je plodem chorého jeho ducha.
ale naopak: jeho naprosto abstraktní myšlení, vyproštěné z ovzduší tradice, ome
zené na studijní komnatu bez znalosti lidí, podstatně přispělo k duševnímu jeho
rozvratu. On je takořka nejzřetelnější illustrací, kam vede intellektualní indivi
dualismus, vyhnaný až v naprostou krajnost. Zde není volného myšlení, protože
rozum je vězněn v úzké celle svého vlastního já a nemůže vystoupit výše . .
Volně začíná mysliti ten, kdo zná vlastní omezenost; kdo si uvědomí, že ve svém

myšlení je mnohými překážkami poután, a poznávaje svoje pouta, snaží se jich
se zbaviti.
V prvé řadě je potřebí, aby člověk uznal, že správné rozluštění základních
otázek životních je neobyčejně těžké. Že je potřebí, aby člověk dal se vésti uzna
nými vůdci a na ně, kteří již tisícům ukázali cestu, také se spoléhal. Ale mo
derní člověk zásadně každého vůdce odmítá. On všecko ví lépe než oni. Všechny
ve své závratné sebejistotě a sebedůvěře kritisuje, je opravuje, místo aby jim
naslouchal a snažil se je pochopiti.
Schopenhauer napsal, že oproti velikému uměleckému dílu má se člověk
chovati jako v přítomnosti králově. Nesmí mluvíti napřed, ale vyčkatí, až bude
osloven. Tak i veliké umění a slovo mudrce musíme nechat na se mlčky pů
sobiti, a potom zpytovati dojmy, kterými na nás působilo. — Jestli některý
hvězdář, počítaje dle zákonů a výpočtů Koperníkových, nalezne chybu, nikdy
nebude se proto domnívati, že usvědčit Koperníka z bludů a chyb, ale dozná si,
že sám asi chybíl a špatně počítal. Podivno, že v záhadách daleko složitějších
nežli jsou astronomické výzkumy, každý si vede právě naopak. Nepochopi-li ně
kterou pravdu, zdá-li se mu to či ono dogma nejasné, odporující jeho náhledu,
nehledá nikdy chyby u sebe, nepátrá. zda má potřebnou znalost myšlení a zá
sobu vědomostí, zda má náležitou míru sebepoznání a životní zkušenosti, ale hned
považuje ten či onen článek za nepravý, absurdní. —
Jsou to hlavně někteří moderní přirodozpytei, kteří své individuelní názory
o vzniku světa, organismů a člověka přenášejí na pole náboženské a konstruují
zcela libovolně »moderní názor světovýc. Že jich jednání je nevědecké, protívící
se exaktní vědě, toho ovšem ani z daleka nechtí připustití. A přece nelze jinak
jejich pokusy pojmenovali; již z toho důvodu, že každý světový názorje meta
jisi'cký, a tudíž leží mimo obor exaktní vědy.
_
Zcela správně dí Fr. W. Forster ve svém nejnovějším díle »Antoritált und
Freiheit—=(str. 96.): »Je zajisté velmi pochopitelne, že právě tipřírodozpytci, kteří
se náboženství odcizili, snaží se sami světový názor sobě vytvořili. Ale potom
měli by naprosto toho se zříci, aby své individuelní spekulace kryli autoritou
vědy a mluvili jménem objektivního bádání tam, kde pěstují dilettantskou meta
fysiku.: Právě proti těmto a podobným pokusům církev pozvédá svého hlasu.
Fantasie a neodůvodněné domněnky prohlašovatí za výsledky vědy, je vždy jenom
s to úctu k vlastní vědě kompromítovati. ':Spaziergdnger an den Grenzen der
Wissenschaflc — jak kdosi tyto vědátory nazval — považovati za nové proroky,
- jest osudným omylem moderního člověka.
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Darvin formuluje své učení o vzniku vyšších druhů z;nižších, jednal velmi
opatrně. Nazval je pouze pravděpodobným. Jeho stoupenci však chopili se tohoto
názoru již jako vědecky zaručeného a doxázaného přes to vše, že kDarwinovým
dokladům pravděpodobnosti nepřičinili žádných důkazů nových. Hypothesu pro
hlásili za dogma. Spencer Darwinovo učení o vývoji pak bez všech výhrad pře
nesl na pole mravní, a nyní mluví se všeobecně o vývoji duchovního života,
který parallelně se dál s vývojem fysickým. Ale-kdo si uvědomil, že vše je hy
pothésou? Že zde nikdy exaktní věda nebude moci rozhodné slovo pronésti?
Neboť duševní svět člověka jest tajemnějším ještě než tajemství přírody vůkol,
a exaktní vědě nikdy se nepodaří. aby smími vahami, drobnohledy, svými zkou
mavkamí a, rozbory vnikla v tuto říši. ch zkušební věda nemá slova. Zde platí
slovo oněch velikých duší, zvaných »animae sublimiores—c,které celou svoji po
vahou a potřebnou přípravou k tomu dospěli, aby v otázkách nitra pronesli roz
hodné slovo. Jejich výroky jakožto »důkazy tradice: církev stále ve svých kni
hách jakožto doklady svého učení uvádí. A rozhodně se opírá tomu, aby muži,
v jiných oborech zcela nepokrytě za autoritu uznávaní, jako autority platili i mimo
svůj vlastní obor.
Darwin, jak známo, v otázkách náboženských projevoval své názory velm
skromně a opatrně. Zcela upřímně prohlašoval, žeo nich valně nebádal, že tudiž
jeho výroky nesluší bráti jako rozhodné, apodiktické. Jeho žáci a následníci
ovšem již neměli skromnosti svého mistra. A poslední zápasníci atheistické vědy,
monisté, přímo již všechen rozdíl mezi Bohem a světem, duší a tělem, organi
ckým a neorganickým naprosto popírají. Proto vším právem dí heidelberský biolog,
professor H. Driesch: »Naši monisté mluvi rádi o svobodě vědy. Ale při tom
sami posuzují každé bádání :; hlediska'politického, ba přimo církevně-politického;
oni nmlčují a potlačují vše, co jen poněkud se shoduje s některým názorem. který
hlásá církev. A tak konají v největší míře právě to, co právem některým za
stáncům církve vytýkají.:
'
Náboženský individualismus — toť heslo dnešní doby. Každý chce míti sve'
»nábaženstvíc, články své individuelní víry. Z dávné, tradici dochované a církví
neustále hlásané viry »moderní člověka přijímá pouze to. co jemu se líbí ajemu
se hodí. Ale je opravdu to pokrokem, když každý jednotlivec k tomu je po
bádán; aby v oboru náboženském vždycky znovu začínal a znovu hledal to, co
největší a nejbystřejší duchové s překvapující jednomyslností svorně za pravdu
prohlásili? Není to vlastně stálé začínání od počátku a stálé vraccni se zpět? Je
' dávnojiž potřeba celoutu odyssaeu vhleda'ní náboženských pravd znovu prodělatí?Co
bylo by uspořeno času'a kolik mohlo by býti dále pracováno, prohloubeno a
doplněno, kdyby každý, kdo o náboženských otázkách chce promluviti, v prvé
řadě se snažil dávné a věkům minulým svaté pravdy důkladně poznati, v jejich
důsledcích je promysliti & nestranně vystihnouti jich význam pro skutečný. pra
ktický život.

"

Již Goethe poukazuje na zbytečné utrácení času hledáním starých, dávno
známých pravd 'napsal:

»Das wahre ist schon lángst geíunden,
hat edle Geisterschaft verbunden,
das a_lteWahre, fass esan !.
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A Jeremias Gotthelf, prostonárodní švýcarský povídkář. charakterisoval jed
nání těch. kdo znovu a znovu dávno známé pravdy objevují, typickými slovy.
když řekl, že ten, kdo chce světový rozvoj sám ve své duší prožití, podobá se
člověku, který se rozhodl, že všechny jedy na svém vlastním těle chce zkusiti.
Proto nepovažuje a priori žádnou rostlinu za jedovatou, zkoušíji na sobě a také
na ní umírá. Moderní člověk o všem dovede poehybovati, jenom ne o neomylnosti
vlastniho svého rozumu.
Biblický svůdce, šeptající duši každého člověka znovu aznovu své lákavé:
»Eritis sícuti deus<, stále jej navádí, aby zhrdl každou autoritou, a slibuje, že
jedením ovoce ze stromu poznání stane se vyšším, svobodnějšim, samostatnějším.
Fantom »nadčlověkac neustále ide světem a působí velmi mnoho zmatků. Člověk,
pyšný na svoji vědu a svoji technickou kulturu, chce býti nadčlověkem, který
je zpola anděl a zpola člověk, zpola člověk a zpola Bůh. Nietzsche svým ná
zvem: oÚbermensch- pouze tlumočil touhu. vyrostlou v hlubinách duše moder
ního člověka, který odpoutal se od dávné autority a tím pozbyl i daru víry.
Ale problém tento nerozluští nikdy člověk sáma sobě zůstavený. Problém
tento jediné rozluštil Ježíš Kristus, jediný skutečný nadčlověk. protože Boho
člověk. Jenom ten, kdo k Ježíši Kristu vší silou své duše asvé lásky přilne, ten
je s to růsti k pravé. spasné výšině lidské důstojnosti. k obohacení svého vnitř
ního života, k rozmnožení sve' vnitřní síly, k svobodě ducha, či jak Písmo sv.-dí,
k svobodě lidských synů. Nikoli člověk sám ve své omezené individualitě, ale
světlem vyšší pravdy osvícen a teplem jejím zahříván může spěti výše, státi se
Excelsior.
Proto správně napsal Dr. Saruicki ve svém hluboce založeném spise: »Das
Problem der Persó'nlichkeit und des Ubermenschenu: »Touha našeho věku žádá
náboženství, jež vede k nejušlechtilejší lidské velikosti, jež otevírá člověku všechny
poklady jeho nitra a skytá mu možnost všestranně se rozvinouti. Naše doba
volá po osobním náboženství. — Ale tohoto náboženství netřeba teprve hledati,
ono jest zde. V náboženství Kristově jest individualismus a socialismus co nej
výše vystupňován, a zároveň, jak jenom zde na zemi možno, co nejlépe smířen
a sloučenx

Účinky rozlukového zákona. na církevní život ve Francii.
(Podává Prof. Dr. LUBOMÍR PETR,)

Rozlukovým zákonem, dne 11. prosince r. 1905 ve Francii přijatým, na
stala v poměru církve ke státu podstatná změna. Kdežto do řečeného dne exi
stence katolické církve jako náboženské organisace výslovně ve Francii byla
uznávána a její poměr ke státu konkordáty právně byl upraven. rozlukový zákon
vyšel z předpokladů, že náboženská organisace katolické církve spapežem v čele
pro Francii neexistuje a vyloučil jí tudiž z veřejného práva.
Všechny náboženské instituce, jež dosud směly získávati, v majetku míti a
spravovati jmění k účelům církevním potřebné, byly potlačeny; náboženské roz
počty v ministerstvu, v departementu a v obci zrušeny. Jmění humáních ústavů
církevních přikázáno bylo obdobným ústavům světským a církev omezena byla
na pouhý kultus. A to ještě tak, že od dob, kdy Pius X. rozlukový zakon od
soudil a zavrhl, příbytky duchovenstva a semináře prohlášeny byly za majetek
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státu a stran kostelů zůstaveno bylo obcím pouhé dočasné právo užitkové bez
právního titulu. Kostely tedy zůstávají zatím res extra commercinm; mohou
však býti za určitých okolností svému bohoslužebnému účelu odňaty.
Tomuto užitkovému právu, obcím zbylému & obětavosti kleru a některé
části laiků sluší děkovaii, že rozlukový zákon ve Francii celkem proveden býti
mohl bez velkých otřesů. »Vnější facada zůstala,. dí Heřman Platz v listopa
dovém čísle »Hoohlanduc, na jehož zprávách tento článek spočívá. »Ale hmotné
nesnáze, s nimiž většína diecesí zápasiti musí, vidí jen málokteří. Žije se takřka
jen z ruky do úst. Nikdo neví, co na dobrovolných příspěvcích a darech příští
rok přinese. Nikdo neví, nedostane-li se k veslu ještě radikálnější strana a ne
odejme-li obcím i užitkové právo kostelů. Tento stav nejistoty, jenž hlavně pů
sobí silný úbytek kněžského dorostu, potrvá přirozeně dotud. pokud katolíkům
nebudou kostely do právního držení vráceny a dokud náboženským obcím ne
bude znovu přiznáno právo nabývali nadačního jměním Že to při odluce církve
od státu není nemožno, dokazuje Amerika.
Rozlukový zákon měl však vedle následků neblahých :“některé velmi příznivé.
Církev ztratila i získala jím mnoho. Jeden z nejdůležitějších anejdrahocennějších
statků, jenž jí rozlukovým zákonem bezděky spadl do klína, jest její svoboda,
uvolněni jejich rukou, jež má pro Francii tím větší význam, že _zadob konkordát
ních francouzská církev víc než kde jinde podléhala dozoru a vměšování stát
nímu. Církev; výhradně sama na sebe odkázané.. může se teď ve své organisaci
a ve své správě říditi jen zásadami církevního práva. Náhlé její odtržení od státu
nemohlo arci nezpůsobiti přechodné krise a dočasné nesnáze. Není však pochyby,
že v uvolněné církvi, jak všechno nadsvědčuje a jak z následujících řádku vy
svitne, rozproudí se brzo' nato? život a zvýšená činnost, jež dočasnou krisi pře
konají a náboženské vědomí Francie pozvednou.
,
Francouzský episkopát po uzákoněné odluce církve od státu rychle přiložil
ruce k dílu a ve svých třech plenárních shromážděních vypracoval reorganisačni
plán, jenž má zření k novým potřebám a založen jest na nových zásadách uvol
něné církve. Reorganisace týká se jednak kultu, jednak _fínan'ci a jednak dosazo
váni k úřadům.
V příčině kultu přijaty byly tyto dvě povšechné zásady: 1. Bohoslužby, kde
koliv a dokud toho bude třeba, musi Initi stůj co stůj vdosavadnim svém rozsahu
zachovány. 2. Bohoslužby musi zůstati veřejnými, bezplatnými úkony.
Jak po této stránce rozlukový zákon církev uvolnil, vysvitne nejlépez kon
krétního případu. Do rozluky nebylo lze ani výpomocnou kaplí, neřku-li faru,
bez zvláštního výnosu založiti. Nikdy nebylo lze docíliti, aby chudému kostelu
pomoženo bylo ze záduší kostela bohatého. V Paříži na př. byl nedostatek ko
stelů a far tak veliký, že 16. farních osad čítalo přes 50.000 duší. O těchto ka
tolících bylo lze říci bez nadsázky, že dobrých devět desetin od kolébky do
hrobu o duchovního svého správce nezavadilo. necht činnost a horlivost jeho
byla sebe větší. Městské čtvrti, ležící takřka pod našimi okny,: dí abbé E. Klein
v >La découverte du vieux monde etc.-r (Paříž 1906), jsou po stránce nábožen
ské téměř tak opatřeny jako vzdálené necivilisované kraje, do nichž missionáři
dosud nemohli proniknoutí.
Tyto nedostatky, vůči kterým církev na státě závislá byla bezmocna, byly
po rozluce rychle odstraňovány. Od r. 1907 založeno bylo patnáct nových rar a
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výpomocných kaplí. Padesát se jich ještě'žádá. — Svobodně a hbitě přizpůsobuje
se církev i jiným potřebám.-Obce v nichž náboženský život vyhasl, pozbývají
práva k pravidelným bohoslužbám. ' Malé farnosti, zvláště na venkově, sestupují
se v jedinou. Pomýšlí se také na to, aby dva, tři duchovní k větší úspoře ná
jemného bydleli společně a ze společného střediska, v němž by bylo lze i nej
nutnější společnou knihovnu umístiti, spravovali několik menších farností.
Ač to bylo v přímém odporu s intencemi rozlukového zákona, vliv laiků
na správu církevní se po rozluce zmenšil. Nové organisace náboženské spatřují
ve svém biskupovi jedinou svou autoritu. Biskup ustanovuje k reorganisační
práci kněze a ty laiky, kteří se mu po každé stránce spolehlivými býti zdají,
do ústředních výborů a dioecesaních sekretariatů, kde v různých sekcích řešeny
jsou theoreticky a prakticky otázky náboženského vyučování, tisku, otázky soci
ální atd. Vedle toho vznikly ještě okresní kantonální a farní výbory nebo rady.
Členy jmenuje biskup klnávrhu farářově Mají pouze hlas poradný. : Radí, vyko
návají dozor, poskytují mravní oporu, . dí arcibiskup Mignot (Albi). .Jsou biskupu
zárukou že ve farnosti všechno je náležitě vykonáváno. :
Jedním z nejnesnadnějších úkolů, jež očekávaly církev ve Francii rozluko
vým zákonem nejen všeho imění zbavenou, ale i nezpůsobilou majetek získávati
a spravovati, bylo opatření potřebného nákladu na týžifuu kněží, na nutné potřeby
bohoslužebné a na wdržování a opravy chrámových budov. .
Návrh daně z hlavy a zdanění úkonů bohoslužebných francouzský episkopát
zavrhl. Vzhledem k tomu pak, že mnohé farnosti chudobou svých osadníků byly
by nezpůsobilý, aby si samy duchovního správce opatřovaly a pro chudobu byly
by také zbaveny bohoslužeb, episkopát starost o opatření nákladu tohoto ne
učinil povinností farní osady, nýbrž povinností dioecese. Příspěvky ktomu cíli od
váděné plynou do pokladny dioecesní, biskupem a kontrolní komisí spravované,
a z nich uhražují se platy duchovenstva dioecesního. Takovým způsobem jest
zamezeno, aby platy duchovních správců ve farnostech chudých příliš klesly
pod existenční minimum.
Ježto pak ve Francii nechybí ani na" velmi chudých dioecesích (na př.
Tarbes varenejích, Tarentaise v Alpách), založena byla mimo to pokladnainter
dioecesní, do níž dioecese odvádějí 50/0 všech svých důchodů & z nichž uhra
žovány jsou potřeby dioecesí obzvláště nemajetných.
S příspěvky jest ovšem nesnáz. Veliký počet lidí nábožensky lhostejných
nepřispívá. a lid věřící, jemuž dosud náboženské potřeby opatřovány byly z po
kladny státní, tomuto způsobu jen znenáhla zvyká, třebaže statni budžet na po
třeby kultutaké konec konců nebyl jinak hražen, než-li z kapes poplatníků. Jen
v jiné méně nápadné formě. —
Běžný způsob, jímž v dioecesi platy duchovenstva jsou opatřovány, jest
ten: Biskup se svou kontrolní komisí vypočíta obnos, jehož je třeba na platy
dioecesního duchovenstva. Obnos ten rozdělí se dle počtu farností s náležitým
zřením k početnosti a majetnosli osadníků, & jednotlivé farní osady dil na ně
připadající uhražují pak dobrovolnou subskripcí, jejíž výnos plyne do pokladny
dioecesní. Starosti nikoli společnou, nýbrž každé jednotlivé tarnosti jest však
opatřiti duchovnímu byt, pojistili a částečně udržovati chrám a opatřiti to, čeho
k bohoslužbám jest potřebí (osvětlení, víno, hru na varhany atd.) Výdaje ty uhra
žují se jednak novou subskripcí, jednak sbírkami ve chrámě, z pokladničky chrá
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mové, z pronájmu židlí ve chrámě atd. Odpovědnost spočívá na faráři, jehož
podporuje farní rada.
Odkazy, dary, smí farář přijmouti jen pro svou osobu; a přecházejí tedy
do 'rukou zákonných dědiců íarářových. Tím stává se nejisto, zda odkaz nebo
dar—_budezamýšlenému účelu trvale zachován. Také mešní nadace smíbýti faráři
jen osobně dány. V případě však. že by farář nebo jeho dědici povinností tím
převzatých neplnili, může býti zahájen proces o vrácení nadačního obnosu. (Čl.
953 obč. zákoníku).
Zvýšiti horlivost méně dbalých osadníků může církev arci jen prostředky
v její právo spadajícími. Připuštěny jsou pouze dva, z nichž první doléhá na
farní osadu, druhý na jednotlivce. Farní osada svých příspěvků nedbalá může
býti degradovaná na pouhou jiliálku anebo duchovní správy úplně zbavena. Ned
balí jednotlivci, kteří ačkoli jsou maietní, zdráhají se na potřeby kultu přispí
vatí, pozbývají práva na větší slavnostnost a okázalost při přijímání svátostí &
při různých funkcích kněžských, při pohřbu, oddavkách, křtu a podobných pří
Iežitostech.

(Pokračování.)

Górres,jakozto publicista a mystik.*)
(' 1776 v Koblenci 1- 1848 v Mnichově.)

(Podává JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta)

Katolíci v Německu proslavili se v19. stol. tou měrou na po'i činnosti poli—
tické & parlamentární, že jejich vrstevníci protestantští nesnadné mají s nimi sou

peření. O toto jejich politické vyškolení největší zásluhu má Jan Josefu. Górres,
autor mnohých letáků, mocného slova a hlubokých myšlenek po drahně let.
A když ruka jeho umdlcla, vystřídán neméně znamenitým, proslulým Kettelerem.
Svým »Reinischer Merkura, který vydával od r. 1814, v němž hlásal německou
národní a říšskou ideu a jednotně ústavně císařství asvými »Historisch-polilische
Blauer-, které založil v r. 1836, orgánem to vládnoucí strany hierarchické, stal
se Górres mistrem a učitelem katolických žurnalistů v Německu.
Publicistika nebyla mu nikdy chlebem, nýbrž vznešeným úřadem. Ti, kdo
se jí věnovali, dle jeho (ovšem zbožného přání) měli tvořiti jakýsi druh »ethi
ckého spřísežensivac mezi svými spoluobčany a slíbili, že si povedou spravedlivě,
pravdivé a neohroženě. Proto horlii vždy proti »prázdným & nabubřelým škra
balům, jimiž národ jako íoukačkami proti sobě vanoucími semo tamo jakovusta
vičném koloběhu je hnán.: Ale doufal v dobré zrno národa; a protože války za
svobodu (proti Napoleonovi) nový probudily v něm život, novými ideamijej nad
chly a k jednotě opět vésti slibovaly, neoddával se pochybnosti, že i tisk bude
jednou státi na výši své doby. Že národ bude míli listy. které budou něco víc
než jen hubený a duchapra'zdný index toho, co se stalo.
Má-li národ míti účast na společném blahu, &chee-li věděli o tom, co se děje,
& zasloužil-li si svými činy a obětmi toho, aby ve 'veřejných záležitostech měl
hlas a vliv, pak zajisté touží po takových listech, které by přivedly na veřejnou
diskussi to, co v jeho nitru puči a hárá, které dovedou čísti v srdcích národa,
které neohroženě dovedou hájili jeho nároky, a které kromě toho to, co lid v sobě
*) Podkladem následující úvahy o tomto velikém muži Německa jsou zvláště studie
z péra Spahnova a Můllerova, uveřejněné v »Hochianduc.
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nejasně a nevědomky cítí, dovedou osvětlití a vyložiti. Toho mají si býti listy
vědomy a zasloužiti si, aby národ je ctil jako své vůdce; a pak zajisté budou za
stávati úřad čestný a požehnaný.
Katolíci v Německu s oblibou vyslovují jméno tohoto ideálního muže.
Górres je velikým mužem německého katolicismu asi jako Bismark v době ne
dávné byl velikým mužem pro německý národ všech vrstev. Bismark je všem
Němcům symbolem nově vzkříšené státní moci, a Górres je opět německým ka—
tolíkům symbolem mužného, \sebevědomého vystoupení pro svobodu církve.
Když r. 1896 vystoupilo Centrum v popředí říšského sněmu, vzpomnčlo na
Górresa. Tehdy zaiisté nadešla hodina zfruktifikovati myšlenku toho velikého
muže a následujícímu pokolení představiti ideál Němce a spolu křesťana-katolíka.
A přece, ačkoli německý národ, křesťanství a církev byly středem všeho
pozdějšího snažení a konání Górresova, nesmíme se domnívati, že tomu tak bylo
v jeho mladých letech. Nikoli. Mysl jinochova nemilovala své vlasti německé,
'nýbrž zalétala do Francie. Sdílet s mnoha tisíci jiných klamný názor, že Francie
se zasvětí zcela pokroku. a humanitě lidstva. Poměry Německa byly pro něho
suchopárem. Ale z Francie mu přinášela literatura hojnost idejí,směřující ke zlep
šení spolcčenských poměrů a jako prostředek k tomu převrat poměrů státních.
Tyto osvícenské nauky ssál v sebe Górres velmi dychtivě. A to byla i příčina,
že si nevážil zděděné víry otců a odmítal ji jako pověru. Stát ani církev mu ne
imponovaly. Státní vědomí bylo v úpadku vůbec a v Porýní zvláště; církev byla
ve vleku státu. Studium přírodních věd, jemuž se oddal, jelikož chtěl býti léka
řem, posílilo v něm mínění, že osvícenství právem zavrhuje křesťanská dogmata.
Úplné odtržení institucí náboženských od politických bylo tudiž jeho ideálem a
tím větší zápal pro myšlenky republikánské. Bylo jeho přesvědčením, že vrepubli
kánském státě bude lidstvo řízeno dle zásad vědy; zřízení republiky pomůže
nadvládě rozumu. V politice byl mu směrodatným abbé Sieyěs, nejen známý
autor letáku: »Quest-ce que le tiert état?c (Co je třetí stav ?). jímž způsobil mocné
hnutí duchů před revolucí, ale i učenec a důmyslný původce oněch dvou fran
couzských zřízení r. 1795 a 1799, která po minulých dobách hrůz jakobínských
přivedla opět v politický život Francie ducha mírnosti, zmatenost v rovnováhu
a rozvážným a ctnostným opět měla podati a zabezpečili ochranu státní pomoci.
A tak dychtě po budoucím obrození lidstva, Górres, sotva že revoluce
francouzská zasáhla i do rýnských zemí a její vojska zmocnila se Porýní ve
prospěch Francie, účastnil se též politických bojů a dobyl si mezi spoluobčany
již jako dvacetiletý jinoch značné vážnosti. Od přirozenosti zajisté měl v sobě
značný rys prakticko-politického nadání. Věděl, že v umění státnickém nerozho
duje v první řadě duchaplnost, nýbrž rozhodné jednání. Při tom ovšem nelpěl
neústupné na svém mínění, nýbrž byl té zásady, že politik musí se dorozuměti
s jinými, aby výsledku dosáhl.
Kromě toho však od počátku měl obyčej a schopnost politické události,
kterých zakusil, spekulativně pozorovati, srovnávali, uvažovati. Obé jeho nadání
spekulativní i praktické nebylo sobě na závadu, naopak s prospěchem vzájemně
se doplňovalo. Ano jen, tomuto spekulativnímu nadání měl děkovati, že záhy
počaly se ho zmocňovati pochybnosti o ceně a trvání výsledků revoluce. Proto
také, když r. 1799. vyslala jej Koblenc v čele deputace do Paříže žádat, aby
levý břeh rýnský byl připojen opět ku Francii, cesta ta změnila úplně názory
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Górresovy a pozorování svá vydal ve spisku: »Resultate meiner Sendung nach
Paris im Brnmaíre VIII.- Jeho pobyt v Paříži toho roku přesvědčil jej totiž,
že jeho ideály republikánské na dlouho jsou *nesplnitelny a Francie neschopna
přinésti jejich uskutečnění lidstvu. Viděl, že sama, aby nezhynula, hledá pro
sebe záchrany v tyrannidě Napoleonově. Od toho okamžiku upustil od Francie.
Spolu však zřekl se politické činnosti, nebot nesvorné a nehybné Německo ne
skýtalo mu slibného pole ku pokračování.
Ustoupil do soukromí a oddal se studiím vědeckým. Toto rozhodnutí ma'
velikou důležitost pro jeho další budoucí život. Po celé desítiletí ovládá jej my
šlenka, věnovati se činností literární a vědecké. Leč brzo vrací se opět »starý
koníček-, a zase vždy víc a více zajímají jej otázky politické.
(Pokračování.)

FEUILLETON.

Život rodiny a ženy na Nilu za doby
pyramid.
(Napsal Dr. PBrtnerJ

_ Podivuhodné rozluštění hieroglyfů po
dalo nám klíč k pochopení slavného kdysi
kulturního života na posvátném Nilu. V ne
sčetných malbách staroegyptských rozvinuje
se před naším duševním okem vývoj a
vrchol kulturního života a vzbuzuje v nás
podiv nejvyšší.
plně v souhlase s tímto
vysokým kulturním stavem nacházíme již
v nepamětných dobách také v nejvyšším
květu život rodiny a život ženy.
Abychom blíže charakterisovali epochu,
v níž odehrály se dějepisně věci, které v
tomto pojednání líčeny budou, budiž nej
prve učiněna zmínka o tom, že ze 30 krá—
lovských dynastií egyptských, které v zemi
před dobytím jejím od Alexandra Velikého
vládly, jen tři periody vůbec historicky jsou
důležité. První perioda zaujímá tak zvanou

»starou říší;

dynastii 4., 5 a

., nej

později od roku 2830 před Kristem; druhá
tak zvanou »slřední říšic. dynastií 12. a
13. asi od roku 2130 před Kristem; třetí
pak »novou říši-, dynastii 18.. l ., 0..
asi od r. 1530 do roku 1050 před Kristem.
Egypt prožíval svou klassickou periodu,
smíme-li tak mluviti, v druhém století dva
nácté dynastie. Ba můžeme ještě dále jíti
a celou dobu vstřední říše: nazvati zlatou
dobou, dobou květu egyptské kultury. Tato
doba také bude předmětem našeho pojed
nání.
Jako nejstarší písemný pramen jest zde

papyrus Prisse

(panem Prissem národní

knihovně pařížské darovaný). který 1847
v Paříži u Franka byl uveřejněn. Tento
papyrus v nynější podobě pochází z doby
dvanácté dynastie; byl však sepsán od spi
sovatelů z doby třetí až páté dynastie. Tento
papyrus jest nejstarší knihou světa. Auto
rem třetího dílu knihy této jest princ páté

dynastie, jménem Ptah-hotep.

Tento díl

jest nejdůležitější a také dle něho nazváno

celé dílo, celá kniha, jménem »Mravouka

Ptah-hotepoua.c
Slohem a formou podobá se toto zají
mavé dílo příslovím Šalomounovým. Aby
zvýšil vážnost díla svého, odvolává se au
tor na »spisy starých- a tím otvírá nám
podivuhodnou perspektivu do pradějin lidstva.
Celou knihou vine se vůdčí, základní my
šlenka, na níž. jakožto na jistém základě
všechny společenské řády mají vybudovány
býti.
»Krásna' jest poslušnost,: praví Ptah
hotep, »vznešené slovo; krásnější však nad
každou jinou, jest poslušnost z láskym A
na jiném místě: »Láska jest cennější než
oběť (koláč občtní).c Tato vznešená my
šlenka, která jeví jisté, určité příbuzenství
se-základní myšlenkou křesťanství, byla pev
ným mravním základem, na němž se také
rodinný život staroegyptský vyvíjel. Z této
myšlenky vzniklo čisté nazírání na manžel

ství a jí děkovala žena své vysoké
společenské postavení. Řízený oblažující,
čistou láskou, proniknutý něžností srdce,
lišil se život žen staroegyptských daleko od
života jejich družek na Eufratu a Tigridu,
v Assyrii a Babelu.
Při líčení staroegyptského rodinného ži
vota počneme tím, kol čehož se v malém,
důvěrném kroužku rodinném vše otáčí, totiž
dítkami.
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-Dítky požívaly u rodičů veliké vážnosti,
kterážto prýštila z hluboce náboženského ná.

zoru, že dítky jsou

darem

bohů. Již

jméngznačí nám radost rodičů nad darem
božstva a dík za “něj. Jména, jako Ptah
ch'a-merut (Ptah září láskou), Ra'nofer (Ra
jest krásný), Ra'hotep (Ra jest spokojený),
Neter-user (Bůh jest bohat) a mnohá jiná
jsou projevem díků božstvu.
Radost rodičů z narození dítěte pozná
váme z následujících jmen dítek: »Krásný
den,ct »Krásné jitro,: »přál jsem si to,
:budiž vítán-, »Krásná sykomora,c »Krásný
jako myšlenka: atd. Jako dobrá víla stála
u kolébky dítek chůva boha slunce, Ha
thor, která zároveň byla músou lásky, ve
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skutků zemřelého, poslušnost k rodičům
jako ctnost zemřeléhobývá jmenována hned
za úctou k bohům. Veliký nápis Ramsesa II.
v Abydu vypravuje podrobně zařízení, které
tento'farao k poctě svého velikého otce u
činil a praví při tom: »Neikrásnější věc,
kterou viděti lze, a nejlepší, 0 které slyšeti
lze, Jest dítě vděčné, jehož srdce pro otce
bije.: Tak nacházíme ,všude nejpatrnějšt'
doklady o vychování dítek k poslušnosti.
Láskou, dobrotou a trpělivosti. A kde toto
ncpomáhalo, tam přísnosti hledělo se přijíti
k cíli.

Ptah-hotep poučuje rodiče výbornými
slovy: »Jsi-li rozumným člověkem, vycho
vávej. svého .syna k lásce k Bohu. Jestli
selosti a zpěvu. Věřilo se, že ona chrání
potom jest poctivým a pracuje pro tebe a.
život dítěte a stanoví budoucí jeho osud. dům tvůj, dávej inu nejlepší mzdu; je-li
Velmi pečlivě “ošetřovala matka tělo dítěte
však ten, kterého jsi zplodil, zlým člově
v první době jeho života. Plastická vyobra kem, neodvra'cuj srdce své od něho, nebot
jsi jeho otec. Stane-li se však neřestnikem,
zcní a malby předvádějí nám krásný zvyk,
že egyptské matky samy své dítky kojily rozkazů tvých neposlouchá a tvých slov si
a krmily. Prvni potravou dítka po jeho od— neváží, a ústa jeho mluví řeči bezbožné, bij
stavení" byla semena lotosová, dřeň & ko ho po ústech, jak zasluhuje. Lepší jest po
řeny keře papyrusového, mléko a chléb; slušnost nade vše, co dobrého a milého
tedy potrava lehko stravitelné a k tomu la jest. Vznešený jest syn, který poslouchá
hodná. Dítky lepších rodin byly vybírány, otce svého.<
,
Avšak Egypťané znali také dobře pae
aby zároveň s královskými princi a princez
nami byly vychovávány. Zvyk to veliké dagogiekou zásadu, že jablko ležeti má ve
paedagogické důležitosti pro ty, kteří *po dle, metly. Nezapomínalo se, že hry dětské
voláni byli, aby jednou'panovali. Tak byl jsou potřebný pro děti & častokráte výbor
Ptah-šepses, velekněz memňdský, jako dítě ným prostředkem vychova'vacím. Paměti
hodné jest, že nacházíme v denním životě
králem Menkerou »žíven mezi královskými
dětském tytéž hry, které ještě dosud u nás
dětmi v domě králověýc Podobně vypravuje
jeden nomarch ze Siutu s pýchou, že zá jsou běžny. Mičem a kolem bavili se chlapci
roveň s dětmi královými byl vyučován v i děvčata. Na náhrobních obrazech v Beni
plování; a jeden vysoký palácový úředník Hassanu vidíme hloučky dětí, jak _si hrají
míči, při čemž se hráči dovedností při chy
chlubí se, že eby-l dítkem u nohou krále,
jakožto chovanec Horus-ův, pána paláce.c tání míčů a gymnastickými pohyby navzá
S pěstěním těla šlo ruku v ruce pěsto jcm snaží ptedstihnouti. Dobře zachované
vání duše a srdce, a sice hned v prvních míče z pravěku Egypta nalézají se v brit
létech dětských. Především vštěpována byla ském Museu v Londýně. Loutky (penny)
nejrozmanitějšiho způsobu byly tehdy jako
do srdce dítka poslušnost k rodičům. Ptah
hotep pravi: »Bůh miluje poslušného; ne— dnes potěšením děvčat; panáci a krokodýli
poslušný jest Bohu ohnvnostín- Poslušnost s pohyblivou tlamou obveselením chlapců.
Není divu, že při takových zásadách
& láska k rodičům byly jako dvě rodné ne
vychovatelských celý život rodinný byl
rozlučitelné sestry stejně ceněny. »Poslušný
v pravdě štastný. Odtud také pochází veliká
syn dochází šťastného stáří. Jeho slovojest
náchylnost staroegyptských umělců znázor
později vzorem jeho dětem při obnovování
učení jeho otce.: Jak příbuzně zní tato niti nejrozmanitější scény ze života rodin
_slova Ptah hotepova se čtvrtým přikázáním ného. Vidíme otce, jak chytá ptáky, jak je
na honbě, zatím co matka s dětmi, které
Mojžíšovým: »Cti otce svého i matku svou,
abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na otce provázely, v člunu na vlnách nilských
se kolíbá & vplétá si květy lotosové do
zemi.<
(Pokračová_ní.)
Tímto vysvětluje se také zvyk, že v ná vlasů.
hrobních nápisech, při vypočítávání dobrých
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SMĚS
Učitelstvo a volby.

»Český Učitel:

dáva ve svém čísle z 5. dubna pro své
stoupence tyto volebni »pokynya:
»Strana preláta Buriana na příklad ne
může od žádného uvědomělého učitele do
stati hlasu Strana tato, která svými před
staviteli jc nejurputnějším nepřítelem našich
záležitostí, která svými orgány šíří ve vrst
vách neuvědomělého drobného lidu proti
úpravě našeho služného jen odpor a pro
naše bědné postavení má. jen cynický po
šklebek, tato strana z našich počtů vymý
cena musí býti bezpodmínečně a nadobro.

Najdell se učitel, který by pro tuto
stranu dal svůj hlas, pak s takovým indi
viduem musíme jednati jako s proradeem
na naší společné věci. Pak také takovéto
individuum vyvrženo musí býti z našich
kruhů daleko a styky s ním prohlášeny ve
řejně za nepřípustné. Proti klerikálním živ
lům ve svých řadách musíme vystoupiti se
vší energií, a při této příležitosti bude k
tomu právě čas. :

Jasnou chvíli ukázal »Český Učitel
ve,svém

čísle z 22. března, kdy vrací se

k Stacho:/ě školní komedii »Habada a Jor
dánu, a poctivě doznává: Habadové a
Jordáni, (patrně dle přiznání p. autora článku
existuje jich ve škole dost značný počet)
kteří kus viděli, musi přiznati, že líčí velmi
mnoho pravdy, ba že vystihuje mnohé špat
nosli učitelských povah velmi dokonale a
nemilosrdné je odhaluje . . . Nestrkejme hlavu
do písku, nebuďme tarisejci a přiznejme.
že karabáč pořádný je tu zcela dobrým pro
středkem k tomu, aby museli vymizeti nejen
intrikáři, nejen jaloví mluvkové a frazisté,
nejen povrchní přijímači každého hesla, ale
i požitkáři, lenoši, sobci, despoti & slabo
chové povahoví z učitelských řad . . . ..
Autor sotva asi tuší, kolika čtenářům svého
orgánu postavil tímto doznáním zrcadlo před
vlastní svou tvář.
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zavírá, ten ovšem i za nejjasnějšího dne
má kol sebe temno, i když slunce sebe více
svítí.
Ale byť již dávno božství Kristovo
mnohými nevěrci bylo popíráno, tož přece
nikdo o Ježíši-člověku jako historické osoba
nepochyboval. Ba naopak, byli to právě
popíraci jeho božské přirozenosti, kteří 5 ve
likým důrazem prohlašovali Ježíše Krista za
nejdokonalejšího, nejmoudřejšího a nejsvě
tějšího člověka. (Renan.) Když někteří ra
cionalisté, chtíce vyložiti život Kristův, při
brali mythy na pomoc, činili tak, aby zá
zraky Kristovy zbavily božského, nadpři
rozeného a nepochopitelného rázu (Strauss,
Bauer 'a j.). Popírali božství, ale v úctě měli
člověčenství Spasitelovo.
V poslední době dějí se však pokusy
dokázati, že Ježíš Kristus neexistoval ani
jako člověk. Že všechny zprávy o něm
vůbec jsou mythy. Osoba Kristova brána
je vůbec v pochybnost; jenom idea její má
býti vysvětlena tak, jako vůbec v mythech
jsou fantasticky zpracovány národní idey,
v pohádkách uloženy ethické myšlenky, a
úkolem vědy je mravní a národní tendence
a idey z nich pochopiti a zbaviti je fanta
stického roucha. — V Německu cíle tyto sle
dují hlavně zesnulý hamburský pastor a

spisovatel Kalthoj', Jensen, a hlavně
Drews, který svými »vědecko-populárními
přednáškami: a svým spisem: »C'hristus
mylhen; snaží se pro své názory získati
nejširší vrstvy čtenářů a budí v kruzích
protestantských zájem, úžas, i odpor.
Tito všichni spisovatelé pod zdánlivým
rouchem vědeckosti vážně "tvrdí, že popírání
existence Kristovy jest výsledkem jejich
vážné a poctivé vědecké práce.
'
Zajisté, že klassickým svědkem proti
ním je učenec z protestantského tábora, ra
cionalistický theolog, berlínský professor

Dr. Adolf Harnack,

jejž protestanté rádi

prohlašují za vzor vědeckého, nestranného
badatele. Tento berlínský theolog loni v
»Neue Freie Presse: (15. května 1910) u
Kristus — osoba mythická! Pravda, veřejnil článek, v němž počínání svrchu
že popírání božství Kristova je tak staré jmenovaných autorů naprosto odsuzuje.
Pravít tam: Je to pro vědecky pracujícího
jako křesťanství samo. Nevěřící fariseové,
theologa zahanbujíeím, že má ještě nyní
po nich spisovatelé řečtí a římští, nepřátelé
odpovídati na otázku, zda vůbec Ježiš žil,
křesťanství, slovem i písmem útočili na
Boha-člověka. Vždy byli lidé, kteří ve své když přece v Německu po plné stoleti bá
zaujatosti nejjasnější důkazy Kristova bož daly nejlepší síly v této otázce. Káže-li se
ve jménu moderní vědy, že dospěla tam,
ství popírali, anebo z bázně před jejich dů
sledky nechtěli o nich slyšeli. Kdo má že historickou existenci osoby Kristovy nc
chorý zrak anebo oko své světlu zúmyslně lze více hájiti, jest to nejmírnějí řečeno
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hrubé klamání a matení obecenstva. Ne
znám vůbec žádného badatele, tím méně
badatele prvého řádu, který by tu mohl
býti jmenován.
»Tři učenci,c s nimiž je
nejnovější ruch o životě Ježíše Krista v Ně
mecku spojen, Kalthoff, Jensen a Drews,

století. 4. o křesťanských památkách stavi
telství a umění v Čechách a na Moravě od
času sv. Cyrilla a Methoděje do doby při

nekonali žádných vážných studií, aby
měli právo mluvili ve jménu vědy o
původním křesťanství. Jsou to dilettanti.
jichž hrubé dějepisné bludy a nevázané
kombinace dokazují, že v otázkách cír
kevního dějepisu nikdy si ncosvojilí

sady liturgie & umění při stavbě katolických
kostelů.
—ček.

tomné; 5.0 církevním umění renaissance ,
6.0 zákonech & ministeriálnich nařízeních
na ochranu historických památek; 7. za

(ZASLÁNOJ

Konkurs.

melhodickéha vyškoleni. V každé jiné vědě
mlčky přešlo by se přes ně k dennímu po

řádku.- — Tak Harnack

o svých vlast

"ních sourodácích.
Rozumí se. že i u nás
t. zv. pokrokové listy_učilelské jsou plny
zájmu & obdivu k těmto korytaeům něme
cké theologie.
r.

Universitní

extense

pomalu ulržují

si morální fiasko vtom směru, že naprosto
míjejí se cílem, pro který původně byly
určeny. Měly šířiti poznání vědy v děl
nických vrstvách národu a tím povznésti
intelligenci lidu; a zatim dělný lid se jich
účastní sotva půl procentem. Většinu po
sluchačů tvoří kruhy studentské a pak sle
činky, více ze své vrozené zvědavosti nežli
z touhy po vyšším vzdělání. Tomu nelze
se také nikterak diviti. A to z té příčiny,
že přednášející. hlavně universitní professoři
a docenti, přinášejí v tyto lidové kursy více
méně odvar svých přednášek, mluví o vě
cech, jež s životem dělného lidu nejSOu v
pražadné souvislosti, & proto zcela přirozeně
lidové vrstvy nezajímají. Co platno lidu
vštěpovati všelijaké nezralé & kuriosní hy
pothésy o původu světa, tvorstva, člověka,
když lid přece více se zajímá o nynější
stav světa nežli o praehistorii. Ale o tom
zase pan přednášející nemá zpravidla jas
ného pojmu, poněvadž on studuje jen prae
historii a nikoli přítomnost. Kdo chce lid
vzdělávati, musí nejprve lid studovati, se—
známiti se s jeho potřebami, a ne přijíti
s vysoké kathedry theorií a lidu kázati.
V universitních cxtensich však dávalo se
dosud lidu více kamení než chleba.
r.

ligavvpisuje
v Praze,
čp. 570-ll.
Žitná
ulicceTisková
č. %. n.,
konkurs
na populární
spis o Mistru Janu Husovi. Nejlepší práce obdrží
ccnu
300K, musí
druhábýti
200K,
třetí 100K.
Populární
spis
o Husovi
vědecky
založený
a zvlás
zřetel budeme míli ktomu dílu jež nam přinesenu
Husovvi něco nového. dosud neznámého. Všecka
důležitá tvrzení o Husovi at jsou citaty ze spisů
a pramenů doložena. Spis může obsahovali asi
4—5 archů formátu uHusitsví ve světle pravdy- a
konkursní práce přijímají se do konce školních

prázdnin
r. 1911.plným
Spisovatel
musípodeps
býtia na práci
své
pro verejnost
jménem
K posouzení konkurenčních prací“zvolena
bude zvláštní komise a kdyby žádná práce nevy
hovovala, nebude žádná vypsanou cenou odměněna.
0 M. Janu Husovi budiž psáno spravedlivě
a Šetrně.

V Praze, dne 10. ledna 191l.

Tomáš Škrdle.

Vlast. Hálek,

předseda.

jednatel.

LITERATURA.
Socialni dějiny české doby starší. Napsal
Frantisek Vacek. yrillo-Methodějska' kniktiskárna
a nakladatelství V Kotrba v Praze. Cena K 090.
>Vzdělávací knihova katolickác — pořádaná \'sdpp.
kanovníky Dr. Ant. Podlahou a Dr. Jos. 'lumpa
chem — přinesla již hodnou řadu důkladných
prací původních od předních našich učenců jako:
lp)r. Frant. X. Kryštůlka, Dr. Jana L. Sýkory, Dr
Eug. Kadeřavka, Dr. Pavla Vychodila, Dr. Ant.
Vřeštala, Dr. Al. Musila,

Dr. Jarosl. Sedláčka a

m.j.., i děl přeložených z irančtiny, polštin, něm
ciny a vlaštiny; ke spisům těmto vhodně se řadí
práce svrchu naznačené, vypllňujíc v uvedené
.Knihovněc svazek
1 . a pojednávajíc velmi
podrobně v sedmi odděleních o domácnosti, rodu
a národu, o svobodných a urozených, o otrocieh
Nová docenturu a to pro dějiny cir a nevolnícich, o knížecích úřednících a ministeri
úlech, o cizincích, ubchodricich a hostech, o du
kevního umění a architektury byla povo chovenstvu akoneeně o bojarnicích, nápravnících a
lena c. k. ministerstvem na theologickém ú manech. V každé části sneseno jest tolik atak
stavě v Hradci Králové. Přednášcti se bude. ' pozoruhodné látky, že jistě kaaždý nalezne zde
1. o antickém stavitelství od r. 3000 př. dosti toho, co by ho ze života našich předků za
jima'..o Doporučujíce ra'di ěknuu knihu tuto.
Kr. do r. 200 po Kr. v Egyptě, Asii, Řecku
upozorňujeme vzdělancu společnost naši na vý
a Italii; 2. o všech druzích církevního sta— bornou »Knihovnu katolickouc, jež vychází v se
šitech o 3 arších (po 50hh.)
P. Zaletěl.
vitelství; 3. o církevním umění od L—V.
Kalha'lkiraa družstva Vint v Praze.

ČÍSLO 10.

v PRAZE, dne 15. května 1911.
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Volba & vychování. — Účinky rozlukového zákona na církevní život ve Francii. — Góms jakožto

publicista a mystik. — Feuilleton: Život rodiny a ženy na Nilu za doby pyramid.— Literatura.
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Volby & vychování.
Podivná otázka! Mají volby, akt eminentně politický, co činiti s výchovou
mládeže? Se vzděláním budoucího pokolení, s prací cmincntně kulturní? Kterak
souvisí škola mládeže s úkonem svéprávných občanů a voličů? —
U nás, v Praze, volby se školou mají již tu souvislost, že na značné části
národních škol ve dny volební bývá zpravidla prázdno, poněvadž místnosti školní
stanou se rázcm místnostmi volebními. Již tímto zařízením, čistě formálním, je
patrno. že volby, ať do městského zastupitelstva, zemského sněmu či do říšské
rady, se školou souvisí, a mysl mládeže aspoň na ten den cele též poutají. Že pak
ve vyšších třídách naše mládež, všudy slyšíc jmenovali různé politické strany a
zachycujíc svým vnímavým sluchem to či ono heslo z programu strany, vtouze
své nápodobiti dospělé o stranách mluví, debatuje a již v různé politické tábory
se hlásí, je s dostatek známo.
Ba, naše politická a třídní horečka jde tak daleko, že nejedna strana svým
dětem jedva školou povinným, své zásady všlěpuie, dětí na své třídní a politické
manifestace zásadně béře, a časnou organisací mládeže, škole odrostlé, straně své
budoucí uvědomělé stoupence a předáky snaží se vypěstiti. Nebude dlouho trvati,
a budeme snad právem již o tom deklamovat, že naše mládež »ssaje do sebe
politický program strany již s mlékem mateřskýma.
Volá se též po státe-občanské výchově mládeže. Obyčejně rozumí se jí
v tom smyslu, že má se žactvo seznamovati se zřízením státu a hlavními zá
kony, povinnostmi a právy občanskými. Různost politických programů sotva kdy
dovolí, aby ve škole žactvo s nimi se seznamovalo. V tom stále budou vycho
vávati budoucí kontingent voličů organisace mimoškolní. Ale k jednomu již ve
škole sluší přihlížeti: aby mládež učila se vzájemně snášelivosti. Aly nepěslíla se
pouze náboženská a národní snášelivost, ale i snášelivost třídní, a tak vychovávala
se pokolení, které do budoucího, samostatného života přinese si- úctu k přesvěd
čení a názorům druhého.
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V tom smyslu již školní výchova může přispívati & pracovati k budoucí vý
chově státního příslušníka, voliče a občana. Křesťanství se svým přikázáním
o lásce ke každému, i nepříteli, ukazuje, že každého máme si vážiti. V každém
viděti člověka — bližního. Proto je třeba míti 'ohledu i pro opačné aprotichůdné
názory. A v .době, kdy myšlenka demokracie se vštěpuje a prohlubuje, je po
třebí, aby již z národních skol, prvých a směrodatných zřídel vzděláni, vycházel
lid ve svých názorech snášelivý. —
Do té chvíle o politické výchově lidu u nás sotva lze mluviti. Bohopusté
výstupy při voličských schůzích, jejich rozbíjení a znemožňování, byly před 41éty
toho svědectvím, že pro všeobecné, rovné a tajné hlasovací právo nejsme spole
čensky ještě dost vypěstěni. Polepší se nyní situace? Ukáže se, že čtyři léta trvání
lidového parlamentu byly také dobou politické výchovy? —
Z vlivných korporací i z článků některých novin ozývají se tužby, aby vo
lební schůze měly průběh důstojný a klidný, aby strany protivné nebyly zlehčo
vány, sesměšňovány, aby jejich stoupenci nebyli insultování a skandalisování.
Tam, kde se zvedají pěstě, prchla rozvaha, klid, úcta i sebeúcta. Volební boje

mají býti zápasy idei, programů, při nichž na váhu padají rozumové důvody a
nikoli rozpálené vášně. Doufejme, že ony vážné hlasy přece aspoň částečně prů—
běh schůzí zmírní, a soužití i agitaci jednotlivých stran učiní snesitelnějšími.
Gladstone pronesl prý okřídlené slovo: »Demokracie je nutna všude tam,
kde aristokratie nedbala své úlohy.: Ale demokracie, pravá., trvalá a úcty hodná
může trvati pouze tam, kde každý svéprávný občan osvojil si něco z onoho ari
stokratického ducha povýšenosti a snášelivosti, taktu a vyššího rozhledu, který dříve
oprávňoval privilegovanou, vyšší třídu k řízení statu. Každý osvícený demokrat
musí se snažili .býti aristokratem ducha. —
Že by oproti naší straně ostatní politické strany měly potřebného taktu, toho,
bohužel, nelze nikde spatřiti stopy. Daly nám jméno »klerikalismuSc, ajcho smysl
naplnily tím nejhorším, co se jen dá mysliti. A svorně všechny strany zápolí
v šíření hesla: »Klerikalismus toť naše největší nebezpečíh Zostonzením, nikoli
vyvracením našeho programu, chtějí nás udolati. A v tom svorně tutéž píseň
hudou mladočeši jako národní socialové s nimi pro nynější volby- koalování, re
alisté, statoprávní radikalové i socialni demokraté. Pokrokově učitelstvo v tomto
pestrém orchestru má první hlas. I naše vlastenectvíje bráno v pochybnost. Žádná
obět, kterou my katolíci ať v minulosti ať v přítomnosti jsme přinesli, žádná naše
práce není veřejné a ofňcielně uznávána. Ani nejváženější mužové nemají odvahy
veřejné se nás zastati a zakřiknouti na cli ntrhače, protože se bojí, aby po nich
nebylo hozena slovo: klerikál. Toho lekají se více nežli šípu, jedem otráveného.
A když tak všichni jsou v politickém boji proti nám, co z toho vyplývá
pro nás? Všichni svorně proti společnému nepříteli! Všichni jsme vyznavači Kri
stovi, všichni katolíci. Nuž spojenými šiky proti nepříteti církve! At křesťanský
social, at katolicko-národni stoupenec, zapomeňme odstínů svých programů, pra

cujme svorně a jednotně! Naši nepřátelé zapomínají celýchprogramů; proč
bychom my měli neústupné trvati na požadavcích, druhořádných a navzájem se
nepodporovati?
Pracujme svorně, ale též důstojně! Vždyckyčistými a poctivými zbraněmi.
Každý úskok a každá nepoctivá hra v dějinách se mstí. Katolické zásady pro
svoji osvědčenost, starobylost a povýšenost žádají zápasu důstojného.
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Velký myslitel anglický, nábožensky založený John Ruskin ve svých »Sedmi
světlech architektury: krásně poukázal na to, že mohutná a podivuhodné díla
středověkého stavitelství možno si vysvětliti jediné mohutným rozmachem nábo
boženskomravních duševních sil, které v lidstvu vysoko zaplály. Sedmi světly
duchovního života: duchem obětavosti a pravdivosti. poslušnosti a ideálu, zbož
nosti a lásky, a duchem charakteru. I nám je budovati mohutnou stranu kato
lickou těmito silami. K ní je potřebí lidi vychovávat, protože pouhé trase vítr ne—
zdaru jako plevy jednou odnese; a jenom to, co solidně a poctivě bylo zbudo
váno, přetrvá všechny fase politiky.
Církev vyšla očištěna a posílena z bouři daleko horších nežli'jsou rafňno
vané útoky nynější. Jenom pracovat, přičiňovat se a při tom doufat v pomoc
Boží. A potom s důvěrou, poctivýmí zbraněmi opatření můžeme se dáti v bojl

r.

Účinky rozlukového zákona na církevní život ve Francii.
(Podává Prot. Dr. LUBOMÍR PETR)

Při dosazováni duchovenstva jsou výhody nabyté volnosti neipatrnější.
Za dřívějších poměrů měl stát na obsazování církevních úřadů nemalý vliv, jenž
za přibývajíciho proticírkevního smýšlení přirozeně uplatňován byl často na škodu
duchovenstva, opravdu církevně smýšlejícího. »Jen si představte. praví Heřman
Platz, »že muži jako Combes a Clemenceau měli hlavní slovo v osazování stolic
biskupských.:
'
Taine v »Les Origínes de la France contemporaine. Le régime modernec
to přiznává nepokrytě. »Nejdůležitějším prostředkem státu (zasahovati do věcí
církevních) jest právo jmenovali biskupy . , . Stát chrání se jmenovati kněze
vynikající, podnikavé, energické . . . Ježto jsou nesesaditelni, mohli by státu
způsobiti mnoho rozpakůc . . .
Rozlukovým zákonem toto účastenství statu padlo. Pastorálni horlivost,
sociální činnost, organisační schopnosti nejsou již francouzskému duchovenstvu
na překážku v postupu. Jmenování farářů přísluší jedinému biskupu; osazování
stolců biskupských děje se způsobem, jenž zůstavuje kurii naprostou volnost.
Naše biskupské semináře zvány jsou ve Francii velikými, naše studentské
konvikty malými. Rozlukovým zákonem připadly seminářské budovy se vším
zařízením státu nebo obcím. V souhlase však se zákonem z 12. července 1875
a 18. března r. 1880 prohlásil ministr kultu cirkulářem ze 7. prosince 1906 (tedy
po rozluce), že veliké semináře mohou nadále trvatí jako soukromá. učiliště theo
logie a věd s ni spřízněných. — Biskupové nelenili; sestoupili se ve »Spolek
velikých seminářů,: rekonstruovali je dle nových norem a zajistili jim s větší
nebo menší nesnází jejich existenci.
Hůře bylo však s otázkou kněžského dorostu.. Jako v jiných zemích,
i ve Francii většina kněží pochází z rodin selských nebo řemeslnických, jichž
praktický smysl jest značnější než u kteréhokoli stavu jiného. Dokud kněžský
úřad vedle vážnosti zajišťoval ne sice skvělé, ale přece obstojně živobytí, při
hlašoval se z řečených stavů dostatek kandidátů. Jakmile však stát církev všech
prostředků zbavil, praktičtí tito lidé pochopitelně pozbývali chuti věnovati se
stavu, jenž po dlouhém studiu nezaručoval jim ani bezpečného opatření. Poněvadž
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však počet seminaristů klesl měrou, jež všecky obavy převyšovala, bylo nutno
od samého počátku k tomuto nebezpečenství přihlédati a vhodnými prostředky
je mírniti. Za tím účelem utvořeny byly spolky »Oenvres des Vacations et des

Seminaires;

jež vytkly si za úkol, modlitbou a propagandou smysl pro stav

kněžský šířiti, stipendia & potřebné obnosy k vydržování seminářů opatřovati
atd. Všecky semkly se ke vzájemné pomoci ve Fédération nationale des Oenvres
des Vacations et des Seminaires, jejíž orgánem jest věstník >Le recrntement
sacerdotal.< Jejich úsilí podařilo se docíliti větší návštěvy malých seminářů, jež
opravňuje k naději, že nedostatek kněžstvo. jest jen přechodný a že počet
seminaristů nyní na polovici ztenčený, časem zase vzroste.
O nynějším nedostatku kléru učiníme si pojem ze sdělení versaillského
biskupa Gibiera: »Máme přes padesát far, jež by měly míti po jednom nebo po
dvou kaplanech & jež jediným, prací přetíženým farářem jsou spravovány. Asi
dvacet far má po dvou kaplanech misto pěti, šesti. Zřizujeme na různých místech
naprosto nezbytná bohoslužebná střediska. Kde však vzíti kněží ke správě
jejich? Na venkově mají téměř všichni naši faráři po dvou, třech i čtyřech

farách.
Neochota, s jakou veliká část francouzského lidu se staví k dobrovolným
příspěvkům na živobytí duchovenstva &na náboženské potřeby, rapidní poklesnutí
počtů kandidátů kněžství, jakmile kněžství nezaručovalo dost jistého opatření,
osvětlily velmi intensivně odcizení lidu církvi, a dávaly podnět k přemýšlení,
čím toto odcizení bylo způsobeno'. Francouzský klerus začal zpytovati svoje
svědomí.
Ve Francii bylo od staletí ideálem seminářské výchovy vštípiti příštím
kněžím mínění, »že jejich místo jest u oltáře, na kazatelně, ve zpovědnici, u lože
nemocných a nikde jinde.: Veřejné mínění přirozeně podporovalo tento názor,
jimž duchovní a pozemské věci byly rozlučovány, a jímž kněz v mnohých
věcech od lidu byl vzdalován. Ve století sedmnáctém nebyly škody této passivity
kněžstva tak zřejmy. Ale když ve století osmnáctém encyklopedisté začali šířili
své známé ideje, a ve století devatenáctém různí sociální reformatoři a romano
pisci začali v širokých vrstvách lidových svou revoluční činnost, tu arci kněžstvo
spokojila se velmi málem, dalo-li se zatlačiti do postavení pouhých vykonavatelů
bohoslužbu Napoleonovým konkordátem z r. 1801 stalo se kněžstvo jakousi
duševní policií; úředníkem, jenž státem byl placen,.a především sloužil státní
myšlence, imperialismu. Když se kněz později ještě ke všemu zahalil v uzavřenou
povýšenost, navykl aristokratickým způsobům, vyhledával styk se šlechtou
a pěstoval monarchistickou politiku, lid začal v něm spatřovati spojence bohatých
a mocných, ochránce privilejí a zajatce určité třídy lidí, a míjel ho, ba i ne
náviděl.

»Francouzský kierus,c dí citovaný již biskup versaillský Gibier, »jenž svým
vzděláním asvým úctyhodným životem předstihuje klerus mnohých jiných zemí,
má daleko menší vliv nežjeho belgičtí, němečtí, američtí druhové. Proč? Poněvadž
tvoří svět pro sebe, kastu pro sebe, místo aby postavil se do širokého proudu
lidu. Proto ho také národ nechává stranou.: A biskup soissonský, Péchenard:
»Znali jsme tento kněžský typus, dědice zvyků století minulých; byl sice úcty
hodný ve vážnosti, s jakou vystupoval, ale jeho ideálem zůstalo býti stále
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semínarz'slou, t. j. člověkem ve své cele uzavřeným, jenž v určitou hodinu si
své církevní hodinky pomodlí a přesně funkce svého svatého úřadu vyplní.
Přijal láskyplně každého, kdo se k němu přiblížil, ale nepřišel dřív, dokud nebyl
volán. Vyhýbal se styku se světem: . . .
Rozluka církve od státu jako bleskem osvítila pochybenost toho počínání.
Ale rozluka církve od státu nutně způsobila v té věci i příznivý obrat.
Biskup i kněz, rozlukou stálého příjmu zbavený, z biskupského paláce
a z farní budovy vyhoštěný, uprostřed lidu. v soukromém příbytku bydlící a na
lid odkázaný, musil sc nutně s lidem sblížiti a najíti k němu cestu.
Finanční organisací jest toto sblížení rovněž podporováno. Příspěvky na kult
jsou dnes duchovenstvu nepostradatelny, a jejich výše velmi často závisí na

intensitě osobních vztahů. Častější styk s lidem však seznamuje duchovnísjeho
slabostmi a přednostmi, a tvoří tak podmínku účinnějšího působení. Pohled do
duchovní bídy -lidu materialismcm prosáklého překonává i největší passivnost
a vyvolává větší horlivost pro práci i k jeho prospěchu.
Naopak, též lid ke knězi, jenž sestoupil do jeho středu, jenž věc lidu
přijal za svou a upřímně pro ni pracuje, ke knězi ozářenému gloriolou chudoby
a odříkání nabývá zase větší důvěry. Vidí-li lid v některých dioecesích, že jeho
kněz jako jeden z nejchudších osadníků jen v neděli popřáti si může kousku
masité stravy, pak pochopíme slova některých biskupů, že rozlukou církve od
státu čistě náboženské poměry se spíše zlepšily. »Náboženství lidu bude teprv
tehdy předním zájmem lidu, bude-li zájem o lid zákonem duchovenstva,: napsal
takřka věštecký arcibiskup de Boisgeliu r. 1803 zemřelý.
Biskupové také většinou chápají svůj nový úkol a uznávají potřebu nových,
intensivnějších prací zvláště na poli sociálním. »Kdežto v pokoji a bezpečí let
konkordátních věnovali jsme se výhradně službě svatostánku, nadešla nyní
hodina, abychom se zaměstnávali skutky sociální pomoci,: napsal arcibiskup
Fuael v předmluvě k »Derniěres anne'es concordataires. Nebo poslyšme vřelá
slova bayonnského biskupa, Gieura: »Prosíme pány faráře, aby horlivě ujali se
příležitosti náboženské organisace, aby všechny své osadníky vyhledali a o vý
znamu jejím je poučili. Musíte vejíti ve styk se všemi věřícími. Byla nám učiněna
oprávněná výtka, že žijeme mimo lid, neznáme ho již, a lid nezná nás. Kněží,
kteří byli přinucení navštívili rodinu po rodíuě, učinili v naší díoecesi objem/,
jež uvedly je u opravdový úžas. Všechny přijaly je vlídně; ily, a snad ly zvláště,
jichž nepřátelského smýšlení se nejvíc obávali. Radost z návštěvy duchovního
v jejich příbytku vyloudila čackým dělníkům, mimo něž kněz na ulici nevšímauě
chodíval, slzy pohnutí. Často bylo knězi kajícně bíti se v prsa. Často byly učiněny
objevy, jež při větší kněžské horlivosti nebyly by bývaly možny. Na dobré vůli
u těchto lidí nechybělo, ale čeho se nedostávalo, byla přítomnost asrdce kněze.
Sedával zavřen ve své farní budově! Budiž požehndna rozluka, budiž požehnána
chudoba z ní plynoucí, jest-li že nám znovu získá duší lidu/c Ideálem kněze
není již dle biskupa Lobbedey, čekati jen ve stínu oltáře až věřícík němu přijdou;
vodítkem jeho konání budiž příkaz evangelia: »Ile, ezile iu plaleas; jděte na
cesty, kudy ti chodí, jichž poučení a záchrana jest vaším úkolem.<

betonovou

(Dokončení)
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Górres, jakožto publicista a mystik.
'1776

v Koblenci 1- 1848 v Mnichově.)

(Podává JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta)
(Pokračování)

Tehdá na konci r. 1799, když Górres navždy opustil politiku praktickou, jsa
dosud pod vlivem ideálů osvícenství, domníval se viděti nezdar revoluce v tom,
že povznesení francouzského národa nepředcházelo »přiměřenévzdělání jeho ducha—.
Cíl pak, který již dávno měl ve své mysli, byl »založem' říše vzdělání a mravů
Vzdělání bylo mu ještě dlouho potom hlavním cílem & pákou politického po
kroku. R. 1820 uvažuje ve své vízuischland n. d. Revolution:, jak Prozřetelnost
zaplavila zpuchřelé státy přívalem barbarů a oběerstvila váznoucí život z dola
nahoru novou krví. »Ale tyto studnice netekly již tak hojně od té doby, kdy
kultura staré lesy vymýtila a pluh zkypřil člověku divokou zemi. Kultura otevřela
spojení s novým světem, který nahražuje onu vysýchající sílu přírodní silami
duchovními a při změně států skýtá své služby. Je to tajůplný své! ideami, který
dle starého učení naplňuje nekonečnou hloubku říše duchové a vylévá své světlo
do všech propastí vezdejšího světa a oživuje všecky tvory.
Zvláštní to obrat a pro Górresa význačný. Bezprostředně již propuká tu zá
liba ve fantastické mystice, v kterou duchaplný tento muž rád se stápěl, zapomí
naje tytýž i politiky. Táž záliba vedla jej na prahu mužného věku zahloubati se
do vědeckého studia mythů národů, a byla pohnutkou, aby jako stařec vydal
proslulou křesťanskou mystiku (»Die christliche Mystika), o níž obšírnějí pojed—
náme

na konci. ——

Zanechání praktické politiky, odvrácení se od Francie, zastavilo sice pra
ktickopolitickou sílu Górresovu, ale jinak osvědčilo se pro něho blahodárným.
Neboť vedlo jej k oddanosti k domovu, navrátilo jej vlasti. Již ve zmíněných
»Resultate meiner Sendung . . . . odmítá názor 0 »přirozených hranicíchc, jímž
Francouzi rádi odůvodňovali dobytí Rýna a uznával naproti tomu rostré hra
nice:, které vloženy jsou »ve vnitřní morální přirozenosti: různých národů a
zvláště vyznačeny jsou »územím stejné řeči:. Tím vřelejší zájem měl pro ná
rodní život Německa, čím více se hroužil ve své vědecké studie »v romantickém
kroužku: svých pratel, jehož byl členem. Původní síla německého národa, roz—
manitost jeho-vloh, hluboká tvořivost strhly jej, že všecky jeho myšlenky, všecka
jeho přání a naděje odnášely se jen k Německu, a. on stal se v době válek za
osvobození hlasem svého národa, mluvě z nitra nejhlubšího národního citu.
Obraceje však pozornost k domácímu lidu, poznával znenáhla, jak dosud
bídně bylo postaráno o lid, jímž osvícenství zhrdalo. Jeho oči otevíraly se pro
lid. V neporušeném lidu, jak v Německu ještě žil před jeho očima, učil se znáti
zřídlo, jež “usobě tají všech; životní a omlazovací síly lidské společnosti, mocného,
čistého nositele a vzpruhu národního zdaru. Píše v červnu r. 1814: »Když ne—
dávno ještě Německo leželo v hlubokém ponížení, když knížata sloužila a šlechta
honila se po cizí slávě, duchovenstvo jednalo o své zásady, učenci obětovali pří—
neseným modlám, zůstal sobě věren jediný lid, jenž v širším smyslu opět skrývá
v sobě zrno všech stavů a chátru všeho druhu od sebe vylučuje, a uchoval pečlivě a
dobře svou vlastní bytost a své vrozené smýšlení.<
A když ponenáhlu mlha předsudků osvícenství se rozptylovala před jeho
očima, počal konečně správně nazírati na onen životodárný a dějinný zjev, jímž
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dosud zhrdal, a který ve svém záští a osvícenské domýšlivosti nazýval »popstuímc.
R. 1814 píše v »Reiníscher Merkuru: »Tací, kteří druhdy právě proti hierarchii
se postavili, nyní z plna srdce k ní přestoupili; neviděli již rozvázanosti posled
ních časů, nýbrž velebnost minulosti, ani nedokonalé tvářnosti zevnějšku, nýbrž
výbomost vnitřního jádra.. Poznávali, že tato vnitřní bytost je věčná, která vždy
vítězně vyjde z každé bouře časů, protože je nepomíjející a nezávislá na změně
nahodilé; přesvědčili se, že to zlo, které s ní bojuje, udržuje se toliko nad beze
dnou propastí pýchy a proto nese v sobě zárodek své zkázy a zkáze neujde.
A jak soudili, tak se stalo; slunce opět stojí ve staré skvělosti na nebi, a mrak
jedovatého kouře musil snésti se na zem.:
To trojí: Vstup v národní život Německa, styk s lidem, pohled v podstatu
církve, Górresa zcela přetvořila; a on užasl nad povrchností osvícenství, jímž se
dosud byl spokojoval. Dřívější předsudky, abstraktní a liberální myšlení, mate
rielni smýšlení, které se skrývalo pod rouškou třpytných frasí, vzbudilo jeho od-.
por.»Co nám bylo dříve společným dobrem jako sluneční světlo a vzduch života,
to jsme roztrhali a rozplýtvali, a nyní bídně živoříme při svitu svíčky v mephiti
ckém vzduchu. Mimo to vzňal se u nás boj, který bez ustání vede naši cham
tivost dále a dál, že jeden druhého lstí hledí předstihnouti. Všecky vyšší ná.—
roky umíme odbývati zásobou vznešených, krásných slov a v klamné perspektivě
dovedeme si malovali všecky ctnosti, kterých nemáme.:
Tím rozhodněji učinil si pravidlem pro budoucnost tuto formuli: Původ pří
tomného hledati v minulosti, starobylé podání ctíti, potřebné nové na ctihodné
starobylé navazovati a z toho čerpati věčně svěží idealismus. R. 1814 píše: »Tato
.doba uvykla si ve své domýšlivosti bible, zákonníky, ústavy, filosofie, vše přes
noc vytvořiti . . . ovšem, aby na večer zase pluh přes to jel. Po tolika létech
mohli jsme se konečně již-nasytiti toho prázdného umělkování obláčků dýmo
vých a opět vrátiti se na hradby, kde stojí tolik začaté práce, která čeká naší
ruky, aby ji dokonala.: Tak zaujímal střed mezi těmi, kdož byli nepřáteli novot
vůbec, a těmi, kdož byli revolucionáři. »Nemyslí se na to, že celá století praco
vala na. takovém díle (t. ]. ústavě), že musí vzejíti a růsti znenáhla, z nitra ná
roda, & znenáhla ve své činnosti síliti a se zakořeniti jako dub, který třeba i sto
let potřebuje ke svému vzrůstu . . . Nedomnívej se nikdo, že je s to, ze své do—
mýšlivosti a obratem ruky dáti národu ústavu novou, dosud neznámou; bude
to všecko jen francouzský krám, košilka a kabátek, který sedmkrát za týden
změní, ale nebude to žádný chrám dobře a pevně zbudovaný, který by celý
národ v sebe pojal a hostil.: A jinde píše: »Je dvojí zlo, jež hledí másti dějiny
v jejich klidném průběhu. Za prvé šlendrián, který se ohlíží stále nazpět, ducha
prázdná lenost, která hledí udusiti všecku sílu v nově navržené formě. Druhé
je bezuzdné předstihování daleké budoucnosti; je to divoký, bludný duch, který
hledí přeskočiti staletí jako dny, neurčité anepravidelné těkání.c A jindy: »Nemá
se v jakýchkoli osvícenských myšlenkách shledávati směšným, co je skutečně
dobré a řádně, a také ne z pověry to, co odumřelo, zaniklo, násilně chtíti opět
zaváděti.< I toho bludu musíme se sprostiti, že by se dalo znovu zavésti, co mi
nulo a zašlo. Ale kdo má názor časový, kdo patří na minulost, přítomnost a bu
doucnost jako na celek, nebude se oddávali takovému bludu, nýbrž bude viděti
jen organický 'výtvar posledního z obou prvních, jenž dalek jest jakéhokoli ná
podobeníc atd.
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Tato duchovní evoluce, kterou Gorres prožil od svého uchýlení se do sou
kromí až do tohoto okamžiku, ukazuje nám jej v mužné zralosti a plnosti bo
hatství jeho ducha. A při tom srdce měl na pravém místě. »Chladná, nesdílná
nesrdečnost, která všemu lidskému zápasu o pravdu a pokrok je apatícká ajen
odsuzující slova pro všecko má, vzbudila v něm výčitky a rozhořčení..
ím vážnější byla jeho mužnost, tím hlubší také jeho mravní přesvědčení.
Na základě mravním viděl závislost zdárné politiky a zdárného státnického umění.
Zřel jasně, že v politickém hnutí jeho doby nejedná se jen o vybojování po
kroku, svobod a práv, ale i což důležitější, o nové povinnosti, jež občané pře
vezmou a rozvoj společného národního ducha. Proto píše v »Teutschland u. Re
volution:: »Jako ve vnější mechanice přírodní sily platí za nezborné a za poše
tilost se pokládá jednati proti nim, tak nemá se zapomínati, že i v duchovně
politické (mechanice) mají se uznávati zákony, jež s oněmi fysickými stojí na
stejné výši a jichž každé přestoupení se neúprosně mstí . . . , že práva i povin
nosti, svoboda i poslušnost, dávání i braní vzájemně se podmiňují, že každý ná
silný čin žádá opačného, že opomenutí nařízeného dobra rovněž jako zločin se
trestá, jako konání zakázaného zla atd. Všecky tyto ethické zákony musí se
ve společnosti uplatňovati s jistotou matematických axiomat, ony- musí ji pro
niknouti ve všech jejích elementech jako všeobecně nezvratné maximy (zásady)
— pak může jíti bezpečně vždy za svým instinktem; ať svou ústavu založí na
základě (jakémkoli) . . . jen tehdy, kdjž občanská ctnost se stala jedinou státní
moudrostí, má tento mechanismus svou duši a jen tehdy jako organické tělo se

zachová a uhájil
Z tohoto povýšeného stanoviska odmítal systém francouzský konstituční a
parlamentní. Nikterak se neudrží a neuhájí stát nové doby »jestliže, předpoklá
daje, jak známo, špatnost všech lidí, dle obvyklého předsudku dnes zvláště ve
Francii myslí, že nalezne surrogat nedostatku poctivosti ve tormě a jejich kau
telách . . . a tak ježto jeden pokus za druhým zklame, honí se v morálním světě
po íantomu ještě bezpodstatnějším, než v mechanice perpetuum mobile.: Tento
»hrozný bludu vznikl »z nejhlubšího materialistického názoru: který je vlastností
Francouzů v politice právě tak jako »systém požitku a známé samolásky jejich
od dob Helvetia. Ale právě proto, byt i Němci na něm měli podíl, je to přece
jen zmatení jednotlivců, který nezapustí nikdy trvalých kořenů v ethickém smý
šlení národa.
Ovšem že i Górres chtěl ústavu a lidové zastoupení v německém státě, za
řízeném dle ducha německého. Úkol lidového zastoupení nastínil již r. 1814, kdy
pravil: »Budoucí německá ústava bude dle potřeby zdržovati a zrychlovati, mir
niti & zvyšovati a tak vyrovnávati všecky vnitřní nesrovnalosti. Udržovati bude
ve veřejném životě výměnný styk vzájemných výkonů v povinnostech a právech
a ono svobodné pro a protipůsobení, které jako dech života vane massou jinak
mrtvou.: >Činíme-li veliké nároky na knížata a jejich rady, pak nemenší poža
davky sluší klásti sobě samým . . . Každý hleď nejprve sám sobě uložiti míru,
aby jeho osobnost se jevila v pravé lidské podobě a nikoli v podobě zžírajícího
plamene. Krotme nejdřív v sobě divokou směs pudů a vášní, aby sama panský
zuříc, neporoučela. Pěstujme urozenost své bytosti, v prsou zmužilost, statečnost,
sílu a rozhodnost, spravedlnost, odříkání, mrav a řádnost. V hlavě necht bytuje
pravá zbožnost a poznání vyššího světa, odevzdanost v řízení moci, která vše
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spravuje z hlubokých tajů skrytosti, vědomí vyššího zákona, který všecky udá
losti k sobě pojí a trvalý zázrak dějinami skvěle představuje; konečně přesvěd
čení, že jen dobré jest samo sebou trvalé, vše zlé však nicotné a pomíjející.
Slovem, aby každý o svůj dům se také staral, kdo činí návrhy na zlepšení státu;
nebo poměry domácí jsou základem všeho občanského.:
Po válkách za osvobození svolaly mocnosti, jež se účastnily války proti
Napoleonovi, na den 14. září r. 1814 do Vídně kongres: diplomatů. Ale tento ví—
deňský kongress a knížata sama svou sobeckostí a posléze i lid svými demago
gickými choutkami zklamal veliké naděje Górresovy, jež kladl ve dny přemožení
Napoleonova. Zlatý věk se nedostaví. Ale on nezoufal. Tím hlouběji kladl své
naděje do věčnosti, doufaje, že přece Německu »“vzejde dobré světla a pak »vše
dobré utéšeněji se zdaří.- V úvaze o třech poslednich stoletích piše: »Třeba satan
mnohý kámen snesl, stavba bude přece jen domem Božim.< A v »Reínischer
Merkura: »Od té doby, co vina starého světa smířena, zdá se, že nemají celí ná
rodové zahynouti. Čas od času bývá nahlédnuto do jejich dlužní knihy. a po
třebná hřivna přidána na váhu, a tu národ zase omlazen vstupuje v lepší po
době v dějiny.—

To jsou všeobecně obrysy činnosti Górresovy. Jimi zaujímal význačné sta
novisko v koloběhu mínění a stranictví své doby. Snaha urovnati protivy mezi
minulostí a přítomnosti, mezi vládci a lidem, mezi jednotlivými stavy a rozmani
tými ideami své doby, a to pod zorným uhlem umírněnosti, to jej vysoko po
vznášclo nad obyčejný život stran sjejích sobectvím, nadutostí a kaceřováním
protivníka.

(Pokračování)

paní jest zlatoc, a třetí opět tvrdí s trochu
silnou hyperbolou, že jeho manželka, »mi
lována jest od obou zemlc (od obojího,
horního i dolniho Egypta).
Na každý způsob byl mezi manžely dů
Zivot ženy a rodiny na Nilu za doby
věrný, vroucí poměr, spočívající na věrnosti
pyramid.
a lásce. V plastickým výtvoreeh zřejmě
(Napsal Dr. Pčrtner.)
se to jeví. Bývají li muž se ženou zobra
zeni, vidíme vždy, jak žena něžně svoji
(Pokračování)
ruku vine okolo krku anebo kol ra'mě mu
Zvláště mnoho platila vživotě rodinném žova. Často stojí také ještě i dítky vedle
u Egypťanů matka.
Na náhrobcích, so sedadla rodičů, anebo nejmladší dceruška
chách, na sarkolazích a stěnách hrobních jest skrčena pod židlímatčinou. Pěkná sku
čteme vždy při udání původu zemřelého pina tohoto způsobu jest v berlínském mu
jméno matčino. Kdo byl otcem, dovídáme seu.
'ay ptah, kněz boha Ptah-a, sedí
se jen zřídka anebo vůbec ne. Na př. stojí uprostřed; po levé jeho ruce jeho man
tam: rNed'emu-sueb, dcera Sat-Hathoryc. želka, »Paní půvabu, líbeznosti a láskyc,
anebo »Auchčrc, syn »Neb-onetyc, »Sebek po pravé jeho ruce jeho dcera »En'euhayc.
reda, dcera »Sentyc a podobně na četných Matka a dcera vsunují Svá rámě pod rámě
místech.
otce a manžela. Dvě menší ňgury před
Úcta a láska, jíž požívala žena u svého stavují jeho druhou dceru a syna. S na
muže, jevily se v nejnežnějších názvech, jež dšením ještě dnes slyší každá žena napo
milující mužové dávali svým ženám. Tak menutí, které dal Ptah-hotep manželům své
nazývá jeden svojí životní průvodkyní npaní doby. Nalézá se v Papyrusu Prisse, řádek
půvabu, líbeznosti a láskyc; jiný zase li 9.—ll. a zní: »Jsi-li moudrý, starej se o
chotí své lepší polovici nazývaje ji: »Pal— svůj dům, zvláště o ženu, když má. dítky,
mou lásky pro jejiho mužec; anebo vMá živ ji, šat ji, zdob jil Dej jí voňavky, obe
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veseluj, dokud živ jsi. nebot ona jest statek,
který svého majitele má býti hoden a dů
stojen. Nebuď tyranem, přívětivost více
působí než násilí; veselý jest potom její
dech, a veselé její oko, které ona v zrcadle
vidí. Nechat ráda bydlí v tvém domě a s
radostí a láskou \? něm pracuje-.
Tak hlásají nápisy lásku a vroucnost
v životě rodinném. Pohnutlivé vyznání
vdovce, které se nám zachovalo v jednom
Leydenském papyrus—u (Číslo 371) po
tvrzuje nám to znovu. Žena jeho »Anch'erec
umřela, a brzy na to pozůstalý manžel
těžko onemocněl. Pravděpodobně na radu
mega (hvězdopravce) napsal truchlící vdo
vec psaní »moudré duši Anch'eryc, a po
ložil je na hrob své manželky, kterou, jak
se nemocný domníval, měl usmířiti. Píše:
»Co jsem Ti zlého učinil, že teď jsem tak
nemocen?
Od té doby, co jsem se stal
tvým mužem, až do dneška — učinil jsem
něco proti tobě, s čím bych

měl se skrý

vali? Byla jsi mojí ženou, když jsem byl
mlád a byl jsem u tebe. Pak jsem spra
voval různé úřady a byl jsem u tebe, a
neopustil jsem tě a nezpůsobil jsem tvému
srdci žádného hoře . . .Když jsi onemoc
něla, byl jsem tvým lékařem a připravoval
jsem ti léky. a učinil jsem vše, co jsi
řekla, abych činil. Když jsem potom, do
provázeje Faraona na jih jeti musil, dlel
jsem v myšlenkách stále u tebe a strávil
jsem tak osm měsíců nemoha jísti ani píti.
Když jsem se potom do Memlidy vrátil,
prosil jsem Faraona a odešel jsem k tobě
a oplakával jsem Tě velice s mými lidmi
před domem svýmc.
Takový poměr mohl umožněn býti jen
tím, že ve starém Egyptě muž mě! vůbec
jen jednu ženu. Byl sice na dvoře l-a
raonově »pa-him-tuc, »dům žen:; ale líšil
se zcela od orientalských haremů. Také
v rpa-him-tuc byla vlastní manželka paní
domu, což“vysvítá zjejí jmén »neb-t-an-pa,
neb-tur-paa — zvelika' paní domů:. Zá
kazu, míti více žen, nebylo. Jenom kněžím
bylo jednoženství předepsáno. zajisté aby
tím byli vzorem umírněnosti azdrženlivosti.
V jednom směru byl však manželský
život starých Egypťanů naším názorům ú
plně na odpor; totiž v manželství souro
zenců. Dle vzoru bohů Osirise a Isidy
(slunce a měsíc) bylo dovoleno, aby bratr
vzal si za manželku svoji sestru. Tato man
želství byla častá, zvláště v rodině králov
ské. Tak byla »červenolícíc Neit-aker
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(Nitagrit), ktera' velkým právem nazývána
bývá Krimhildou Egyptskou, zároveň sestrou
a chotí krále Mentesuňse ze šesté dynastie . .
O Thutmosisovi (Dhutmose) z 18. dynastie
čteme, že krátce před svou smrtí svou právě
plnoletou dceru Hatasu (Hatsepsu) učinil
spoluvládkyní a zároveň ji k zajištění ná
slednictví zasnoubil s jejím mladším bratrem.
Když tento, Thutmosis II., brzy zemřel,
vládla Hatasu energicky a šťastně a uměla
silnou rukou vasaly ethiopské a syrské v
poplatku udržeti. Podnikla velkolepé vý
pravy do zemí kadidla u Rudého moře.
Její mohutný chrám mrtvých v »Der el
bahric, na západě Thcb, ještě dnes svými
zříceninami hlásá velikost královny, kterou
Erman nazývá egyptskou Kateřinou II. V
berlínském museu vidíme sochu jejího mi
láčka Senmuta, který se chlubí, vžc jeho
panovnice velikým ho učinila, před oběma
zeměmi nejvyšším z nejvyšších celého

Egypta..
Její mužský charakter jest na její so
chách znázorněn silným plnovousem!
S obezřetností a chytrostí počínali si

staří Egypťanépři uzavírání manželství.
Písař Ant dává svému synu ponaučení:
»Měj se na pozcru před ženou, kterou v
lidu nikdo nezná. Podobá se hluboké vodě,
jejíž přítoky jsou neznámý. Ožeň se s
mladou ženou, a když se oženíš, buď pří
větivým a vlídným ke své ženě. Jest mnoho
lidí, kteří nevědí, že muž neštěstí přivádí
do domu, poněvadž domu neumí říditiu.
Starý manželský praktik za naší doby ne
mohl by chytřeji mluviti! — Zákonem a
náboženstvím bylo manželství naporuěeno.
Romantický život lásky a šťastný stav za—
snoubení obyčejně ptedcházeli sňatek. Ještě
dnes prozrazují milostné písně z roku 2000
až 3000 před Kristem tajemství dívčích
srdcí ve šťastné, požehnané zemi nilské.
Ani na obrazech, ani v nápisech nena
šly se dosud doklady, že by se sňatkem
zvláštní obřady byly spojeny bývaly. Dá
se to však tušiti při důležitosti a svatosti
manželství u starých Egypťanů. Pravdě
podobně spočívalo manželství ve starém
Egyptě, právě tak jako v Egyptě za doby

řecké a křestanské, na smlouvách svateb
ních, dobře a obezřetně sepsaných. Také
zkušební rok, v pozdějších dobách tak zvaný
vrok jídla:, podivné to a prozřetelné opa
tření, byl již v starých dobách obvyklým.
— Nacházíme mnohé doklady, že den
sňatku pokládán byl za rozhodný pro celý
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život. Vysoký úředník z 18. dynastie (asi
1700—1400 před Kristem) praví o sobě,
že teprve v den své svatby se stal dokona

lým, celým člověkem-. Podobné poznamky
opakují se na stěnách hrobek.
.
(Dokončení)

SMĚS

ideově pojato není dvou stavů, které by
sobě měly státi blíže, jako učitel a kněz.
r.

Jasná

chvíle »Českého Učitele-.

V úvodním článku svém z 3. května, kde
»č. U.: mluví o politických kandidaturách,
praví na začátku: »My učitelé jsme děckem
své doby, nejsme o nic lepší, nežli ona,
nejsme také o nic horší. Jsme tak v rni
niatuře celý národ. Jeho povaha a jeho
slabost zrcadlí se v nás jako v centru, mar
kantněji, a proto někdy i nepříjemněji. Ale
v národě měli bychom míti jiné postavení,
ne dávati se jen trpně strhovati vlnami
současných proudů, ale státi výše nad tě
mito proudy a třeba i proti nim. Ne se
dávati nésti a vésti, ale vésti jiné, býti
nositelem idei a snah, k nimž nejsme v pq
měru podřízeném. Uvědomovat si stále a
stále, že v touze po samostatnosti tkví ve
lika vzpruha intelligence a že každou in
telligenci ušlechtile charakterisuje snaha po

dobytí duchové samostatnostic.
Zcela v duchu pisatele, který sám dobře
ví, že jinak se píše a jinak se jedná,*)
naši učitelé přeběhli k mladočechům, od
nich jednak k agrárníkům, ]: realistům a so
cialním demokratům. Vždy k té straně, od
níž kynul prospěch — nikoli škole, ale
stavu vjeho materialních otazkach. Tomu
konečně nelze se diviti, uvážíme-li, že všude
platí »primum vivere, dein íllosol'arir. Ale
že celý program stran s touže rychlou me—
tamorfosou se přejímal, nevzbuzuje pravě
mnoho respektu. »Neda'vati se trpně strho
vati vlnami současných proudůc, to je
krásné heslo!
'koda, že právě v »Č U.:
nikdy neměli pro ně dosti porozumění. Ty
štvanice, jež »
U.: proti jednotlivým
kněžím pořádá, obíraje kde jakou zprávu
o jich poklescích, s tím úmyslem, aby zo
studil celý stav, či jak tomu říká »boj
proti klerikalismua, nejlépe ukazují, jak
. U.: »stojí výše nad proudy:. A přece
") Nevíme, zda p. dopisovatel má tu na zřeteli

p. K. Tučka,

redaktora U., který prohlásil, že

je katol. náboženství a současně je ve výboru
sdružení českých volnomyšlenka'řů. Myslíme, že
tyto dvě věci přece se jen důkladně rozcházejí.

Volný list mladé generace učitel
ské. S tímto názvem řadí se mezi ostatní
časopisy učitelské nový list, jehož lučislo
vydáno 22. dubna 1911 na Novosadech u
Olomouce. Slibuje, že zůstane ode všech
organisací učitelských úplně neodvislým,
ale že není cílem jeho stvati, pobuřovati,
nýbrž hájili zásady pokrokovosti a tudíž se
vší úporností stavěti se proti klerikalismu a
jeho snahám zpátečnickým, v přesvědčení,
že je škůdcem nejen školství, ale i všeho
našeho českého života.
Tak oznamuje »Český Učitele. Bylo by
žádoucno. aby list mladé generace učitelské
jasně nám řekl, co je to klerikalismus, aby
aspoň mladí pracovali s jasnějšími pojmy
nežli staří »pokrokovíc učiteiští veteráni.
Lueger kdysi se vyslovil, že klerikalismus
je strašidlo, které vymyslili Židé, aby se
ho lek“ali katolíci.

Bude—li však mladý list

opcrovati týmiž frazemi proti klerikalismu
jako činí nynější listy, sotva bude moci
plniti svůj úkol, že nechce štváti a po
buřovati.
r.

Religion und Charakter. Jak známý
katol. paedagogický spisovatel německý L.

Habrich oznamuje, Fr.-W.

Forster do

končil již dávno slibovaný svůj spis: »Re—

ligion und Charakter:.
„iníme na brzké
vyjití tohoto spisu, o němž ihned, jakmile
vyjde, přinesme zpravu, již nyní své čte
naře pozorny. Připomínáme zatím, že tento
znamenitý paedagog přednášel ve dnech
IS.—22. dubna 0 témže thematu na pae
dagogickém kursu ve Vratislavi a potom ve
Vídni, kde jeho přednášky vyvolaly ne—
obyčejný, ba přímo sensační zájem.
r.

Církevní

řády a. škola.

Když ve

Francii zednářské. vláda připravovala do
sněmovny návrh na zrušení škol řeholních,
byl to Fr. W. Fórsler, nyní známý pae—
dagogický spisovatel, který již r. 1901 v
německém listě »Zeitschrift fůr ethische
Kultura napsal pozornost budící články na
obranu katol. řádů a o jich významu pro
výchovu.
Viděl v nich církevní »zřízení,
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jímž člověk dobrovolnou poslušností stává
se vniterně svobodnějším, aby se vyprostil
ze svého já a překonal ztrnulost vlastní
své vůlec. »Tyto řády:, pravi Forster dále,
»nejúčinněji k tomu pomáhaly, aby lidská
vůle stala se sociální, t. j., aby byla vy
chovávána k vzájemnosti a povolnosti. »Což

nikdo nevidí, že pokora, jež na se při

jala slib dobrovolné poslušnosti, jest
sociálním kvasem prvého řádu ?: —
Když r. 1902 církevní řády byly lrancouz
skou vládou všeho školství zbaveny, napsal
Forster: »Nenalězám slov, abych se vy
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můžete čísti, mea culpa, mea maxima culpa.
Mezitím co na Anglii připadá 13 porodů,
na Německo a Rakousko 10, na Italii 3,
připadá na Francii pouze 1. Tato čísla
mluví velmi výmluvně o mravním charak
teru obyvatelstva a spolu o náboženském
jeho uvědomění. Angličan případně dí:
»My house is my castle.. Můj dům jest
můj hrad. V anglických domácnostech do.
sud žije křesťanský duch i pod rouškou re
formované víry. Zde je dosud místo pro
rodinnou modlitbu. Tím je vysvětleno velmi
mnoho.
r.

jádřil, jak odporným mi připadá toto
radikální odstranění církevní paeda
gogiky . . Mně naopok se zdá, že ne
lze dosti klásti důrazu na onu protiváhu,
kterou ona zaujímá oproti modernímu ži
votu s jeho tisíceronásobnou chtivostí. Kdy
bych byl ve Francii, dal bych své dítky
rovněž do řádových škol místo do škol
státních, nebot potud, pokud hlavní za.
stánci dnešní 'francouzské morálky budou
postupovati proti výchově řádové s nyněj
šími svými důvody, nemohl bych míti k
psychologické základně jich paedagogiky

žádné důvěry-.

Tak Forster,

který vy

chován jsa v domě otcovském bez nábo
ženství, stal se z volného myslitele věřícím
křesťanem. Naši lžipokrokoví, moderní pae
dagogové prodělávají cestu opačnou. r.

Sčítání

lidu jest již z valné části

LITERATURA.
Ethica socialis sen Sociolog'la. NapsalDr.
Jos. Kachník, prof. c. k. theol. fakulty vOlomouci.
Cena K 660. Velice horlivý pracovník na roli li
terárním, pan Dr. Jos. Kachnik, vydal opět nový
spis (287 str. ), který vydán jsa především pro
ústavy bohoslovecké a pro kněžstvo. sepsán jest
jazykem latinským. Po předmluvě, kde poodán
pojem sociologie a společnosti, pojednáno vhlavě
první o rodinně assáttu, v hlave ruhá o práci a
mzdě, a sice o pojmu práce a jeji ceně, o práci
dětí a žen, o právuupráce ana ráci, o zprostrLřed
kování práee, o době pracovní a odpo inku, one
dělnim klidu, námezdní smlouvě, o stávkách, La
sallově t. zv. železném zákoně mzdovám, vhlavě
třetí vylíčen vývoj socialismu, jeho nauka, posou

zení a právososukromého majetku, v hlavěposléze
čtvrté pojednáno o liberalismu vůbec, oliberalismu

stavu rolnickém, o liberalismu a řemesle, ob
v kancelářích statisticky zpracováno, a z achodu,
stavu dělnickém a ehudinství. Jak vidno,
něho vycházejí najevo některé méně utě není opominuto nic v obor tento spadajícího.
Uznání
též hodno, že pilně přihlíženo k pra
šené zjevy. Tak v roce 1870 připadalo
kolem 40 narozených dítek na 1000 oby menům českým aencyklikám blahé pamětí sv Otce
co nej
vatel. V r. 1900 již jen o něco více než Lva XIII. Doporučujeme vzácné totoos.díloFabian.
30, a v roce 1910 počet narozených sotva
přestoupí počet 20. Důvodem toho jsou
ovšem i vnější okolnosti, jako tělesná. po
Časová brožura ke dni 30. května,
kleslost, přivozená zvýšeným požitkářstvím
mladých lidí, nepříznivé sociální poměry,
pod názem :
jež uzavírání manželství stěžují, větší ná
maha duševní i fysická v konaní povinností
a j. Ale hlavní příčinou zjevu jest úmyslné
a raffinované znemožňování mateřství prae
Vylíčení poměrů, které bitvu předcházely,
ventivními prostředky, jichž inserování v
jakož i vylíčení bitvy samé.
denních listech rapidně vzrůstá & s ním pa
trně i jich výroba a odbyt. Liberální věda
Dle historie napsal:
takové jednání ovšem dovoluje, chrání tím
T.
].
Jiroušek, red. »Našich Listůc;
zdánlivou »zachovalost lehkomyslných lidí,
otevíra immoralitě dvéře dokořán. Katolické
Cena 16 haléřů.
náboženství takové jednání jako nemravné
a hříšné rozhodně zavrhuje &zakazuje. Kde Brožura právě vy šla nákladem Tiskové Ligy
úpadek manželských porodů takovou křik v Praze-LI. Žitná ulice č. 26 n., kde se zároveň
lavou číslicí mluví, tam na čele manželů
dává naobjednává za hotově.
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Jednotným šikeml
(Úvaha předvolební)
Taktika našich nepřátel pro nedaleké volby do říšské rady se změnila. Před
čtyřmi léty v divokém zápase volebním zatínaly se pěsti proti nám, všude hří
mavě bylo rozkřičováno: »Klerikálové jsou největšími nepřáteli národu! Je potřebí
všude je vymýtiti; potom zasvitne nám svoboda a blahobyt.: — Ale-když přes
toto'nepříčetné volání strana katolická, tehdy ještě nerozdvojená,Ízískala přes82.000*)
hlasů, a stala se tak co do svého volebního počtu třetí stranou v národě, na
stalo všeobecné divení. Toho nikdo neočekával.
K nynějším volbám proti naší straně, stojící na základě katolickém, nastou
pena jiná taktika. Taktika nevšímání a mulčování. Byl to vůdce a inspirátor ko
lísavé a náladové politiky českého poselstva na říšské radě, Dr. Kramář, který
již po léta šíří zásadu: Nemluvme o klerikalismu. Neupozorňujme na tuto strnr-u;
tím nebudeme ji nepřímo podporovati. Ona potom zhyne vlastní slabostí, jako
nemocný zmírá úbytěmi.c_ — A tento opačný system Kramářův v nynější volební
kampani nabyl vrchu. Všude táž strojená :; líčená, neupřímná neušímauost proti
straně naší. Ve městských volebních skupinách, v nichž na výboj a ochranu spo
jila se politicky nejslabší strana staročeská s »omlazenou- stranou mladočeskou
Ve volbách říšských poslanců konaných v král. Českém dne 14. května r. 1907
padlo v první volbě v 75 českých okresích: (Viz T. J. Jiroušek: Dějiny soeialního
hnutí v zemích koruny české díl 111. str. 97 a 98.)
na socialní demokraty, kteří kandidovali v 75 okresích . . . . . . 2.02. 747 hlasů,
na české liberální agrárníky, kteří kandidovali ve 40 okresích - . . . .148. 654
na stranu katolického lidu, která kandidovala ve 46 okresích . . . . . 82.156
»
na mladočesko- staročeskou koncentraci v 43 okresích . .
. . . . 80.952
»
na národně socialistickou, radikálně pokrokovou a státoprávně radíkalní
koncentraci v 54 okresích.
. .
78.413
»
:! m realistieko pokrokovou stranu v 8 okresích
. . . . . . . . . . . 10.037

sum.
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a národními sociály, všude o naší straně se mlčí. Volební provolání koalovaných
stran se tváří, jako bychom ani neexistovali. Strana agrární pak, s nimiž ve ven
kovských volebních okresích podstoupíme boj, dle staré své methody ve svém
orgánu jenom štve, nadává & podezřívá. —
Spojené strany nastoupivše novou methodu proti nám, doufají, že tímto
způsobem zdecimují počet našich voličů, že strana naše utrží početní porážku.
A nebylo by také pro ně větší radosti, než kdyby naděje jejich se splnily. Všude
jistě by rozhlašovaly za svůj úspěch, když by počet odevzdaných hlasů pro naše
kandidáty poklesl. Oslabení nebo aspoň rozdvojení naše považovaly by za největší
své vítězství.

A když tomu tak, jaká nastává pro nás povinnost? Tím horlivěji pracovati,
agitovati od muže k muži. aby počet hlasů odevzdaných pro naše kandidáty nejen
neklesl. ale značně vzrostl. Jediné tím, když ukážeme větší volební svojí sílu než
dříve, vynutíme si na svých odpůrcích respekt a uznání.
Našince zmocňuje-se hořkost a krev přímo vře, když čteme ve volebních
provoláních spojených stran,. s jakou uctivostí, respektem & dojemnosti mluví
o straně realistické, sociálně-demokratické a radikálně-státoprávní. Sjakou tklivou
lítostí před světem žalují, proč k veliké škodě na'roda nedošlo k nečistému kom
promissu s těmito stranami.
Sociální demokraty přímo by pasovaly za největší vlastence, kdyby přistou
pili k vzájemnému pojištění mandátových držav těchto stran. Jenom 0 81.000
katolických hlasů a těch četných organisacích naší strany nechtějí slyšeli.
Proto musí býti naším společným heslem: Ukázati, že tu jsme, a že s námi
počítati se musí.Zamítáme patentovanou výsadu koalovaných stran, aby ony pro
hlašovaly,_kdo k národu patří a kdo v něj nenáleží. Naši lidé vmínuloslí a pří
tomnosti pro zvelebení národa, pro ieho kulturní povznesení a humanitní cíle
učinili neskonale více, nežli všechny spolky a společky patentálních vlastenců do
hromady. Proto půjdeme i nyní svoji cestou svorně a odhodlaně.
Schvalujeme, aby všude, kde je naděje na slušný počet hlasů našich voličů,
byli postaveni sčítací kandidáti. Ať se spočítáme a poznáme svoji sílu. Dle počtu
odevzdaných hlasů budou naši nepřátelé politicky nás odvažovati a dle toho
s námi počítati. At ve volebních okresech venkovských, kde naši stoupenci man—
dáty dříve získali, ať v okresech městských, kde uměle obrozené mladočcšství
má obsazeny radnice, záložny a spořitelny, a z těchto svých bašt koná vliv na
lidi více méně odvislé, všudy volme kandidáty své!
A byt volební výbor křesťansko-sociální strany ofňcielního kandidáta nepo
stavil, nechf naše organisace sama některého svého stoupence za kandidáta sčíta—
cího ustanoví. Jediné počtem odevzdaných hlasů vymůžcme si, třeba jen skrytý
& lhostejnosti na oko maskovaný respekt našich protivníků, &spolu sami získáme
důvěru v síly své vlastní. Jenom tak budeme pracovati pro politickou výchovu
a disciplinu svých stoupenců. —
Nezapíráme si též, že osobní styky, dávné přátelství a zájmy často nám
toho či onoho kandidáta koalovaných, nás ignorujících, stran činí bližším a sym
patičtějším nežli kandidáta strany vlastní. Ale i to nesmí nás mýliti. Hlas osob
ních sympatií nutno potlačiti, a voliti svorně kandidáta strany. Křesťanskézásady,
kulturní zájmy víry a náboženství musí nám býti bližší, nežli pásky dávné zná—
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mosti a osobního přátelství. Kde jde o víru a práva její, platí vždy slova Kri
stova: »Kdo neopustí otce, matku, manželku, bratry pro jméno mé, není mne
hoden.: Ve volebním zápasu jde a programy, idey a nikoli o osoby. Proto svorně
s__
jménem našeho kandidáta k volebnímu osudí.
A ještě jedno uvažme. Naši dřívější poslanci na radě řísské byli vesměs
zvoleni až ve volbách užších, kdy vydatnou agitaci našich stoupenců a snad
i hlasy příslušníků jiných politických stran, kteří nechtěli voliti zřejmého nepří
tele své víry, dopomoženo jim bylo k vítězství. Dnes však poměry se změnily.
Politické námluvy stran nám nepřátelských, vzájemně svými programy valně se
lišících, potají již se dějí v tom smyslu,

že v případě užších voleb mezi kandi—

dáty našínci na jedné straně a kandidáty agrárními či sociálně-demokratickými na
druhé straně všichni budou 'voliíi protiinám. Našich hlasů proužší volby snad
by potřebovali, ale svých nám rozhodně nedají. Toho potřebí si důkladně uvě—
domíti. Nedáme přece hlasů svých těm, jichž strana 0 naše hlasy nestojí!
Když všichni proti nám, nwž my všichni, do posledního svého příslušníka
proti nim. Svorně a zmužile. Důstojně ale též rozhodně.
Za velkých válečných výprav starověku i středověku všichni, kdo uměli se
zbraní zápoliti, toužili jíti do boje; byli šťastni, když byli přijati v šik, a pova
žovali za hanbu, byli-li zůstaveni doma. Naší zbraní v bojích kulturních jednak
je tisk napřednášku, v době volební pak volební lístek.
Každý jej použij! Nikdo od voleb se neoddaluj! Znamenalo by zahoditi
zbraň, když by kdo volebního lístku nevyplnil a ve svém pohodlí k'urně volební
jej nedonesl. Bylo by přeběhnutím v nepřátelský tábor, kdyby kdo na lístek vo-j
lební napsal jméno stoupence strany jiné. Obojí bylo bylo zradou, spáchanou na
naší straně a na našem katolickém programu. Proto všichni k volebnímu osudí
S jménem kandidáta naší strany!
r.

Účinky rozlukového zákona na. církevní život ve Francii.
(Podává Prof. Dr. LUBOMÍR PETR)

(Dokončení)

A co nejvíce potěšuje, že nepřestává se na pouhých slovech, nýbrž že slovo
následuje čin. Příklad biskupa Keltelera, Gibbona, Manninga dochází následování.
V březnu r. 1909 za stávky v Mazametu vyhledává arcibiskup stávkující, aby
jim byl radou a skutkem (značným darem peněžitým) pomocen. V téže době
pokouší se biskup Mélissou z Blois o docílení dohody stávkujících dělníků sta
vebních s jejich zaměstnavateli. A když dělníci jeho prostředkování odmítají,
dává darem 100 fr. polévkové kuchyni, pro stávkující dělníctvo zřízené.
Když nedávno noční práce pekařů v Paříži stala se předmětem vášnivých
úvah, vydal arcibiskup pařížský, Amelie, zvláštní pastýřský list 0 této otázce a
súčastnil se i schůze, aby dělnictvu, sociálních zákonů ochranných se dožadují—
címu, osvědčil aspoň své sympatie, když nemohl jim zatím sprostředkovati účinncu
pomoc. Když Seina zaplavila Paříž s okolím, spěchal arcibiskup Arnette k ohro—
ženým místům, aby postiženým poskytl útěchy a pomoci. Neúnavný tento arci
pastýř zvláště pečuje o evangelisaci dělnic a zřízenek. Nedávno kázal sám mezi
127, a l hodinou modistkám ve farnosti sv. Máří Magdaleny. Spisy znameni
tého biskupa versaillského Gibiera, »Les deuoirs de l'hewre presented, »Jusiice
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et charitéc, »Connaíh'e notre Peuplec, docházejí) všude iza hranicemi zasloužené
pozornosti. Velmi rozšířena jest i brožura biskupa dijonského Dadolle: »Nos de—
uoirs en regard de la Question socialec. Jak šťastné jest toto působení, vyplývá
nejlépe ze špatně tajeného rozmrzení stran církvi nepřejících nad touto činnosti
»klerikální demagogiec.
Tento povzbuzující příklad biskupů dochází hojného následování mezi dioece
sáním duchovenstvem. Semaines sociales, tyto ambulantní sociální vysoké školy,
působí silným účinkem na klerus. Duchovenstvo procítá ze své liknavosti a hor
livě následuje výzvy biskupů: zakládá nebo podporuje zemědělské sdružení, po-—
jistné společnosti, lidové sekretariáty, uplatňuje své zkušenosti ve vinařství, vče-
lařství a jiných praktických oborech. Jiní seznamují se s lékařem a rozmnožují.
své znalosti lékařské, aby po té stránce sloužili lidu. Jeden duchovní má kon
cessi hodinářskou, druhý knihtiskařskou, třetí uplatňuje své znalosti ve íotogra-
fování. Pařížský farář u sv. Antonína založil za loňské povodně úvěrnou po
kladnu pro postižené (Caisse de prét aux inondés) a zachránil tak mnoho drobných
obchodů od zkázy.
Důležitost této činnosti jest tak zřejmá, že s mnohých stran pronáší se'
přání, aby k ní alumnové již v semináři byli připravování. Pak mohli by býti
dosazováni iduchovní, právně a lékařsky vzdělaní, aby i po této stránce lidu byli
užitečni. Takovým způsobem získává kněz znovu vážnosti &důvěry lidu, jemuž
demokratická výchova dala nové měřítko pro posuzování lidské práce a lidské
hodnoty. Takovým způsobem otevírá- se knězi pohled do pracovních poměrů
lidu, dosud jemu neznámých, a on nabývá práva mluviti do věcí a strasti svěře
neho stádce. Duchovní může však tímto způsobem i rozmnožiti chudý svůj dů
chod, jak to činiti chce »Sdružení kněží-dělnikůc, kteří nedávno uspořádali ivý

stavu svých výrobků.
Sociální prohloubení kněžského myšlení a konání působí přirozeným způ
sobem i zpětně na vykonávání kněžského úřadu samého. Pěknými slovy po-
ukázal na to kanovník Lande (Le Mans). jenž především naproti čistě obřadnému
pojímání náboženství postavil správný jeho výměr: »Křeslanství jest přede—uším
v čin obrácené evangelium, království Boží na zemi, jak ve společnosti, tak v jed
notlivci; učení, jež veřejný i soukromý život křesťanů proniká, v pohyb. uvádí
a vede kjeho cíli.: Jesttudíž úkolem kněze nové doby, jež nepřípadně poměrům
doby vykonávaným apoštolátem stala se nekřesťanskou a protikřesťanskou,přijati no
vého ducha a nové formy, nebo jinými slovy vrátiti se k původnímu duchu hlá-v
saného evangelia a k původním methodám.. Osobní svatost, správný život a
správné učení jest první podmínkou každého hlubšího vlivu. V činnosti pak pře-
devším to nejnutnější, pak teprv ostatni, jako v kraji, v němž missionáři působí..
Podstatnou věcí, jež stůj co stůj musí býti znovu dobyta, jest získání vlivu po-
učováním dětí a dospělých, vyhledáváním pobloudilých a používáním prostředků, .
jež jsou způsobily osobně s nimi ve styk vejíti, konferencemi, zábavou, spolkovou 
organisací, tiskem atd. Pravidelná bohoslužba padá teprve v druhé řadě na
váhu; jest sice integrující částí úřadu kněžského, ale svrchu zmíněné povinnosti
musejí jí předcházeti.
Svrchovaně důležitým prostředkem v tomto úsilí v obrození křesťanského-'
ducha ve francouzské společnosti jest kázání tím důležitějším, že náboženská ne-'
vědomost způsobila většinu nynějšího zla. »Bylo by rovněž požehnaným účinkem
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rozluky církve od státu,: dí zmíněný Laudc, »kdyby důchodů, jimiž církev nyni
disponuje, použito bylo ne tak ke zvýšení lesku obřadů a ke stavbám nikoliv
nevyhnutelně potřebným. jako spíše k šíření pravdy a ke skutkům křestanské
lásky.: Zemřelý kardinál Richard skutečně pronesl přání, aby v pařížské dioecesi
nádhera při obřadech byla zmenšena vpro pronásledování, jemuž církev jest vy'
stavena, a proto, abychom se více přiblížili duchu křesťanské rovnosti.: Podobně
proneslo se shromáždění pařížského dioecesáního výboru, aby při prvním svatém
přijímání byla šetřena v oděvu větší skromnost a prostota.
Zkušený čtenář však jistě pohřešil jednoho pole, bezjehož vzdělání všechno
úsilí o obrození ducha křesťanského by bylo marno. Jest to škola. »C'írkevněpo
litický zápas točí se nyní kolem školy,: poznamenal Rothenbůcheré) Je tomu tak
tím spíše ve Francii, kde vývoj zlaieisované školy přibližuje se zásadě: dítě patří
státu. To jest: stát _má právo vychovávati děti ve svých zásadách, necht se se
zásadami rodičů jakkoli rozcházejí.
Rozlukovým zákonem jest arci činnost duchovenstva v tomto oboru velmi
stižena. Známo jest z nedávné doby, že biskupové francouzští na velikou mrzu
tost přátel školy laické ukázali ve svých pastýřských listech na nebezpečí někte
rých učebnic a ve svědomí zakázali jich užívati.—Mnoho dobra mohou způsobiti
i zakládaná sdružení otců rodiny, jež lépe než jednotlivý otec mohou býti na
stráži, aby ve věcech náboženských zákonem zaručené neutrality státních škol
bylo šetřeno.
»Círke'v potřebuje víc škol než kathedrál.a Tato slova dijonského biskupa
Dadolle nasvědčují, jak církev francouzská uvědomila si veliký význam školy
v nynějším svém postavení. Zřizovati vlastní soukromé školy v době, kdy církev
zbavena byla svého majetku, kdy státem zrušeno bylo na šestnáct tisíc škol
řeholních, a kdy nad zbylými školami mimostátními stále visí Damoklův meč,
státního monopolu, jest arci počínáním velmi nesnadným a svízelným. Ale přes
tyto překážky vznikají v rostoucím počtu nové školy soukromé, nové učitelské
ústavy mužské i ženské, nové učitelské organisace a periodické publikace.
Přetížení duchovenstva, svým počtem k tak mnohým úkolům duchovní
správy nestačícího, dalo vznik myšlence, jež se znamenitě osvědčuje. Jest to
přibrání laických, dobrovolných katechetů, k vyučování náboženskému, kteří du
chovní správce podporují & zastávají. Zvláště činny jsou po té stránce ženy. Ve
valné hromadě »Dílo katechismuc r. 1910 bylo zjištěno, že 28.700 dobrovolných
katechistů vyučuje 140.000 dětí náboženství, a že pařížská dioecese se svými
3428 katechety a 34.700 dětmi zaujímá v té příčině první místo.
Také dioecesánz' konference a schůze, jež po rozluce církve od státu jsou
ode dne ke dni častější, zabývají se pilně nejrůznějšími otázkami pastorace, školy,
socialni činnosti, organisace a spolkového života se týkajícími. Není divu, že lid
zvedá hlavu a naslouchá nezvyklému rašení. Přihlašují se pracovníci 5 míst, odkud
toho bylo nejméně očekáváno. Čilá literatura zasvěcuje do sociální otázky, do
method jejího řešení. »Semaine reltgieusec ze dne 3. dubna 1910 konstatuje
radostně, že počet »sociálních katolíkůc, t. j. lidi pracujíeh na obnově křesťan
ského řádu, se utěšeně množí a Albert de Mun mluví o roztoucí intensitě, s jakou
klerus po rozluce církve od státu na poli sociálním pracuje. Tím arci není ře
1) Rothenbiicher: »Die Trennung von Stunt und Kirchec, Mnichov 1908.
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čeno, že dnešní křesťanství musí se omeziti jen na činnost sociální, nebo že musí
se státi evangeliem jen chudých lidi. »Nikoli, jest jen třeba jeho obzor rozšířiti,
jeho methody času přizpůsobiti, jeho energii probuditi, aby duše lidské zase a
úplně vstoupily do ohniska moudré správy duchovní.; Naděje po špičkách již
kráčí krajem. »Jsem přesvědčen,: praví biskup Dadolle ve své brožuře »Nos
Deuoirs en regard de la Question socialec, »že jdeme, ne li politicky, aspoň se
ciálně lepší budoucnosti vstříc . . . Několik listů papíru, »zákona zvaných, od
loučilo církev od státu; ale žádný zákon nezamezi, aby křesťanský názor světový
nevešel znovu do společenského života . . .
Paříž kráčí v čele a »Echo de PariSc již počítá s možnosti, že její obrození
po náboženské, mravní a sociální stránce bude míti rozhodný vliv na celou
Francii. Setrvá-li duchovenstvo v onéintensivní drobné práci, již rozluka vyvolala,
a dopracuje-li se obrození země duchu křesťanskému tolik se odcizivší, pak může
býti rozluce církve od státu žehnáno.
Poučení pro jiné země vyplývají z těchto zkušenosti samy sebou. Chyby,
jichž dopouštělo se francouzské duchovenstvo a k nimž se kajícně přiznává,
nejsou výhradnými chybami jeho. V menší míře objevují se v duchovenstvu
i jiných zemí. Čistě úřední jen pastorace, obřady a funkce, mimo něž lid ne
všímauě chodí, studená nazpamětní činnost ve škole, nesmějí vyčerpávatí úřad
kněžský. Dalek zůstávaje všeho, co lid odcizuje, musí kněz snažiti se všem býti
vším, býti uprostřed lidu, žíti s lidem, cítiti s lidem, býti mu otcem, pomocníkem,
učitelem nejen ve věcech náboženských, ale i v mnohých jiných oborech pra
ktického života se týkajících. Zkušenost s Francií učiněná přiměje nás i pozměniti
náš úsudek o_oněch lidech, již historii náležejících, kteří kněze volali z kostela
a. z meditační odloučenosti mezi lid a chtěli, aby byl lidu učitelem a rádcem ve
všech otázkách životních.

Górres, jakožto publicista a. mystik.
'1776

v Koblenci 1- 1848 v Mnichově.)

(Podává JAROSLAVsmvlčsk,
(Pokračování)

katecheta)

Jaké bylo jeho stanovisko k levici? Na německých liberálech se mu ne
líbilo, že brzy po válkách za svobodu opět našilhávali do Francie a vidouce
v tamnějšich liberálech sobě rovné, iali se je v jejich snahách napodobiti. »I my
máme se spokojiti s onou parlamentní komedií a dostati takové komory, které
na ničem nespočívají než na koterii hlavního města a denníků . . ? Tím se
málo pořídí pro vnitřní blaho lidu; zajisté ještě jiné zárodky spočívají v našem
lidu, které daleko úrodnějším způsobem se rozvinou, nebude-li ovšem ne sice
v pošetilé pýše cizinou zhrdati, ale také nedá-li v pošetilejší zapomětlivosti v na
podobování ciziny své zvláštnosti zajíti.: A to ještě nebyly nejpříkřejší výroky.
»Často celá liberálnost tohoto druhu projevila se jako zjevná zvůle, když přišlo
k tomu, aby své zásady uplatnili. Kdo všecko chce jen pro sebe a jiným nic
nepřeje. ať je to stav, osoba nebo korporace, je tyrann a tím i otrok; svoboda
je uprostřed a' má býti liberální nejen v braní ale i dávání.:
Podobné bylo jeho stanovisko ku pravici. Hlavu konservativců, Hallera,
miloval tak málo, jako jeho domov Bern, zjehož aristokratské ústavy bral Haller
své podněty, které byly Górresovi »souverenní šílenostíc. Konservativcům vytýkal
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jejich náklonnost hájiti »všecky předsudky, vše ztrnulé a. odumřelé.. K jejich
theorii družily se praktické interessy, stavové, šlechta; volajíce staré časy, nesli
sebou hromadu privilegií.
Tedy sobectví tu i tam.
Katolíci, kteří s hlubším porozuměním sleduji v Německu politický boj
stran a zvláště působení strany Centra, poznají, že ideje Górresouy žijí v Centru
dál a dělí Centrum od levice i pravice.
Z přečetných spisů Górresových věnujeme pozornost jedinému; a to je:
Křesťanská mystika. Je tomu okrouhle 70 let, co vyšla vŘezně »Die christliche
Mystika. Vycházela od r. 1836 do r. 1842 a obsahuje 4 díly.
Kolik knih za ten čas zvetšelo, přežilo se, zapadlo v prach! Věda je pře
konala. Leč toho nelze dosud říci o této knize. Zjev epochální!
Je v ní ovšem i Górres dítkem své doby; b_vlfodkázán na prostředky, jež
mu skýtalo tehdejší bádání. Ale od té doby historie pokročila a zvláště historie
života svatých, nejbohatší to sklad pro mystiku; mnohý dějinný pramen nově
odkryt, jiný opět shledán jako méně cenný. Rozumí še, že v bohatém tom dě
jinném detailu, jejž Górres ve čtyřech dílech snesl, nalezne se'lecos dnes ne
udržitelněho. Ale ihned dodáváme: Celkový resultát zůstává podstatně nezmě
něn. Pojem mystiky zůstává týž, byt bychom Dionysia Areopagitu (kterého
apoštol národů obrátil na křesťanství a posvětil za biskupa _athenského) nepo
kládali již za autora těch spisů, jež mu Gůrres přičítá, nebo byt bychom dnes
věděli, že ta neb ona zpráva byla zjištěna jako legendární anebo to neb ono
zjevení ďábelské za klam smyslů, suggerované blouznění nebo i pouhý výmysl.
Křivdilo by se však Górresovi, kdyby se mělo připustiti, že nedovedl činiti
rozdílu mezi legendou a dějem, že přijímal vše lehkověrně, nekriticky a z touhy
po zázracích dával přednost strohým líčením. Třeba poukázati jen na tyto nad
pisy: 'Démonická pověst a legenda: —- »báječná vidění 0 nebi, pekle a místě
očíslování: — rčarodějná pověst: — a na věty: »Na této zprávě (sv. Jeronýma
o poustevnících egyptské pouště, sv. Pavlovi a sv. Antonínovi) patrno jest časné
vnikání živlu legendárního v dějinný již na počátku života poustevnického . . .
Obrazotvornost a poetická tvořivost bytovaly i v nízkém stanu poustevníkově.:
Přičteme-li k tomu mnohé doklady o nmystice zdánlivěc, o »zavržení hodném
podvodu pod pláštěm extase neb posedlostic, nemůže býti pochyby, že Górres
nikterak nešetřil ostří kritiky.
Bylot jeho výslovným účelem, jak se sám zmiňuje v předmluvě l-ho a ll-ho
díla, dokázati, že mystické zjevy jsou dějinnými událostmi, před nimiž marně
zavírá oči světská moudrost a svobodomyslné theologie. »Řekli si, že to všecko
je zaslepenost a obrazotvornost pověry, že to není k ničemu a je směšno, něco
nato dáti.: Ale »svatým ten základ, na němž stavěli, nebyl mythem a bájí,
nýbrž vážnou skutečností a rovněž tak soudilo tisíce a tisíce svědků, osob to
nikoli z říše bájí, nýbrž pravdivých, skutečných lidí a to naprosto věrohodných . . .
a dokonce i život za to dali; a přece opatrní theologove' praví, že to bylo zdání
a klam.- »Nuže popřete, co kdy svědectví nejlepších a nejvěrohodnějších utvr
dilo, a popřu vám veškeré dějiny lidstva.: A k oněm nadmíru opatrným v kato
lickém táboře volá: »Zavrhněte mystiku a svatí vám zmizí s ní! Oblak svědků,
který dokazuje jejich zázračné působení, rozplyne se jako dým, a všecka pravda
církevní tradice bude podlomena; všechen historicky zjištěný základ zmizí vám
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pod nohama; a jako marnou povídačku denně se modlíte v breviři, tak budete
jí i hlásati a budete konsekventně a dle pravdy jako jiní popírati a promovovati
se na kněze ducha nevěřícího.:
Muž moderní, nedávno zesnulý fysiolog vlašský, Cesare Lombroso, uvedl
ve svém díle: L'uomo dz' genia in rapporlo alla psichiatriaa (něm. překl. od
Frankela: Der geniale Mensch) množství pathologických příkladů bez jakýchkoli
dokladů a mezi nimi takové, které na první pohled jsou falešný. Tak uvádí
d'Alemberta jakožto příklad předčasné zralosti. ježto prý své »paroles d'un
croyantc složil ve věku 18 let; kdežto pravda je, že mu bylo 48 let, když je
vydal. Górres naopak uvádí pro své dějinné události doklady aje volno každému
je zkoušeti. Jiný moderní člověk, William James, ňlosof americký, nazval ve
svém díle důsledek mystiky sv. Markéty Alacoque rjakýms druhem zhloupnutíc.
Takový soud nebudeme považovati za důkaz historické nestrannosti a nepřed—
pojatého zkoumání uvedených událostí. Jak zcela jinak vyjímá se klidný soud
a věcná úvaha jinak temperamentního Gb'rresa!
'
Rovněž ve svých názorech psychologických a fysiologických byl Górres
přirozeně dítkem své doby a sdílel její názory i bludy.
Nejednou setkáváme se u něho s trojím rozdělením podstaty lidské „ ducha,
duši a tělo. Vidí v tom obraz Nejsvět. Trojice Boží. Jaké zásadní stanovisko
proti této trichotomii zaujala církev v době Giíntheriánského víření, je s dostatek
známo, a tuto netřeba se o tom šířití._ Toto trojí rozdělení shledává Górres i
v lidském mozku analogicky zcela provedeno. Všecka duchovost (pneuma) je
vázána na velký mozck, vitální (smyslové) na malý mozek, a psychické sprostřed
kování těchto obou soustřeďuje na most mozkový. Souvislost mozku s třemi
činnostmi v člověku je v jednotlivostech s takovou jistotou provedena, jakou
žádný dnešní fysiolog s ním by nesdílel. Že všecky tyto specielní vývody o psycho
logických podkladech duševní činnosti jsou dnes stanoviskem opuštěným, ne- '
třeba dokládati. Kůra mozková má u Górresa vedlejši úlohu. ač dle dnešního
názoru je nejdůležitější. Leč poblouzení Górresově v této věci budeme se tím
méně podivovati, uvážíme-li, že vrstevník jeho, lékař a anatom Semmering tc
kútou hmotu mozkových komor pokládal za vlastní orgán ducha a sídlo duše,
což má takovou cenu asi jako bývalý názor Descarlův, že duše sídlí v části
mozku t. zv. šišimce (Zirbeldrtise, žláza mozková). Fantasie tu překypěla nad
povrch vědění.
Naopak zase Górres dobře vystihl a podal psychologický základ mystických
zjevů, aniž by upřílišňoval. Tak praví v úvodě k 11. dílu'. »Způsob vypravování
namnoze se nesrovnává spředmětem, ale přece je takový, že doba přítomná jej
snese, vědecký a založený na základě náboženském. Hledání přirozených zá
kladů mystických zjevů je doposud neutuchajícím požadavkem vědeckého po
jednávání; nebot takový podklad tu skutečně je a je-li prokázán, pak ti, kteří
mystiku zamítají nebo k ní jsou lhostejní, tohoto základu, chtí-li rozumně sí
vésti, zamítati nemohou. Naproti tomu nesmí se zaměňovati tento přirozený zá—
klad mystiky s mystikou samou. anebo což totéž je, mystika nesmí se vpřírodní
vědě ztráceti. To Co může přírodní věda poskytnouti, je toliko průprava.
Rovněž důležíto je vymezení pojmu mystiky. Co je mystika? Górres
se ptá určitěji: Co je křesťanská mystika? Mystika je mu dle své pod
staty něco křesťanského, podobně jako Tertullián Q lidské duši praví, že je na
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turaliter christiana. Ne snad že by Górres chtěl popírati neb zneuznávati zjevů
mystických v době předkřesťanské a mimo křesťanství. Ale mystika je mu vzta
hem k Bohu skutečně existujícímu, trojjedinému, který ukázal své milosrdenství
lidem a zvláště ve vtělení Kristově nejněžnějším poutem ovinul lidstvo. Kristus
se svým příchodem, svým pobytem na zemi, smím zmrtvýchvstáuím a nunebe
vstoupením je velikým, posvátným mysteriem; od Jeho světla rozžehli svou pa
chodeň všichni mystagogoué. »Mystika ve smyslu církve-, praví v předmluvě ku.
prvnímu svazku, »není nic jiného, leč evangelium zrcadlící se ve svatých, vlnění
postupující stoletími v širších & širších kruzích, majíc počátek svůj v oné dávné
době: a vtémž díle: »Mystika je potření a poznávání pomocí vyššího světla,
konání a působeuí pomocí vyšší svobody, jako obyčejné vědění & konání se děje
pomocí přirozeného světla a přirozenou svobodom. To zni zcela jinak, než jako
:piše zmíněný již \W. James:
»Mystické vědomí je vůbec pantheistické (a opti
=mistické)c. Týž sice omezuje svůj výrok jiným, ale i tu, t. j. bez stavění na
r_pantheismus, rozdíl mezi Gorresovým a Jamesovým pojetím mystiky je v oči
'bijící. Jamesovi je podstatně pocitem bez záruky, zda a co odpovídá tomuto po—
citu za. naším vnitřním světem, je to přirozená nálada, která může býti zvýšena
(Pokračování)
alkoholem, svítiplynem, étherem, chloroformem.

'

hehe

mezl prvním a druhým prstem u nohy bý“
val provlečen. —
Vedle svého zaměstnání a výchovy dí
tek měly staroegyptské paní ještě dosti času

FEUILLETON .

Život ženy a rodiny na Nilu za doby
pyramid.
(Napsal Dr. PůrtnerJ
(Dokončení.)

Přísně byly zákony na

cizoložství,

kteréžto bylo počítáno ke 42 smrtelným hří
chům,jak to v Turínském »papyrusu mrtvých:
psáno. Starý moralista Ptah-ltotep varuje
před nedovoleným stykem, když pravi: »Kdo
“se touhou po ženách přemoci dá, u toho
dobrá rada není více možna.c —
Neobmezené a nenuceně bylo obcování
„“paní se služebnictvem a sousedy. Přesné
oddělování pohlaví, jako je-na východě, zde
:nebylo. Ne zevnějši na'sili, nýbrž svobodné
vůle určila hranice ve vzájemném styku. Ve
světnicích, kde se tkalo & předlo, vidíme
paní v čilém styku se služebníky a děveč
kamí, ba skoro ve styku přátelském. Spo
lečně hotovily potřebné látky, lněné a vlně
né, a šily z nich šaty. Punčochy, které ho
tovené bývaly z vlny, liší se od našich jen
tím, že ve dva konce (špice) vybíhají, pravdě
podobně k vůli řemenu sandálovému, který

na »dámské kroužky, věnečky.: Vidíme je
tu na obrazech v nejlepších toilettách s květy“
lotosovými ve vlasech a s nepostradatelnou
krabicí na vonné masti v ruce. Na stěnách
hrobů v Thebách jsou zobrazeny intercsant

ní scény; a jeden Leydenský papyrus jest
tak nediskretní, že nám zábavu takového
starého egyptského »kávového kroužku
prozrazuje. Tu zpívána jest stará a přece
věčně nová píseň o zpupných, drzých slu
žebných s jejich neoprávněnými nároky; kri
ticky projednávány jsou toilettní otázky, uka
zovány a zkoušeny jsou náhrdelníky a ná
ramky, a dětský naivním způsobem dávají
si přítelkyně svoji lásku na jevo tím, že se
navzájem mastmi mažou a česají. —
Egypťanky vyznali se velmi dobře
své, mužům lahodící půvaby, koketnim způ
sobem na odiv dávati. Při tom musilo ovsem
umění často přírodě přispěti ku pomoci.
Skoro úplně srostlé, jemně a ušlechtile za
okrouhlené obočí nad očima rozevřenýma,

mandlovýma, platilo za zvláštní krásu. Sve
likou obratnosti malovaly si proto krásky
z dob pyramid tento poněkud chybící pů
vab. Líčení a malování jednotlivých částí
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rameno zůstavoval volné, levé však zakrý
val, a z dlouhého pláště, který se na prsou
zapínal. Oba kusy oděvu zhotoveny byly
z jemného lnu.
Všechny ženy staré říše nosily dlouhý
účes při hladkém vlasu, který ve dvou leli
cích dolů na prsa splýval. Ale nebyl tento
účes vždy pravý, ani u žen ani u mužů.
Zřídka kdy setkáváme se s kratší formou
účesu, kterážto, jak se zdá, od vznešených
dam byla nošena. Tato úprava vlasů udr
žela se po dlouhou dobu střední říše. Jediná
Přede všemi jinými jako voňavky velmi novota, zdá se, spočívala v tom, že copy
bylo užíváno Řekům ještě dobře“ známé dole vybíhaly v ozdobné střapee,
Větší váhu než na šat kladly Egypťanky
Kyphi, která vyráběna byla z myrhy, kru
činky barvířské, kadidla a jiných cizozem na své šperky. Mužové i ženy nosili za všech
ských rostlin. Všecky součástky bývaly ro dob pestře vyšívané nákrčníky a náramníky
zestí'eny, smíchány a pak na oheň dávány pro horní i dolní část ruky. U dam byly
& spalovány. Tak stával se zápach domu a také v obyčeji prsteny na nohou. Náušnice
byly užívány teprve od 18. dynastie. Bez
šatů příjemným. — Natírání těla mastí mělo
mimo to také symbolický význam jakožto pochyby nějaký cizí lid přinesl tento zvyk
znamení radosti. Ve dny sváteční, při vjezdu do Egypta. Prstenů ze starých dob máme
množství.
Sloužily ponejvíce za pečetidla, a.
krale, lili si všichni lidé »olej na hlavu, na
obyčejně je na nich vryto jméno panujícího
novou úpravu vlasů.: Na krášlící prostředky krále.
— —
jest, mimochodem řečeno, medicínská litera
Tento pohled do rodinného života dávno
tura egyptská nadmíru bohatá.
uplynulé minulosti Egypta ukazuje nám do
Ještě slovo a šatech a špercích paní.
statečně, že před 4— 5000 léty na posvát
Šat ženin byl ve srovnání s oděvem mužů ného Nilu žili šťastni lidé. Pracovitost a dě
ve staré a střední říši dostijednoduchý. Od tinská zbožnost byly kořeny, z nichž na
dcery královské počínajíc až k žcnč oby zemi vyrůstal spokojený život. Ještě dnes
čejného rolníka a dělníka nosily všechny směje se na nás tento veselý šťastný život
na zemi ve slovech, která častěji čteme na
Egypťanky od čtvrté až do osmé dynastie
totéž jednoduché, bezřásné a těsně přiléha stěnách chrámů: vNebe plesá, země jásá,
jící roucho. Počínalo pod prsy :: bylo stuž— bohové jsou plní slasti a lidé radosti.!
Ponena'hlu však ochaboval v říši fara
kami přes ramena jdoucími drženo. Roucho
i stužky byly téže barvy, bílé, červené anebo onů cizím, zvláště orientálským vlivem, vyšší
žluté. Také se nachází roucho ženské, které vzlet a až dosud hluboko v duši tkvící smysl
zakrývalo ramena, ale ruce nechavalo volné. pro vše vznešené a krásné. Zanikalo hlubší
Výstřižek u krku jest obyčejně klínovitý. pochopeni pojmu božstva a naposled za
Docela nový způsob vzala na sebe móda vládla hrubá pověra, která tak rozkladné &
šatů po 18. dynastii. Nový šat skládal se ničivě působila na tak šťastný rodinný život
ze dvou kusů; jeden byl těsný, který pravé starého Egypta.
—l.
těla, natírání těla a především vlasů mastmi,
hrálo vůbec v otázce toalettní velikou úlohu.
Dva druhy líčidel zvláště užívaly dámy;
jedno zelené, kterým se činil pod očima pruh,
a jedno černé, kterým se obočí natiralo.
Egypťanky za doby pyramid nosívaly potřebné
líčidlo v krabicích nejrozmanitějších forem
vždy s sebou, vedle potřebných k tomu hůl
čiček a pěkně zhotovených kovových zrca
del. Vedle líčidla patřila mast k potřebám
denní toileíty. Vznešení brali své drahé masti
a voňavky z cizích zemi.

SMĚs
Naše kandidatury. Předvolebnízápasy
jsou již v plném proudu. I naši kandidáti
horlivě představují se na schůzích voličům,
ucházejíce se o jejich důvěru. Vedle dřívěj
ších našich poslanců katolických stojí tu
velká řada naší veřejnosti známých katolí—
ckých pracovníků, kteří se představují jako

kandidáti poslanectví. — V prvé řadě mezi
pražskými kandidaturami poutá. zájem jako
vystupující kandidát universitní professor p.

Ph. a Th. Dr. Fr. Kordač. Jeho neoby
čejně vysoký rozhled jak vědecký tak po
litický, vzácný jeho dar řečnický, jeho cha
rakter, o němžs naprostou úctou mluvíine
přátelé našich zásad, vydávají nejkrásnější
svědectví jeho politickým schopnostem. Pro
gramová řečprof. Kordače, nedávno vvČechuc
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uveřejněná, vysoko stojí nad všemi agitač
ními, mělkou ale hubatou reklamou vycpa
nými řečmi nám protichůdných kandidátů.
Veřejnost pražská zajímá se živě o jeho
kandidaturu, byt z usnesené taktiky umlčo
vací o našich kandidátech se valně nezmi
ňovala. — Netajíme se tím, že mnozí z po
stavených kandidátů naší strany jsou pouze
kandidáty sčítacími. Ale proto třeba ije vší

silou
všemi čestnými prostředky podpo
rovatl.a _

»Český učitel— o kandidaturáchruči
leských napsalo rozumné slovo: »Skoro se
těšíme z toho, že kandidatur učitelských není
mnoho, budeme míti méně zklamání, jichž
jsme zažili vrchovatě o minulých volbách.c

Katolické ústavy učitelské přiro
zeně nenacházejí milosti v očích organiso
vaných štváčů, a při každé příležitosti o ně
se otrou. »Český učitel: v čísle svémz 10.
května píše: »Budoucí učitelé v Rakousku
z velké míry podle dosavadních připrav cír
kevníků rekrutováni ze soukromých jejich
ústavů. Již mnoho učitelek odtud vychází,
&. ly při usazování požívají znamenitých
protekci. Pro učitele zřizují se ústavy, které
mají vysílati do řad učitelstva předbojov
níky klerikalismu. V Praze a v Bubenči již
takový ústav jest, nyní zařizuje se pomocí
Matice Cyrillomcthodčjskč také na Moravě
a v listech klerikálních se praví zcela zře
telně: První čety našich budoucích katoli
ckých učitelů znamenají pro strany proticír
kev'ní průlom do jejich bašty a podkop je
jich světového názoru.“ Bude to štěstí, až
římští vychovanci budou vychovateli českého
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učovacího cíle. K důvěrnému vypovídáni se
(ausplaudern) není tu času. Tomu by se po
mohlo zavedením zábavné hodiny týdenní.
Tu v nenuceně zábavě děla by se výměna
myšlenek a názorů. Čeho dítě zažilo, co se
mu líbilo neb nelíbilo, co je mu nejasno,
slovem vše, co srdcem jeho hýba'. a co ma'
na jazyku, aby si promluvila od plic. Tímto
stykem stanou prý se děti důvěrnější, takže
učitel pozná lépe jejich zvláštnosti, indivi
dualitu a pod. — Odpovídáme: Kde vládne
pravý duch vyučovací, kde se pěstuje du
ševní samočinnost dětí a příležitostnému vy
učování se věnuje péče a pod., tam není
potřebí hodiny zábavné. Tu lze odkázati do
musea pacdagogických pošetilostí. -—-ček.

Haecklův odpad od církve prote

stantské. Biblickou věž babylonskou zříme
stělesněnou v životě toho pseudoučence. Do
byl si velikého jména tím, že skonstruoval
darwinistickou theorií v jednostranný, všecky
bytosti obsahující názor monislický. Jeho
»Záhady světové: měly dlouho pověst ne
dotknutelného evangelia. Když však mu ka
toličtí i evangeličtí učenci dokázali podvody
s obrazy embrií v jeho »přírodnich ději
nách stvořeníc utrpěla jeho vážnost takové
pohromy, že dnes haeckelianismus je odbyt
na vždy. Jako pýcha přivodila pád prvního
člověka a zavržení pyšných andělů, tak
iuražená ješitnost vedla Haeckela !( de
monstrativnímu odpadu od jeho církve. Kře
sťanství bude každému učením bláznovství,
kde své kusé vědění chce vztyčiti nad
pravdu. Kolik atheistických theorií světových,
jež
prohlašovaly je za nesmysl, zkrachovalo
národah
a zašlo! Pošetilostí je chtíti mimo zjevení
Kolik štěstí přinesou učitelé vyšli zka— božské nalézti úplnou pravdu.
—ček.

tol. ústavů, nemůžeme ovšem předpověděti.
Statistika katolických řádů zr. 1910.
Ale dvě věci naprosto víme, že v jiných ze
mích katoličtí učitelé konají velikou kulturní Čtrnáctý ročník »Annuaire Pontifical Catho
práci, mládež je miluje a rodiče si jich váží. 'liquea podává důkladný přehled katolické
A za druhé: že neštěstím pro výchovu ná hierarchie, z něhož zvláště letos patrně se
rodní jsou učitelé nevěrci a volnomyšlen— jeví neobyčejně vysoké číslo — 20 —
káři.
r.
vakancí ve Svatém Kollegiu. Mimo to po
Zábavné hodiny vyučovací. Stěžují prvé přináší statistiku větších mužských
si učitelské listy katolické zNěmecka: »No řádových společností, jak illustruje násle
vota za novotou ve škole. Sotva jsme si dující tabulka:
zvykli na novou, třetí hodinu tělocviku, již I. Řeholní kanovníci:
Domů: řeholníků:
tu bylo nové nadělení, cvičení v dýchání,
1. Lateránští kanovníci
17
250
a nyní slyšíme opět o zavedení hodiny zá
42
1'250
bauné v učebný plán. Školní úřady pruské 2. Praemonstráté
daly kolovati na některých školách obec II. Benediktini a odnože jich :
1. Benediktini
1
6.457
ných návrh o tom. Věc má se takto : V ho
87
4.677
dinách vlastního vyučování prý musí učitel 2. Cisterciáci
3. Trappisté
68
3.472
i žák spěchati a se štváti, aby dosáhl vy

Strana 132.

VYCHOVATEL

III. Řády žebravé :
l. Augustiniáni (řeholní
poustevníci-emeritae)
188
2. Karmelitaní
90
3. Dominikáni
367
4. Františkáni
1487
5. Kapucíni
574
6. Minoriti

2.343
900
4.476
16.968
10.056

?

1.700

7. Milosrdní Bratří
107
1.480
IV. Řeholní klerikové:
1. Barnabíti
35
400
2. Jesuité
?
16.293
V. Kongregace:
1. Lazaristi
240
3.000
2. Marianisti
20
1.800
2 uvedených řádových společností jsou
jen nejvýznačnější, jež imponují počtem neb
důležitosti. Číselně vyniká. mezi nimi řád
Františkánů na prvém místě.; k němu se
druží Jesuité, jichž počet ustavičně roste —
r. 1904 čítal řád 15.404 údů, mezi nimi
6992 kněží — a pak Kapucíní. adu vět
ších řeholí uzavírají Benedktini počtem
okrouhle 6500. Četnčjší menší řa'dy obme
zuji se na číslo několika set hlav. Tento
ročník »Annuairec je tudíž zajímavý těmito
údaji, ježto druhdy bylo nutno jmenovaná
data sbírati z různých publikací. —ček.
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bavě, líčení krajinná, by nám poskytoval velice
vzácný obraz ztohoto prostředí anglického, které
on tak dobře zna. On rozhoddl se, by obrácení
(hrdiny románu) bylo dovršeno ve městě Petrově

— ve středu katolictví. <
5 vybranou oduševnělostí předvádí nám zvláště
hrdinu románu, Angličana Reginalda Breynoldsc.
>Angličan Reginald B. byl vychován v nej
přísnější pravověrností anglické a v nenavisti pa
pežství. Ale od svého mládí se cítí ve svém pře
svědčeni neklidným. Chladnost a formalismus bo
hoslužeb anglikánských způsobují mu nesnáze a
on touží po náboženství >skutečnějším<, kde by
byl Kristus blíže přítomen.
rá ě této an
glikánské církvi chybí nejsv. Svátost okem: a jest
to tato, která ho přivádí do lůna církve kato
lická .

S největším soucltem doprovazíme Reginalda

likn utrpení, jež mu uchystal otec, zarytý
při jeho
Opouští, od otce byv zamítnut, rodný Red
hall — »příehiízí do Paříže, aby v této zemi stu

doval katolictví v jeho nesmrtelných dílech, kde
náboženství je nejstarobylejší, nejtvořivějši, nej

apoštolštější
íanejpotíranější.
Prochází,
nedbaje
zaba
av
muse—
ařiži >milosrdnouc,
křesťansky
charitativn.í.
<
Úchvatně líčena je noc na Montmartru, noc
to adoraačni . . .

Stejně brilantně jako Reginald líčena je vro
mo'nu i »duchaplné. a bystrozrakii divka Marie
Limerelova', která ví, že jinak není štěstí v man
želství možno, leč úplnou jednomyslností spojených
a jest rozhodnuta nezaslíbiti se nikomu,
by
nejen nectil svojí víry, ale také dle ni nežil, nebo
ona chce dle ní žíti, aby její manželství mělo

věčné trvání,

by byla matkou pokolení zbo

žného . . . <

řehhrada. Román od R. Bazina, člena fran
couzské akademie. Nákladem Cyrillo-M:thodějského
knihkupectví Gustava Francla v raze- Melan
trichova ul č. 536. (Palac Městské spořit) Cena

Jak hluboka to myšlenka!
»Co mohutnýchapúsobivých
Bazin na těch stránkéch.

úkolů řeší René

2 poměrů soudobýchvyšla kniha, apros: u

2 K 20 hal.
Slyšmc některé úryvky, co o díle tomto při

časniky i psána jest. A nejen pro Francouzel
Velmi poučná i pro naše české poměry!

miší zna'mý francouzský časopis La Croix illustrěc:
>Náboženskú roztržka — toťnnaší 0 y rana
živa.
Útočné neznabožství nevěřícíchna straně
jedné a horoueí laska věřících na straně druhé
dosvědčuje, že marna jest námaha nauky Kristovy
vyvratiti..
Neení,< praví dobře R. Bazin, bduchovnčjší
doby nad naši. Zda jest rodina, která má úplný
náboženský nebo beznaboženský klid?.

Břitkým a jemnýmnešvarům.
způsobem autor
brojíkniha
proLí
malthusiasmuajiným
slovem
to znamenita
Silná je v dojmech jako tvorby Jindř. Š. Baara
a jiných per výčtených
Vzorně překlad opatřil americký Čecha ba
nediktin Vaňous, jenž nejedním spisem obohatil již
naši literaturu.

A to jsou d\ěz

ech krisí rodinných _.

mezi nimiž náboženství ejest »přchradoua — aut
v rodinna'c
ch tak zhusta členové různých jsou na
boženských

přesvědčení

——>jež nám

předvádí

Hazin svoji jemnou vystižností, důmyslnossti a
pevností křesťanských náhledů, které vyznačují
talent jeho.
11 >Přehradac ukazuje nam zasahování
vlivu náboženství hlavně do rodin. >Aje to román
světoobčanský, který nás vede zAnglie přes Paříž
do

ím
m.a

Tato odchylka směru nemá pouze snahu po
skytnouti autoru příležitost, by rozmnožil, přitom

O zdatnostiknihy jmenované svědčíjižto. že
dočekala se v řeci puvodní139v vydán
»Je zbytečno dalc doporučovatí četbu knihy
>Přehradac. Naše jemna' analysa — končí úsudek
citovaný časopis La Croix illustrée — uk
s jakou psychologickou jemností, sjakou myšlen
kovou silou, a a jak dokonale správným kře
sfanským duchem jsou v ní vyložcny problemy
nanejvýš důležité a známo dobře, ak lahodný,
nenucený a zářivý talent páně Bazinuv. Uprostřed
literatury zvrhlé neb bezcenné, která nás zaplavuje,
jest to řídkým potěšením setkati se s dílem tak
čistým, tak souladným a tak blahodárným <

Knihu-Hra: dra-tva Vlast vPraza.

ČÍSLO 12.

v PRAZE, dne 15. června 1911.
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Aklerikalismus. — nacionalismus biblický : spory o historickou existenci Kristovu. — Gorres, jakožto
publicista a mystik. — Feuilleton: Škola a domov. — Směs.
U

V

Aklerlkahsmus
Volební zápas politických stran vynesl na povrch novou taktiku našich
nepřátel proti nám. Taktilm ignorování, nevšímání a mulčování.
Když všechno ono přímé nepřátelství a bezprostřední potírání a sesměšňo
vání našich zásad, názorů a učení katolické církve, po léta proti nám vedené,
nás nezdolalo, ba naopak počet náš rostl a šiky katolické se množily a houstly,
dán povel k taktice nové. »Klerikalismus jenom rostl protíagitací antiklerikální.c
Vítr, vzbuzený antiklerikalismem, jenom prý plavbu naších lodí podpor0val. Anti
kleríkalismus hasnoucí oheň klerikalismu' znovu prý rozžehl. Proto je potřebí,
jak Dr. Kramář prohlásil, aby do klerikalismu příliš se netlouklo a nebušilo.
On prý bude zkomírati a hynouti vlastní svou vnitřní slabostí a nedostatečností.
A této nové taktice, kterou z popudu Národních Listů i jiné listy lži
pokrokové přejaty, dáno jméno: aklerikalismus. Naši nepřátelé doufají od nové
methody více, než způsobila stará. Poklesnutí naší strany.
Ale kdyby chtěl a mohl býti p. Dr. Kramář upřímný, přiznal by, co ho
k nové taktice vedlo.
Na nejvyšších místech, v jichž rukou osudy říše v prvé řadě spočívají a
spočívati budou, stejně u nás jako v říši sousední, všude začíná se věnovati
zvýšená pozornost a pilný zřetel náboženství. Vládnoucí kruhy dospívají k jas
nému vědomí, že klidný mivoj a pokoiná budoucnost státu spočívá 'v prvé řadě
na náboženském duchu národů. Tam, kde panuje víra, tam se ctí autorita vladaře,
tam jsou ve vážnosti zákony, vládne pořádek, šíří se pracovitost a spokojenost. Ná
boženství vytváří pokojné &mravné poddané, protože zachovávání zákonů psaných
předpokládá zachovávání zákonů napsaných, pořádek a klid vnější jest jenom
tam možný. kde panuje pořádek a klid vnitřní, v „myslích občanů.
A že na nejvyšších místech každé hnutí, směřující proti náboženství a církvi
státem uznané, s nelibostí se setkává, & sympathii a důvěry panovníků k oněm
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třídám, jež protináboženské hnutí zjevně podporují, zbavuje, proto vydáno heslo:
nebojovati přímo proti církvi. Nerozdmychovati boj protináboženský. Anlikleri
kalismus nahradili aklerikalismem.
V moderní léčbě nebezpečným hnilobným pochodům vystavených ran po
antisepsi nastoupila asepse. Všechna opatření, jimiž hnilobný proces měl býti
zdolán, přešla ve snahu, aby hnilobný proces vůbec nemohl ani nastati. Kterýsi
universitní professor poměr antisepse k asepsi vystihl přirovnáním, že antisepse
požár vzniklý hledí uhasiti. asepse činí však již samo propuknutí požáru ne
možným. Tak má i aklerikalismus činiti nemožným šíření se klerikalismu.
Co klerikalismem naši nepřátelé rozumějí, víme. A je dobře, že se jasně
vyslovili a otevřeli oči všem, kdo slovu dávali dříve jiný smysl. Klerikalísmem
je dnes všeobecně míněna' katolická církev a její učení. Boi proti klerikalismu
je boj proti našemu katolickému náboženství.
Nyní tento boj nemá se vésti přímo, ale nepřímo. Ovšem heslo platí jenom
pro volební kampaň. Po ní vytáhnou se všechny mladočeské houfnice Národních
Listů; dýky realistů a dynamit sociálních demokratů zase nastoupí svoji úlohu.
Antiklerikalismus jakožto prudší a přímý boj zase nabude vrchu. Zapřeli by přece
svůj program, kdyby realisté, národní imezinárodní socialisté ustali od své taktiky.
A také jejich listy ztratily by valnou většinu své zajímavosti, kdyby se nechopily
dřívější taktiky protiklerikální.
Proto nedouiáme nikterak, že by moderni aklerikalismus nalezl valného
ohlasu mezi našimi nepřáteli. Pravda je, co Dr. Kramář hlásá, že prudký anti
klerikalismus pomohl šířiti uvědomění náboženské, že k životu náboženskému
a na obranu víry probouzet ty, kdo byli dříve nábožensky vlažní a ospalí. Ale
rovněž je pravdou, a o tom se p. Dr. Kramář přesvědčí. že ani jeho aklerika
lismus náboženské probuzení lidu nezadrží. Myšlenka náboženská slavi své vzkří
šení. Stávají se skutkem slova velikého katolického publicisty a politika, josefa
Górrese, který napsal: »Kříž anebo rudý prapor — to budou válečná hesla bu
doucnosti. A ti, kteří půjdou za křížem, budou se dohromady kupili a po do
bytém vítězství společně vejdou v chrám sv. Petra.:
Na nás je, abychom toto nové rašení náboženského života v čas poznali a
s dvojnásobnou pílí na obnovení a upevnění jeho pracovali.
At jsou to aklerikálové, at antiklerikálové. naší nadšené a svorné práci marně
budou vzdorovati a překážeti. Kruté pronásledování a olupovziní církve o její
majetek a práva ve Francii vyvolává silnou reakci, probouzí ducha víry v těch,
kdo ještě materialismu zcela nepropadli. Ve Francii vědecké a umělecké hlásí se
zřejmý obrat a návrat k náboženství. Je jí těsno ve skořápce materialismu, do
níž minulé pokolení chtělo ve jménu vědy celý svět uzavřiti; její vůdčí duchové
směřují k idealismu, zvláště k idei povinnosti, a hledají základy, jež by povinnosti
ty zdůvodnily. Uznávají potřebu víry. »Ke starým gotickým věžím katolicismu
obracejí svůj pohled, ne už posměvačný, nýbrž upřímný, někdy i tesklivý.: (Maryan
Morawski: Večery u jezera genc'vského)
Obě hesla: antikierikalismus i aklerikalismus vyblednou a stanou se hřmotíci
ale planou frasí. Ohlušujícím výstřelem do prázdného sudu. Byl to protestant
Renou'uier, který řekl: »Strana protiklerikálni skládá se z duchů obmezených,
samolibých a úzkoprsých, jichž celá svobodomyslnosl je zrobena z negaci. A ne—
gacemí se lid neumravňujew
'
'
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A jiný protestant, který lépe vycítit ducha doby než autor hesla aklerika
lismu, Danner praví: .Všechen duch, všechna poesie, všechen hlubší a vniterněiší
život lidstva bude na konec nalezati se v katolicismu, a z ostatního světa nezbude
než technický a merkantilní stroj, materialistické, mlynář-ská klapačka, v níž bude
lze vydržeti jediné duším nejsušším a nejprázdnějším.:
Proto ani aklerikální klapačka, strašák nejubožejší, nás nezmate anezalekne.
My půjdeme vytrvale za svým cílem. »Kristus včera i dnes, ont'i na věky!

Racionalismus biblický a. spory o historickou existenci
Kristovu.
(Podává Th. dr. RUD. ŠETINA)

První příčinou racionalismu biblického stala se zásada protestantismu
o volném výkladu bible. S počátku v pochybnost brán smysl některých míst,
hlavně dogmatických; později však jako neauthentická zavrhovala se nejen
jednotlivá místa, nýbrž i celé knihy, a pod zhoubnou kritikou racionalismu
zmizel záhy božský charakter bible.
Jak ani jinak býti nemohlo, stala se osobnost Kristova záhy středem diskusse.
Vycítilit odpůrci až příliš dobře to, co jasně vyřkl Straus, že v křesťanství
zakladatel je zároveň neiuznešeněiším předmětem kultu. 1) Jinými slovy potvrzuje
totéž E. Hartmann: 'Je-li Ježíš synem tesaře Josefa a manželky jeho Marie,
pak jeho smrt může mne ze hříchů. mých vykoupiti zrovna tak asi jako smrt
nějakého Bismarka.: ')
Z toho důvodu napadeno nejprve božství Kristovo a jeho zázraky; později
negována dokonce i jeho existence historické., a nejfantastičtější hypothésy
se budovaly jen ža tím účelem, aby vysvětlen byl původ útvaru v dějinách
lidstva ojedinělého, totiž křesťanství a církve. Přes fakta a doklady historické
šlo se s onou snadnosti, která tolik charakterisuje mělkou filosofii minulých
dvou století, až racionalismus slavně mohl užaslému světu prohlásiti ústy
Frenssenouými: 3) »Německá věda rozdrtila Krista . . . . — Komu by při této
naduté trasi nenapadlo volání heroldů po ulicích starého Říma: »Sláva budiž
božskému Diokletianovi, který vyhubil pověru křestanskoulc
První, jenž biblickému racionalismu cestu razil, byl Samuel Raimarus,
prot. filosofie, zemř. v Hamburku r. 1768. Zjeho pozůstalosti ') uveřejnil Lessing
v létech 1774—8. t. zv. »Zlomky Wolfenbůttelske'.: “) Byly to vyňatky, které po
stupně probíraly hlavní události bible, zlehčujíce jejich význam a v pochybnost
berouce jich historickou pravost. Vyličují' Mojžíše jako podvodníka, ba poslední
zlomek neostýchá se totéž nařčení vyslovití proti samému Kristu. Líčí ho jako
vlasteneckého spiklence, jehož velkolepé záměry byly překaženy zajetím a po
pravou. Apoštolové, aby si pomohli z nemilé situace, do které je neočekávaná
poprava jich vůdce přivedla, vymyslili si bajku o zmrtvýchvstání a duchovním
království.
;) »Der Alte und neue Glaube, : str. 31.
»Selbstzersetzung des Christentums und die Religion der Zukunft, . str. 64.
\;
8) »Hilligenlei,
4) »Schutzschritt fiir die vernůnt'tigen Verehrer Gottes,c
') »Fragrnente eines Ungekannten..
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Kvasilo to tehdáž sice v Německu; dozrávalo potají neblahé símě zaseté
protestantismem. Přece však pohoršení z těchto zlomků bylo nesmírné, neboť
od svého založení nebylo křesťanství tak hrubě napadeno v citech nejsvětějších.
Sami racionalisté, ač s fragmentistou souhlasili, přec na oko ho potírali. Zvučné
jméno nestačilo od nejostřejších výtek uchrániti Lessinga, jenž všeobecně byl
považován za autora »Zlomků.< —
První odvážný krok byl však již učiněn a stal se jiskrou, vrženou v hoř
laviny. Nejosudnějším bylo, že mezi theology samými nastala panika, a oni počali
činiti nepředložené ústupky v domnění, že tím snadněji obhájí křesťanství. Tak
zejména připouštěli, že bible není než dílem lidským, čímž odstraněna byla in
spirace, a dovozovali, že křesťanství na bibli nezávisí. To mělo ovšem v zápětí
důsledky nedozírné, neboť je veta po náboženství, nejsou-li knihy, na nichž
spočívá. původu božského. A tak vidíme již za deset let po vydání zlomků, jak
na všech theologických fakultách protestantských důsledně se učí, že bibli nutno
vykládati tak, jako každou jinou profánní knihu. “)
Tu pak nebylo lze déle se udržeti na šikmé ploše jednou nastoupené
& šlo se rapidně dále.
G. Eichhorn (.z. r. 1827.) učinil opět další krok.

Popřel vše. co v bibli je

nadpřirozené, hlavně zázraky. Omezuje se sice “na Starý Zákon a neviní svato
pisce z podvodu, ale stanoví již zcela jasně ona pověstná dvě dogmata racio
nalístů: není inspirace, není zázraků. Miněnim, že všichni národové odvozují
náboženství svá od bohů, našel cestu, kterak možno zavrhnouti biblické události
& nedotknouti se při tom osob. Ovšem nedbá tu ohromného rozdílu, že prameny
hebrejské spočívají na přesném základu historickém, kdežto podobná vypravo
vání ostatnich národů jsou bajkami beze stínu reálnosti. Vynalezl výklad t. zv.
rhistort'ckýc. Písmo nic nadpřirozeného nám nevypravuje, jenom musíme mu
dobře rozuměli. Svatopisci přizpůsobují se starověku, jeho ideám a řeči, bez
viny s; lsti vše Bohu přičitajíce. Ale když si jejich vypravování přeložíme do
moderní řečí. zmizejí zázraky. 7)

Tak započal výklad zázraků cestou přírozenou.“) Každé faktum nadpři
rozené snadno vysvětleno bylo dle onoho principu, n. př. ovoce stromu za—
povézeného bylo“ prý jedovaté atd. ')
Čeho neodvážil se Eichhorn, to z jeho nauky důsledně vyvodili jeho žáci;
zavedli přirozený výklad zázraků i do evangelií.
Dr. Jindřich Paulus (z. r. 1850) hleděl odůvodniti nemožnost zázraků soň
stikou, že všemohoucnost, dobrota a moudrost Boží jeví se pravidelným řádem
přírody, nikoliv však výjimkami a nepravidelnostmi; proto žádný zázrak nemůže
býti svědectvím zjevení. Tudíž neexistuje vůbec žádný zázrak a vše, co za
takový se vydává, dlužno bud vysvětliti, nebo odmítnouti. 10)Nesouhlasí však
s Eichornem, že by zázraky biblické daly se vysvětliti pouhým způsobem
mluvy, nýbrž zavádí nový výklad, t. zv. psychologický. Ve skutečnosti prý nic
') A. Saintes: »Histoire du rationalisme.
7) Eichhorn, Allgemeine Bibliothek, B. I.
3) Viz Semler: »De daemoniacis N. T.c
') Eichhornj: »Urgeschichte.<
10) Paulus: »Výklad evangelií.c
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neobyčejného Kristus nekonal, ale překvapení posluchači považovali to za div.
Tak n. př. v Káni Gallilejské měl Kristus již víno přichystáno, ale než je daroval,
dal nalití do jednoho džbánu vody, a když okusili, ptedložilteprvé víno. A hned
prý získal si velkou slávu jako dobrý společník a humorista! 11)
Vratký základ tohoto výkladu je příliš patrný. Vychází z principů, které by
vlastně měl dokazovati, 12) libovolně mění svědectví očitých svědků a nedbá
historičnosti dokladů. Ale jednu velkou výhodu má: je velmi pohodlný alákavý,
a z té příčiny nalezl mnoho stoupenců a následovníků.
Tak jíž vidno, že pod »kritikon- racionalismu z bible nezbylo mnoho. Po
přen jeji božský původ, zjevení, zázraky a inspirace. Jediné jenom zbylo: její
antheniičnosi. Však ani ta neobstála dlouho.
DavidF. Strauss (z. r. 1874). O něm praví Vigonronx na) tato vážná slova: »Jeho
jméno státi bude v dějinách církevních jakožto jméno jednoho z nejhorších ne
přátel křesťanství, vedle jmen pověstných soňstů prvních dob éry křesťanské,
Celsa a Porfyria. V něm takořka zosobněn boj proti bibli; on byl ozvěnou všech
odpůrců zjevení, tvrzí, v níž vojsko bludu soustředilo veškerý své síly, A tím
vysvětluje se jeho moc. Ti, kteří před ním kráčeli, razili mu cestu; všichni, kdož
za ním šli, uznávali ho at rádi, at neradi, za svého náčelníka.
R. 1835 vyšel v Tůbíngách spis jeho: »Ži'uoi ježíšůuc “) který v negaci,
aneb jak tehdáž se říkalo v »kritické theologiic, tak daleko zachází, že popírá
nejen authentičnost bible, nýbrž i historičnost Kristovu sotva uznává.
S předchůdci svými shoduje se v tom, že nepřipouští možnost božského
zasahování v běh světový, a praví, že nemá smyslu historického ten, kdo pova
žuje zázrak za možný. V tom ale vězí právě základní chyba celého Straussova
systému; může obstáti jen u čirého atheisty, nebot kdo připustí existenci osob
ního Boha, musí připustiti alespoň možnost zázraku. Sám Strauss obrací se proti
deistům, kteří popírali zázrak z ohledu na pevný řád přírody: Sféry věcí nejsou
tak ohraničeny ve svých mezích, aby nebyly přístupny zevnějším poruchám.-“)
Bůh, když zasahuje v běh přírody, neruší jej více, než člověk, jenž provrtává
pohoří, aby vedl tudy dráhu železnou: — velmi správně podotýká k tomu Vi
gouroum.") Připustíme-li však jenom pouhou možnost zázraku, ocitají se hypo
thesy všech racionalístů, & Straussovy zvláště, na bahnitém základě.
Kromě těchto axiomů nemá Strauss s předchůdci svými nic společného a
je vskutku zajímavo pozorovati, jak břitce je pbtírá. Pln nevole uvažuje, jakjen
mohli tvrditi věci tak evidentně falešné? Vini je z nedůslednosti: »Vyloučíme-li
vše nadpřirozené a ponecháme jen přesnou historičnost biblických zpráv, pak to,
co zbude jest caput mortuum, je podvod. Proč věřiti' knihám Mojžíšovým, že
Sinaj zahalen byl v oblak a zazníval hlas hromu, když nevěřím, že Bůh mluvil,
nebo že Mojžíš hrál komedii? Kdo tedy oprávnil kritiku k takovýmto nedůsled
nostem? Proč dávati spisovateli víru v jedné věci a v druhé mu ji odpíratiP-17)
11) Philolologíseh-kritischer und historischer Commentar ůber das Neue Testament..
12) Viz Strauss: »Leben Jesu: S. 15.
u) »Bible a nejnovější objevy,: str. XXI.
“') »Das Leben Jesu kritiseh bearbeitetu
1"') »Žívot Ježíšův-, str. 99.
") 1. c. XXXVIII.
1") »Essais d' histoire relígíeusec, str. 88.
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Aby tedy byl důsledným, odpírá vůbec autentičnost evangelií. A činí to
s lehkomyslností 27letého mladíka. Zavrhuje svědectví všech věků a praví krátce:
»Tvrzení, že spisovatelé byli očitými svědky věcí vypravovaných, je předsudek.. 15)
Při odvážné této negaci vyhýbá se však otázce positivní, která přec tak
logicky se vnucuje: Kdo tedy a kdy evangelia napsal? — Jemu stačila ona
»kritika vnitřní:, kterou zaváděl již Schleiermacher a která vede k úplné libovůli.
Stačí slovo, jediná vazba neb obrat, aby celá kniha přisouzena byla době po
zdější třeba o několik století. Na svědectví historická se nedbá. Nerozum nost
tohoto systému nejlépe dokázali racionalisté. sami, rozdrobivše se v nesčíslné
hypothesy, přečasto kontradiktoricky si odporující.
(Pohnčověni)

Górres, jakožto publicista a mystik.
(Podává JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta)
(Pokračování)

James zří v mystice pantheistické poblouzení, pitvoru milostiplných a nad
přirozených vztahů, v které Bůh s lidmi vchází, a mystika t. zv. přirozená a při
rozená ckstase a j. znamenají dle něho toliko předpoklady, které v lidské přiro
zenosti pro nadpřirozené působení Boha ve smyslu mystiky jsou dány. Stavy
splozené alkoholem a jinými narkotiky mají sice pro pozorovatele zevnější po
dobnost s mystickými zjevy, ale dle svého původu, obsahu a svých mravních
účinků zcela se od nich různí. Pravou mystikou pro Gorresa je toliko křesťanská;
dle něho mystika má kořen v srdcích křesťanství, v Trinitě, Inkarnaci, panenské
Matce Boží . . . »V ekstasi stala se P. Maria matkou Boží, v mystickém spánku.
Dle Chamberlaina, jiného moderního muže, je mystika pravou vysokou školou
osvobození od hieraticko-historické nutnosti, pokusem odhodíti pouta empyrie
a bezprostředně vejíti v transcendentální, empiricky nepředstavitelný svět a spolu
kmenová zvláštnost arijské rassy. Mystický názor luští jeden dogmatický náhled
po druhém jako allegorii; co pak ještě zbude je symbol, neboť náboženství není
pak již: míti co za pravdu, nadějí, přesvědčením, nýbrž zkušenosti života, sku
tečný průběh, bezprostřední stav mysli. Dle toho byla by katolická církev se
svými dogmaty či, jak Chamberlain praví, se svým od Tomáše Akvinského za
vedeným obligatorním rationalismem a jako doplněk později přistouplým materia
lismem Jesuitů, každé mystice jako překážka v cestě, a Górres jakoby nebyl vůbec
znal podstatu její. V Herzogouě Realencyklopedie protestantské theologie čteme:
»Mystika hledá jednoty s nejvyšším, co vůbec je, jakož ijak to nejvyšší mysliti
jest.: Tu zdá se, že křesťanská mystika postavena je na roveň s pohanskou,
novoplatónickou a moderně monistickou a s ní jen to má společné, že hledá
spojení s absolutnem; nemá však té přednosti, uskutečniti je. Toliko lidský faktor
se tu uvádí; božský vylučuje.
Srovnáme-li tyto různé výměry, tož má výměr Górresův přednost větší
hloubky, zřejmosti a pravdy. Rozplyzlým pojmem Boha, který se dá kaučukové
vtlačiti ve formu křesťanskou i pohanskou, s nejistotou lpící na subjektivismu
a individualismu v nejvyšších otázkách o bytnosti Boží a duchovosti duše lidské
nedospěje se dále, než ke hře frazovitého mluvení mystických obratů. Jen tehdy,
“) »Zívot Ježíšův-, str. 80.
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sumu tao.

existuje-li skutečně Bůh a tento vskutku existující Bůh sklání-li se s láskou
k svému stvoření, má spojení se s nejvyšším, s absolutnem svůj smysl. —
Tážeme se: Jakého pokroku od dob Górrcsa doznala psychologie a psy
chiatrie? Získal též podstatně výklad jednotlivých mystických symptomů, ekstase
a posedlosti, krajních to dvou pólů mystiky?
Psychologie pojala ve svou službu experiment a exaktní měření. Ale pH
mystických zjevech selhává experiment, t. j. vytVáření podmínek vzniku. Roz
hodující příčinou pro pravou mystiku je božská milost; a nadpřirozený tento
faktor nespočívá vc vůli člověka, a žádný experimentator ji nepřivodí. Experimentu
podléhají ovšem stavy tělesné i duševní, jak ukazwc hypnosa; tyto však nejsou
ani subjektivně (u toho, kdo je zakouší) ani objektivně totéž, co mystický život
ve smyslu křesťanském. Zůstává tedy před tím i potom pozorování hlavním pra
menem, z něhož čerpáme svou znalost, a i to je podstatně jenom sebepozoro
váním mystiků.
Neboť praví mystikové vždy co možná se tajilí a tají před zrakoma veřej
nosti; a i tehdy, kdy proti své vůli stali se snad podnětem pozorování v eksta
tických stavech, mohl divák toliko vnější tělesné symptony pozorovati, na př. ne
hybnost těla, strnulost očí, bledost neb jas obličeje, zastavení dechu a pod. nebo
slova, která mystik mluvil, slyšeti. Ale co v nitru ekstatika se děje, vidění neb
řeči, pocit blízkosti Boží, stím spojené. slast neb útrapa a další povzbuzení,
slovem mravní a náboženský, výchovný moment mystiky — což přece je hlavní
věcí — toho nezná nikdo, leč eksuatik sám. Tu jsme výhradně toliko na jeho
zprávu odkázáni. Cestou experimentu tedy nevnikneme do mystiky, a poznání
získané tou cestou by nám valně nepřispělo k jejímu porozumění.
Jak tomu však je s psychiatrií? Psychiatrie zrevidovala schemata starých
nemocí. Oslřeji vymezila jednotlivé nemoci, odkryla nové skupiny symptomů
a při tom jmenovitě ukázala i na pathologické zjevy, které mají nepopíratelnou
podobnost s ekstasí a posedlostí. Vším právem zbystřila tím naše oko pro psy
chologická pozorování a nashromáždila materiál k srovnávání. Na základě své
zkušenosti v brzku dovede rozeznati přetvářku a licoměrnost ve viděních a ekstasi
anebo případy posedlosti od těch, které nemají své příčiny ve svobodné vůli
jednotlivce. Lze připustiti, že přetvářka týž obraz poskytuje, když ve snaze po
obdivu vezme na sebe plášť mystiky, jako když v roli nemocncho o soucit žebře.
Tím však “je mystika zajištěna, aby nebyla zaměňována s jednou ze svých ne
pravých sester; ale také ohraz'uje se proti tomu, že by musila jako chorá na
duchu jíti do blázince. Přirozeně jen lze činiti rozdíl mezi pravou a patholo
gickou mystikou, uzná-li se možnost nadpřirozeného původu mystických zjevů,
ekstase skutečně od Boha pochodící, což mnozí zástupci moderní psychiatrie
a límine zavrhují. Dle toho jsou nuceni každý mimořádný mystický zjev při
souditi pathologii, a pak zbývá jen rozeznávati mezi přetvářkou anebo skutečnou
nemocí duševní s mystickým nádechem. Ale'otázka, zda je možna pravá mystika,
čílijinými slovy, zda je osobní Bůh a vztah kjeho bytostem, není psychiatrickou.
Nenáleží před forum psychiatrie, a záporná odpověď na ní není ze zkušeností
psychiatrické, nýbrž zcela odjinud, totiž z názoru světového; tedy ze systemu
filosofického, který bývá přenášen na pole psychiatrického pozorování.
K tomu však dlužno ještě cos dodati. Psychiatrie dokazuje, že zjevy, které
ve svém vnějším průběhu velmi jsou podobny mystickým zjevům exstase a po—
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sedlosti, mohou též povstati Cestou přirozenou. Jinými slovy psychiatrie předpo
kládá, že i tam, kde simulace je vyloučena, přítomnost podobných zjevů se na
skytá, bez jakéhokoli zakročení Božího neb působení d'áblova. To ovšem zase není
nic nového. Sami mystikové (dlužno poukázati jen na spisy sv. Teresie), jednají
o tom široce. A přece konečně nasleduje z toho jen to, že nikoli ve vnějších
momentech lze nalézti jisté rozpoznávací známky mezi pravou afalešnou ekstasí,
nýbrž v momentech vnitřních, v obsahu daných představ, v nichž hledati je či
stotu a vznešenost, specielně v souhlasu s učením Kristovým, 'v mravních účin
cích toho, co u ekstasi bylo prožilo, a vůbec v celém charakteru mystika, což
rovněž mystikové a mystická theologie dávno tvrdí.
Z toho však vyplývá i další, že totiž při pravé mystice prvním předmětem,
k němuž fest přikládali, není tělo, nýbrž duše. Vždyť také při všem tom mystickém
omilostnění toliko o to se jedná: pomoci duši. Tělesné zjevy nejsou tedy hlavní
věcí a mohou býti uvedeny na příčiny přirozené, určité nálady, vrozené neb na
byté disposice, zvláštní jemnost systému nervového a pod., aniž by tím byl ohrožen
nadpřirozený charakter pravé mystiky. A tam, kde to není možno, kde se jeví
nutné přijmouti mimořádné působeni Boží na tělo, tu v každém případě je ono
prostředkem k účelu. To platí též o posedlosti. I tu lze míti za to, že ve mnohých
případech tělesné symptomy jsou podmíněny určitou nervovou soustavou, dráždi
vostí, jichž rozpoutání může býti způsobeno samo sebou i vlivy čistě přirozenými
jako hrůzou, hněvem, nenávistí, vášnivou láskou. Vliv démonický bylo by lze
v tom případě posuzovati dle způsobu duševního průběhu známého pode jménem
pokušení, a to jako Stupňování tohoto. Opanování posedlého démonem bylo by
i tu; nikoli však dle způsobu, jak Bůh své tvory ovládá, nýbrž dle způsobu, jak
tvorové sami, užívajíce přítomných podmínek, se vespolek ovládají.
Tudíž úspěch moderního psychologického a psychiatrického bádání je de
leko skrovnější pro správné ocenění mystiky, než by se zdálo. Více odstraňuje
negativně falešné představy o podmínkách vzniku mystických zjevů, než aby
positivně objasňovala podstatu mystiky.
O přírodě praví Goethe:
»Geheimnisvoll am lichten Tag
lásst sich Natur des Schleiers nicht berauben,
und was sie dir nicht offenbaren mag,
das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.:
Má-li tedy již příroda svá tajemství, čím více bude jich míti nadpřiroda.
Křesťanská mystika je však něco nadpřirozeného ve svém původu i ve své ten
dencL
Zásluhou Górresovou je, že ji vynesl na světlo. Neodkryl této pravdy, bylat
dávno před ním od samých mystiků tisíci jazyky zvěstována. Ale v jeho době
ležela pohrobena pod ssutinami rationalistických předsudků ajosetinská povrchnost
náboženského života nebyla 5 to vzbuditi pro ni zájem. Gorres vyzdvihl ji opět
na světlo a tak postavil lhostejnému světu opět starý problém k diskussi.
Tehdejší duch času považoval zabývaní se mystikou za ponižující,vdnešní
době však zříme pravý opak. Mystika, psaní o mystice, plytké &mělké blouznění
stalo se modou. Toliko 'nechut k nadpřirozenému zůstala. A proto pravé poroz
umění křesťanské mystiky jako historicko-psychologického a náboženského zjevu
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a rovněž přijetí úrodného, v ní ležícího semene pravdy amravnosti, na tak dlouho
je vyloučeno, pokud trvá tato nechut. Byť tedy mystika Górresova hledíc k dě
jinné kritice neodpovídala novodobým požadavkům, třeba v ní složené názory
psychologické, fysiologické a fysikálnt byly překonány, podstatu mystiky pojal
správně. Pocítil tluk srdce velikých mystiků, a oheň, který v jejich duši háral,
v jeho vlastním srdci se vzňal. Jeho »Mystikaa je trvalým pomníkem jeho slávy.

FEUILLETON.
Škola a domov.
PodáváJoset Hanuš.
Ve starověku ctili Římané různé zvyky
& obyčeje, o nichž byli přesvědčeni, že jim

přinášejí štěstí, a lpěli na nich,ikdyž panství
jejich rozšířilo se mimo původní vlast, Italii.
Kdy u nich tento mythieký kult povstal,
není nám dostatečně známo. Ale takéijeho
význam často našemu poznání uniká a jest
nám nezřetelný, poněvadž u mythologie řím—
ské, která je v značné míře obestřena cizími
vlivy, nelze se dobádati pravého jádra. To
platí zejména v bohoslužbě a u věštectví.
Při zakládání nových kolonií zapřahli
do pluhu krávu a býka a. vyorali brázdu,
jako stanovenou hranici území, na němž
mělo se postaviti nové město. Tedy bylo to
dvojspřežení, které pomohlo toto založiti.
A nikoli náhodné zdá se býti, že také
příroda při tvoření organismu vzala za základ
dualismus, jak v říši rostlinné tak iv živo
čišné. Vlastní klíček rostliny uložen jestv se
meni mezi dvěma listeny, a ve mnohých
tvarech živočišných jsou četné orgány pod
vojmo: dvě oči, dvě uši, dvě ruce atd.
Z dějin biblických jsou též každému dobře
známa slova: »Není dobře člověku býti sa
motnému-. Prvému člověku, muži, byl brzy
dán druh, žena, a tak od počátku lidského
pokolení dozor a výchova dětí svěřena dvěma:
otci a matce.
Novou avšak důležitější dvojici, které.
řídí život a duševní rozvoj, vidíme ve vzá

člivějšího a opatrnějšího, čím více nebez
pečných symptonů jeho prostředí obsahuje.

činné spolupůsobení domova se
školou jest tedy základem zdatného roz
květu školy i dětského blaha, jež je vý
sledkem společné výchovy.
Věta tato jest a zajisté musí býti zá
sadou každému a o pravosti její každého
přesvědčí nasledující vývody.
Uvažujme tyto tři možné případy:

1. Domov nestará se docela nic o
školu a výchovu i prospěch svých dětí.
2. Domov staví se nepřátelsky proti
škole.

3. Domov působí se školou svorně.
Pro prvý případ: Rodiče neb jich od
povědní dozorci, kteří velmi často béřou na
sebe zodpovědnost ve výchově, nestarají se
vůbec o své děti, resp. svěřence. Nedbají, zda
tito prospívají ve škole či-li nic, a jest
jim tedy nejen škola ale i blaho dětí jim
svěřených lhostejno. A nyní se táži:
de
ve světě jest lhostejnost, jakých plodů přinese
taková. bezstarostnost? — Zajisté odpoví

každý: »Žádnýchc. Pak ovšem jde vše jen
dle své libovůle a spěje velmi často ke kata
strofě.
Byl by zahradník, který by založil za

hradu, zasadil stromky a vinnou révu; po
tom by utřel pot s čela a rekl k sobě:

»Všecko'jsem již upravil, mohu odcestovatic.
Vstoupil by na loď a odejel by do dalekých
krajin. Po čase by se vrátil a pomyslil si:
»Réva zajisté dorostla, stromky zmohutněly,
ponesou ovoce, a. bude čas, abych otrhal
plody. Ale jak žasne nad dílem, které za
nechal osudu! Stromky našel polámané,
uschlé a révu zničenu.
Jiný příklad a výsledek lhostejnosti:
jemném spolupůsobení školy a rodiny.
Služebník upozorní pana domu na otvor ve
»Skola a domov—jest heslem moderní
paedagogiky, nikoliv však ve formě nové střeše, kterým zatéka' na trámy, jež počínají
— tato jest příliš stará — nýbrž pouze ve hníti. Pán vyslechne řeč, ale o nápravu se
způsobu obrození. A toto harmonické spolu nestará. Jak bude potom? Trámy strouchniví,
působení jest třeba za dnešní doby zdůraz— kámen zvětrá, a dům promění se v zříceniny.
»A jsou-li'synové a dcery méně než domy
niti více, než kdy jindy, poněvadž d05pí
vající jinoeh potřebuje duševního vedení a zahrady ?: »Jestliže domy a zahrady bez—
právě tak jako dítě fysického.3A to tím pe starostností svých pánů přicházejí na zmar,
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budou děti ušetřeny škody, jestliže se o ně čovati o dobro a mír v obci, vníž sousedé
nestaráme?c Jak nízko stojí tací rodiče a se nenávidí a soudí. A nahlédneme-li do
zodpovědní dozorci. J. Tenis píše ve svém dějin lidstva, přesvědčíme se otom, jak
spise: »Moderne Erziehung im Haus často rozpory vedly k úpadku ano i k úplné
und Schule: : »Klidne' mohli bychompře záhubě. ekové, na četné malé státečky roz
stali mluvili a psáti o reformě školy, drobení, jsouce mezi sebou nesvorni, po
kdyby rodiče doma povinnosti a závazky dlehli Filipovi, králi makedonskému. Rusko
své k dětem dokonaleji plnili a nepo počátkem třináctého století, jsouc rozdrobeno
kladali výchovu děti za jakousi lepši na četná menší knížectví, mezi nimiž byly
čeledni věc, které by se nejraději zba stále různice, podlehlo nájezdu tatarskému
vili. a dali co nejlevněji provésti a ob a úpělo 250 let podjhem barbarským. A říše
staraii jinými..
Svatoplukova jen nesvornoslí jeho synů se
Bohužel, že je dosti takových, kteří pe rozpadla.
čují o všechno jiné jen ne o své děti; pě
Vidíme tedy, že rozpory všude jsou
stují různé sporty — otec sedí v klubu, škodlivy; mohou-li snad přinésti nějakého
hraje v karty, matka zase v divadle nebo užitku při výchově?
probírá jen modní časopisy — zkrátka mají
Škola vždy háji autoritu rodičů. Již malé
čas a zájem pro všechno, jen ne pro své dítě slyší od katechety výklad čtvrtého při
milé syny a dcery.
kázání Božího: »Cti otce svého a matku
A za takových okolností, táže se berlínský svou!: Jest to vzájemnost, jestliže doma
paedagog, prof. Dr. E. Griin'wald: »Po
všechno se haní atupí, co souvisí se školou ?
máhá rodný dům vlivem svým na utváření Za takových okolností musí mladý hoch býti
se povahy dětské učitelům a škole při jich
uveden v rozpor a místo aby chyby své
nesnadné a spořádaně vychovatelské práci? odložil a pilnějším se stal, dochází k pře
Pracuje jim do rukou, či spíše snad často svědčení. že se mu až dosud děje křivda.
kříži úsilí jejich z nerozumu, ze slabosti,
Dr. Bruno Wehnert poukazuje pak ktomu,
z lhostejnostiřc — »Jest kneuvěření,- praví že se tím práce učitelům jen stěžuje. Škola
týž paedagog, »jak nemálo jest rodin. které není a nemůže býti místem zábavy, nýbrž
posílají děti na střední školu, u nichž ne
vážné práce, a zkušenostmi v ní nabytými
nalezne se doma ani bible ani nějaký klassik, připravuje se každý jednotlivec na mnohem
ale za to dosti často časopisů s rozptylu
přísnější poměry opravdového života.
jícími rozmanitostmi a referáty ze soudní síně,
Poněvadž škole jest nezbytno působiti
ve kterých se děti více probírají než vučeb
na. celé zástupy žactva různé individuality
nicíchux — Proto takovouto, jejich duchu
nevhodnou, abych tak řekl, otravnou četbou. a nadání. a když často postrádá každé pod
pory
i porozumění pro své působení se
kterou jim rodiče přečasto trpí, běřou děti
škody nejvice. Připomínám jen na příklad, strany rodičů a veřejnosti. nelze se pak di
kolik jinochů přišlo již na scestí četbou de viti, že její prospěšné působení někdy ne
může zvítěziti. Vyskytnouvli se tedy tak
tektivních románů!
Když tedy synové doma obírají se vším sporné vlivy mimoškolní v rodině a v pro—
možným jiným a jen ne vážným studiem, středí, v němž žák se pohybuje daleko delší
dobu než kterou tráví ve škole, dolehnou
které na nich škola, a daleko více oprav
dový přísný život požaduje, a “rodičům neb tyto poměry zvláště na nenadané hochy ne
jich zástupcům jest to lhostejno, nelze pak zřídka tak, že budí v nich nejen nechut ku
řádného prospěchu a výsledku od nich oče práci, ale často i odpor proti škole.
kávati, a nemůže z nich býti co zdatného.
Škola života nás však učí, že z ta
Vidíme tedy, že první případ užitku ne kových dětí, ve kterých byl doma pěstován
jen odpor proti škole, zpravidla nic není.
přináší; tedy ke druhému.
Domov vystupuje proti učitelům a Svízele, které škola s takovými mladými
professorům, tedy i škole nepřátelsky. lidmi má, dojdou jednou svého zakončení;
A proč? Poněvadž prospěch nebyl takový, nebot vždy přijde doba, ve které se nutně
jaký se očekával; nesou tedy vinu profes rozejdou. Rodičům však zůstane rozmazlený
soři a škola. Anyní se táži: Kde vedl odpor syn, který jim připravíještě mnohou starost.
Jestli tedy první ani druhý případ ne
k dobru? — Zajisté, že každý odpoví:
>Nikde.: Jest zřejmo, že ideální není rodina, vedl k dobru, zůstává jen třetí: Svorne'pů—
kde otec a matka se sváří, a těžko jest pe sobeni domova se školou.
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První školou života dítěti jest rodný dům
s. prvními učiteli jeho jsou mu rodiče, zvláště
matka. V této době naučí se dítě své my
šlenky vyjadřovati a zásobí sejistým množ
stvím vědomostí Ale je tu stále vedena a
pod dozorem, nebot jinak samo by získalo'
velmi málo.
Potom vstupuje do školy národní a střední,

jež podávají zaokrouhlený celek všeobecných
vědomostí. A po několika létech stávají se
z hochů při dalších studiích vysokoškolští
studenti, kteří jsou již odkázáni na samo—
statnou práci, a není proto účelno. aby na
tomto stupni rodiče se informovali o jich
prospěchu.
Jinak jest tomu však na škole střední.
Tam dospívající jinoch musí býti ještě stále
veden; a proto nutno jest, aby rodiče neb
jeho zodpovědní dozorci častěji se přesvěd
čili o jeho prospěchu, chování a pokroku
ve studiích.
Dostanou-li zprávy, že jich dítě pro
spívá ve skole velmi dobře, tím lépe pro ně,
neboť taková zpráva je jen potěší.
Jeví-li se však u žáka neprospěch, tu
jest třeba vyšetřlti příčinu toho právě tak,
jako lékař zjišťuje příčinu nemoci, aby zdraví
nemocnému se zase vrátilo. Poněvadž tato
může býti mnohonásobně velmi různá, jest
třeba bedlivě ji vyhledati. K tomu napo

máhá vzájemné spolupůsobení domova se
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školou. Toto pak pozůstává v tom, že ro
diče aneb jich zástupci jdou se :: professo
rem poraditi, za kterým účelem jsou zave

deny tzv. hodiny rozmluu.
Podstata jich nezáleží však v tom, aby
chom v nich sdělili všeobecnou klassinkaci
žákovu. nýbrž podali věcnou a správnou

radu. Jest to jakási konsultaccjakoulékat'e
neb právního zástupce. Dá-li patient lékaři
nesprávně odpovědi, uvádí lékaře v ne
správné léčení a sebe sama v nebezpečí
úplného porušení zdraví.
A stejně jest tomu tak i u dětí, jichž
chyby rodiče nesmějí zatajovati,ale upřímně
pověděli, aby rada učitelů mohla býti správná;
jenom tak při dobré vůli a rozumném jed
nání časem mnoho se zmůže.

Aby se dosáhlo úspěchu pokud možno
největšího, jest třeba, aby rodiče často pře
ptávali se na své syny, řekl bych: jest tu
potřebí spojeného úsilí obou výchovných
stran.
Každý zná přísloví našeho vznešeného
mocnáře: »Viribus unitis-, »Spojené kde
vládnou síly, snadno vše se vykoná.: A to
jest přáním nás všech. Proto úspěch školy
při výchově mládeže tím dee
zdatnější,
čím více rodný dům bude školu v jejich
snahách podporovati. Pfidržme se tedy hesla:
Spojenými silami školy a domova!

WW

SMĚS.

Sjezd učitelstva rak. paedagogií,
který konal se v dubnu ve Vídni, ukázal
v některých otázkách opravdu ono »pokro
kářskéc hledisko,jež je příznačnou vlastností
všeho liberálního našeho školství. Tak při
jato, byt nepatrnou většinou hlasů, že kandidát
učitelství, vstupující do paedagogia, nemá
konati zkoušku z náboženství. Minorita účast
níků dala si protokolovatí votum, že varhany
nemají zůstati povinným předmětem vyučo
vání. Spolu vysloveno přání, aby žádná osoba
stavu duchovního nebyla ustanovena inspek
torem. — Jak viděti, francouzská politika
školská nalézá u nás ctitelů. Nemohli by
však páni vyčkati, jaké bude konečné její
ovoce? Je přímo urážlivo, aby žák, který
má konati zkoužku ze zpěvu a houslí, z
náboženství, k němuž se přiznává, a bez

něhož by nemohl býti učitelem a jemuž
po případě sám má jednou vyučovati, neměl
prokázati dostatečnou znalost hned při vstu
pování do ústavu. A varhany, onen králov
ský nástroj? Jenom proto nemají býti obli
gatorní, že je to eminentně nástroj chrámový.
Kdyby jím nebyly, každý by je za povinný
předmět vyučovací uznával. Vrcholem tužeb
učitelských ovšem je, aby zásadně kněz, byt
měl kvalifikaci nejlepší a byl kandidátem
nejzpůsobilejším nesměl byti školníminspek
torem. Nemají rozhodovati schopnosti; stav
má býti překážkou. Zcela po vzoru íran
couzských zednářů. Škoda, že si páni ne
odhlasovali, že jenom professoři a cviční
učitelé na paedagogiích smějí býti inspe
ktory ! Anebo — jak si učitelé aspoň v theorii
přejí — aby jenom učitelové byli inspektory,
a to vždy samým učitelstvem voleni! Ovšem
nejlépe by se pánům líbila: volná škola bez
inspektorů.
r.
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Duchovní cvičení pro kněze konali nemoci ušní, u 66 tyfus, u 45 osypky aj.
se budou roku 1911 timto pořadem:
1. V kníž. arcib. semináři v Praze.
1. od 24. července odpol. do 28. čer
vence ráno v řeči německé;
2. od 31. července odpol. do 4. srpna

ráno v jazyku českém.
II. V kníž. a. konviktu v Příbrami: od
7. srpna“ odp. do 11. srpna ráno v řečičeské.
III. V klášteře OO. Tovaryšstva Ježíšova
sv. Ignáce v Praze v řeči české:
1. od 24. července odpol. do 28. čer

vence ráno,
?. od 7. srpna odpol. do 11. srpna ráno,
3. od 28. srpna odpol. do 1. září ráno.
NB. Místa jest asi pro 18 osob.
IV. V kolleji OO. Redemptoristů v Praze:
od 7. srpna odpol. do 11. srpna ráno, česky.
V. V kolleji OO. Redemptoristů na sv.
Hoře v jazyku českém:
1. od 21. srpna odp. do 25.srpnaráno,
2. od 28. srpna odpol. do 1. září ráno.
VI. V klášteře Františkánském v Plzni,
česky: od 17. července odpol. do 21. čer
vence ráno.
VII. V klášteře Františkánském ve Sla
ném, česky: od 21. srpna odpol. do 25.
srpna ráno.
NB. V klášteře Františkánském v Zás
mukach pro nastalé opravy letos duch. cvi
\čení pro kněze konati se nebudou.
Letošních duchovních cvičení jest se
súčastnití především oněm důstojným pánům,
kteří v roce 1907 neb ještě dříve poslední
exercicie konali.
Pp. účastníci letošních exercicií račtež
ohlásili příchod svůj představenstvu do
tyčných domů a k. a. konsistoři nejdéle do
konce června. Na pozdější přihlášky nebude
představ. klášterů možno vždy zřetele bráti.
Kdo zpřihlášených účastníků pro nena
dálou překážku k duchovním cvičením se
dostaviti by nemohl, necht lo představenstvu
duchovnímu domu, kde přihláška se stala,
v čas oznámí. (Ohlášení toho v tom pří
padu naprosto treba se zřetelem k materi
elnímu zaopatření v řečených domech po
čas exercicií.)

Hluchoněmých, kteří nebyli zaopatřeni v
ústavu bylo 27.567, a z nich opět 22.240
těch, kteří byli hluchoněmí od narození. Ze
všech hluchoněmých bylo pohlaví mužského
16.231, ženského 13.021, takže mužské
pohlaví hluchoněmých má. převahu. Procento
hluchoněmých není ve všech zemích korun
ních stejné. Na 100.000 lidí připadá v Ko
rutanech 182, v Haliči 146, ve Štýrsku
139, v Salcbursku 133, v Dolních Ra
kousích 44. Z toho viděti, že v Korutanech
hluchoněmých relativně je nejvíce.
V dřívějších stoletích musila pečovati
o hluchoněmé privátní dobročinnost, teprve
v minulém století ujal sejich stát a zřizoval
pro ně ústavy. Země Evropy měly v r. 1800
toliko 12 ústavů hluchoněmých r. 1900
však již 399. Následující tabulka podává
tento přehled:

Německo . .
Belgie .
Dánsko

Francie
Anglie . . .
Hollandsko

.

Italie
Rakousko
Rusko . .
Švédsko a
Norvéžsko .
Švýcary . .
Španěly . .
Z hanáckých

ústavů ústavů žáků v úst.
vr. 1800vr. 1900 v r. 1900
3
91
6408

—
1
2
l
1

2
2
—

12
5
63
65
—4

47
34
34

026
400
3834
3073
504

2299
2322
1637

—
17
1112
—
16
732
—
11
475
dědtn & měst. Napsal Jan

Vyhlídal. Cena K 1.50. Nákladem R. Prombergra
v Olomouci. Tiskem Kramáře a Procházky v 010
moci.— Pan spisovatel rozdělil si lulu práci svoji,
kterou věnoval slovutnému pánu Dru Čenku Zí
brtovi, mimořádnému universitnímu professoru, spi
sovateii atd. \' Praze,-'na tři části, totiž I. >Ze života
hanáckého vojákac (z Hluchova), kde Alexandr,
če jak mo řikajó, Šakandr Stróhal líčí svuj život.
vojenský, zvlástě v Netáliji, v Grónsko, v Ohrách

a v Sedmihradsko, potom jak se oženil, k čemuz
připojeno troje Sakandrovo uvažování, n) Jindová
& včel (nyní), b) o >cucalistcchc,

a c) Proč jc

toii moroař, kteroužto úvahu zakončuje slovy:
>Ve (vy) tam navrcho, déte si pozor, nezanišujte
náboženství, det na prvním mistě o vase kuzo se
hraje, to vám zkazuje zkošcné \vojin a světem
prošlé Šakandr Stróhalc. Část ll.: >Pót stařéčka
Pospíšila
do Řémac líčí nám dojmy,„jake' pout
Zovzduší hluchoněmých. Dleúřední
statistiky bylo v r. 1908 v Rakousku (Cís— tato na tohoto Hanáka učinila; kdo v Rímě, v Lo
retě, Assissi, Neapoli atd. byl, toho budou tyto
laitanii) hluchončmých 29.252, z nichž za— dojmy
dvojnásob zajímali. Konečně v části třetí
opatřeno v ústavech bylo 1685. Z těch opět jsou různé »Národopisné čítyc jako :.Jak přijímali
bylo hluchoněmých od narození 717 a ostatní za souseda v Býstročicích (nebo v Záhlinících),
O robotě, »Přistkec, Smrlna' neděle na Hané,
stali se jimi později. Jako příčina hlucho
O lbrcólcvi, Hastrman, Čarodenice a m. j. Dopo
němosti uvádí se nemoc, a to u 280 nemoci ručujeme velice zajímavou knihu tuto (144 str.)
nervové a nemoci hlavy, u 116 Spála. u 97 co nejlépe.
Jos. Fabian.
Knihtllnm druzstvaHut v Praze.

ČISLO IS.—14.

V PRAZE, dne 1. července 1911.
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Potřeba státoobčanské výchovy.
(Podává EM. ŽÁK)

Paedagogický pokrok v Anglii a Americe, který cílem výchovy stanovil
vzdělání charakteru budoucího občana, dospěl před nedávnými léty k tomu, aby
mládež již' ve škole byla vedena k oněm společenskotvorným, sociálním ctnostem,

svobod, škola v rukou prozíravých a praktických učitelů stala se obrazem země,
kde všichni příslušníci na řízení a správě země mají účast a zájem. Tak jako
státní zákony vznikají pilnou & rozvážnou součinnosti poslanců, volených na
základě všeobecného, rovného a přímého práva všech občanů, tak i v přemnohých
školách kázeň, školní řád, bai tresty stanoví se za součinnosti žáků. Již ve škole
pěstuje se heslo: sebevlády, »self-governmenta, aby již odtud vyšel »svobodný
občan americký; s plným vědomím zodpovědnosti.
Nelze upřítif že myšlenka tato jako je pro naše poměry nová, tak je i zdravá.
A překvapující úspěchy mnohých škol amerických v tomto směru výchovy jistě
že budou užitečným kvasem pro pokrok a nové směry i naši pacdagogiky
evropské. A jestli i u nás již mnoho jsme obkoukali zamerikanismu a za nejeden
pokrok v technice, obchodu, lékařství a ve vědách vůbec vděčíme Novému
světu, není příčiny,proč bychom před pokroky paedagogických method amerických
měli zavírat očí a nepřemýšleti otom, abychom z nich, co dobrého v nich
shledáme, zkusili i v poměrech našich.
Myšlenka zdravé, osvícené demokracie je přece eminenině křesťanská. Všichni
jsme si před Bohem rovni. Rovni ipřed zákony. Proto konstituční způsob vlády,
dle něhož i sám lid skrze své poslance má účast na zákonodárství říše, — ovšem
předpokládaje určitý stupeň vzdělání lidu a hlavně výchovy lidu ke konstituci —
jako z ducha Kristovy
ky přímo vyplývá, tak jest i všeobecným příznakem
nynější doby. Zajímavo ajis'té, že již sv. Tomáš Aquín. myšlenku konstituční
vlády schvaluje (Summa theol. 1. 2. quaestio 105. a. I.), když dí: »Attendendum,
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_ . . ut omnes aliquam partem habeant in principátu, per hoc enim conservatur
pax populi et omnes talem ordinationem amant et custodiunt.c Dobrá organisace
státní toho žádá, aby všichni měli na správě státu nějakou účast, nebot tak se
zabezpečuje pokoj lidu a všichni takové zřízení státní milují & zachovávají.
Vychovat lid k této spoluúčasti na zemském či říšském zákonodárství, to! je
úkolem doby, a také se jistě stane úkolem školy.
Známý anglický kulturní historik Lecky ve svém díle: »Demokratie a svoboda:
ovšem naříká na stíny nezdravého demokratismu. Pravít, že nejsmutnějším
důsledkem demokratických hesel je to, že politický vliv dostal se do rukou lidí,
kterým se nikdy nedostalo politické výchovy, jaká již v dlouholeté, rodinné
tradici šlechty byla pěstována. Naši »homz'nes navíc se svými fllistrovskými
zvyky a úzkým obzorem, vstoupili u veřejný život se všemi nedostatky a ne
ctnostmi svého třídního zájmu, s jednostrannou energií »self—madecmuže, co
zatím aristokrat svojí rodovou výchovou obyčejně byl již naučen onomu vysokému
stupni taktu, aby všem zbytečným svárům a nedorozuměním dovedl čeliti. aby
uměl vždy rozeznávati hlavní a důležité od vedlejšího a podřízeného, atak vždy
dovedl se postaviti na ono vyšší hledisko, jež mu umožňuje jasný přehled a činí
jej schopným vnášeti ducha smířlivosti, ústupků a kompromissu v rozvaděné
tábory."

S ním do jisté míry souhlasí i liberální státník anglický, John Morley,
který ve svém spise »Kompromiss: trpce mluví otom, že mladá generace
politiků, jak se zdá, ani nechápe, že větší či menší stupeň socialni kultury záleží
hlavně na stupni výchovy lidí ke kompromissům. Dnes přemnohý zástupce strany
vstupuje na politické kolbiště s krajnostními a přímo protisociálními formulemi
třídních požadavků, a tím přirozeně i u druhých stran vyvolává podobnou
jednostrannost a krajnost.
,
A přece může zástupce jisté třídy zcela neochvějně trvati na svých po
žadavcích, ale při tom nikdy nespouštěti s mysli, že jsou zde i jiné strany, které
rovněž hledají svoje právo a mají své určité požadavky. e jsou zde strany,
jichž názor, založený v jich pevném přesvědčení & opřený zcela správnými
a pevnými důvody, zasluhuje téže úcty a respektu, jakého žádá i mluvčí druhé
strany pro svůj politický a sociální program. A tyto strany _nikdy nebude lze
potlačiti a vyhubiti, protože zásady, které hájí, mají svoji stálou oprávněnost.
Zkrátka politický rozhled všech, kteří jako mluvčí toho či onoho tábora
vystupují, toho žádá, aby bylo jasno, že všechen vývoj státu záleží na
určitých kompromissech mezi různými politickými stranami. Že je potřebí najíti
i v politice tak jako v privátním životě jistý »modus vivendic. Ale tento »modus
vivendi- nemá býti jako ve válce výslednicí dlouholetých, úporných a všechen
rozvoj státu zdržujících, vysilujících bojů, ale s touto snahou má každý k politické
součinnosti již přistupovati. Duch snášelívostí, smířlivosti a kompromissu má
ovládati každého, kdo vidí nejen svoji, aleivšechny ostatní strany s oprávněnými
požadavky vystupovati na forum zákonodárné činnosti.
Když se velký, konservativni francouzský historik, Tocqneville, vrátil ze své
studijní cesty po Spojených státech amerických, vida onen silný, demokratický
smysl Nového světa, poctivě vyznal, že demokratie _.
nezbytnýa nezadržitelny
fakt je na postupu, a že nelze jinak íí čeliti, nežli řádnou výchovou lidu k oněm
povinnostem a úkolům, jaké demokratíe každému občanu ukládá——
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Dříve psaly se knihy o potřebných vlastnostech budoucího vladaře, o jeho
výchově ke vládě, jeho právech a povinnostech jenom pro budoucí panovníky,
jednotlivce. Tak vznikl známý spis florentského státníka Macchiavelliho: »Il
principec; tak i známý papežský legát Aenea'š Silvius, později papež Silvestr II.
psal výchovné své dílo pro budoucího krále Ladislava II. Nejslavnější vychovatelé
a politikové doby hluboce přemýšleli o tom, jak je potřebí vychovávali ty,
v jichž rukou je soustředěna všechna politická moc a všechna zodpovědnost
za osudy millionů poddaných.
Nyní však, kdy absolutismus vladařův na nedohledné časy je pochován.
kdy s jeho beder k jeho vlastnímu prospěchu část starostí a spolu i velká část
zodpovědnosti je sňata, je potřebí, aby slátoobčanské výchovy dostalo se i nei
širšim kruhům, poněvadž každý budoucí občan sjisiými politickými práw přejal
i část zodpovědnosti na osudech celku.
Jest toho potřebí tím spíše, že každé zneužití práv občanských, každé
zbujnění svobody ve svóvoli a zneužití svobody má za následek“ ztrátu svobody
& odnětí práv. Všude, kde demokracie se zvrhla v ochlokratii, dle sociálních
zákonů nastala reakce absolutismu.
(Pokračování)

Racionalismus biblický & spory o historickou existenci
Kristovu.
(Podává Th. dr. RUD. SETINA.)

(Pokračování)

Když odstranil autoritu bible, zbývalo Straussovi již jen ukázati původ
oněch zázračných vypravování. Nechávaje, jak již podotknuto, stranou otázku,
kdo a kdy evangelia napsal, široce obírá se vysvětlováním, co zavdalo příčinu
k tomu, aby v knihách posvátných znamenány byly věci, které prý nikdy se ne
staly. A tu nalézá novou cestu: dle něho jsou evangelia — křesťanskoumythologii.
V myšlence této nemůžeme Straussovi přiznati originalitu. Vysvětlovánípo
dobného rázu byla tenkrát v modě. Stačí poukázati na Wolfova »Prolegomenac,
která odpravila Homéra, a na V. de Wella 1), jenž ve stopách K. G. Heynea")
dovozoval, že Starý Zákon jest sbírkou mythických a legendárních zlomků. Strauss
tyto myšlenky jen applikoval na Nový Zákon.
Deňnici mythu nebo alespoň vysvětlení pojmu toho marně bychom u něho
hledali. Mluví o tom velmi neurčitě a různě. Držíme-lí se jednoho výkladu,jest
mythus »zosobnění snah a idei nějaké dobyvnějakém idealnim člověkus), jindy
zas »báje náučná, v níž idee populární jsou vtěleny: atd.
Stanoví tři principy, ,ze kterých odvozuje původ evangelií: všeobecné oče
kávání Messiáše, obraz Messiášův vytvořený fantasií židovškých učitelů, a konečně
víra, že Ježíš je zaslíbeným Messiášem. Očekávání Messiáše musilo někoho na
lézti; ten pak musil činiti zázraky, neboť na něm musila se vyplniti proroctví,
jež to hlásala. A tak „fantasie prvních křesťanů mimoděk bájíc, vytvořila mythy
1) »Dissertatio critica de Deutcronomii libroc.
“) »Opuscula academica- VII. s. 184.
3) Definice této užil Peres, aby v »Espérancec r. 1839 satirický
Napoleon, ba i sám Strauss jsou osobou mythologickou.

dokazoval,

že
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evangelické.c Kristus nevstal z mrtvých, leč evangelia vypravujice to, nelhou:
lid stvořil bájí, které bezelstně věřil. *)

Ve zmíněném díle »Žívot Ježíšůw, které je spíš negaci než životopisem,
Strauss probírá jednu událost za druhou, hromadí námitky, třeba sebe malicher
nějši, proti jich historičnosti; pak důrazně ukazuje nicotnost výkladů svých před—
chůdců, zvlášť dra Paulusa, &konečně vykládá svou vlastní mythyckou hypothesu.
Dnes, kdy nadšení pro Strausse zásluhou jeho vlastních epigonů již zcela
pominulo, uznává se všeobecně mělkost a nemožnost jeho hypothesí. Nemesis
uchystala mu týž osud, který on sám svým předchůdcům připravil. Výtku ne
důslednosti, kterou tolikrát činil svým předchůdcům, musil slyšetí z úst samého
Brunona Bauera . . . 5)

Theorie mythz'cká rozbila se o historičnost doby, do které klade vytvoření
mythů evangelických, a o krátkost času, kterou k vytvoření těchto mythů před
pokládá. A proto applikace této theorie na evangelia je nesprávnou. To vytýká
Straussovi jeho vlastní přívržence, Fairbairn:")
»Pří této věci tak důležité, zda
totiž v daném případě jest upotřebitelnou theorie mythová., Strauss uvázl. Před
pokládá, ale nedokazuje, že uplynul dostatečný čas k vytvoření mythů . . . ne
vidí, že jsme příliš blízcí pramenům, než aby zbývalo dosti času mythům, aby
se vytvořily. Nedbá svědectví sv. Pavla, první obce křesťanské, rozkolů v prvotni
církví, jichž svědectví ve věcech shodných je důležitosti nesmírné , . . Iheorie
mythická rozpadla se při prvním doteku analyg; pod tíží vlastních hypothés . . . .
Slavné porážky dočkala se tato theorie, když v těchže Ttlbingách r. 1847
tiskem vyšla XLIII. konferenční řeč Lacordairova.") —
Smčlá trase: »Authentičnost evangelií jest předsudekc nalezla celé legie
obránců. Byla to hotová manie, která se racionalistů zmocnila a vynesla na světlo
nesčíslných' hypothés, navzájem se potírajícich. Zvlášť doba nejnovější se v tom
ohledu vyznamenala, tonouc v přívalu theorii tak nejapných a nemožných, že
trneme, nevědouce, psal-li je člověkještě normální čí fanatický potřeštěnec. Kletba
směšnosti stihla plané výmysly chorých hlav a kulturní historik odbude je někdy
shovívavým nebo satirickým úsměvem . . .
Přímým následkem idejí Straussových byla škola Tubiňská. Tak jmenuje se
systém protestantské university v Tůbingach, systém, jenž obral si za úkol vě
decky prozkoumati, co pravdy je na příbězích evangelických, a vyložiti jejich
původ. Náčelníkem směru tohoto byl Ferdinand K. Baur, bývalý učitel Straussův.
Nelze upříti mu snah opravdu vážných; škoda jen, že mylný zaklad uvedl jej
na scesti.

Baur dal se jinou cestou nežli Strauss. Podrobil kritice nejdříve epištoly a
vyvolil si listy sv. Pavla 8), poněvadž se mu zdály býti nejvice věrohodnými, za
basis. Zdálo se mu, že v prvotním křesťanství spatřovati lze řevnivost dvou stran:
Petrovy a Par/low. Připočtcme-li k tomu ještě směr, jenž obě tyto strany hleděl
smiřítí, máme složky, z nichž povstalo křesťanství. A tak lze spisy Nového Zá
4) »Zívot Ježíšův: I. str. 114.
') »Kritik der evangelíschen Synoptíkerc.
') »The Contemporary Review< 1876.
7) Vyšla i v českém překladu.

8) Authentickými uznává: k Římanům, ke Galatským a obě ke Korintským.
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kona rozděliti na spisy »Petristůc, »Paulistůc a t. zv. »Tendenzschríftenc, spisy
tendence smiřovací.
Dle něhog) byl Kristus jen počátkem křesťanství či spíše židokřesťanství, sekty
Ebionítů, jejíž náčelníky byli Petr a ostatní apoštolové. Jejich učení spočívalo na
jediném článku: Ježíš jest Messiáš, na němž se vyplnilo vše, co proroci předpo
věděli. — Tato sekta, čistě lokální, byla by beze stopy zanikla, kdyby nebyl se
k ní přidružil výbojný živel, repraesentovaný Pavlem.Ten odloučil ji od židovstva
& přenesl ji na půdu světové říše římské. Brzy však nastal mezi oběma .směry
ostrý konflikt, a polemikou jejich povstaly spisy novozákonní. K nim přiřaditi
dlužno i spisy strany pozdější, která hleděla nastalé spory vyrovnati a usmířiti.
Tento apriorní pojem o křesťanství je však zcela neodůvodněn a samo
zřejmě vede k mylným závěrům.
Jest zcela neodůvodněn, nebot antagonismus mezi oběma apoštoly de facto ne
existoval, leda v podřízené otázce církevní kázně, a byl hned uklízen. Ve Skutcích Apo
štolských vidí Baur tendencí smiřovací — protože prý Petr líčen tam co Paulísta,
kdežto zase Pavel co Petrista. Baur myslí, že tím našel největší doklad pro své
theoríe, a nepozoruje, že právě tato kniha nejvíce dokazuje, že žádného sporu mezi
apoštoly nebylo!
Nejlépe ovšem dokumentují nicotnost těchto utopií důsledky, ku kterým
Baur & jeho žáci dospěli. Na př. evangelium sv. Marka je dle Baura stářím na
třetím místě; dle Hilgeufelda na druhém, dle Volkmara na prvém, dle Rostlina
na prvním,“ druhém a třetím zároveň, nebot tři evangelia jsou prý jen přepraco
váním Proto-Marka. Čtvrté evangelium bylo sepsáno dle Schweigera ku konci
druhého století, dle Hilgenfelda pochází z r. 130, dle Toblera z konce prvního
století a sepsal je Apollo v Efesu. Lži porážejí se vzájemně. “)
Zatím Strauss, který pilně sledoval snahy školy Tubíňské, zmírnil některá
ze svých tvrzení, ale ne na dlouho. Rozhořčen tím, že protestanté zachovali si
přece špetku zdravého rozumu a zamezili jmenováníjcho professorem dogmatiky
a historie církevní (l) v Curychu, vydal nově upravený »Život Ježíšův-, kde viní
prvotní křesťany z úmyslného klamu, a připouští, že snad Kristus neexistoval.
Brzy na to vydal svou »Dogmatiku křesťanskou-, jejímž nejvyšším dogmatem je
pantheismus. Kristus mythu zbavený tot humanita, která jest vtěleným Bohem.
Základní dogmata křesťanská jsou prý naprosto bludná. —
Poslední knihy Straussovy »Ži'vot Ježíšův, pro německý lid: a »Stara' a
nová víra: srší vášnivou nenávistí proti křesťanství. Autor, který dříve zachová
val alespoň slušnou formu, klesá tu na stupeň obskurního pamfletáře, který se
neštítí nadávek a lžívých, tendenčních nařčení. Atheísmus a materialismus, jichž
stoupencem se Strauss stal, přiměly ho, aby názory své zcela změnil. A tak
upadá. do nekonečných odporů a co dříve tvrdil, sám nyní vyvrací. Kletba
bludu . . .

Jak se dá. mysliti, nalezly tyto myšlenky a proudy živého ohlasu ve Francii.
Leč povrchním Francouzům nezamlouvala se učena' a suchopárná pojednání.
Chtěli míti zábavný román. A toho se jim v brzku dostalo.
9) »Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhundertcc.
") Fairbairn l. s. e.
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Arnošt Renan, spisovatel francouzský, (zemř. r. 1892), plně vyhověl této
touze. Nechal stranou všecko vědecké bádání a odůvodňováni, a vpadl hned in
medias res cestou nejpohodlnější — belletristickou. Jeho »Život Ježíšův: je po
vídka z dob Ježíšových, která formou je sice velmi uhlazená, za to pravdy vě
decké dbá pramálo. Fantasie spisovatelova kreslí Krista zcela libovolně. Odvo
lává se sice místy na evangelia, jichž authentičnost celkem připouští, ale vyne
chává, co se mu nehodí, -mění texty, překrucuje fakta a to vše bez důvodu
nebo vysvětlení. Kniha sama plna jest odporů a falešných dokladů. 11) Z valné
části ohřívá theorie dra Paulusa. Zázraky, které může nějak vykroutiti cestou
přirozenou, vypravuje, jiné vynechává nebo popírá. Místa pro tento tendenční
román ve vědeckém pojednání není; a jestliže se o něm zmiňujeme, děje se to
z té příčiny, z'e nalezl velikého rozšíření v lidových massách, které braly fantasie
spisovatelovy za bernou minci.

WW

(Pokračování)

Dva póly lidských názorú.*)
Všude na světě setkáváme se s dvěma druhy jednostranně na svět nazí
rajících lidí. Jsou jako na dvou protivných pólech, s nichž hledí na svět a jeho
ruch: idealíslé a realisté. Idealisté postrádající smyslu pro skutečnost, a realisté,
nemající vnitřní svobody a potřebného přehledu.
Goethe oba typy těchto pozorovatelů velmi vystižně načrtl ve svých: »Hra
nících lidstuau (Grenzen der Menscheit.). První z nich, idealista, »týči se vzhůru
a temenem hvězd se dotýká; nikde neutkví pevnějeho podešve, stává se hříčkou
oblak & větrů.: Druhý (realista) .stojí klidně se svými pevnými kostmina nehybné
zemi, a nedosahuje tak vysoko, aby se s dubem nebo s révou porovnal.:
A přece oba tyto druhy pozorovatelů světa jsou stejně nebezpečnými prů
vodčími životem.
První zajisté vztyčuje vysoké cíle a ideály; protože však nezná daemonické
síly, která v lidské přirozenosti se tají, naplňuje nás stále illusemi, přeludy, o sobě
samých i o jiných, tak že nemůžeme nabýti určité bezpečné cesty k ideálu, pře
kážky skutečnosti podceňujeme, svůj život promarňujeme v jalových snahách a
na pravé kořeny zla nikdy se nedostaneme.
Takovým idealistickým, nepravým vůdcem jest Emerson. Jest to ušlechtilý a
útlocitný spisovatel, ale je naprosto bez krve a bez slzí, povýšený nad všechna citová
hnutí lidského nitra. Myslitel, který nemůže sice škoditi av omyl uvésti ty, kteří
pevnou, životní pravdu získali s hůry, který však na bludné cesty uvede každého,
kdo si jej zvolí za nejvyššího svého vůdce.
Proti tomu setkáváme se naopak s realisty, jimž ovšem naprosto nelze vy
týkati, že by neznali skutečných stinných stránek lidského života. Ale oni zů
stávají lpěti v poutech svých jednostranných dojmů. Nejsou překonavateli, vítězi.
Nedovedou se vymaniti. —
Ve vzájemných stycích člověka k člověku tyto dva různé typy lidí jeví se
zcela jasně azřetclně. Sctkávame se s lidmi. kteří jsou nadšenými hlasateli lásky
11) Viz: Th. dr. J. Procházka:
»Učebnicec str. 121.

»Základní nauka- str. 84. & Th. dr. J. Kašpar:

') Dle Fórstro'uy stati z knihy: »Autorildt und Freiheit.<
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k bližnímu. Ale všechno jejich nadšení má svoji příčinu v tom, že vlastně ne
znají lidi v jich malichernostech, kolísavosti, v jich přirozených pudech, a proto
staví všechny své naděje a plány na illuse, přeludy. A zase naopak spatřuieme
lidi, kteří velmi důkladně znaji lidi a jich slabosti, ale následkem svého ostrého
pohledu v lidské duše ztratili naprosto všechnu lásku k lidem.
Vezměme si jenom filosofa Schopenhauem. Jak bystře prohlédá všechnu
nadvládu lidské sebelasky a ješitnosti ve všech činnech člověka! Jak dobře po
znává onu vnitřní lhostejnost a bezúčastnost, jež za všemi našimi zdvořilými fra
semi se skrývá! A s jakou hořkosti mluví o tomto svém pozorování! Nazývá.
člověka: nřádným článkem v balíku lidsluau; jeho řeč je takořka přesycena ne
návistí & odporem, a je patrno, jak je neustále podrážděn a rozčilen všude tam,
kde mluví o lidech.

A není věru nic nesnadnějším, nežli zachovali si lásku, když všechny naše
illuse uyprchaly a zůstalo jenom zklamání. Nic není pro člověkaobtížnějším jako
spojili v sobě neporušenou, hlubokou znalost lidí s opravdovou ): nim láskou.
A kdo všechny obtíže tohoto úkolu poznal, dovede též p0chopiti, že tohoto spo
jeni nejdokonalejší znalosti lidí s naprostou k nim láskou byl schopen jenom
jediný. Bohočlouěk, Ježíš Kristus. —
A tak právě opravdová znalost lidského žití přímo nás vede k osobnosti
Kristově. V něm shledáváme v nejplnější míře uskutečněny všechny požadavky,
jež záhada lidského života v celé své vnitřní podstatě klade na poznání člověka.
Ježíš Kristus cele žije ve světě duševním a přece není illusionistou, který se
v lidech mýlí a svoji říši staví na illusích. Ví, že bude zrazen, zapřen a na po
pravu veden, Jej neoklame volání »Hossana,c prodělá všechno utrpení opuštěnosti
až do konce — a přece umírá se slovy odpuštění 0. pokoje na rtech. —
Pouhému idealistovi je snadno vytrvati ve své lásce k lidem, neboť on nikdy
na to nepomyslí, že by mohl býti opuštěn a zrazen. On naprosto nepochopí a
klame se o hloubce onoho nepřátelství, v jakém většina lidí žije oproti pravdě.
On ve svých myšlenkách nikdy se nezabývá s onou důležitou otázkou: Jakým
skutečný život opravdu je.
Naproti tomu realistický pozorovatel života ovšem nespoleha na lidi, proto
že je dobře zná, ale protože má stále na paměti ono »lidské, ba příliš lidskéc,
naprosto nedovede dospěti k oné vyšší lásce lidí, která všechno poznáváa při tom
stále přece zůstává táž. —— Obě tato jednostranná hledisko idealismu a realismu,
základní problémy lidského života nerozřeší. Musím s lidmi žíti, nesčetné svazky
poutají mne s nimi dohromady. Kdo zná důkladně lidi v celé jich přirozeností a
nemá lasky. ten není s to plniti úkoly, které život mu ukládá, právě jako ten
který svoji láskuk lidem založil na llusich. Jediné Kristus učí nás. kterak tento úkol
řešiti. A tak toto nejjednodušší pozorování, tato prostá induktivní methoda, vede
nás bez všeho násilí a přece nutně k nejvyšší autoritě — ke Kristu.
»Theologie německác mluví o dvou očích Kristových, z nichž jedno upírá
Kristus do věčnosti, a druhým proniká. skutečný život pozemský až v samých
základech. »Protože sám mnoho trpěl pokušením, může pomoci těm. kteří jsou
pokoušenix, praví su. Pavel ve svém listě k Židům. Tato slova zřetelně ukazují
na realistickou stránku v osobě Vykupitelově; zná všechnu říši pokušitelovu a
přece mu nedopouští nejmenší moci nad sebou. —
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Nauka o Bohu ukřižovaném byla pohanským mudrcům těžko pochopitelne.,
poněvadž mluvili s abstraktní výše. V křesťanství prochází Bůh cestou utrpení a
potupy, aby ukázal v tomto světě tělesnosti a slabosti na povýšenost duše. Toto
»vtělení Božíc je filosofii a přirozené ethice naprosto cizí, nesrozumitelné, proto
obě nikdy nemohou vyslihnouti lidské problémy v celém jich skutečném obsahu;
je možno viděti takořka ienom zdáli.— »Jíii přes Golgotu- to neznamená jenom
trpěti, ale to jest: onu velikou vzdálenost člověkak Bohu prožítiaprotrpěti,apři tom
ani Boha ani člověka nezapříti, všechno utrpení avšechnu vinu lidstva na se vzíti a
přece nad všechny nejvnitřnější příčiny vší viny avšeho utrpení sc povznésti. Jenom
Ten, kdo takto celý život prohlédl & přece přemohl svět, jen ten mohl nám dáti
učení, jež skutečnosti cele odpovídá & přece ukazuje na vyšší, nad pozemskost
vyvýšené hledisko na život vezdejší.
'
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Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedanů.
Podává universitní prolessor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

(Pokračování)

Noemova kniha.
Tato jest kniha
Noemova, která byla
potopě. Neboť v oněch
Noemovy & sváděti je

léků, kterou přeložili staří mudrci z knihy Šema, syna
Noemovi odevzdána na hoře Lubar hor Araratských po
dnech počínali synové a duchové smilstva drážditi syny
k pošetilosti & bludu, a raniti je nemocemi a bolestmi a

všelikým trápením, jež zabíjí & ničí lidi.

Tehdy přišli staří synové Noemovi a synové jejich, a vyličovali Noemovi,
svému otci, své bolesti, a vypravovali jemu o ranách, jež se jevily na jejich dě
tech. A Noe se trápil a poznal, že jsou pro lidský hřích a pro cestu nepravoští
všelikými nemocemi a souženimi trápení & navštěvováni. Tu posvětil Noe své
syny a syny svého domu a celý svůj dům, a přistoupil k oltáři apřinesl celotné
oběti a modlil se k Bohu. A tento se dal pohnouti a poslal jednoho ze svých
andělů, kteří stojí před jeho tváří, jehož jméno jest Rafael, aby vyhladil duchy
nečistoty pod nebesy, aby nemohli šiřiti zkázu mezi lidmi. A anděl šel & zavřel
je do soudního domu. Jednoho však z desíti nechal na zemi choditi před kní—
žetem Mastcmou (Nevraženi), aby panoval nad těmi, kteří svádějí k nepravosti,
aby je trápil a mořil všelikým trápením a nemocí, ranami a bolestmi. A oznámil
léky ran lidem, a všeliké léčivo, aby se mohli uzdravovati stromovím zeměa by
linou zemskou a její kořínky.
A poslal knížete duchů, kteří z nich ještě zbyli, aby ukázal Noemovi a
poučil ho o léčivých dřevech a bylinách a zelinách a kořínkách a semenech, aby
věděl, k čemu jsou stvořeny, a znal všechny okolnosti jejich léčivé síly k uzdra
vení a k životu. A Noe napsal tato slova do knihy a odevzdal ji Šemovi, svému
nejstaršímu synu, a z té knihy překládalí tři mudrci a napsali velmi mnoho knih,
každý dle svého jazyka. A rozšířila se věda lékařská na zemi mezi národy, kteří
zkoušeli knihy léků, mezi mudrci Hodu (indickými) a mezi mudrci macedonskými
(řeckými) a mezi mudrci egyptskými.
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Neboť mudrci Hodu obcházeli, aby vyhledali všechny léčebné stromy a bal
sámy, a mudrci Arámu zase nalezli veškeré byliny po jejich druhu a semenaje
jich za účelem uzdravení. A přeložili pak význam slov_té knihy do aramejštiny.
Macedonští mudrci počali první léčiti v zemi, mudrci egyptští zase počali zaři
kávatí a kouzla dělati s obrazy zviřetníka a hvězd, a učili se v knize Midráši
Chaldejských, kterou Kangar ben Ur ben Kesed po celém díle oněch, kteří znali
obrázkové písmo, vyložil.
Moudrost jejich byla velmi veliká až do té doby, když vyvstal Asklepíos
z maccdonských mudrců, a s ním čtyřicet mužů z oněch, kteří se vyznali
v obrázkovém písmě, z oněch, kteří se naučili těm přeloženým knihám. A cho
dili po zemi a zašli daleko za Indií, do země na východě Edenu, aby tam vy
hledali něco ze stromů života a proslavili se tak nad mudrce země. A stalo se,
když přišli do oné země, tu nalezli tam léčebné a uzdravující stromy a dřeva
stromu života, a vzta'hli ruce své, aby je sebou vzali. Ale Věčný vytasil na ně
plamen onoho meče, který se obrací, a spálilje všechny jiskrami blesků, a nikdo
se z nich nezachráníl, a opustilo léčebné umění lékaře, a věda lékařská odpo—
čívala pak 630 let až do vlády krále Artachšasty. Vjeho dnech povstal moudrý,
zkušený a ve vědě lékařských knih velmí sběhlý a v každé věcí rozšafný muž,
jménem Hippokrates z Macedoníe. A ostatni mudrci národů jsou Asai. Žid, a
Dioskorides Baalatský, a Galenos Kaftoríta, a mnozí jiní mudrci; ti obnovili ko
runu a slávu lékařského umu, a ten tak trvá. až do nynějších dob.

Tato kniha náleží ku knihám tajemností, kterou odevzdal Bůh Noemoví,
Lamechovu synu, který byl synem Methušelacha, syna Henocha, syna Mahalalele,
syna Enoše, syna Setha, syna Adamova, z úst Raziela v roce, když měl veíítí
do archyýA bylo to napsáno na safírovém kameni, jasně a zřetelně, a z této
knihy naučil se dílu zázraků a tajemství, a skrytosti rozumu a pokorné myšlenky,
a úrady, aby srozuměl základům stupňů výšin, a vše, co jest v sedmero pří
bytcích, dovedl projití, ». co jest ve hvězdách dovedl okroužiti, aby srozuměl
všemu pohybu a prozkoumal základ měsíce, dráhy Aše, Kesila a Kimy seznatí,
a ohlásiti, jaká jsou jména v každé Rakía (obvodu nebeském) a jaký jest jejich
úkol, a jak přispívají k zdaru jednotlivých věcí, a jaká jsou jména služebniků
správců každé Ona, abychom uměli pak každou věc vykonali, a ztoho zase
seznatí dílo života a dílo smrti, rozeznávatí dobro a zlo, a zkoumatí časy aoka
mžiky, věděti, která jest doba zrození a která umírání, doba rány a doba léčby,
sny a vidění vykládatí, boje vzbuditi a války zakOnčíti, a panovati nad duchy a
nad ranami, je dovedli vysílali jako služebníky, vyhlížeti na čtyři strany světa,
abychom nabyli moudrosti hlasem hřmění, vypravovati, jaké jest dílo blesků, a
oznamovati, co se každého měsíce přihodí, a prozkoumatí dilo každého jednotli
vého roku, je-li určen ten rok výnosu či suchu, zda miru či válce, a tim se
stane člověk jako jedno ztěch vznešených stvoření a nabude porozumění asezná
poklady výšin.
Moudrosti oné knihy dovedl pak Noe stavěti archu ze dříví Gofer, dovedl
zakrýti vody proudu a vody potopy, a sebou uvésti do archy po dvou a po
sedmi a dostati tam všeliký druh potravy.
A položil tu knihu do zlaté skříně a donesl siji první do archy, aby jí sezná
val doby denní a doby noční, a v které Ona (době) měl by předstoupiti a vrhnouti
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se na zemi k modlitbě. Když vyšel z archy, každého dne v ní čítal. V hodině
své smrti jí odevzdal Šemovi, Šem Abrahamovi, Abraham zase lsákovi, Isák Ja
kubovi, Jakub Levimu, Levi Kchatovi, Kehat Amramovi, Amram Mojžíšovi, Mojžíš
Josuovi, Josue Starším lidu, Starší lidu prorokům, prorocí mudrcům, a tak
v každém pokolení, až povstal král Šalomoun, a tu byla jemu zjevena ta kniha
tajemství. A on se stal velice moudrým ze slov tajemností, a vládl nad duchy
a stavěl jimi, a vše se mu dařilo. Blaze oku, jež spatřilo jednou tu knihu, a
uchu. jež z ní něco zaslechlo, a srdcí, jež jí pochopilo a poznalo její moudrost.
(Pokračování)

16. června v k. a. semináři. — Na základě

SMĚS.

Radost nad nezvolením křest. kan
didátů do říšské rady vzbudila všeobecný
jásot u všech politických stran bez rozdílu.
Nyní nastane prý pomalé svítání! V politice
nová éra a snad i ráj na zemi! — Z po
litické této porážky netřeba však dělati da
lekosáhlýeh důsledků. Okolnost, že 10 kan
didátů křest.-sociální strany dostalo se do
užší volby, jest zajisté pozoruhodná a ne
lze ji podceňovatí. Někteří z nich pak pod
lehli velmi malou menšinou, do níž zatla
čeni neslýchaným terrorem volebním, jaký
vyvolaly strany nám nepřátelské. Jedno
ovšem jest ztěehto voleb patrno. Není nás
dosud tolik, abychom dovedli odolati sou
středěnému útoku nám nepřátelských spoje
ných stran. Z toho jediné vysvítá, že po
třebí je tím úsilovnější práce, abychom na
šemu programu získali hojných a uvědomě
lých stoupenců.
I'.

Vítězství sociálních demokratů na
obecné škole. Píše se nám: Několik dní
před volbou poslanců oznámil jistý učitel
obecné školy v Bakově, že se bude v zdej
sím městě volítí zástupce do říšské rady.
Řekl dětem, že se 0 mandát uchází dr. To
bolka, Pavel, Felix a Vykysalý. Prvý prý
jest zástupce pánů, druhý zástupce chudého
lidu, třetí státoprávní a čtvrtý zástupce kněží.
— Pak poručil dětem, aby hlasovaly lístky
a ukázaly, koho by volily. A tu ku své
veliké radosti jako výsledek volby shledal,
že většina dětí zvolila zástupce chudého
lidu, soc. dem. Pavla. Nejlepší jest na celé
záležitosti té, že totiž hned druhý den na
provolání volebním soc. demokratů bylo na
psáno. Voličové, volte dle příkladu svých
dětí!

Česká sekce středoškolských pro

fesorů

náboženství

konala schůzi dne

sdělení z Vídně konána bude valná schůze
Ústředního spol/m profesorů náboženství
v Praze dne 12. září s tímto programem
(vedle obvyklých zpráv spolkových):
Msgr. Wolny. předseda spolku: »O za
počítání let v duchovní správě prožitýchc.

Prof. Dr. Rademacher: »O Phonixu,
časopisu pro studující mládeže.
Prof. Orel: »O pěstování církevního
zpěvu na středních školách: (se zpěvnýmí
ukázkami).
Prof. německé sekce v král. Českém
(jméno ještě neznámo): »Pěstova'ní katolíc
kého smýšlení v mládeží středoškolské.
Bylo usneseno požádati vdp. ředitele
semináře za propůjčení letního refektáře k
valné schůzí. Předsedou české a německé
sekce pozvání budou k valné hromadě Jeho
Eminence pan kardinál, nejdůstojnější bis
kupové království Českého, církevní refe
renti při zemské školní radě atd. Pánům
členům bude pozvání s přesně udaným pro
gramem včas doručeno. Dle znění stanov
eventuelní volné návrhy musí být nejméně
osm dní před valnou

meny.

schůzí Ústředí ozná—

Jednatel Lub. Petr.

Moderní proudy paedagogické ve

Francii uvádí dr. Vladimír Ghídionescu v témž
nadepsaném spise tyto: 1. Nacionální směr,
který hledí zachrániti klassicísmus antický
a specielně latinský — však bez vlivu cír
kevního. Předním zástupcem jeho jest filo
sof a paedagog Fom'llée. 2. Klassický směr
pěstovaný církví katolickou. Předním zá
stupcem je F. Brunetiěre. 3. Směr vzešlý
z tradice gallské, který je moderní, a ačkoli
nikterak principielně protiklassický, přece
spíše posítivistícký a protiklerikální. Jeho
přední zástupce je Buisson. 4. Směr ovlá
daný moderní ňlosoní a zvláště psychologií,
přísně vědecký, který jsa nezávislý na a
priorních sociálně-politických normách snaží
se zavésti experimentální základ do paeda
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gogiky francouzské. Předním zástupcem jeho místo pravopisu lomeného, a tentokráte jeho
je Binet.
čec.k
petice byla jednohlasně přijata od petiční

Ke kapitole no literární špíně: druží komise říšského sněmu. Dřívější odpůrci
se zajímavý a časový leták. vydaný škol
ním úřadem v německém městě Důrenu a
obsahující vážné napomenutí rodičům, by
dbali byli svých povinností a vedli rozhodný
boj proti nepřátelům německé mladeže a
četbě ji kazící. — Vypočítavá se v něm
celá řada oněch ztřeštěných indiánských po
vídek, jichž obsah mládež takřka hltá, a
ukazuje se na jejich hrozný vliv na fantasií
dětskou. Za mnohem horší však se tu po
važují historky loupežnické, kriminální a de
tektivní, v nichž se předvádí čistému oku
dětskému nepravost v celé své tvářnosti, a
s patrnou rozkoší odkrývají se tu spády a
rannovanostl zlodějů a vrahů. —- V letáku
děje se zmínka i o obrazech íllustrujících
hrozné scény oněch Spisů barvami ohyzd
nými a křiklavými, na něž děti patří lač

nými zrak.

Z positivních rad a pokynů jsou tyto
pozoruhodný:
Rodiče, Vidíte ll, že vaše
malé a velké děti čtou knihy neb sešity,
všimněte si jich a dohlédněte, jakou četbou
se zabývají. Zničte každou hnusnou knihu,
kde na ni přijdete, a poučtc vaše lehko
věrné děti o nesmyslnosti, přehnanosti a
prolhanosti vypravovany'ch událostí a před
váděných obrazů. ádejte na obchodnlcích,
aby takovou četbu odklidili z výkladních
skříní a zakažte v takových obchodech ku
povati svým svěřencům. Ukažte jim, kterak
pisatelé, nakladatelé i knihkupci se těší z je
jich vášně po četbě, a poučtc je, kterak při
tom počítají na hloupost, nesoudnost, mravní
slabost a obchodní vykořisťování svých čte
nářů. — Uvádí se pak markantní příklad,
jaký výnosný obchod mají nakladatelé této
hnusné literatury, z čehož patrno, jak tací
lidé žijí a bohatnou ztrpce vydělaných pe
něz. Na konec dává se rada rodičům a
přátelům mládeže, aby vedli děti k zábav
ným hrám se sobě rovnými, anebo aby je
vzali na procházku do krásné přírody, kde
by radost čerpaly z krás stvoření. Při tom
činí se zmínka též o školních knihovnách,
které jistě poskytnou mládeži v náhradu
dobrou četbu. Že takový otevřený list všude,
nejen v Německu ale i u nás, přinesl by
dobré ovoce, netřeba připomínatí. —ček.

Latinka nebo písmo lomené? Ně
mecký spolek kolínský, nVerein fůr Alt
schríftc usiluje dlouho již o jednotné zavc
dení latinského pravopisu jakožto původního

upustili od svých námitek, k čemuž hlavně
přispěla ta okolnost, že v cizině německá
díla, tištěná starou latinkou jsou více hle
daná, než ona písmem lomeným, jakož íže
procento německých plodů literárních, tiště
ných latinkou stouplo z 21 na 60. Kruhy
vzdělanců, které dosud hájily názor, že písmo
lomené je německou zvláštností, nationálním
majetkem, který sluší hájiti, dospěly zatím
prý k správnému poznání, že tomu tak není
a že prý naopak písmo lomené povstalo
přetvořením písma starobylého a působením
mnichů z klášterů, kteří se zabývali opiso
váním knih.
—ček.

Příčina smrti Krále Václava IV.
V belletristickém časopisu »Zuoněn "uve

řejnit dr. Jos. Thomayer kratší pojednání
o příčině smrti krále Václava IV. Praví o něm
letopisec, že po svržení novoměstských
konšelů s oken od husitského lidu král
Václav se rozlobil a ranila. ho mrtvice a za
velkých ' bolestí a křiku skonal (»cum magno
clamore et rugitu quasi leonis subito est
extinctus:). Dr. Thomayer praví, že ne
mohla to býti mrtvice, ježto není při ní
ani pronikavých bolestí ani křiku. Podle
okolností před smrtí a při ní a dle zpráv
o životě Václava IV. soudí dr. Thomayer,
že příčinou smrti jeho byla angina srdeční,
která je velmi bolestné a děsivá a jeví se
dlouho napřed bolesti v okolí srdce, bolestí
paží a zvláště levého páže, čímž Václav
dávno před smrtí trpčl. Náklonnost k pití,
již Václavu připisují, také by svědčila této
nemoci, jakož i věk jeho při smrti. Ve sto
letích minulých každou náhlou smrt při
pisovali mrtvici, a tak i Václavu IV. dal hi
storik Březina skončiti »per apoplexiamc,
mrtvicí, ač příčina konce jeho podle ny
nějších zkušeností lékařských byla by jistě
jiná.
—ček.

Ta zlatá mládež. Dnešní škola na o
světu mládeže nestačí a proto zřizují se
světové svazy, jež mají býti přípřeží školy
ku vzdělání a osvícení naši mládeže. Je vi
děti, že to osvětové působení nezanedbává
ani etiky, v níž se jeví obzvláště velký po
krok proti dřívější době, která ve svém
zpátečnictví i s Komenským držela se vý
chovy náboženské. O blahodárných účin
cích moderní etiky má každý člověk zajisté
dosti příležitosti se přesvědčili, nejvíce ovšem
kněz. Bylo to odpoledne ve svátek Božího
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Těla, kdy ve Stromovce jeden duchovní po
tkal čtyři hochy asi třináctileté, odchovance
to moderní etiky. K osvěžení svého ulič
nictví vyšli si tito školní osvícenci také do
Královské Obory. Jeden z tohoto kvarteta,
žák I. mčšt. skoly bubenečské H., posměšně
pozdravil kolemjdoucího duchovního ahned
se dal na útěk, zatím co dva soudruzi jeho
beze strachu trliali květy na blízkém keři.
Píši »bezc strachuu, poněvadž hlídače ve
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Svatý Václav. \'eršem napsal Frant. Žák, T. J.

Cyrillo-Methodčjská knihtiskárne a nakladatelství V.
Kotrba v Praze. Gene 90h al.
mučedníku a patronu milé naší vlasti sv.
Václavu vydáno v poslední době více spisů. Tak
n p. práve dp. P. Fr. ák vydal nedávno sbírku
kázání 0 témže světci, dp. Jul. Košnář vydal roku
loňského >o sv. Václavu a vývoji úcty svato
Stromovce nespatříš. Však musím se opra— václavskéc, p. T. J. Jiroušek ve »Hlasech svato
vúciavských: práci »Svarý Václav jako vládce
viti, abych neubližoval strážcům zemského země ěeské< atd. A ve sbírce rŽivoty Svatýchc
majetku. Byl tam jeden a ten se díval u vyšel spisek svrchu uvedený, jenž ve sbírce této
piatě na sekáče, kteří odpoledne na svátek vyplňuje svazek VIII. (08 str.). Jako všechny pře
Božího Těla s kosou v ruce a s brouskem dešlé svazky, taki tento psán svvěžím veršem,
jehož často změna tak mile na čtenáře působí.
v kapse pracovali při seneseči. Podotknouti
Slyšme již verše úvodní:
dlužno, že Královská Obora nachází se ve
Kníže svatý,
správě zemského výboru. — Kromě tohoto
věrný, spravedlivý!
hlídače mohl každý spatřití ještě jednoho
Shlédni na své nivy!
Plamen dej jim svojí víry,
u vchodu do výstavy. Tento strážce takový
ctností pošli bohettyry.
svědomitý pozor dával na šindel, kterým je

brána výstavy obita, že ani nevidí v blíz
kosti své zlatou mládež naši trhati z keřů
krásné květy.

Knižes vatýl

Vinc. Blažek, gymn profesor

Kníže dobrý.
smířlivý
att chý!
tlum rozmer lichýl
Fatře hříchů na porobu,
zažen závist, nesvár, zlobu:
Kníže dobrýl Atd
Nebo:

v Litomyšli; Jos. Šimek, prof. lesnického
ústavu v Písku, a. 'Fr. Žundálek, profesor
moderní filologie v Poličce.

Boleslave, zalkej naříkáním,
zastři smutkem tvář a bědováním
napln celý kraj. Krev posvátná

K obraně naší pro r. 1915.z pp. ka
katechetů hmotně přispěli: Fr. Halbich na
Smíchově a Vojt. Šimáček v Plzni; dále

zprofesorů:

K obraně naší pro r. 1915 z učitel
stva dále přispěli: N. John, učitel v Rož
ďalovicích; Vojt. Lorenz, říd. učitel vLibě
šicích. a Fr. Tater, učitel v' Turnově.
Zápis do I.—Vll. třídy dívčího vyš
šího gymnasia s právem veřejnosti na Král.
Vinohradech, Korunní tř. č. 4, jakož i do

dvoutřídní dívčí obchodní škoěy koná se
dne 7.—8. července a IS.—16. září vždy
od 8—10. hod. vředitelnách ústavu.
Při ústavě zřízeny jsou.

1. Jednoroční kurs ku vzdělání indu
striálních učitelek pro školy obecné imě
štanské.
2. Praktický kurs ku vzdělání vycho
vatelek.
Kromě toho vyučuje se hře na klavír
a housle, zpěvu, němčině,francouzštině,
angličtině, všem druhům praktických i o
zdobných ručních prací, malbě atd.

zbarvila tvou půdu nehostinnou
noci hrozná, noci památn'
mám ti klnout, obtížene' vinou?

Boz'eemůj, dnes srdce bolně ptá se
kde ten lesk, kde moc a sláva dáxná?
Nad osudem vlasti zadumá se,
žalujíc proč prchla doba slavná?
O já tuším země neštěstí!
Národ zradil předků tradici!
Ale duší naděj šelestí,
spásu najde zas v svém dědici.
Proto s tebou, Karle, s národem,
s celým české řeči obvodem
pred Václavuv poklekávám hrob,
modle v duchu všech se zašlých dob.
Vřele doporučujeme.
Prok. Zaletěl.

Jednota čes. katol. učitelstva a přátel křest.
výchovy vydala Slovo o Macharově čitance.
Podává V. K. Cena 24 haléřů. — 0 učitelstvu

v proudech politických stran a jeho povo

síonát.

Pro dívky z venkova zřízen jest pen

láni. Řeč redaktora T. ]. Jirouška ve schůzi vý
boru Jednoty česk. katol. učitelstva a přátel křesL
výchovy dne 9. ledna 1910. Cena 6 hal.

Přihlášky přijímají se denně. Prospekty
ochotně zasílají Školské sestry ř. sv. Fr.

Objednávky vyřizuje admin. družstva Vlast
Praha-lL, Žitná ul. 570.

Knihu-urna cru-tva Vlut v Prue.

,čtsm

IS.—16.
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Státoobčanska' výchova ve škole. — Z řeěi akademických. — Racionalismus biblický a spory o histo
rickou existenci Kristovu. — Feuilleton: Pessunisrn & kterak mu čeliti. — Směs. — Literatura.

Státoobčanská výchova ve škole.
(Pokračování)

(Systém »školních obcíc v Americe.)
Počátek státoobčanské výchovy ve škole stal se v Americe zřízením tak
zvaných school-cíly system. Tyto »školní obcec mají za účel, aby škola lplla ob
razem demokralismu, kde žáci sami svými volenými zástupci dávají si některé
zákony a pravidla, mají svůj vlastní soudní sbor, zdravotní dozorce, inspektory,
pokledníky atd., kteří bdí nad plněním zákonů. To ovšem děje se pod nejvyšším
dozorem učitelů, kteří svými pokyny celé toto zřízení uvádějí v život a bedlivě
dohlížejí na přesné provádění celého řádu.
V některých částech amerických velikých měst do školy přicházel takový
počet nekázněných žáků, že učitel svojí autoritou & obvyklými paedagogickými
prostředky nikterak nevystačil. Mládež byla tu do té míry zdivočelé, že nebyla
naprosto možná dostatečná kázeň; ba na školní dvůr v době oddechu musil
býti postaven strážník, aby zabránil aspoň nejhorším excessům. Dálo se tedyjiž
v obecných školách, s čím se u některých pokračovacích škol pražských & před
městských dnes ještě shledáváme. — A tu přišlo se na myšlenku, aby zachová
vání kázně bylo prohlášeno za úkol žáků samých; alzy žáci volili si se svého
středu ty, kteří by pečovali a udržování školního řádu. Tím vzbudil se 11žáků
živý zájem na zachování pořádku, jehož přirozeně dříve nebylo, dokavad učitel byl
ve škole autokratem, samovládcem, & věc kázně i potrestání provinilce bylo vý
hradně jeho zájmem. V těchto zjevech měla svůj základ myšlenka rškolních
obcíc. —

Zakladatelem těchto školních obcích amerických je Mr. Wilson Gill, původně
podnikavý obchodník, který všechen čas věnoval této nové, reformní myšlence
školní kázně. Jak již Spencer poznamenal, spatřoval tento praktický muž hlavní
vadu nynější školní kázně v tom, že škola we své absolutistické formělučz'lelské
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despocie je v největším rozporu s duchem nynější doby. Žák žije tu v ovzduší
absolutní subordinace a. tak vychází zcela nepřipraven do společnosti, která je
založena na nejširší svobodě státních občanů. A tak vychovává dle Spencerova
názoru škola občany, kteří otrocky napřed uvykli poslouchati, a potom obyčejně
despoticky poroučejí. »Každý despota,< jak Chestenňeld kdysi vtipně poznamenal,
rjest ienom na ruby obrácený otrok.- —
Wilson Gill vedle toho dobře vycítil, že všechna lhostejnost v politice ave
řqiných záležitostech země, jakož i politická korrnpce americké demokracie maji.
svůj původ v tom, že ve školách není 'vůbec buzen zájem pro veřejné záležitosti.
Proto hledal tomuto zjevu odpomoci tím, že se snažil, aby již školy ve svém
absolutistickém charakteru změnily se v malý obraz svobodných, v'duchu demo—
kratickém řízených obcí. Chtěl, aby sami žáci byli spoluúčastníky na stanovení
školního řádu a jeho zachovávání. Pravít takto:
»Naši žáci slyší denně mluviti o významu svobody, a přece současně jsou
k tomu vedeni, aby myslili a chovali se jako poddaní nějakého tyranna. Skoro
v každé škole jest jistý spodní proud tajného odporu. Demoralisující navyklosti
a znetvoření charakteru, jichž žáci dlouholetým podrobováním se oné vnější
kázni nabyli, jsou tak veliké, že jenom málo jest těch, kteří se ztoho v pozděj
ších letech vymanili.< —
V dosavadní disciplině školní spatřoval Gill pouze zevnější ukázneni; poně
vadž kvnitřní, dobrovolné ukázněnosti dříve nikdy se nepřihlíželo. Naproti tomu
systém školních obcí měl k tomu vésti, aby lepší duch, panující mezi žáky,
nabyl vrchu a držel v područí horší elementy třídy. Jinak dle Gillova mínění
lepší názory žáků nikterak se neuplatní, a školu brzo ovládnou oni revoltanti,
kteří neblahými, korrumpujícími názory stanou se směrodatnými pro celou třídu.
Appelouáném na lepší elementy ve škole mělo býti vyvoláno »pnblic opinion,
které by neukázněnou minoritu vedlo a udržovalo v kázni &.pořádku. —
Jak »školní obec: vAmerice je zařízena, stůj zde jako příklad škola v To
ledu (stát Ohio), zvaná »Lagrange-Cityc.*)
. Celá škola tvoří obec; každá třída jeden její okres. Všichni žáci, ovšem
mimo žáky nejnižších tříd, jsou voliči; ale jediné žáci nejvyšších tříd mohou
býti voleni za »školní funkcionáře.: Purkmistr (the mayor) je vždy jenom z nej
vyšší třídy. Zvolení vykonávají svůj úřad pouze 5 měsíců; jsou tedy školní
volby dvakráte do roka. — Týden před volbami koná se předběžná, přípravná
schůze, již řídí již sami žáci, a kterým dříve dostalo se od učitelů poučení, kterak
dle parlamentárního řádu schůze mají se vésti. Učitelé jsou pouze přítomni v po
zadí a nevměšují se nikdy, nejsou-li žáky vyzváni, v jednání samo. Zde navrhují
se kandidáti pro všechny rškolni úřadyc. A je zajímavo, že stručná oslovení a do
poručení jednotlivých často vynikají podivuhodnou iasností a stručnosti, z nichž
je zřejmý bystrý pozorovací talent nejednoho řečníka. Také se stává, že bývají
dožádání dřívější učitelé volebního kandidáta, aby podali písemně svá dobro
zdání o něm. Tato dobrozdání pak jsou zde veřejně předčítána.
Velmi zhusta se stává, že hoch po této předběžné schůzi úplně se obrátil,
poněvadž chtěl se státi »mayoremc školy. Ba nejednou se přihodilo, že žáci
paedagogickým svým instinktem vedeni, zvolili za zdravotního dozorce žáka
') Forster,»Schule und Charoktei-c, str. 162.
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umouněnce, tak že tento o čistotu jiných maje dbáti, tím se úplně napravil. Při
debattě o budoucích kandidátech je vždy přesně zachovávána zásada: Je dovo
leno uvésti vše dobré na prospěch doporučovaného kandidáta, ale nic zlého
proti jeho soupeH.:
Den volby je školním svátkem. Volební síň je slavnostně ozdobena. Každý,
kdo byl zvolen, má za povinnost několika slovy »lidu: se představiti. Nejednou
se též stalo, že k úřadu starosty zvolena byla dívka. Mimo starostu volí se i jiní
funkcionáři, jako zdravotní dozorce, sekretář, pokladník, soudní sbor a jj., kteří
pravidelně se. správcem školy koníerují, a tak ve svůj úkol jsou zasvěcováni
Jejich posláním je, aby přátelskou, smírnou domluvou působili na své provinilé
spolužáky a tak je vedli k polepšení. Tot je eminentně výchovná stránka těchto
úřadů. —

Na mnohých školách i tresty provinilým žákům ukládá soudcovský sbor, ze
žáků volený. Ovšem děje se tak za přítomnosti učitelovy, který provinění žákovo
soudcům řádně vysvětlí; a když usouzený trest je příliš veliký, má odsouzený
právo odvolati se k učiteli. Zajímavo je, jak všeobecně se pozorovalo, že soud
covský sbor žáků projevoval »veliký smysl pro spravedlnost, ale málo shovíva
vosti a milosrdenství—. Rovněž se ukázalo, že výchovná stránka soudcovským
sborem uložených trestů daleko zřetelněji se jevila, nežli při trestech uložených
autokratickým učitelem. —
Všichni zvolení žáci — hodnostáři snaží se co nejsvědomitěji svůj úřad
vykonávati, protože podléhají veřejné kritice, jež se koná ve zvláštních měsíčních
schůzích, kde každý žák může svůj soud, po případě svoji stížnost na toho či
onoho funkcionáře veřejně pronéstí. Stalo se na příklad, že příliš horlivý zdra
votní dozorce pohrozil žáku, který proti školnímu pořádku se provinil, že mu
zpřeláme kosti, nebude-li své místo ve škole chovati u větší čistotě. Ihned do
stalo se mu poučení, že takové tresty nebyly by nikterak na prospěch zdra
votnictví a že takým tónem se svým spolužákem mluviti nemá.
Všichni zvolení funkcionáři požívají veliké autority u ostatních žáků, a velmi
zřídka se stane, že by některý žák proti jejich nařízení jednal. Žáci jsou na to
pyšní, že si své funkcionáře sami zvolili, a proto jsou tito žáci-dozorci daleko
u větší lásce celé třídy, nežli oni dohlížitelé, od učitelů v našich školách často
ustanovovaní, které žáci zpravidla nenávidí & považují za žalobníky.
Učitelové jednomyslně si pochvalují toto zařízení, poněvadž v této formě
žákovských dozorců školní kázeň udržují přímo hravě. V jedné školní zprávě
o tomto zařízení se pravi: »Veřejná škola pěstila až dosud pouze dvě stránky
dětské povahy, a to intellektuální :; tělesnou. Nyní je potřebí, aby věnovala nej
větší pozornost stránce třetí, to jest mravní.: A na to uvádí slova Th. Moxomá:
»Jsem o tom pevně přesvědčen, že je potřebí jednotlivosti v učebních osnovách
omeziti a naproti tomu dáti pokud možná nejvíce příležitostí, aby škola mohla
pěstovatí pravdomluvnost, uctívost, čistotu a osobní čest mládeže. leystřený
rozum bez jemného svědomí vychovává jen Mefisty.:
Je jisto, že tímto zřízením je mnoho disciplinárních trestů a dozorčích povin
ností sňato s beder učitelových, aby tím více vyniklo jeho výchovné poslání a
vzdělávání charakterů. V tomto smyslu vystihuje školní ředitel, Bristol, úkol
učitelův, když praví, že učitel není osobou, která jenom hommánduje a jistě ná
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zory přímo v mysl žáků veočknje, ale je vedoucím činitelem, jehož nejvyšší po
slání spočívá vtom, aby tvůrčí síly v duši žáků nvolňoval, je tiše organisoval a
uváděl vsoulad.To se také zřízením »školních obcí: v Americe velmi pěkně
daří. Učitel je tu všeobecně považován za rádce a přítele, a nikoli za auto
krata nebo dokonce policistu. A dobří učitelé si tento způsob vedení školní
kázně neobyčejně pochvalují. Tak jeden z mnohých praví: »Těším se ztoho ne
obyčejně, že jsem ve své třídě zavedl uškolní obeCc. Neoloupila mne nikterak
o můj vliv ani o moji autoritu, ale jest mi velikou pomoci ve výchově k svědo
mitosti a vůbec v onom vytváření charakteru, jež se mi zdá daleko důležitější
nežli zběhlost ve čtení a psaní. Také jsem shledal, že tato methoda jest mí ne
obyčejně prospěšná k tomu, aby byly pěstěny pozorovací schopnosti žáků, jakož
aby byli sto rozeznávati vždy právo a bezpráví- . . . Neboť co znamená vlastně
.pokrok v disciplíně-? Zajisté to, aby povaha dítěte tak se vyviríovala, aby svojí
vůli dobrovolně podrobovalo svému svědomí. Poslušnost vůči zákonům jestv nej
větší míře věcí navyklosti, zvyku, kontrolly svého vlastního ,já.. A když dítě
pomocí vself-governmenh, spravováním sebe sama, ponenáhlu se naučí sobě sa
mému poroučetí, dostalo tim nejvzácnější lekce pro celý život. Zde uplatňuje se
onen »problem samočinnostic dítěte, jak jej znamenitý Frabel rozvinul do všech
důsledků. Školní obce znamenají jen další vývoj zásady o samočinností mládeže,
počínaje školními zahrádkami (opatrovnami) ve všech stupních dnešního školství;
Systém školních obcí v poslední době byl též zaveden v mnohých školách
ve Švýcarsku, Německu, ba i u nás v Rakousku. Ovšem nikoliv oné formě ame
rické, poněvadž poměry naše v mnohém se různí, ale v tom, že byli žactvem
voleni jistí funkcionáři, kteří nad školní kázni bděli, a tak ponenáhlu ve škole
tvořil sc obraz obecního zřízení, které je v zemi zavedeno. A všude tento nový
způsob školní discipliny se osvědčil.. Neboť tím na legální půdě bylo použito
přirozených sklonů mládeže, jako jest touha po spolkaření, napodobení mravů a
života lidí dospělých,jakož i snaha po životě samostatném a zodpovědném. Tak
na př. tento způsob školní kázně na- státním gymnasiu v Pole, kde se vyskytOv
valy skoro neustálé sváry mezi Vlachy, Chorvaty, Němci a Čechy, zřízením
soudcovského sboru ze žáků všech těchto národnosti měl za následek, že růz
nice skoro úplně pominuly & nastala ona vzájemná shovívavost a úcta jedné
národnosti k druhé, již cestou vzájemných smluv a politických kompromissů
stále se dožadujeme.

Z řečí akademmkých.
Podává universitní professor Dr. FR. KORDAČ.
>Věřím v Boha Otce, Všemohoucího Stvořitele

nebe i země..

Stalo se již dosti rozšířeným zvykem nevěru v Boha a Krista považovati
za výsadu intelligentů a vzdělaných lidí, a proti tomu křesťanskou víru v Boha
a Krista míti za úděl nevzdělaných mas lidu.
Vzhledem ke každému náboženství to vyjádřil Goethe slovy: »Wer Wissen—
schaít und Kunst besitzt, der hat Religion; wer Wissenschaft und Kunst nicht
besitzt, der habe Religion.: Trívíálnějši variace této věty zaznívá z nevěreckého
Fbrstei-z Die staatsbiirgerlícho Erziehung, str. 44.
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chóru mnohých moderních filosofů v ten smysl, že víra v Boha jest nutným
zlem a chudobnou náhradou vědy u nevzdělaných zástupů.
Proto budiž nejprve dána odpověď na otázku: Čemu zdravý lidský rozum
a odvěká ňlosoňe veškerých vzdělaných národů o Bohu učí, a jakou povinnost
člověku k Bohu ukládá? Jest skutečně rozum a věda v odporu s křesťanskou
věrou, která na první místo svého Credo staví článek: »Věřím v Boha Otce, vše
mohoucího Stvořitele nebe i země — ?.

Slavný malíř Rafa'el znázornil ve svých vatikánských stancích filosofii
geniem, jenž se vznáší nad repraesentanty této vědy s nápisem v rukou: »Cau
sarum cogm'tío — poznávání příčin.: — Vším právem, nebot věda vůbec zkoumá
a poznává věci zjejich příčin. Filosofie hledá příčiny poslední; ostatní vědy, jme
novitě přírodní, hledají bezprostřední příčiny zjevů empiricky zjištěných. Hledají
příčiny toho, co vidíme, slyšíme, hmatáme atd.; vůbec co smysly poznáváme.
Cim dále tyto přírodní vědy, jako íysika, chemie, mechanika, astronomie
atd. pokračují, tím dokonaleji se svírá a doplňuje nepřetržité pásmo účinků a
příčin v říši nerostů, rostlinstva, živočišstva i lidstva; veškeré tyto říše spojuje
zákon kausality (zákon příčinnosti) v jednotný světový systém, jejž možno při
rovnati k převeliké světové sítí, v níž jedna smyčka souvisí s druhou souvislostí
účinu a příčiny :; ponenáhlými přechody z říše nerostů k rostl'instvu, z rostlinstva
k živočišstvu až k člověku.
Tak zkoumá na př. optika empirickou methodou zjevy světelné, objevuje
jejich zákony s mathematickou přesností a dospívá k theorii. že světlo jest
vlnění jemného kosmického prostředí —- etheru. Ale zde, kde empirické. věda
přestává, začínají teprv otázky vědy filosofické. Tyto otázky- předkládá sám
Du Bois-Ramondň svým kollegům empirických věd takto: Odkud tento ether?
Odkud hmota a energie vůbec? Odkud její první pohyb, jsouc sama sebou
k pohyby i klidu indifferentníP-Odkud organismus, odkud života čivost přírodnin
ústrojných? Odkud účelnost kosmická? Co jest a. odkud jest poznávání pravdy
& svobodná vůle mravního dobra neb zla?

Ze svého výhradně empirického stanoviska správně odpovídá Du_Bois-Rey
mond: »Ignoramus et ignorabimus, nevíme a nezvíme.: Bezprostřední zkušeností
Boha nemůžeme ani změřiti, ani spočítati ani zvážiti. — \'espra'uným však by
byl naprostý agnosticism, jako by mimo empiríi nebylo žádné jiné vědecké me
thody. — Bohužel, že zde, kde filosofická věda methodou spekulativní na
základě empirie začíná, vážné přemýšlení nesčetných řad tak zv. intelligentů
přestát/a'!
Přehlížejí, že vědy přírodní předpokládají hmotu a její pohyb jakožto pů
vodní facta a data, ponechávajice sesterské vědě filosofické a náboženské doplnili
poslední proč a k čemu methodou spekulativní. syllogismem logického závěru,
co empirie »měřením, počítáním a vážením: (Sap. ll, Zl.) vystihnouti nemůže.
Typickým příkladem této součinnosti empirie a spekulativní ňlosoňe jest
kosmologická theorie Kant-Laplace—ova. Filosof Kant (»Demonstration des Da
seins Gottesc) doplňuje syllogistickým závěrem empírii Laplace-ovn těmito slovy:
»Ohne Zweiíel muss ein Zustand der Natur der erste sein, in welchem die Form
der Dinge ebensowohl als die Materie unmíllelbar von Goll abhángen.'i'.(Ne'ní
") Řeč v Berlínské akademii 8. července 1880 »Die Sieben Weltrdlselc.
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o tom pochybnosti, že prvý stav přírody byl ten, v němž forma věcí, rovněž tak
jako hmota bezprostředně na Bohu záviscly.) Ave svém díle »Allgemeine Natur
geschichte des Himmels< praví: »Původní podstatné' vlastnosti prvků chaotické
prahmoty pocházejí z věčných ideí Božského rozumu. Co zde jest bytostí možnou
neb skutečnou, to jest jen potud něco, pokud to jest skrze Něho. Lidskou mluvou
by to nekonečný (Bůh) vyjádřil takto: »Já jsem od věčnosti do věčnosti; mimo
mne není ničeho, leč co jest skrze mne.. (7. Betrachtg. des Beweisgr. zu einer
Demonstr. des Daseins Gottes, r. 1763.) —
Také doplňuje Newton (Princ. philos. net.) empirické věty své mathematické
astronomie závěrem: »Svět může míti svůj původ jedině v rozumu a vůli ne
omezené bytosti Božské.c
'
Vtomto smyslu — ale nikoliv v nesmyslu monistickém — lze užíti ivýrazu
Schopenhauerova, Schellinga a Hegela: »Die Welt als Vorstellung und Willec
(Schop.) — »Ausser der Vernunft ist nichts, —inihr Alles: (Schelling a Hegel):
»Svět praeexístoval v ideách Božských jako stavba praeexistuje v koncepci sta
vitelově.- —

Jest to důkaz kosmologický a teleologický o jsoucnosti Boží.
Zde mluví Kant i Newton :; souhlase s odučkou _filosojíí veleduchů všech
národů, jichžto jména znamenají trvalé periody pokroku nejhlubšího bádání lid
ského. Souhlasí s předními repraesentanty doly nové jako Leibnitz, Descartes,
souhlasí s křesťanskou ňlosofiií a theologií středověku. již repraesentuje sv. Tomáš
Akv. & v níž jsou založeny nejhlubší základy dosavadní kultury evropské. Sou
hlasí s repraesentanty doby patristické, která vrcholí v geniu sv. Augustina, sou
hlasí s předními repraescntanty antické filosofie řecko-římské s Ciceronem, An'.
stotelem, Platonem & Sokratem v čele; souhlasí s nejstaršími nábožensko-filoso
ňckými tradicemi veškerého Orientu, jehož světlo (ex or'iente'lux) soustřeďuje
Rongé (Annales de la philos. chrét.) slovy: »Vira v jednoho Boha a jeho vlast
nosti stvořitele a zákonodárce lidstva, jimžto dal nesmrtelnou duši — to jsou
prvopojmy, které jako neporušilelné démanty v mythologické příměsky byly za
sazeny; příměsky polytheismu, nahromaděné teprv pozdějšími věky, které ode
dnů nejstarší civilisace uplynuly.:
Nejen ňlosoňe spekulativní souhlasí s názorem, že Bůh jest, nýbrž souhlasí
též přední repraesentanti věd přírodních, a to jak starší zakladatelé moderní em
pirie: Koperník, Galilei, Kepler, Newton a j., tak i repraesentanti přírodozpytu
doby přítomné, jako: Rumford, Davy, Meyer, l-Iírn, Joule, Thomson, Faraday,
Maxwell v oboru energie; Gauss, Cauchy, Weyerstrass v mathematice; Secchi,
Bessel, Olbers, Herschel, Leverrier v astronomii; Volta, Ampěre. Faraday. Galvani,
Ohm, Oersted v oboru elektřiny; Fresnel, Fizeau, Frauenhofer, Foucault, Regnault
Jolly ve íysíce; Berzelius, Dymas, Liebig. Cncvrcul v chemii. A podobně bych
mohl uvésti přední představitele moderní mineralogie, geologie, fysiologie, zoologie
a botaniky_*)

WW

(Pokračování)

') Viz »Das Christentum und die Vertreter der neueren Naturwissensehaft- v. K. A.
Knellcr S. J., Herder 1903.
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Racionalismus biblický a spory o historickou existenci
Kristovu.
(Podává Th. dr. RUD. SETINA.)

(Pokračování)

Zatím v Německu učiněn byl poslední krok v negaci; -— popřeno bylo ne
jen božství Kristovo, nýbrž i jeho historická existence. Samozřejmě povstává pak
ihned otázka: »Odkud tedy křesťanství, nežil-li vůbec Kristus, jeho zakladatelřc
Proto všecky theorie tohoto směru nejprvé snaží se vysvětliti původ křesťanství,
ovšem bez Krista, jehož existenci pak co důsledek popírají.
Bruno Bauer (zemř. 1882). stal se koryfejem těchto výstředních idejí, ba
"možno říci, že stoupenci jeho těží jenom z jeho myšlenek. Vydal více knih,
obsahujících rationalistickou kritiku evangelií 1)i kritiku svých předchůdců,“) kdežto

v posledním spisu: »Kristus a Césarouéc,') vykládá podrobně vznik křesťanství.
Dle něho jest vlastnim zakladatelem křesťanství Seneka, jehož myšlenky do
evangelií byly přejaty, & gnostik Man-ion, jehož revengeliumc stalo se prame
nem evangelia sv. Lukáše. V, Alexandrii smísily se nauky židovské 5 idejemi
ňlosoňe novoplatonské, v Římě idea césara-poloboha přejatá byla jako nauka
o Synu Božím a vysvoboditeli, která. stala se bržy základním článkem křesťan
ství. Evangelia jsou ideální báje, bez všeho historického základu, jak prý již
tubiňská škola dokázala. Uznávalaještě authentičnost některých *) epištol Paulin
ských, ale Bauer, patrně proto, že se z nich existence Kristova snadno dokázali
da', je rovněž zavrhl, zrovna tak jako svědectví profánní historie. “)
Zavrhnouti Tacita, Suetonia, Plinia a k tomu celý křesťanskýstarověk, to jistě
je věc odvážná. A když se tak učiní bez jedinkého důvodu, pak musíme věru
žasnouti. co všechno je dovoleno pod jménem vědyl
Že-výmysly Bauerovy neobstojí před kritickým dějepisem, je na biledni.
Leč nechme stranou historii avšimněme si, jakých nelogičnosti se system tento
dopouští.
Předně je nepravdou, že základní myšlenky Senekovy totožny jsou s prav
dami křesťanskými. Apathický jeho stoik, jemuž vždy »patet exitus-, t. j. sebe
vražda, nekonečně je vzdálen od ideálu křesťana, snášejícího utrpení v naděii
na věčnou odplatu, plného účinné lásky k bližnímu„v němž vidi bratra. A když
připustime, že v novoplatonismu objevují se některé nauky křesťanské, zda
stejným aspoň právem nemůžeme tvrditi, že neoplatonismus od křesťanství, a
nikoliv křesťanství od neoplato nismu převzalo tyto ideje? Co však musíme
si mysliti o Bauerově vědě, když povážíme, že zakladatel neoplatonismu,Ammo
nius Sakkas, byl odpadlým křestanem,aPlotin, nejslavnější jeho žák, spolužákem
Origenovým?
1) »Kritik der evangelischen Synoptíkerc, »Krítik der Evangelienc, »Kritik der
Apostelgeschichtec, »Krltik der Paulinischen Briefe-.
2) »Philo, Strauss, Renan und das Urchristenthumc.
»Christus und die Caesaren.: Der Ursprung des Chrtstenthums aus dem rómi
mischen Griechcnthumc.
4) Vide supra.

“) Svědectví tato uvedena jsou v zmíněné již učebnici dra Kašpara str. 92—94.
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Dále je nepravdou do očí bijící, že idea messianská povstala z ideje césara
poloboha. 'Nik'dy "nestálý názory tak kontradiktoricky proti sobě, jako v tomto
případě; stačí vysloviti jen: Kristus a Nero.
Bauera, zrovna jako Strausse, následovala celá řada epigonů, a byli to hlavně
předáci sociální demokracie, kteří v tomto oboru se vyznamenali. Z většího dílu
opakují, jak již podotknuto. myšlenky Bauerovy, přidávajíce k nim nových vý
myslů. Uvedu pouze některé z nejnovějších,. jichž fantasie výstředností svou se
předstihují.
Tak C. Framus 0) praví, že křesťanství je velká synthésa, povstala z živlů
židovských, jež pomíseny a změněny byly názory pohanskými, najmě ideami
převzatými z kultu řeckého. Pavel je osobou pouze fingovanou, aby tvořící se
církev dostala nimbus zvláštního posvěcení a původ z Boha samého. Otcové
apoštolšti jsou jenom dalším pokračováním legendy, a mají za účel dodati histo
rické půdy smyšlenkám o smrti Petrově i_ostatních apoštolů. Nový Zákon jest
produktem rafňnovaného „podvodu, který si vymyslili theologové druhého století,
židovští gnostikové!
Názor t. zv. vědeckého socialismu, hájený Mar./rem, Bebelem a hlavně Kaut
sbym7), je založen na theoriích. které i v budoucnosti mají svět převrátit. Dle
nich je křesťanství nutnou výs'lednicí tehdejších sociálních poměrů. Mammonis
mus na jedné straně, pauperismus ohromné většiny na druhé —jak Bebelpravís)
— k tomu chiliastické naděje tělesněiduševně zuboženého proletariátu nutně vedly
k novému duchovnímu útvaru. Na zemi vysvoboditele nebylo, proto falešný my
sticismus našel ho v nebi. Kommunismus prvních Essenů byl počátkem vozdra—
.vění sociálních poměrů, který konečně zcela převrátila a upravila velká revoluce
světového proletariátu.
K vůli jeho zajímavostistůjž zde ještějeden socialistický pokus, který způso
bem zcela novým řeší původ křesťanství: Je to M. Maurenbrecher'), jenž dí:
»Kristus — tot moderní proletář; kdyby dnes žil, byl by sociálním demokratem.
Byl to člověk těžce životem zkoušený a nápravu očekával od Messiáše, jímž měl
býti Jan Křtitel. Když však zemřel ve vězení, probleskne Kristu hlavou smělá
myšlenka, aby stal se lidu svého osvoboditelem Svým sociálním působením po
pudí proti sobě Židy i Římany, je popraven, ale učedníci věří v jeho z mrtvých
vstání a ideje mistrovy rozšíří po celém světě. . <
Bude mi zajisté odpuštěno. že nezdržují se vyvracením těchto nesmyslů,
kde fantasie a libovůle slaví orgie. Ale na jednu věc přece poukázati musím: že
totiž jsou racionalisté dnes právě tam, jako r. 1778. po vydání »Zlomků Wol
fenbůltelskýchc. Neboť to, co jako novou vymoženost vědy kolportuje r. 1910
Maurenbrecher, není nic jiného, než nezdařené hypothesa Raimarova.
Možnosti jsou vyčerpány. Denně téměř objeví se sice nová kniha na lite
rárním trhu, ale není to než přemílání starých, známých a dávno vyvrácených
věci'anebo fantasie tak bezuzdná, že ji nelze bráti vážně. Krátký přehled jich
»Die Entstehung des Christenthums nach der modernen Forschung fůr weite
Kreise voraussetzungslos dargestelltfc Ljpsko', 1905.
") Kautsky: )Ursprung des Christenthumsu, 1908.
&) Bebel: Glosy ku spisu: »Die wahrc Gestalt des Christenthumsc,
') »Von Nazaret nach Golgathac 1909.
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stačí. třebaže mnohý svazek obsahuje na sta stránek. Uvedu některé z nich spíše
k vůli kuriositě.

.

H. S. Chamberlain 1“')podniká dobrodružný důkaz, že Kristus ani vůbec
Židem nebyl, líčí ho co arijce — snad prvního antisemitu! Monista a žák Hart
mannův Drews ") pod vlivem Chamberlainovým tvoří nové křesťanství, čistě ger
mánské: »Němci musí přijíti k poznání, že jsou jenom zakrnělými židovskými
pohunky, skákajícími kolem archy úmluvy. ")- A v dalších důkazech překonává
sama sebe: Kristus existoval v mysli fanatiků dříve, než kam ho doba jeho narození

kladel
Leč sami racionalisté odsoudili systém tento, nazvavše jej — dilettantismem.
A to dle "zásluhy. Neboť Drewsův spis není než plagiatem 1**)
& odvažuje se tvrditi

lži přímo horentní. N. př. že židovský monotheismus vznikl v babylonském za
jetí, že v prvním století před Kristem existovala tajná sekta hellénsko-židovska,
Naassenů, kteří uctívali boha jménem Josua, při čemž neostýchá sedovolávati se
(Dokoněení.)
dokumentů ze třetího a- čtvrtého století po Kr.!

FEUILLETON.

Pessimísm a kterak mu čeliti.
Paedagogicka' črta.

NapsalVáclav Stoklas.
V posledních létech nemine takořka dne,
aby denní-listy nepřinesly zprávu, že ten
či onen si zoufal z omrzelosti života. A ne
bývají to nikterak lidé staří, životem ho
nění, ve svých snahách nesčetněkráte zkla
maní, života sytí; — ale většinou mladi
čkové, sotva škole odrostí, dívky s krátkými
ještě sukýnkami.
Nepiši zde o sebevraždě vůbec, o všech
jejich důvodech; mám na zřeteli jen ony
nešťastníky, kteří v pozůstalých dopisech
za motiv svých činů uvádějí specielně omne

lost životní, tedy pessimísm.
Vždyť co je tento jiného, než způsob
nazírání na věci s jejich nejhorší stránky?
Pcssimista vidí vše černé, škaredě, odtud
i český vystižný termin: škarohlíd, škaro.
hlídství. Je přirozeno, že tento nezdravý
způsob nazírání na věci stal se i soustav
ným předmětem spekulace v hlavách filo
sofů a spracova'n v celou systematickou ň

losoni, jak to vidíme u Schopenhauem a
Hartmanna.
Nauka jejich jest pessimi
smus. -—

10)
11)
1“)
“)

'

Čím je tento truchlivý názor oprávněn?
Názor předpokládá, správněji uzavírá v sobě
dvě složky: objektivní pozorování a sub
jektivní reflexi.
Není nejmenší pochyby, že pozorujíce
věci kolem, objevujeme na nich mnoho ne
dostatků. A to se našeho citu dotýká ne
libě, ba trapně. Nedostatky tohoto světa
jsou čirá fakta a nedají se jako taková
žádným optimistou popříti. Vidíme je všude
kolem, at je to již na vadnoucím květu či
umírajícím dítěti. Uvažujíce pak o těchto
nedostatcích, dospíváme ovšem k názoru o
světě velmi smutnému.
V té věci má se to asi tak, jako když
d'va botanikově vyjdou si za kořistí. Jeden
může náhodou přinésti samé sličné květy,
druhý všechny možné odrůdy bodláčí, ro
stlin tajnosnubných, kryptogamů. Analo
gicky vyhlížel by ovšem ijejich herbář,
jejich názor na květenu a snad i“ — na
svět. —
Jsou lidé, že opravdu ve svém životě
poznali jen býlí, zahradní nádherné květy
zůstaly jím úplně skryty. Vše co podnikli,
selhalo; chudoba s nemocí podávaly si u
nich ruku.
To by byl tedy asi tak-prvý důvod pro
pessimism.
Ale známe lidičky, kteří, ač ve svém
životě jsou obklopeni téměř vším, co nazý

»Die Grundlagen des XIX. JahrhundertSc.
»Chrístusmythcc.
»Die Religion als Selbstbewustsein Gottes., str. 361.
»Der vorchristliche Jesus. od Benu'. Smitha.
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váme štěstím, přece jsou pessimisty. Každý
z nás mohl by na ně ukazati prstem. Ne
jsou to zhýřilci. nikoli, mnohdy skvčjí se
v aureole ctností. Bývají obyčejně melan
choličtí, jemní, na výsost citliví. Básníci
jména světového patřili k nim, jako Lenau,

Heine, Leopardi &j.
Pessimism je úzce spojen s melancholií.
jet výplodem melancholické letory.
To je tedy druhý důvod pro škaro
hlídství a zajisté neméně platný než prvý;
ba odvážil bych se tvrditi, že ještě mnohem
závažnější.
Co je melancholie? Letora silného citu
a slabé vůle.

Ano, a tato zvýšená citlivost, vyvynujicí
se na úkor rozumu, srdnatosti i vůle, je
zdrojem všeho žalu. Ovšem zcela přirozeně,
a to hned žalu dvojnásobného, majícího
svůj důvod předně ve zvýšené citlivosti,
která malý nedostatek hlouběji & intensiv
něji vnímá. než letora jiná, a za druhé ve
slabosti vůle, jež není s to proti odpor
nému bojovati, jen zřídka kdy se vzmůže,
nejmenším nezdarem se nechá zastrašit,
zbaběle pláče, naříká, uvažuje a konečně
buduje system nlosone, ovšem že soustavu
bolu a zoufalství — —

Radost, tedy radost!
Ale kde ji vzíti při letoře opačné, jak
vykřesati jiskru z trudu, vyvážiti čistou
vodu z bažiny? Není nejmenší pochyby,
že tento pessimismus, jakožto přímý pro
dukt melancholie, je nejvážnější & že se
zde ocitáme před důležitou otázkou, kterak
mu čeliti. Tot eminentní otázka naší studie:

jak čeliti pessimismu, vzniklému z me
lancholie?
Odpověď leží na snadě. Chceme-li za
bra'niti účinku, musíme potlačili příčiny;
bojujíce proti pessimismu, potlačujme me
lancholii.
Věru, že je to odpověď snadná, ale jak
ji splniti? Jak potlačiti melancholii, kteraje
přece přirozeností, letorou? Ano, jak změniti
melancholickou letoru?

Staří nazývali tuto letoru také nervosní;
zde by byl zajisté odkryt jeden bohatý
zdroj léčení. Lečme nervosu, lečmc ji »snadno
a rychlou, jak celé serie moderních spisů
tomu chtějí. Není nejmenší pochyby, že
melancholie snad z největší části má svůj
původ v nervové slabosti, v neurasthenii,
nervose a p. Ale tu zase se naskýtá otázka,
jaký že je důvod těchto nemocí. Povšechně
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lze uvésti důvody dva:
a neurasthenie získaná.

dědičné zatížení,

Proti prvému lze vydatně bojovati za
mezením sňatků osob neurasthenií stížených,
jakož i bedlivého vystříhání se sňatků mezi
příbuzenstvem.
Při neurasthenii získané nutno bojovati
zase proti jejím příčinám, & ty jsou velice
četné. Pokusíme se aspoň nejčetnější z nich
vytkli-touti.
.Boj

o existenci. Uvádím tuto pří

činu1na prvém místě, ač by jistě měla státi
na posledním. Ale činím tak proto, že exi—
stenční starosti uvádějí se obyčejně neroz
lučně s každým nervosním ubožákem, a že
tento důvod jakožto »čestnýc a následující
jako neutrální uvádíme dříve, než začnu vy
počítávatí postupně další, vesměs hříšné
zdroje neurasthenie.
Tedy existenční starosti! Nelze o nich
pochybovatí a zvláště dnes cítíme je více,
méně všichni.
Zvláště dnes . . .

Ano, to je ta obvyklá frase; tak mluvili
naši předkové, tak mluvíme' my a ozvěnou
zahlaholi naše děti i vnuei.
Onehdy potkal mne přítel, vysoký ú
ředník.
»Věř mi, nikdy nebylo tak zle, jako
dnes,: Začal, hladě si bříško. >Člověk si
nemůže vypíti ani nějak'ou tu sklenici plzeň.
ského, snísti koroptvičku, vykouřit trabuko,
jsem z toho celý nervosní . .
DTo je hrozně, člověk dnes nenajde už
ani tři pokoje, kuchyň, spíž, kloset, kou
pelnu, vše s elektrickým světlem a plyno
vým vařením pod tisíc korun! — A což
teprv ty letní byty, ja se zbláznímlc chy
tala se ma dobré. teta před prvním za
hlavu. —

Nepíši román ani klepy; nebudu také
Sokratem, abych přítele posílal ke studni
a tetu do sudu. Bůh mne toho chraň! Ale
na tuto nervosu vz existenčního boje: mu
sím zde posvítí.
Existence par exellence přináleží zajisté
Bohu a On nepotřebuje k svému byti ni
čehož; a ten člověk, jak správně praví Epi
ktet, podobá se mu nejvíce, který potřebuje

nejméně. Tedy odpírati svým požadav

kům a nikoli je podporovali ie nejprv
Měišípodmínkou k vítězství v existenčním

boji a dále ovšem i kzachouám' zdravi.
Snadno se to řekne, namítnete; ale dnešní
časy, nynější poměryl
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VYCHOVATEL

Odpusťte, že vás nenechám ani domlu
viti. Znali jste dobu robot, slyšeli jste o ní
od svých otců a dědů? Nuže, nenařikejte
si; frasemi neodbudou se nikdy vážné věci,
tak vážné, že jak jsme poznali, zabíhají ve
svých následcích až k sebevraždě, k utra
cení nejen těla, ale snad i ducha.
Vyloučíce tedy ztohoto existenčního boje
vše to, co nenáleží k existenci, ale co se
správně nazývá luxus, přepjatost, rozmaz
lenost, předsudky a lenost, jakož i pouka

SMÉS.

Výbor družstva Vlast konal 5. čer
vervence t. r. druhou schůzi za předsed
nictví red. Tom. Jirouška, jenž předložildle
stanov program schůze a jenž přečetl jako
bývalý jednatel protokoly posledních dvou
schůzí výborových. — Schůze byla zahá
jena a skončena modlitbou. Jako milý host
byl schůzi přítomen vldp. bisk. vik. sekretář.
Fil. Jan Konečný, farář z Pouchova. jenž
často platně do debaty zasáhl. Později do
stavil se mezi nás druhý host, -dp. far. Al.
Dostál z 0uval.— Předseda uvital dva nové
výbory, katechety Václ. Kunzc a Jar. Sla
víčka. a vyslovil přání., aby s námi zdárně
spolupůsobili. Na to četl předseda dopisy.
Děkuji za přání jim zaslaná: J. Jasnost
Fr. kníže Thun, místodržitel v král. eském;
]. M. vsdp. Dr. Jan Nep. Sedlák, gen.
vikář arcidiecése Pražské, jenž přeje druž
stvu z plna srdce dalšího rozkvětu, trvaje
jako starý, upřímný náš přítel. Dále: Jos,
Syrový, bisk. vik. sekretář a děkan ve
Slivně; Jan Tyrichter, bisk. vikář v Pře
peřích, a Ant. Plaček, měšťan v Pacově.
Nové blahopřání zašle výbor k BOtým na
rozeninám vldp..Dr. Fr. Šulcovi, kanovníku
a prof. bohosloví v Hradci Králové. — .Na
šinecc ze dne 1. července t. r. přinesl
zprávu z valné hromady Sdružení č. ka
tolických zemědělců, na níž prý bylo po
ukázáno na to, že hlavně družstvo Vlast
ve volbách pro katolickou věc ani prstem
nehnulo. Věc ta nás velice zarazila, nebo
orgán družstva, »NaSe Listy:, pracovaly pro
volby zcela nezištně a upřímně. V neděli na
to, řekl pan předseda, obdržel jsem od ta
jemníka č. strany křest. sociální a funkcionáře
Sdružení č. kat. zemědělců, p. Em. Jungra,
dopis, v němž mne tento čestným slovem
ujišťuje, rže žádný řečník, tím méně snad
některý referent — ni v nejmenším se

zujíce,
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že dnes, v době páry a elektřiny,

v době všeobecné svobody národů ijed
notlivců, o žádné robotní dřině přece řeči

býti ani nemůže, azařadivše vše to do ru
briky hříchů, musíme nutně pokládati i ner
vosu, pessimism i sebevraždu z tohoto ply
noucí za hříšnou, a náš výrok uzavře i
známé jinak příslovífžc daleko více lidí si
zoufá z nedostatku koláčů, než z nedostatku
chleba.

(Dokončení)

družstva Vlast nedotekl, je nejmenoval, tím
méně naň útočil. Byl jsem, pravi dále p. Em.
Junger, všem valným hromadám ve čtvrtek
konaným přítomen od začátku až do konce,
mohu tudíž toto ujištění dáti. Konstatuji,
že družstvo Vlast, zejména jeho orgán 'Naše
Listy-, ve volbách vůči naší straně taktně
si počínaly, a rádi bychom i na dále po
měr ten viděli;proto odmítáme počínání do
pisovatele »Našineec. Podobnou zprávu,
končil p. předseda, přinesl i 'Našinecc ze
dne 4. července, čímž jest záležitost tato
pro nás čestně skončena.—Znova bylo ur
čeno, kdo žádá od družstva knihovnu, musí
se zavázati, že bude 'Vlastc nejméně tři
roky odebírati. Stará čísla. »Vlastic, od XX.
ročníku zpět, prodávají se po 2 K ajediné
za hotové. Jsou to čísla již vzácná aproto
se cena jejich zdražuje. — Místnosti druž
stva, redakce a úřednické kanceláře, dají se
letos znovu vymalovati. — »Křest. Dělníkc
slaví letos desítileti svého trvání, proto zašle
výbor pilnému & horlivému redaktoru jeho.
p. Fr. Waldmannovi, blahopřání. — Schvá
lena byla vydání při sjezdu v Kladně kona
ném. — Nyní v červenci a v celé prázdniny
nastává v tiskárnách značný úbytek práce,
i prosí výbor své stoupence, kněze ize
stavu občanského, kláštery, katolické kor
porace a ústavy, katolické spolky a vůbec
všecky své příznivce, aby nám svěřovali
drobný tisk, jako jsou visitky, nátisk na
obálky, prospekty, cenníky a různá pozvání
atd., atd. Stoupence své dale uctivě žádáme,
aby ktomu i jiné, své pokrevní přátele a
známé, nebo tam, kde mají moc a vliv —
k tomu povzbudili. — My hmotně stále
tomu onomu pomáháme (i v této schůzi
byla udělena podobná podpora), i budiž
zase navzájem pomáháno nám, aby družstvo
Vlast bylo silné a mohutné a ňnančně, jako
dosud, pevně založené. — Vyřizeny. byly
ještě různé jiné záležitosti, jež se vymykají
veřejnosti. — Průběh schůze byl klidný,
vážný, srdečný a. upřímný. —
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Školství nebude aktuální mezi zále lžlpokrokových školních reformátorů. ještě
žitostmi, jimiž bude se zabývati nově usta
vená říšská rada,. prohlásil v jedné ze
svých volebních řečí vůdce mladočeské
strany, dr. Kramář.
Prohlásil tak, dobře
znaje situaci a vládní proudy, jež mají
v prvé řadě na zřeteli t. zv.,rstátní nezbyt
nostic, jakou je předloha bankovní, dvouletá

služba vojenská, povolení zvýšeného kon.
tingentu branců, zvýšení vojenského nákladu
a j., jež pro svůj mezinárodní ráz v prvé
řadě jsou otázkami nejdůležitějšími. Že při
tom na otázky kulturní se zapomíná, nebo
považují se až za druhotádné, jest všeobec-'
ným zjevem nejen v parlamentě našem,
ale i v parlamentech jiných.l— Tak dr.
Kramář.

»Učíielské Noviny: ve svém úvodníku
ze dne 5. července t. r. zastavují se nad
tímto výrokem našeho politického předáka
& domnívají se, »že tu byla jakási předvo
lební tajná dohoda a úmluva s vládou pro

je značná část říšského poselstva, které se
»školou francouzskou- jako ideálem škol
ství naprosto nesouhlasí, poněvadž jeji stíny
čím dál tím příšerněji vystupují, a důrazná
slova mocnářova, která, zahajuje nové par
lamentní období, pronesl k shromážděným
členům obou sněmoven o mravně-nábožen
ském základu národníchlškol, dávají tušiti,
že hrozny pro naše francouzské pokrokáře
přece jen visí ještě dosti vysoko. — Tím

však _nesmínge
se pddtívatižpohodlné “ŠÉF
nosti do budoucna & spoléhali, že reforma
školstvíjepříliš daleka, Je potřebí lid o nebez—
peoných- nepřátelíeh—ajieh- programeeh- stále
poučovati a organisování.."t stále burcovati
vlažná neb spící svědomí těch, kteří nevědí,
jací nepřátelé víry a nábožensko-mravní vý—
chovy v říšské radě zasedají. Nebude jistě
pokoje, dokavad tam budou.
r.

LITERATURA.

příští činnost na říšské radě . . . a že vláda

spoléhajíc se na značnou většinu klerikál-.
ních Němců, Slovinců, konservativních Po
láků a klerikálních Mladočechů (!) měla asi
úmysl buď pokračovali nadále-na dráze kle
rikalisování způsobem dosavadním, t. j. mocí
svou dosazovati do školských úřadů vesměs
samé klerikaly, povolovati ve všem poža
davkům klerikálů & pronásledovati a zastra
šovati protiklerikální učitelstvo za tichého
souhlasu vládní většiny, při němž by se
tedy o školství na říšské radě vůbec ne
mluvilo, . . . anebo by se ve vhodné chvílí
vytasila s návrhy nových zákonů školských
v duchu zpátečnickém ». klerikálním . . .:
Ale nUčitelské Noviny., majíee na zře
teli výsledek voleb do poslanecké sněmovny,
v níž nyní sedí předseda německé »Freie
Schulec, baron Hock, Ofner, volnomyšlen
káfský předák Zenker a j. krajní »pokro
kovci a protiklerlkálovéc, utěšují se, píšíce
dále takto: »O školství se bude asi v říšské
radě mluvili mnoho. a takovým tonem, že
asi vla'dě, at jest jakákoliv, zajde chut
k dalšímu pokračování ve zklerikalisovaní
školství, byt i jen cestou tichou atd.c —
V tom »Učitelské Novinyc jistě se nezkla
mou, že fečení pánové v říšské radě otázky
»relormníc své školy přivedou na přetřes.
To si přece nedají ujíti, aby se se svým
programem budoucí školy na říšské radě
nezablýsklil Ovšem, ale není radno oddávati
se naději, že nynějšími zákony školními
bude hnuto ve smyslu těchto modních, ale

Dr. Ant. Podlaha: Sv. Václava hrob a osta
tky. ( S mnohými obrazy.) V Praze 1911. V ko
misi Cyrilla-Method. knihkupectví Gust. Franela
(Melantrichova ul.-l.) CenaK 1'20, poštouK 1 30.
S pozorností a zájmem povšechným ve dnech ne
da'vno minulých prozkoumán byl hrob českého
knížete sv. Václava v památné kapli sv. Václavské
při chrámu sv. Víta na hradě pražskom. Jestliže -.
jak v dobré paměti máme — nález domělých ostatků

Zižkových v Čáslav asebt upoutal, měrou ještě
většírozčeí-ilo nejširší I.lveřejnostotevření hrobuss.v
Vaclava. Kritickým popisem velké této události
jest tato kniha našeho učeného Dra A. Podlahy.
Nejprve autor líčí os'udy těla 5\ětcova & dějiny
hrobu
nvější úpravy hrobové posléze
zbyla chudičké oltářnívýzdoba, jež ovšem divně kon
trastovala s bohatou uměleckou výzdobou okolních
stěn kaple sv. Václavské. I vyskytl se obětavý
dobrodinec, zvěčnělý probošt metropol. kapitoly
Msgre Ant. Hora, jenž věnoval 100.000 K na zří
zení nového důstojného oltáre. Nyní došlo k po
staveni toho oltáře a to bylo příčinou, že s
oltář byl rozbourán a hrob sv. Václava otevřen.
Ohledání hrobu. stalo se s největší pietou a věde
ckou přesností. Z trosek hrobových zejména vyzve
dnuuty byly součástí domečkovité tumbičky, olo
věná krabička, kterou do hrobu vložil arcib. Jan
Očkonlašimě r. 1367, zbytky pergamenové kon
sekrační listiny téhož arcibiskupa, část pečetě jeho,
zbytky
látek a peknápa'tra'ní
krabička
renai
sanční. damaškových
P'n' dašlrím usilovném
nalezena
jest i veliká olověná truhla z doby Karla IV. ob
sahující hlínu, jež druhdy v dotek prišla skostmi
světeovými._Nalezeny
i některé
části byla
kostív muče
dníkov
vých
lebkaaovšem
chována
jiném
reliquiáří chrámovém. Známí odborníci Dr. Matiegka
a Dr. Hnátek ohledali kosti ty. Nade vší pochyb
nost bylo zjištěno, že se jedná o pravé reliquíc
našeho sv. knížete. Sličntí kniha ta těší se velikému
odbytu. Zasluhuje toho. Co nejvíce doporučujeme.

Kalbtiahraa dnu.-ha 'Iu! v Prue.

Kar.Procházka

ČÍSLO 17.

v PRAZE, dne 1. září

1911.
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Státoobčanská výchova ve škole. — Z řeči akademických. — Racionalismus biblický a spory o histo
rickou existenci Kristovu. — Světový názor modernich přirodo7pytců — Feuill
lleton: Pcssimism
& kterak mu čeliti. — Směs. — Literatura?
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Va 1n á s c h ů z e
spolku katolických učitelů náboženství na středních
školách v Rakousku
koná se v úterý dne 12, září 1911v Praze.
(v kníž. arc. semináři.)

POŘAD:
1. Zahájení valné hromady předsedou, zpráva o činnosti v r. 1910, schválení
protokolu poslední valné hromady.
2. Zpráva pokladní, kterou podá pokladník prot. Rud. Gmeiner.
3. Zpráva revisorů účtů a. volba jich na příští rok.
4. Referáty:
a) C. k. škol. rada Rich.
středoškolské.

Basel

b) Prof. Dr. Jos. Redemacher:

(Cheb): Jak buditi katol. vědomí v mládeží

Náš časopis »Phónixc.

c) Prof. Dobr. Orel: Kostelni zpěv na středních školách. S prakt. ukázkami.
d) Prof. Jos. Wolný:
Vpočítání let strávených ve správě duchovní před
zkouškou středoškolskou.
5. Přání a návrhy.

Začátek schůze o půl 10. hod. dopoledne.

Za výbor spolku :

Dr. Leopold Krebs,
t. č. jednatel.

Msgre. Prof. Jos. Wolný,
'.

t. č. předseda.

Za českou sekci:

Dr. Lub. Petr,

Prof. V. Můller,

t. č. jednatel,

t. č. předseda.

Doufáme pevně, že čeští :: moravští kollegové súčastní se schůze v počtu
nejhojnějším.
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Státoobčanská. výchova ve škole.
(Dokončení)

Kterak státoobčanskou výchovu ve školách pěstovati.
Sláloobčanskou výchovou rozumíme pěstění oněch ctností, které jsou zá
kladem socialního spolužití a spolučinnosti v obci, v „zemi aříši; které jsou spo
lečenskotvornými vlastnostmi každého člověka. Jest to v prvé řadě úcta k pře
svědčení druhého, vždy ohleduplně hájení svých názorů bez zlehčování názoru
protivníkova, podřízeni vlastních osobních zájmů prospěchu celku, smysl pro
kompromiss a t. d.
Naše výhradní intellektuální školní výchova, nebezpečně jednostranná, spo
kojovala se vtom směru tím, že zřízení státu čili sia'tověděbylo věnováno v děje
pise nebo vstaiistice několik kapitol. Právě tak, jako si od sexuálního poučování
slibovala a dosud slibuje povznesení mravnosti. A přece to i ono jest daleko
více otázkou vůle a wpe'stění charakteru, nežli otázkou vědění. Stačí, když po
ukážeme prostě na všeobecný zjev, že občanský zákonník daleko lépe znají ti,
kteří proti němu jednají anebo jej obcházejí, nežli oni klidní, poetivi občané,
kteří sjeho paragrafy ještě nikdy nepřišli do styku. Největší, rafňnovaní zločinci
bývají zpravidla nejlepšími znalci zákonů. Státoobčanská výchova je rovněž vý
chovou vůle a sociálního svědomí. Je výchovou charakteru, potřebného v každém
oboru činnosti a povolání. »Tam kde vypěstěn je u mladého muže pouze smysl
osobního prospěchu a zisku beze všeho mravního a sociálního ohledu, kde ji
noch praktickými úvahami, příklady a řešením konkrétních problémů není k tomu
vychováván, aby vždycky jednal ve shodě s ethickými zásadami a nikoli jako
bandita, divoch nebo lupič, tam všechna státoobčanská výchova, všechna znalost
zákonů a právní poučování stane se mu pouhým prostředkem k tomu, aby mohl
všechno si dovoliti, ale nikdy nedal se přistihnouti,č praví Forster ve svém po
zoruhodném spise: »Die staatsbůrgerliche Erziehungc.
Výchovu charakteru, aby duch ovládal. všechny sobecké vášně člověka,
a byl schopen obětavosti, sebevlády, žádal již Sokrates &k ní také své žáky vedl.
Činil tak na rozdíl od soflstů, kteří neměli nikterak na zřeteli vnitřní vy
pěstění charakteru, ale učili své žáky pouze důkladné znalosti celého »státniho
strojec, aby dovedli ho k svému prospěchu použíti. Sokrates snažil se hlavně
vypěstovaii charakter, aby lůzovláda vášni :) nitru člověka byla potlačena. On
dobře rozpoznal, že by lidská společnost stala se rejdištěm nejhrubších sobe
ckých zájmů, kdyby nebylo vychovávána jednotlivcovo svědomí, a že jediné
člověk ctnostný může býti řádným občanem a synem sve'ho národu. Věděl, že
touto'svoji naukou vychovává mládež nejlépe pro veřejný život, kdežto sofisté
vlastně vedli své posluchače k tomu, kterak veřejného postavení využíti k so
beckým účelům. V nitru budoucího občana, 'o němž panuje chaotická směs dobra
a zla, musí nejprve učiněn býti pořádek, aby pořádek a mír mohl zavládnouii
i ve státě. To jest také základní myšlenka Platonova pro výchovu mládeže do
budoucího jeho státu.
Z toho lže pro naše “časy zajisté přiučiti se oné důležité pravdě: že hlavním
účelem výchovy je vypěstění charakteru, t. j. takové vychování vůle, aby člověk
se snažil vždy dle dobrých zásad jednati.
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Kdo studuje hlouběji naši dospívající mládež, snadno rozpozná, že všechny
její snahy směřují k tomu, aby se přizpůsobila společenskému životu dospělých.
Projevují se v ní »sooiální pndyc, jež vedou k zakládání tajných kroužků a
spolků, které rozbíjí tajně svůj stan buď v hospodě či v příbytku některého
spolužáka, a zde pěstí právě“to, co si za účel vytkly. Není to nikterak závadným,
věnují—lise tu hudbě, recitacím, hře v šachy nebo některému sportu, jako na př.
tennisu, veslaření a j. Rozhodně je to nebezpečnějším, když se z těchto kroužků
vyvíjí ponenáhlu společnost kuřáků, pijáků a hráčů v karty. A jaké ethické ná
zory a zásady v těchto tajných spolcích vládnou? Anglický spisovatel Stánlg/
Hall ve svém spise »Adolescencec praví na základě důkladného pozorování, že
»hoši, jsouce ponecháni sami sobě, vytváří si vlastní ethiku, která má velikou
podobnost s morálkou primitivních, nekulturnich hord.
Není proto nejvýš včasno, aby moudrou reformou školní kázně dala se žákům
příležitost jich probouzející touze po samostatnosti, po spolkaření, zodpovědnosti,
ukázati legální cesty? Či jak kterýsi paedagog řekl, tomuto »sklonu po banditství
dáti oíňcielní ráz-P Nelze tu ovšem ihned přikročiti k zřizování »školních obcíc
po způsobu americkém. Ze školního absolutistického režimu učitelova nelze
obratem ruky učiniti školní obec, v níž by žáci, pověřeni volbou svých spolu
žáků, vzali na se jistě úkoly. s nimi spojenou zodpovědnost, a tvořili také soudní
sbor nad některými přestupky svých kollegů. Vše to za nynějšího způsobu
školní kázně připadalo by jim hrozně divné. Funkcionáři, volení ze žáků, snad
by nevěděli, co se svými funkcemi počíti, a soudcovským sborem, jestli by bylo
možno taký zříditi, potrestání žáci by jednoduše svých »soudců- neuposlechli.
Na naší školní, výhradně intellektuální výchovu & absolutistický režim učitelů
naprosto by se nedalo zřízení školní obce vštípíti.
K státoobčanské výchově ve škole je potřebí panenáhlu cestu připravovali.
A to pěstěním sebevýehovy žáků, důsledným vychováváním jejich smyslu pro
povinnost jako bezprostřední otázku jejich cti, zkrátka pěstěním charakteru.
Práci člověka, ať již tělesnou či duševní, je potřebí znovu spojili s jeho svědomím
:: s jeho cti. aby člověk měl radost z toho, co vykonal, & spolu aby jeho řád
nými výkony vzrůstal v něm smysl pro čest.
Ale cestu tuto lze nastouplti. Všichni, kdo v Německu, Švýcarsku, ba
i u nás učinili pokus, jak jejich zprávy ohlašují, byli spokojeni s výsledkem_
Učinili počátek s oněmi malými úřady: čištěním tabule, rozdáváním sešitů, do
zorem a j. tak, že žáci sami vyvolili ze svého středu toho, kdo úkol tento má
zastávati a spolu vymezili obor jeho povinnosti. To vzbudilo prvý zájem žáků.
Brzo počali též kontrolovati, kterak jejich vyvolenec úřad svůj koná. Sami pak
činili návrhy, které další funkce ve třídě by mohli převzíti. Tím ponenáhlu vžilí
se v jistý stupeň vlastní vlády, získali zájem o tyto povinnosti, jich přejatá zod—
povědnost rostla, a během času byla celá řada funkcí v rukou žáků. Ulehčilo
to neobyčejně učiteli, žáci přiučovali se sebekontrole a sebevládě, & tak učiněn
rozhodný krok k zreformování školní kázně.
Za naší disciplinární praxe žák je stále passivnim. Nemá žádný zájem na
udržení kázně a pořádku ve škole. Je to výhradně věc učitele. Nuž1 je to otázka
důvtipu a paedagogického taktu, aby učitel dovedl u žáků vzbuditi zájem pro
školní kázeň a snažil se ji učiniti věcí cti apovinnosti žáků samých. Nedávejme
vždy jen sami rozkazy svým žákům! Pokusme se, získavše ovšem důvěru svých
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žáků a poznavše, že lepsr cast žáků je »na naší straněc, aby oni některá usta
novení sami si dali. Věnujme pozornost této sebekázni žáků! Jest to rozhodně
důležito pro vytváření jich budoucího charakteru.
Nestačí stále jen rozkazovati a. neposlušné trestati. v duchu nynější doby
je, abychom více si vedli jako duchovní správcové nežli jako policejní úředníci.
Nestačí též morálku pouze kázati; ale je potřebí mravní vědomí a smysl pro
povinnost v nitru žáků jich spoluúčastí na školní kázni probouzeti. Tak se budí
ethický život, a mravní schopnosti, v duši mládeže dřímající, se rozvíjejí. »I k mrav
nímn jednání vychovává se člověkjedině cvičením se v mravním jednání, ale
nikdy pouhým moralisujz'cím povídáním kteréhokoli způsobu,: správně napsal lí
berální paedagogický spisovatel, Gnrlitt. (Výchova k zmužilosti.)

nooo

Z řečí akademických
Podává universitní prolessor Dr. FR. KORDAČ.

(Pokračování)

2. Zdaliž jediný z těchto učenců theistů nevyváží celé tucty moderních
Vogtů, Haecklů a jich nohsledů atheistů mezi tak zv. intelligencí naší doby?
To jsou intelligenti, pro něž vážné vědecké přemýšlení přestává tam, kde věda
teprv začíná. — Tito povrchní nedoukové, kteří ve školách ive veřejném životě
dorost našeho národa atheismem ve jmenu moderní vědy otravují, jsou podobní
nádeníkům, kteří při velkostavbě velechrámu na trakařích stavební materiál roz
vážejí, ale o důmyslném plánu celé stavby nemají ani potuchy. — Tací shledávají
víru v Boha v odporu se svou vědou.
Ale muži pravé vědy, objevitelé fundamentálních zákonů vědy moderní,
souhlasí s naší věrou “_křestanskon, která. hned na první stránce první knihy
Písma sv., v Genesi hlásá: »Ná počátku stvořil Bůh nebesa i zemic . . . a v po
slední knize, v Apokalypsi, nás o Bohu poučuje Jeho slovy: »Ego sum :: et a),
primus et novissimus.c Jsem původ veškerenstva a jeho poslední cíl.
Souhlasí pravá věda s věrou, která v prvním článku apoštolského symbola
vyznává: »Věřím v Boha Otce, stvořitele nebe i země,< a v prvnim přikázání
dekalogn ukládá: »V jednoho Boha budeš věřili.:
Na tomto základním kameně ná'zoru křesťanského o Bohu, lidstva stvořiteli
a posledním jeho cíli, spočívá. dvoutisícileté kultura evropská. Není to tedy vědou
osvícený rozum, nýbrž vášněmi zaslepená vůle, která Boha popírá. Tak dosvědčuje
i Písmo sv. slovy (žalmu 52, l): »Řekl blázen v srdci svém: není Boha:; a sv.
Pavel (Řím. 1, 19) výstražné dokládá: »Hněv Boží hrozí těm, kteří pravdu o Bohu
nespravedlivě znásilňnjí (veritatem in injustitia detinent)c. Neboť znásilnil musí
dříve svůj rozum, kdo Boha popírá. Znásilnil ho, bohužel, sám Kant, když od
r. 1770 pod vlivem anglického skepticismu, neznaje organický vývoj »odvěké
filosofie: ve své »Krítice čistého rozumu: všeobecnou objektivní platnost zákona
kausalily (příčinosti) a s ním platnost veškerých všeobecných zásad řádu theo
retického i ethického uvedl v pochybnost. Takové znásilnění rozumu mělo za
následektakové jeho zatemnění, že naše doba v důsledku této Kantovy skepse
popíra nejen existenci Boha a lidské duše, nýbrž i existenci hmotného světa ano
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i existenci vlastního ja'l Tuto »ňlosoňic moderního subjektivismu správně
charakterisoval Ev. Hartmann slovy: »Es ist der Wahnsinn des eine Welt
scheinenden Nichts.:

Takovou pseudoňlosoňi rozpozná od pravé vědy každý zdraiý lidský rozum
bez odborného vzdělání filosofického. Taková věda musí býti v odporu s věrou
v Boha jako stín jest protivou světla. Tentýž zdravý rozum, který nám kate
goricky ukládá povinnost sledovat světlo pravdy a jeji učitele, nás zavazuje
chrániti se moderní duševní choroby této ňlosoňe. S povýšeného stanoviska
historické kritiky bude nad ní, než uplyne 50—100 let, pronesen te itýž soud,
který pronesly dějiny nad nihilismem indickým a soňstickým skepticismem
a epikureismem řecko-římským. vOpinionum comenta delet dies; veritas Domini
manet in aeternum,c báje lidského smýšlení ničí den, kdy vznikaji; pravda Boží
trvá na věky.
Svou schopnosti poznávati pravdu jest lidský rozum vzhledem ke světlu
pravdy jako spojná čočka v optice k paprskům slunečním. Tento svět, dílo Boha
Stvořitele, jcst jako křišťálový hranol, v němžto se prasvětlo pravdy božské
v tolik paprsků rozráží, kolík odvětví věd a umění stává. Tyto paprsky rozum
lidský sbírá a v pramen světla věčné pravdy vědou ůlosoňcko-theologickou
spojuje, poznávaje, že jest, a dostatečně též, co jest.
Tento soubor harmonii vesmíru tvoříjásavou hymnu Bohu Stvořiteli. Každý
tvor jest písmenou této hymny, sta a tisíciletí kulturního vývoje lidstva tvoři
její verše a sloky.' Thema tisícerých variací této harmonie jest: »Coeli enarrant
gloriam Dei, nebesa vypravují slávu Boží.c Velký astronom Kepler nám podává
ke konci svého díla »Astronomia nova etc.. tento přírodovědecký kommentář
biblického textu: .Děkuji Ti, můj Stvořiteli a Pane, že Jsi mi popřál, abych se
radoval z Tvého tvorstva a žasnul nad dilem rukou Tvých. Objevil jsem slávu
díla Tvého lidem, pokud můj duch konečný Tvou nekonečnost obsáhnouti mohl
Řekl-li jsem, co je Tebe méně hodno, anebo bažil-li jsem po vlastní slávě,
milostivě mi to odpustlc Dokládá, že nadejde doba, kdy kniha přírody a kniha
Písma sv. splynou v harmonický dvouzvuk vědy a víry.
Přál bych veškeré naší intelligenci vědu tak hlubokou, jakou se proslavil
Kepler; ale zároveň bych téže intelligenci přál Keplerovu pokoru, aby pýcha
neznásilňovala a nezatemňovala světlo rozumu hlásajícího, že Bůh jest. — Všem
přeji Keplerovu zbožnou mysl, která v září světla rozumu a víry roznicena
k lásce, padá na kolena vyznávajíc z celé duše své: »Ve'ři'm v Boha Otce, vše
mohoucího stvořitele nebe i země.: —
II.
»Mnohonásobným způsobem mluvil Bůhc
(k lidstvu).

(Žid. I. 1.)

Srovnávajici věda náboženská dosvědčuje — jak bylo předešle naznačeno —
všeobecný souhlas lidstva v těchto základních pravdách veškerého náboženství:
[. že Bůh jest, 2. že je stvořitelem člověka, jemuž dal nesmrtelnou duši a tudíž
3. jeho zákonodárcem.
Zároveň nam tytéž prameny kulturních dějin lidstva dosvědčují souhlas ná
rodů v přesvědčení. že tyto náboženské pravdy byly potomkům zachovány po
dáním č. tradicí předků, kteří je obdrželi od Boha zjevením. Dějepisec Joh. von
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Muller*) praví: »Jest to nápadným zjevem, že nejstarší národové měli o Bohu,
o světě a nesmrtelnosti duše správné pojmy a vědomostí, kdežto v ostatních za
ležitostech kulturního života byli dětmi.- — Podobně Schelling:**) nVeškeré ná—
boženství bylo již ve svém prvním stavu tradicí-; a J. G. Fichte:***) »Veleduch
se ujal prvních lidí, jak to líčí starý úctyhodný pramen (Písmo sv.)c
To jsou ozvěny hlasu tohoto »úctyhodného pramenec, Písma sv., jehož
svědectví su. Pavel shrnul (Žid. l.) v tato slova; »Multifariam multisque modis
olim Deus loquens patribus.< Mnohonásobným způsobem mluvil Bůh kdysi k otcům
(našim) skrze proroky, v době poslední mluvil k nám skrze Svého Syna.:
A tu se mne v duchu asi tážete: Jak může Bůh k lidem mluviti? Co zna
mená vůbec »zieueuí Božíc? Jest lidstvu užitečné? Jest mu nutné? Zjevil se Bůh
skutečně lidem?
Na otázku, může-li Bůh mluvití neb člověku se zjevítí, odpovídám, obraceje
se k vám s otázkou podobnou: Může mluviti člověk s člověkem, učitel se svým
žákem, otec a matka se svým dítkem? — Ovšem, odpovídáte, vždyť na tomto
vzájemném, sdilném styku spočívá veškerá výchovajednotlivého člověka i kulturní
pokrok celých národů.
NužeBůh to jest, který, stvořiv člověka podle obrazu a podobenství Svého,
učinil jej schopným mluvíti, t. j. sdělovati pravdu a lásku s člověčenstvem; —
a Ten, Jenž dává. člověku ducha i řeč, aby mohl mluvili, byl by sám věčně
němým? Naprostá negace rozumu ve zvířeti jest praegnantně vyjádřena naším
rčením: »němá tváře-; naprostou a_[ňrmaci absolutního rozumu Božského vy
jadřuje výraz: »nq'výše výmluvna' tvář Božíc, t. j. Logos, Slovo vtělené = zjevení
K. E. Jiskra proudy a lásky, kterou dal Bůh člověku, rozněcuje světlo světové
osvěty a zahřívá ohněm lásky, jsouc pramenem a vzpruhou veškerého pokroku
kultury lidské; — a Bůh sám, Jenž jest Pravda a Láska sama (»Deus veritas
est et Charitas-), Ten že by nemohl světlem svého absolutního rozumu osvítiti
rozum lidský a svou láskou roznítit lasku v lidském srdci? To může popřítí jen
ten, kdo samého Boha popírá, nikoliv ale ten, kdo ví a věří, že Bůh jest, ví
a věří, že jest člověka stvořitelem a proto též jeho otcem a vychovatelem.
Nuže, tolik znamená výraz sv. Pavla: »Bůh mluvil k předkům našim skrze
proroky a naposled skrze svého Syna, Ježíše Kristan Zjevení náboženství Bohem
— jest výchova lidstva Bohem k pravdě a svatosti.
(Pokračování)

Racionalismus biblický & spory o histor. existenci Kristovu.
(Podává Th. dr. RUD. Barma.)
(Dokončení.)

Než dále. Assyriolog Jensen 't) domnívá se nalézti pravý původ mythické
osobnosti Kristovy v babylonském eposu o Gilgamešovi a tvrdí směle: Ten
Kristus, boží syn a vykupítel, jak v něj dva tisíce let, ba mnohem déle (!) věří
*) Allgemeine Geschichte. I. 24.
**) Vorlesungen uber akad. Studien.
***) Naturrecht, 1. Th.
't) »Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteraturc 1906. »Moses, Jesus, Paulus.: Drei
Sagenvarianten des babylonischen Goltmenschen Gilgamesch. »Eine Anklage wider Theo—
logen und Sophisten und ein APPelI an die Laicn.: 1909.
'
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křesťanství, tento Kristus nikdy nežil a nezemřel, neboť není ničím jiným než
hebrejským Gilgamešem, zrovna jako Abraham, Mojžíš a nesčetné jiné po
stavy bájí.
'
Krátký obsah básně je tento: Gilgameš, *) král babylonského města Erechu,

vydá se na dobrodružnou pout s mužem, žijícím v poušti,jménem Eabani. Když
tento zemře, odejde Gilgameš k dědu Xisustrovi, aby zvěděl od něho tajemství
nesmrtelnosti. Xisusthros vypravuje mu, kterak ušel potopě.
Fantasie Jensenovy doznaly výsměchu i u racionalistů, a nazvány »Gilga
mesch-monomaniec. A že stalo se to právem, dokazuje Jensen sám, jenž .ve
svém hrdinovi vidi Abrahama, Isáka, Jakuba, Mojžíše, Arona, Josue, Simeona,
Gedeona, Abimelecha, Absolona, Jelle, Samsona, Saula, Davida, Uriáše, Aehaba,
Jonáše, Ježíše, Petra, [Heroda Antipu a j. V Eabaním spatřuje: Isáka, Jakoba,
Esaua, Mojžíše, Arona, Jefte, Samuele, Samsona, Davida atd., a pak Jana Křtitele,
Ježíše, Lazara atd. Konečně Xisusthros toť znovu: Abraham, Lot, Abimelech,
Josef, Mojžíš, Josue, Gedeon, Samuel, David, Nathan, Eliáš, Jeroboam, Jonáš,
Ježíš & j.

Důkazy své Jensen čerpá z podobností, které se s Gilgamešem vyskytují
& »snadno dávají poznati, že židovské & křesťanské báje jsou pouhou kopií ba
bylonského eposu.: Jak tyto npodobnostíc vypadají, ukáže nejlépe příklad: Xi
sustros staví si lod — Ježíš má loď na jezeře genezaretském; při plavbě zdvihne
se bouře a přestane — Ježíš utišuje bouři. Xisusthros přistane daleko od své
otčíny — Ježíš přistane na druhém břehu jezera Genezaretského. A proto vy
pravování o Ježíšovi převzato je z babylonské báje. Ovšem praví Jensen sám,
že řečiJežíšovy nelze do eposu o Gilgamešovi vřaditi. — Jak se tedy v evangeliích
octly? Kromě toho každý vidí, že je možno za každou podobnost jmenovati deset
různosti, a to v rysech nejhlavnějších.
Korunou všeho je ale nejnovější spis A. Niemojewskiho,**) který přesahuje
vše, co dosud zde bylo. Dle něho obsahují evangelia — astrální mytholagii !
Život _Ježíšův je vlastně mythem o slunci, ledaže vypravování dán jest nátěr
historický. Nejnovější věda však umožnila'čísti tyto mythy, jak čteny býti mají.
A proto nespatřuje cestu bolestnou (via dolorosa) v Jerusalemě, nýbrž na hvězdné
obloze — snad míní se tím mléčná dráha! A Golgota není místo popravní, nýbrž
— souhvězdí číše! »DůkaZc provádí Niemojewski následovně: Golgatha t. j. he
brejsky Gulguleth, znamená vlastně >místo lebky-; lebka byla nejsrarší nádobou,
z níž se pilo, tedy jakousi čiší. Proto sluší evangeliu rozuměti tak, že slunce
vstoupilo do souhvězdí číše. Slovo >pilatusc znamená muže ozbrojeného kopím,
a evangelium dlužno dle astrální mythologie na tom místě čísti: Slunce přiblí—
žilo se souhvězdí Oriona a snad doznalo nějakého úbytku neb změny světla!
Zůstane ostudou XX. století, že něco podobného mohlo býti vážně, pode jmé
nem vědy tvrzeno.
Tyto extrémy nutně musily vzbuditi protiproud, který v době přítomné re

presentován je hlavně spisy Hamackotpími.'*') Katolický učenec nemůže ovšem
*) Věcně o básni této mluví dr. Musil ve spise: »Od stvoření do potopyc. Gilga
meš, to! Nimrod; Eabaní, první člověk, Adam, Xisusthros je Utnapištim, Noe.
**) »Gott Jesus ím Lichte iremder und eigener Forschungen samt Darstcllungen der
evangelischen Astralstoffe, Astralszenen und Astralsystemec.1910.
*" ) DWesen des Christenthums-, »Chronologíe der altehrístlíchen Literatura, »Lukas
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s mnohými tvrzeními jeho souhlasiti, avšak musí respektovati jednak duchaplný
způsob. jakým fantasie odpůrců poráží, jednak břitké vývody, kterými pravost
evangelií i ostatních spisů novozákonních hájí a dokazuje, že vesměs povstaly
v 1. století, dokud ještě žila současná generace. Stírá ovšem nadpřirozený ráz
jejich & v kritice často zabíhá příliš daleko; je však markantním dokumentem,
kde octl se racionalismus po stoletém boji proti evangeliím a Kristu. Háji pravost
knih posvátných a dokazuje historickou existenci Kristovu.
nNeexistuje nic tak negativního, jako jest výsledek bádání o Ježíšovi,
správně praví Schweizer. A vskutku, dějiny racionalismu jsou nejsilnější obranou
bible. Člověk jen poněkud nepředpojatý, když srovná všechno, co racionalismus
tvrdili se odvážil, mimovolně sám sebe se musi zeptati: »Kdo tedy z nich má
pravdu? Která. z těch nesčetných theorií obstojí před kritikou a dějepisemřc
Bible prošla ohněm. kritiky a obstála v něm skvěle. Vše, co bylo možno
proti ní říci, řeklo se; ale stačilo jenom k tomu, aby tím jasněji vynikla pravost
její. Jako vlna o skálu, tak rozbilo se úsilí racionalismu o slovo apoštolovo:
»Jesus Christus heri et hodie.:

Světový názor- moderních přírodozpyteů.
Staří přírodozpytci, vyšli z ovzduší skrz na skrz náboženského, ani v nej
menším nepokoušeli se na základě svých vědeckých poznatků a dojmů. vytvořiti
' nějaký nový názor životní a světový. Ba naopak, vždycky svými objevy snažili
se jen podepříti a zdůvodniti dosavadni, pevný a do těch dob iediný světový
názor náboženský. Tak činil Newton, Ampére, Faraday, Cuvier, Linné atd.
Ne tak někteří nynější přírodozpytci jako Haeckel, Ostwald aj. Došedše na
hranice své experimentální, empirické vědy, nezastavuji se. Ale ve své touze od
pověděti na otázky čistě metafysické, mimo obor jejich vědy se nalézající, pře
kračují hranice empirismu, a zde čistě filosoficky snaží se sestaviti svůj vlastní
názor světový. — Tato snaha rozdělila sbor přirodozpytců v Německu na 2 různé
tábory. Na jedné straně »Monístenbundc, šířící světový názor atheistický, pokouší
se vznik světa, života, člověka vysvětliti bez Stvořitele; na druhé straně »Kepler
bundc, který stanovil si za úkol ve jménu vědy korrigovati všechny vědecké hy
pothésy monistů, pokud nejsou čistě objektivními, bezpečnými a všestrannými
experimenty opodstatněný. Tento svaz nemá nikterak za účel, jak před časem
bylo zde vyloženo, náboženský názor světový propagovati, ale pouze kontrolovati
a přesně zjistiti, kam hranice empirické vědy sahají, a co ona právem může tvrdit,
a co spočívá na neodůvodněných hypothesách, a je tudiž čistě „osobní ňkcí toho
kterého vědeckého pracovníka.
Již Schopenhauer, nevěrecký filosof pessimismu, ve svém listě k Dossovi
(11. září 1853) pravil o přehmatech přírodovědecké methody své doby: »Lidé,
kteří nic jiného neznají, nežli své křivule, . galvanické články a žabí stehýnka,
chtějí jimi vysvětlovati svět a. lidi.c — A v této své snaze vytvořiti nový názor
světový, překračují naprosto hranice své působnosti. Neodůvodněné hypothesy,
neopodstatněné názory, vyšlé z jich jednostranného pozorování, dílo jednostran
VderArztc, >Mission und Ausbreitung des Christenthums in den ersten drei Jahrhundertenc,
»Dogmengeschiehtec 1909.
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ného intellektualismu, prohlašují za dokázana fakta, a boříce tak odvěký názor
náboženský, působí intellektuální zmatek & mravní rozklad.
Případně praví o přírodozpytcích tohoto rázu Fr. W. Forster (Autoritát und
Freiheit, str. 92.): .Přemýšlejí někdy tyto jednoslranné hlavy otom, kterak asi jich
theorie působí na prosté duše anebo kolísající charaktery, jak rozsévají zárodky
rozkladu? Táži se snad někdy, kterých představ valná většina lidstva má potřebí,
aby mohla odolávati útokům pudů a vášni? Znají ony rozkladné síly, které dří
mají pod tenkou vrstvou a hned velmi rychle propukají, jakmile jednostrannými
naukami a nekritickým usuzováním aformulovánim prohlašují se pochody a pro
měny hmoty za jediného nositele života, a tak duševně-mravní síly v duši se jen
podkopávajíPc — -—
Geologie zná velmi jemné a dokonalé seismograňcké přístroje, které samo
činně zaznamenávají každý otřes země, byt tento se udál na tisíce kilometrů
daleko. Kdyby možno bylo podobnými přístroji měřiti, jak rozkladně v hlubinách
svědomí působí do světa nerozmyšleně prohlašované názory mnohých mluvčí ve
jménu přírodovědy, jak hrubě porušují všechnu rovnováhu mezi tělem a duší,
kolik nervových nemocí má svůj původ v materialistickém nazírání na svět,
snad sami by se zhrozili nad svým jednáním a pochopili, jakou zodpovědnost
na sebe uvalují všichni, kteří posvátnými náboženskými představami otřásají nebo
přímo na ně útočí.
Všichni ti, kteří ve jménu

vědy překročují hranice své vědy, naprosto si
ani neuvědomují, že nejsou kompetentními v otázkách čistě metalysických pro
mluviti své apodiktiekó, naprosté a poslední slovo._Rozhodně posloužilo by jenom
větší jich vážnosti, kdyby se omezili jenom na bezpečné výsledky svého věde
ckého oboru. I pro tyto vědce plati: Opatrnost jest matka moudrosti.
Empirická věda, pokusný přírodozpyt nikdy určitého názoru světového a ži
votního sestrojili nedovede. Jediné z té příčiny, že tento úkol jest mimo hranice
její působnosti. Káždý názor světový jest čistě meta/Micky?a nikoli přírodovědecký,
Tato věda ovšem může dáti cenný materiál k sestrojení metafysického názoru,
ale sestrojiti jej, jest úkolem filosofie. A kde tato svoji čistě rozumovou práci
skončila, předává pak s'lovo theologii, náboženství.
Proto právem dokládá Forster (Autoritát und Freiheit, str. 96.): »Jest za
jisté velmi poehopitelno, že přírodozpytci, kteří se náboženství odcilei, pokoušejí
se vybudovati si vlastní názor světový. Ale toho měli by se naprosto zříci, aby
své individuelní rozumováni zakrývali autoritou vědy a ve jménu objektivného
bádání mluvili tam, kde jenom dilettantsky pěstují metafysiku. .Mnohý odpor
církve, který zdánlivě ohrožuje svobodu vědy, směřuje pouze proti nároků
plnému dilettantismu toho druhu.c
A proslulýheidelberský biolog, Dríesch ve svém článku o »Dějinách, filosofii
a přírodovědě: velmi důmyslně posuzuje činnost monistických přírodozpytců,
když dí: »Naši monisté mluví velmi rádi o svobodě vědeckého bádání. Při tom
však sami hledí na každé vědecké bádání s hlediska politického, ba církevně-po
litického. Umlčují, bá potlačují důsledné vše, co se jenom poněkud srovnává ::
shoduje s názory, které hlásá církevní učení. A tak sami v nejvyšší míře činí
totéž, co mnohým zástupcům církve právem uytýkají- (t. j. jistou nedůtklivost a
nedůvěřivost proti moderním snahám přírodozpyců).
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s tvé hlavy, z jehož rozkazu tráva roste,
zelená se oasa uprostřed pouště, ze skály
tryska pramen, jenž živí červa v prachu
i ptáka v povětří? A nevěříš, že Ten, jenž
Pessímism a kterak mu čeliti.
stvořil z ničeho celý roj planet, kroužících
Paedagogicka' črta.
kolem svých sluncí jako včely kol úlu,
NapsalVáclav Stoklas.
s ohromným bohatstvím zlata, stříbra a dra
(Dokončení.)
hých kamenů v.lůně jejich, s milliony stád,
Zavrhnuvše obaljako bezcennou slupku, myriádami zrnek obllních na povrchu, že
přihlédněme nyní k jádru. Snad že zde, ve tento všemocný, předobrotivý tvůj otec ti
skutečném boji o uhájení nejnutnějších po z ohromného pokladu svého nedá tu ma
lou špetku. kterou denně potřebuješ? A kdy
třeb životních, nalezneme »čístý pramen:
bys byl'i vyděděný, kdybys svůj podíl byl
neurasthenie, z něhož pak prýští další kalné
vody pessimismu se všemi svými možnými utratil v prostopášnosti jako marnotratný
konsekvencemi.
syn, a svět, jemuž jsi dal vše, penize,
Myslím, že nikdo nepřehlédl tuto meta krásu, mládí, čest, tento nevděčný svět
fysickou kontrndikci; výsledky poučují nás tě nechá. hladovět u koryta vepřů — o, vrat
již předem o kvalitě příčin. Ovšem, že to se zpět do otcovského domu, a Otec tvůj
platí pouze, jsou li tyto výsledky přímé, a vyjde ti vstříc, nenechá. tě domluvlt, padne
nezaviněně bludné svědomí, ignorance a p. ti kolem krku, zavolá. služebníky, aby vy.
může zde hráti velkou úlohu. Upozorňuji měnili tvůj špinavý, rozedraný šat za roucho
skvostné, káže zabíti tučné tele, povolá hu
na to, aby se snad neřeklo, že dělám apo
diktické konkluse na podkladě kulhavé ana debníky a jako u vítězosláVě uvede tě do
domu svého! ó, vrat se zpět, ještě teď;
logic.
čta tato _slova padni na kolena, lituj čím's
Ale přes to ohledejme jádro: skutečný Jej urazil, vzplaň dětinnou láskou k Němu
existenční boj.
a pak si mi přijď postěžovat na svou bídu
Je .nemožno poctivému, pilnému pra.— — budes-li totiž moci. On zná tvůj bol.
covníku dnes se uživitj?
Není tedy třeba, abys mu své potřeby před
Nebylo-li tomu dříve, silně pochybuji,
nášel, čeká však na t'vé pokání, chce sly
že tomu tak bude dnes; nebot právě dnes šeti jediné slovo, viděti jedinou slzu lí—
se pro pracující lid koná nejvíce. Vzpomeň tosti, chce aby se's od světa obrátil
me jen na bezplatné ústavy pro zprostřed k němu. Nuže neprodlévej ani okamžik,jdi,
kování práce, stravovny, noclehárny, pojiš. a pak přljd' si stěžovati na svou nouzi.
tovny pro případ nezaměstnanosti, nemoce,
»Amen, amen, pravím va'rn, kdybyste
stáří a p., tak zvané nouzové práce, cho měli víru jako semeno horčičné, řekli byste
robince, chudobince, nemocnice atd. atd. .'
této hoře,jdi odtud tam, a nic by vám ne
to vše zde dříve nebylo.
bylo nemožného -- —c
Připustme však, že skutečně někdo hlad
Ze by bylo dnes více fysicky bídných
trpí, ano, že i hladem zemřel, namáhajc se než dříve o tom silně pochybuji. Spiše bych
poctivě a úsilovně na všech stranách po věřil, že se našim nižším stavům »nouzec
získání práce, podpory, přijetí do ústavu, jejich jen zdá. těžší u porovnání s nádherou,
nemocnice a p. — Zbývá však ještě otázka, kterou vidí všude kolem sebe, čehož dříve,
zda tento člověk prosil také Boha—otázka
při aristokratickém, odloučeném zřízení ne
poslední, ale rozhodující — nebot, když je bylo. Ze však je dnes více duševně bíd
nouze nejvyšší, kdy člověk pomoci nemůže, ných, chudých až pod minimum, o tom
tu teprv začíná působnost Jeho.
není žádné pochyby. Nikdy — aspoň co
Nuže, ty hladem trpící a odevšad za křesťanství lidu zasvitlo — nebylo tolik me
puzený muži, který přes všechnu svou po lancholicko-nervosních letor, pessimistův a
ovšem i sebevrahů, anarchistů a nihilistů,
ctivost, píli, podnikavost a upřímnou snahu
nemáš ani, kam bys hlavy složil, nevíš, čím což vše z této moderní intelligentní chu
nakrmíš sebe,ženu a pět mroucích dětí! Modlil doby plyne.
ses? Volal's k Tomu, jenž řekl: vProste a
Tedy ani opravdový boj o existenci není
bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte důvodnou příčinou nervosy . . . Tím méně
a bude vám otevřeno . . . ?: Prosil jsi Toho,
můžeme na takovou nemoc hleděti jako na
bez jehož vůle nespadne ni jediný vlas stigma svatosti a. mučednictví. —

FEUILLETON.
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2. Ctení otravných knih. Zdroj tento
nazval jsem indiň'erentním, ježto četba sama
sebou je věcí nejetnou. Tím více pak musí
se jím zdáti lektura, kterou míním. Nejsou
to totiž žádné krváky, detektivky, žádná tak
zvaná pikanterie a podobná pleva, již mlý
nek kritiky věje daleko za vrata literární
sýpky — a měl by jí vyfouknout, ažz pla
nety. Jsou to zcela nevinné knížky — ono
sentimentální čteníčko, sladkobolné vrkání
prázdných srdci a jalových mozků, ony
vlhké verše brečící nad každou maličkostí
jak staré baby na pohřbech i veselkách,
jak moderní ženušky, když jim manžel ne
může koupiti každých čtrnáct dní nový
klobouk.
Vezměme za příklad jen básně Lenau
ovy, jaké to nezdravota! Celý jeho cho
robný život třese se před námi, je to tete
lící se slaboch, pessimista, skeptik, zoufalec,
šílenec. Jaký účinek na nervy, na povahu
může míti taká kniha a byt patřilai do
sbírky »Zlatých klassiků poesieal Podobně

iHcine.
A z rklassiků filosofie- blázen
Nietzsche.
3. Různé hříchy. Veliká část těchto
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Poslední ze sedmi hlavních hříchů obli
bily si naše moderní dámy, snad ze skrom
nosti. Bůh chraň, aby k něčemu přiložily
rucel Poskvrnily by tím svoji důstojnost.
Do devíti hodin se válejí na posteli, pak
zasednou k své toaletě, na to k rozladě
nému klavíru či nejmodernějštmu románu,
pak jdou do divadla, koncertu —-co právě
jest. Večer se něco hraje, zivá, nudí, zoufá
a ovšem, že po celý den znamenitě jí.
Lenost je poduška ďáblova, matka všech
hříchů; je zdlouhavá jako melancholie, černá
jako pessimism, strašlivá jako samovražda.
V ní, v lenosti, v nezaměstnanosti je zdroj
ženské nervosy, hysterie, ženského planého
snění í zoufání.

Seznavše tedy zdroje pessimismu a od
soudivše je jako vesměs hříšné neb aspoň
nerozumné, odpověděli jsme tím spolu i na.
otázku jak proti němu bojovati. — Zde na
konci odpověď zhustíme jen v jedinou větu,
které
se melancholie
čert kříže:
Modli se i ::pessimism,
pracuj! bojí jako

Ano, »nervosní pokolení-, kdo se modlí
a pracuje, kdo si toto krásné heslo našich
církevních řádů vzal za své, ten nikdy ne
skrývá se za počestný boj o existenci. Pro—
zoufá, neotravuje život jinému ani sobě!
mluvíme zde ještě jen o dvou charakteri
Dnové jeho plynou jako bělostné obláčky
stických hříších obou pokolení. U mužů
po modré obloze v radosti a veselí. O něm
jest to smyslnost nezřízeně ukájená at už
platí údivuplná slova básníkova, jež pro
jakýmkoli nezákonným způsobem, která díky
náší nad lysohlavým starcem, jemuž umřely
některým lékařským spisům posledních dat,
děti a vnuci, jenž se živí pletením lýkové
snažících se svými brožurami dáti dispens obuvi a
k darebáctví, velice zhoubně působí na
. jinak chodí v chrám.
nervy, činíc pokolení našich mladíků poko
lením slabochů, zbabělců, úzkoprsých sou
Tamo se svým smutkem stane, v slova
chotinářů a ovšem pessimistů, zoufalců, či
vloží ho,
revolucionářů, kterýžto duch je vždy přízna
chválí tebe, světa Pane, Syna Božího.
kem vlastní potřeby reformace, vlastní ne
Žije rád a smrt ho málo i hrob za
statečnosti a zbabělství. Ovšem, že neřest
leká,
tato vyskytuje se také u žen, ale zde přece
kde se v tobě sily vzalo, — tvá pouť
jen řídčeji; není proto typickou nervosou dru
daleká!
hého pohlaví. Zde zastává její místo lenost.

SMĚs

dobná schůze, k níž přijedou kollegové ze
všech předlitavských zemí, dává příležitost
k vzájemnému poznání, k nabytí nových

Valná schůze opolku katolických
učitelů náboženství na středních ško
konati se bude, jak již

zkušeností i k posile v těžkém úřadě. Je
samozřejmo, že jest povinností zvláště členů
naší : eské sekce:, aby se počtem co nej
hojnějším této schůze zúčastnili. Proto dů—

na tomto místě jsme oznámili, tentokráte
v Praze. Není pochyby o tom, žeje celá řada
otázek stavovských a paedagcgických, které
jen spojenou silou možno zdárně řešiti. Po

tkliuě zveme všecky dpp. kollegy k účasti
dne 12. září v Praze.
Prelát dr. Burian stále ještě straší
v lžipokrokovém učitelském tisku jako me

lách rakouských-
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přítel národního školství:. Tak rUčit. No
viny: v čísle 43—44. praví: 'My, učitelé
bychom věru nelitovali, kdyby zemský vý
bor agendu školskou ze svého středu vy—
pustil a ponechal ji úplně školským úřadům.
Všímal si školství a jednal o něm bez toho
hlavně jen za tím účelem, aby rozvoj jeho
brzdil, což také svědomitě činil, jak o tom
svědčí činnost dra Pražáka a P. Buriana.:
Je věru pozoruhodno, jaké lží může vpo
krokovýc list svým čtenářům namluviti. Mohl
“by aspoň ve svých řadách spočítali stou
pence, kterým »brzdičc národního školství
v osobních jich záležitostech se vzácnou
ochotou vyšel vstříc; mohl by spočítatl,

kolik měštanskýchškol k jeho návrhu bylo
zřízeno, (více, než za jeho předchůdce), a
neměl by aspoň zavírati očí před tím faktem,
že výhradně z jeho iniciativy byl vypraco
ván návrh na zlepšení učitelských platů &
čeká, zcela připraven, na projednání sně
movní. Ale zarytá slepota a při tom hru—
bost je už »pokrokovcůmc vlastní.

Rozsévači a světlonoši. V úvodníku

nUčitelských Novin: z 16. srpna pan H.
Promyk silou slova, jemu vlastní, vybízí
»pokrokovéc učitelstvo, aby neoddávalo se
předčasně víře ve vítězství svého programu.
Říšské volby, které znamenají úspěch svo
bodomyslné strany, neznamenají ještě plně
vítězství. Ano tvrdí, že právě »po volební po
rážce klerikalismu v Cechách nastane tím
tužší práce všem lidem pokrokovým. —
Proto, rozsévači a světlonoši, jděme statečně
za cílem, který se nám blíží!" končí poetický
úvodníkař svoji úvahu, klerí svojí frasovi
tostí připomíná úvodníky »Nártidních Listůa
před 20 léty. —Přejeme pisateli dětinskou ra
dost, kterou mu způsobila ztráta 7 mandátů
strany křesťansko-sociální. Myslí-li však, že
několik mandátů získaných liberály a vol
nomyšlenkáři, dá ihned činnosti říšské rady
nový směr, je to, prostě řečeno, naiv
nost o kterou může se příti jenom s tím,
kdo složení a práci říšské rady neviděl Vě
říme, že páni poslanci, jímž jde to kulturní
práci—. vyvolají v říšské radě církevněpoli—

tickou debattu, ale do kulturního boje je
přece ještě velmi daleko. — Jestli kde vyslovil
Zola okřídlené slovo: »Jakým bude učitel
obecně' školy, takým bude národc, byla to
jistě romantická trase, ale nikoli realistická
pravda. U nás aspoň kdyby měla platiti tato
slova, o učitelstvu veskrze t. zv. pokro
kovém, bylo by to s celým národem zoufale

smutné.
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Zlatá slova:

Známý učenec, prof. dr.

Nábělek konal nedávno v Prostějově před
nášku na théma: »Katolictví bylo a jest slou
pem svobody a osvěty evropské.! Na konci
své přednášky povzbuzoval katolíky k boji
a práci na zachování nejdražšího statku ná
roda, katolické víry a pravil: »Kde se pra
cuje, tam musí býti i úspěch. Bůh sice řídí
církev a zachovává ji, ale chce naši sou
činnost, nebot dal člověku vysoký dar, svo
bodnou vůlí. Kdybyste všecky modlitební
knihy vymodlili, všechnu svěcenou vodu vy
kropili, všecky zvony rozzvonili — ale při
tom na zachování víry nepracovali a nebo
jovali, nedoděláte se úspěchů.—ček.

Pokrok katolíků ve Spojených Stá
tech. S přílivem přistěhovalců roste i cír
kev katolická ve Spojených Státech. Dle
»Catholic Direktoryc pro rok 1011, vychá
zejícího v New Yorku & Milvaukee je ve
Spojených státech 14,618.761 katolíků, což
znamená přírůstek 217.734 katolíků ročně.
S katolíky na Filipínách, na Portoriku a

Havaně je jich 22,886027. Nejjistější znám
kou rozkvětu katolicismu jsou školy. Kato
líci vydržují 4.972 farních škols návštěvou
1,237.251 dítek, přes 2000 kollejí, 82 cír
kevních seminářů a 700 dívčích akademií.
plní jeJejich vliv následkem toho zárukou,
že během času dobudou ještě silnějších posic.
—ček.

LITERATURA.
Knihovna naší mládeže. jež vychází ve
volných lhůtách tiskem a nákladem papežské knih
tiskdrny benediktinů rajhradských v Brně, pí1nesla
v čísle 10. objemný svazek (388str.) vybraných
povídek pro mládež pod názvem .Zjiných krajů.-—
Jsouf tn vesměs práce z cizích literatur, jež dosti
pečlivě vybral a přeložil A. Koudelka aillustroval
A. Brabenec Všecky povídky, jichž jest tu celkem
24, budou se jistě nejen mládeži, ale i čtenářům
dospělým líbiti, zvláště »Maly' Larry., »Blaženi
milosrdníc, »Píppoa. »Vánoční dollar & co zaří
koupeme, »Pro nemocného Feďuc atd. Také v
číslech předešlých vyšly některé vzácné práce
z nichž zvláštč upozorňujeme na >Vy'bor ze spisů
Václava Kosmákac (díl 1. a 9. po 50 hal., díl 3.
po 40 hal. ,díl 4. po »O hal.), na práci »Zo ži
votahamalých
hrdinůc
(díl 1. jež
za
6
,dil 2.
za 70 od
halF.
.) aVojenského
na číslo deváté,
obsahuje krásné dílo al(ytiee písní., jež zlidových
píísn
českých upravílap a sestavila Ida Urbánková. (Díl
1 za 60hal., dil 2. též za 60 hal., díl 3. za 70h.
a díl 4. za IK). Doporučujeme >Knihovnu naší

mládežec
že cena 10
čísel
jest rádi, poznamenávajíce ještě,s .Fabian.

Kanin-hrne dns-tva Vlut v Prue.

ČÍSLO 18.

v PRAZE, dne 15. září 1911.
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Císařské slovo o škole národní.
Bývá chvalným obyčejem panovníků ve státě konstitučním, že uvítají nově
zvolené říšské zastupitelstvo proslovem, který nastiňuje budoucí program vlády
a oficielně upozorňuje nové říšské poslance na úkoly, jež vláda zamýšlí za jejich
součinnosti řešiti.

Tak i náš panovník, vždy přepečlivě dbalý konstitučního řádu zákonodár
ného, vždycky činil; a přes vysoký svůj věk, který by jej v očích všech jeho
poddanných omlouval, kdyby od svého obyčeje učinil výjimku, opět měl za svoji
povinnost císařským proslovem říšskou radu zahájiti. Učinil tak slavnostně trůnní
řečí dne 18. července !. r.
Veškeré listy rozepisují se zpravidla o obsahu i formě těchto císařských
proslovení. Bdělý zrak i bystrý sluch žurnalistů dovede dokonce vždy zachytiti
i tón řeči i zvláštní důraz, který panovník, předčítaje své proslovení, na tu či
onu část jeho položil. Neboť trůnní řeči, Vládou pečlivě vypracované a stili—
sované, vyjadřují nejenom vůli panovníkovu, jehož souverenním právem je po
tvrzení nebo zamítnutí zákona obojí sněmovnou přijatého, ale též i program a
směr vlády samé. —
V trůnních řečech našeho nejjasnějšího mocnáře vždy je též odstavec, vě
novaný ota'zce školské. A pokud se pamatujeme, vždycky kladen v nich důraz
na účel školy, jako ústavu mravně-nábožensky vychovávajícího. I v poslední řeči
hlava státu v témže smyslu se vyslovila. Dotyčný odstavec trůnní řeči praví:
»Za stálého zdůrazňování svého hlavního výchovného_úkolu, vybudovaného
na podkladu mravně-náboženském, bude obecná škola musí! dokonalejší nežli
dosud měrou poskytovat mládeži průpravné vzdělání pro praktické otázky soutěže
hospodářské.:
Jest potřebí všimnouti si každého slova, pečlivě uváženého a voleného,
jehož tu panovník o národní škole užil. Že přátelé »volné školyc, jichž vnašem
učitelstvu je značný počet, nevítají s velkou radostí a ?.nadějemi na brzké splnění
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svých radikálních snů císařské slovo 0“zachování mravně-náboženského základu
školy, je samozřejme. Vidíť jasně, že vláda každý přijatý návrh, jenž by nábo
ženský základ školy vylučoval, prostě k nejvyššímu schválení by nepodala.
Je však zajímavo, kterak lžipokrokové učitelské listy, toužící po francouzské
škole, před císařským slovem, které tak zřetelně odsuzuje jejich choutky. scho
vavají hlavu do písku. Nehlásí se k němu. Cítí jeho oslen; ale tváři se, jako
by nebyl proti nim namířen. To prý je řečeno proti nesnášelivým a bojovným kle
rikálům, kteří v prvé řadě jsou škůdci mravně-náboženské výchovy mládeže!
Přejeme jim tuto dětinskou radost. Je vidět, jak bezpečně spoléhají v naiv
nost svých čtenářů, když jim císařské slovo mohou takto interpretovali. My
v něm vidíme pevnou záštitu a ochranu stávajícího zákona o účelu školy obecné.
Přání, na jehož uskutečnění potichu spolupracují s německými zednáři naši tak
zvaní »pokrokoví učitelé-, na- ten čas ještě nemá naděje v uskutečnění.
Ale to nikterak neznamená, abychom trvali v nějakém »dolce far nienlec;
těšili se v nitru svém z císařského slova, jež bylo proneseno k dobru našeho
programu, a v pevné víře, že »zůstane vše při starémc, myslíli, že v našem
způsobu vyučování a výchovy náboženské je již vše tak dokonalé a úplné, že
na nějaké reformy není třeba pomýšleti.
Císařské slovo zdůrazňuje míchovný úkol školy. Výchova charakteru má
býti cílem vší školní práce. A tohoto cíle nynější způsob intellektuálního vy
učování naprosto nesplňuje. Naše škola plní mladou hlavu všemi možnými vědo
mostmi, často bez ladu a skladu do ni pěchovanými, ale výchovu vůle odbývá
macešsky. V _hlavě je vědomostí kopec, ale v srdci je jako na úhoře, kde roste
vše možné. V tom je potřebí v prvé řadě reformy. — Vrchní inspektor ameri
ckého školství ve Spojených státech, W. T. Harris, napsal: »Americká škola je
založena na názoru, že mravní výchova je důležitější nežli intellektuální.: My
jsme ovšem také již toho názoru, ale není dosud u nás pochopení pro to, že se
má dle této zásady všechno školní vyučování upraviti tak, aby k výchově cha
rakteru, jako ke svému středu, směřovalo všechno školní wučova'ní. My lámemc
si hlavu, kterak methodicky usnadniti naší mládeži pochopení jednotlivých pojmů
a pochodů od náboženství počínaje, k čtení, počtům, mluvnici, pravopisu a při
rod0pisu — a při tom schází nám nejednou znalost elementárních zásad, jak
dostati se k srdci mládeže. Známe methodiku rozumové výchovy, ale nevšímáme
si methodíky pro výchovu vůle.
V tom je potřebí vprvé řadě důkladné reformy. Je nutno revidovati učebné
plány našich národních škol ve všech předmětech. Nevyjímám ovšem ani ná
boženství. Inaše učebně plány se svým obsažným učebným materiálem potřebují
důkladné opravy. Jsou založeny na onom, po většině již velmi problematickém
podkladě, že dítě nábožensky cítí již z výchovy domácí, že rodinný život je
prosycen náboženským příkladem a uvědoměním rodičů jako bylo před 1001éty.
a ve škole že stačí náboženské poznatky pouze vštěpovatí v rozum a pamět
dítěte. To už dávno není pravda. Poměry se změnily v neprospěch. S tímto
faktem musíme počítati a dle toho je potřebí všechen způsob náboženské vý
chovy upraviti. A církev naše, jež všemu národnímu školství položila trvalý
základ, která může se vykázati řadou nejlepších paedagogů jak ve středověku,
tak ve století minulém, nesmí si dát ujíti onu zásluhu, že včas vycítila poměry
a ducha doby a dovedla přizpůsobili svoji didaktika i methodiku její poměrům.
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Pro samou politiku naše lžipokrokové učitelstvo jako by zapomínalo vý
chovného účelu školy. Stále jenom vede si svoji: »Laickou školu! Laickou mo
rálku! Odcírkevněte školu! Pryč s náboženstvím ze školy!: — Kdyby si uvě
domil takový pokrokář svoji nesmírnou zodpovědnost, jakou na se béře, jakmile
vstoupí před řady dětí a chce v jejich duši »rozse'vati símě životac, šel by do
sebe a snad by musil říci s Ibsenovou Norou, vychovatelkou svých dítek:
»Musím odejít ». napřed sám se důkladněji vychovati, nežli začnu vychovávat
jiné. — Jsem již sám dobrým a vyhraněným charakterem, abych mohl vytvářeti
charakter jiných ?. A kdož by přemýšlel a hledal, došel by k tomu, že pevný
charakter nelze pěstiti bez motivů vyššího řádu, bez náboženství. A potom by
ovšem jinak hleděl na kněze a učitele náboženství, než činí tak, otráven četbou
»svých orgánů-, nyní. —
Mají-li císařská slova o rozvoji národní školy býti skutečným programem
vládnoucích a odborných kruhů, je potřebí pracovati na těchto úkolech:
1. V učitelských ústavech budiž brán obzvláštní zřetel k ethiekému, ná
boženstvím sankcionovanému prohloubení výchovy učitelského dorostu, a od
straněno budiž, co zbytečně a neúčelně je pouhým přetěžováním paměti kan
didátovy.
2. Je potřebí zaručiti učitelstvu lepší materielní postavení reformou jeho
platů ve větším stilu, než se dosud stálými dodatky & přilepky zakona děje.
Učitel, má—lisvému úkolu cele dostáti, nesmí starostmi, vedlejšími výdělky a při
lišným přetěžováním býti obírán o klid, sebranost mysli a duševní čilost, jichž
ke klidné a. koncentrované výchovné činnosti' ve škole je mu naprosto potřebí.
3. I učebně osnovy národního školství musí býti zbaveny všeho zbytečného
hromadění pouhých vědomostí bez jich vztahu ku pěstění charakteru žákovu.
Proto učiteli světskému i duchovnímu restrikcí osnov na míru minimální budiž
popřáno dosti volného času k výkladu mravních zásad, opírajícímu se 0 denní
zjevy a zkušenosti života tak, aby svoji osnovu do hloubi a důkladnosti mohl
svědomitě probrati a nikoli jenom ji v stálém kvapu promrskávati. Zde musí se
prakticky ukázati, že všechna školní práce je založena na zásadě: Mravní vý
chova je důležitější nežli intellektnální.
Jenom tak lze pracovati k tomu, aby císařské slovo o škole ponenáhlu do
cházelo uskutečnění.
r.

Z řečí akademických
Podáva' universitní proíessor Dr. FR. KORDAC.
(Dokončena.

Způsob, jakým se Bůh člověku zjevuje, jest dvojí: První přirozený — t. j.
z přírody samé vzatý. Jestiť veškerý svět dílo Boha stvořitele, a proto »vypra
vují nebesa slávu Jeho-. — Dráhy, jimiž obíhají tělesa nebeská kolem svých
středisk slunečních, jsou charakteristickým písmem knihy přírody. Astronomie
tyto pohyblivé hieroglyfy rozluštila a v mathematických formulích vyjádřila zákony
pohybu, jež psány jsou nad námi.
A pod námi otvírá a čte palaeolog druhé odděleni knihy přírody. Jest to
naše země se svými vrstvami zkamenělin. Podobá se složeným listům zavřené
obrovské knihy, které geologie a palaeontologie od první vrstvy kambrieké až
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k poslední vrstvě alluviální převrací a vzestupnou řadu vývoje rostlinstva iživo
čišstva z ní vyčítá. Moderní astronom i geolog souhlasí s odvěkou ůlosoňí, že
tato přesná zákonitost nevzniká zneza'konitosti, nevznikla ani slepou nutností vý
voje pantheistického idealismu, ani slepou náhodou materialismu, nýbrž ideou
a vůli božskou.

.

Z říše rostlinstva a živočišstva vydává moderní biologie a fysiologie ústy
předních její representantů svědectví pravdě: »Cellula ex cellula, ovum ex ovo,
vivum ex vivo —- život dle zjištěných výsledků empirie vzniká jen ze života, a
není autogenese života z neživota. A z těchto premiss empirie uzavírá ňlosoňe:
Tedy život časný v různých stupních rostlinstva, živočišsrva i lidstva povstal
z praživota, z pramene života věčného; z Boha, jenž jest život katexochen. Život
relativní a omezený předpokládá život absolutní a neomezený život božský. To
jsou příklady zjevení přirozeného. —
Avšak máme a můžeme se domnívati, že dal Bůh tuto knihu přírody ve
škerému lidstvu do rukou, aby se z ní samo naučilo Boha znáti a svatý jeho
zákon zachovávati? Samo, bez veškerého návodu pověřeného k tomu učitele?
Mají a mohou z této knihy přírody pravdu Boží poznati — ne snad jednotliví
vynikající veleduchové jako Plato, Augustin, Tomáš Aquin., Leibnitz — nýbrž
všichni lidé bez rozdílu, ať nadaní, nebo bez nadání, at bohatí, hojnými pro
středky a volným časem obdaření, neb chudí, kteří od rána do večera svůj chléb
v potu tváře dobývají, dítko dospívající k rozeznávání dobra a zla právě tak jako
dospělý muž, vědec a stařec nad hrobem? Barbaři právě tak jako kulturní náro
dové křesťanští? A to nejen tu neb onu jednotlivou pravdu náboženskou s ja
kousi pravděpodobností, že tomu snad tak jest — že Bůh snad existuje . . . že
duše lidská jest snad nesmrtelná atd., nýbrž celý soubor podstatné pravdy, tvořící
správný názor světem? a na něm založenou ethiku lidského života.
Správná odpověď na tyto otázky nás poučuje o druhém způsobu božského
zjevení, — o positivní instituci učitelského a wchovatelske'ho úřadu lidstva v Sta
rém Zákoně před Kristem a v Novém Zákoně neb církvi katolické, světové po
Kristu. —'
Dějiny lidstva nám dávají na tyto otázky dvě odpovědi. První zní: Během
5—60001etého vývoje lidstva před Kristem opatrovali a zachovali veškeři náro
dové rodinný klenot a nezadatelný ňdeikommis pravdy o Bohu, o nesmrtelné
lidské duši a mravním zákoně. Ale na dlouhé, tisícileté pouti vezdejšího života
upadly tyto klenoty v prach a bláto nejhoršího polytheismu a mravních neřesti
tak, že v tomto obalu lidských bludných příměsků zlato pravdy o Bohu a duši
lidské dle výroku Sokratova, i u nejvzdělanějších Řeků a Římanů jen stou nej
větší námahou prvních geniů bylo dobytelno a ještě nesnadněji širokým vrstvám
lidu poznatelno. Sokrates sám očekává nápravy jediné bezprostředním zjevením
Božství samého. V theorii postrádaly tyto vědomosti nezbytné jasnosti a jistoty.
V praxi lidského života postrádaly mravní síly k účinné výchově širokých vrstev
lidu pravdou a mravností.
Na fundamentální otázku každého náboženství: jak odčinit vinu hříchu,
buď nemají vůbec odpovědi neb da'vají odpověď svými krvavými obětmi, že nad
ní při pouhé vzpomínce krev v žilách stydne a výkřik Pavlův opakuje jménem
celého lidstva: ,já nešlastný. kdo nás vysvobodí ode jha hříchu a smrti ?. (Řím,
7. 24) — a odpovídá: »Vysvobodí rnne milost Pána našeho Ježíše Krista.: —
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Druhou odpověd nám dává historie, uvádějíc nás na povýšené stanovisko
světových dějin, na vyšinu kalvárskou, pod kříž. Rozhled do minulosti nám
ukazují dějiny národa israelského, více než 40001eté před Kristem. Národ ten byl
geograficky postaven do Palestiny, na rozhraní Evropy, Asie a Afriky; jako na
mostě, spojujícím tyto tři díly'starého světa Přes ten most přecházely do čtyř
uhlů světa nejen obchodní karavany, nýbrž i válečná tažení a stěhovali se nej
různější národové. A právě zde, v lůně národa israelského byl udržován plamé—
nek světla pravdy monotheismu a mravního zákona v dekalogu, zde v lůně Is
raele jako v karanteně byl chován zárodek věčné pravdy — až se naplnili dnové
přípravy na Toho, který přijíti měl. Ohlásil se světu slovy: »Já jsem cesta,
pravda a živote.
Kdo popírá, že Bůh sám byl učitelem a vychovatelem tohoto národa, ten
musí prohlásit veškeré jeho dějiny během více než 4000 let a jeho pcvné vše
obecné přesvědčení, za něž krev i život byli hotovi položiti, 'a v bojích Macha
bejských skutečně položili, že bylo vše čirý klam a mam. Ale výsledek 4000
letého klamu nemůže být — výhradní výsada světla pravdy náboženské upro
střed téměř všeobecného polytheismu a materialismu ostatních národů.
Druhá světová událost, jížto vychodiskem byl kříž na Kalvarii, jsou dějiny
křesťanskýchnárodů již skoro 20001eté po Kristu. — Kristus jest uhelným kame
nem obou náboženských světů, židovského i pohanského, jež spojuje v jedné
říši pravdy a svatosti, své Církvi. Těm, kteří základní kámen, Krista. zavrhují,
stává se kamenem úrazu, o nějž se roztříštují, »super quam ceciderit, conteret
eumc. Katastrofa města Jerusalema a celého národa byla Kristem předpověděna.
Každý lsraelita jest pohanům i křesťanům, mezi něž byl celý národ rozptýlen,
živým svědkem této historické události a jejího významu.
Souvislost božského zjevení Starého a Nového Zákona hlásal Kristus slovy:
>Nepřišel jsem, abych zákon zrušil, nýbrž naplnilo. Na 40001etém podkladu zje
vené pravdy o jediném Bohu a Jeho mravním zákoně v dekalogu, zbudoval
Kristus církev svou, církev světovou, jížto úkolem jest: učiti všecky národy.
Kristus ukládá apoštolům, aby byli svědky toho, co viděli a slyšeli a svě
dectví to i svou krví spečetili. »Eritis mihi testes — budete mi svědky vJerusa
lcmě, v Judsku, Samarii, až na konec světa. Dříve než Písmo Nového Zákona
bylo sepsáno a mezi křesťany za slovo Boží prohlášeno, založil učitelský sbor
sv. apoštolů obce věřících křesťanů od Eufratu až k atlantickému oceánu, od
Abissinie a severní Afriky až k Balkánu a Alpám.
Když pak nárazem barbarů germánských a slovanských veleříše římská,
bez ducha pravdy a mravů, vzdor balsamování materielní hyperkulturou v prach
a popel se rozpadla, byla to jediné církev katolická, která výtěžek klassické kul
tury řecko-římské zachránila a národům románským, germánským a slovanským
vinkem do kolébky vznikající jejich křesťanské kultury položila, když je k roz
kazu Páně: »Učte všecky národy:, do své výchovy slovem Božím přijala.
Byla to autorita tohoto učitelského úřadu církve katolické, která mohutně
pilíře věro- a mravouky křesťanské hluboko do srdcí těchto národů založila, aby
unesly klenbu, velechrámu kultury křesťanské a zároveň světové. Neboť Evropa
cirkvi katolickou odchována a z barbarství “na výši křesťanské kultury postavena,
stala se — a jest po dnes — učitelkou a vychovatelkou veškerých národů.

Strana 186.

VYCHOVATEL

Ročník XXVI.

»Kde bychom bylilv kultuře: zvolal sám Goethe, »kdyby její klidný a orga
nický vývoj na těchto základech nebyl v nové době násilně přerušenh
Ovšem
za světlem zjevené pravdy křestanské se plíží stín lží a omylů. Jest to osud ob
mezeného a vášním přístupného rozumu lidského.
Jak daleko sáhají dějiny kulturního vývoje lidstva, dosvědčují nám, že se
vývoj tcn podobá oběhu dvou ekliptických kruhů. Středem jednoho kruhu jest
Bůh, — to jest vývoj filosofie theistické, theocentrické. Středem druhého kruhu
jest člověk; to jest vývoj filosofie atheistické, čilí anthr0pocentrické (kult huma
nity). A jelikož, dle správného výroku Schopenhauerova, filosofie tvoří generální
bass historického vývoje své doby, jsou tyto excentrické kruhy.vývoje filosofie
též výrazem vývoje povšechného kulturního života. Tyto kruhy brzo se sbližují,
časem se kryjí v úplně harmonii vědy a víry, a zase se rozcházejí a od sebe
vzdalují v tak zv. kulturním bojí pseudovědy a víry.
Ve středověká se vývoj obou kulturních kruhů, (nehledě k výmínečným
aberracím lidských representantů) skoro úplně kryl. Ode čtyř století se od sebe
vzdalují. V první fási spatřujeme tento odstředivý vývoj v odchýlení od církve
Kristovy ve formě tak zv. evangelického křesťanství. V druhé fási v odchýlení
od Krista-Boha ve formě naturalistického racionalismu; v třetí IQ.—20. století od
padnutím od Boha ve formě atheismu. Kantovým kriticísmem dostal se tento
vývoj do víru čiré skepse a negace nejen Boha, ale i světa v subjektivním illu
sionismu. Atheismus vkročil do fáse akosmismu a negace vlastního já! To jest
čirý nihžlismus v theorii a anarchie v životě. To jest bankrot vědy a mravů,
jehož světovým názorem jest pessímísmus, a vykoupením sebevražda.
Nejen pro filosoficky vzdělaného intelligenta, nýbrž pro každého rozumného
člověka i bez odborného filosofického vzdělání jest to nezvratným kriteriem, že
filosofie, která ve svých důsledcích popírá existenci světa a myslícího já, pro
hlásila se za neschopna-u být slyšána o základních záhadách Boha, nesmrtelné
duše a mravního zákona. — Shasnutím světla víry, shasíná í světlo rozumu.
V naší moderní společnosti budí tyto zásady »volné vědyc: »Pryč s vírou
v Boha a Krista, pryč s autoritou náboženskou božského zjevení! — v masách
klamaného a svedeného lidu příšernou ozvěnu, která odpovídá: Pryč nejen s au
toritou náboženskou, nýbrž s veškerou autoritou! Pryč s nynější společností, pryč
sjejím privátním majetkem, ola propríété c'est le vol, majetek jest krádeží!
Moderní lidská společnost se podobá marnOtratnému synu. který neza
datelný statek pravdy a mravů náboženství křesťanského, víru v Boha a život
věčný, promrhal a nyní svou prodejnou frejířkou t. zv. »volné vědy. v bahno
neřestí moderního života byl uvržen a degradován ke zvířeti. Homo cum similis
fuít Deo, 'assimilatus est jumentis insipientibus. (Ps. 48, 13.)
Ale ve své bídě a všeobecném nebezpečí lidstvo konečně se rozpomíná na
laskavého Otce a Vychovatele. Jen dvouhvězdí světla víry a vědy, lidstvo z temné
noci moderních bludů a lži do domu a do náruče otce — Boha zase uvede.
Tu cestu nám Bůh ukázal, když »mnohonásobným způsobem mluvil k předkům
našim, posléze skrze svého Syna — Ježíše Krista. — On jest cesta, pravda a
život-. — Toto »dědictvíc otců zachovej nám Pane!

WWWW

Ročník XXVI.

VYCHOVATEL

Strana 187.

Monismus.
Napsal V. HRUDKA, katecheta.

Moderní myslitelé zcela správně soudí, že útočíce na křesťanství, jež sku
tečně podává ucelený, hotový názor světový. potřebuji dostatečné náhrady za to,
co popírají a potírají. Theismus vycházeje od Boha, jakožto příčiny světa účinné
i vzorné, jasně a přesně vysvětluje původ světa a člověka i cíl jeho. Původ na
šeho byti i jeho poslání vychází z jednoho principu. Dle theismu není život ni
hra, ni náhoda, ni slepota, ni zoufalství nad bídou lidského utrpení, nýbrž pout
zase k té věčné Moudrosti, jež nás na čas na tento svět poslala.

Tato koncentrovanost všeho názoru na svět, toto zhuštění všeho významu
lidského i přírodního byti vjediné myšlence,vjedinérn výrazu, v jediném pojmu,
musi jistě buditi žárlivost u všech, kteří z předsudku neb mody stojíce v oppo
sici. považují svatou povinnost za potírané podati náhradu. Aby odstranili pode
zření, že moderní kultura nemá schopnosti a síly říci otevřeně člověku, pročjest
na světě, odkud a kam směřuje jeho krátký živ01 a jaký jest smysl všeho dění
přírodního, podávají nám monismus. jakožto dílo moderního ducha, prý »nové
a epochální. — patrně z neznalosti staré řecké přírodní filosoňe.
Neboť,co dnes hrdě vystupuje jakožto monismus, vlastně jest jen eklektismus
a již lépe bylo vysloveno ve starém Řecku. Vzpomeňme jen Empedokla aHe
rakleita. —

Monismus chce rcdukovati všechny jevy na společný, jcdiný princip. Oby
čejně se jmenuje Arnošt Haeckel jakožto hlasatel moderního, a jak sám praví,
očištěného monismu. Obhajoval jej s nevídanou odvahou a troufalostí zvláště ve
velmi rozšířené knize: »Za'hady světac. Proti němu vystoupil vedle mnohých
jiných .zvlášiě Arthur Drews ve spise, který v němčině vyšel s názvem: »Der
Monismus, dargestellt in Beitrdgen seiner Vertreter.. Ze starších možno jmenovati:
Erich Adickes: -Kant contra Haeckela. (Berlin 1901.) Julius Baumann: »Hae
ckel's Weltrdtselc, Friedrich Nippold, Friedrich Loofš: »Auti-Haeckelc. 1900. Dr.
E. Dennert: »Prauda o Arnoštu Haeckelovi a jeho »Za'hady světa: podle úsudku
jeho soudruhů „ povoláni.: (Halle 1901.)
Haeckelova filosofie jest ze všech snad nejhrubši a nejpošetilejší. Domníváť
se, že vše jest přístupno vědeckému prozkoumání, a zároveň že toto naše poznání
vystihuje skutečnou podstatu věcí. — Oč duchaplnější a jemnější bylo učení sta
rověkého Empedokla, že poznáváme jen jevy věcí, nikoli však jejich podstatu!
Tento názor také má nyní více přívrženců než Haeckel sám. Ale tito snadno
upadají do protiv i extrémů. Chtěli-li dříve vypátrati společnou podstatu, dnes
namnoze pochybuji, existuje-li podstata vůbec. Ale vtom správně rozpoznali
hlavní omyl Haeckelův: Je-li oživena celá příroda & cití-li i ten poslední atom
bolest i rozkoš, že jistě jest nemožno mluviti vpřírodě o naprostém mechanismu,
jak mu rozumí filosof z Jeny. —

Jménem rmonismus- zahajuje se vlastně dlouhá řada nezdařených pokusů
redukovali všechnyjevy na jediný princip, sloučili všechny protifvy: ducha a hmotu,
Boha a přírodu, vědomí ajsoucno, látku a sílu. V našem vědomí popírají jednotu,
monismus. Tam, kde skutečně existuje, ji nevidí, udávají toto vědomi jakožto
souhrn činnosti jednotlivých atomů; za to v přírodním dění chtějí ji dokázati!
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Učení materialistů nepastřehlo, že učíc jen o individuelních silách — každý
atom dle něho jest oživen — a popírajíc jednotný plán světa. vědomý a k do
sažení světového účelu spějící, staví se do řad největších odpůrců monismu.
Přesahuje skutečně schopnosti íntellektu Haeckelova: pozorovati rozpor
v tvrzení o slepých nevědomých silách přírodních, a přece chtíti uvésti tyto síly
v jednotu. A jednota, monismus — tot přece disciplina, kázeň, řád, smysl, rozum,
účel předem předvídaný & vědomě chtěnýl Materialismus zná nanejvýš jen, co
staří zvali unitas compositionis, jednotu složení; totiž jakožto následek a nikoli
jakožto princip. Tato jednota jest výsledkem sil individuálních, nikoliv jejich
příčinou. —

Jednotu nemají však věci samy o sobě, nýbrž v poměru k sobě navzájem.
A odkud tento poměr, toto určení věcí v přírodě? Materialismus spokojuje se
dnes tim nejmenším: »Spokoj se světem, jak ti jest dán !. -- Ale potom přestává
býti filosoňckou soustavou a jest jen methodickým pokusem v pozorování
dění přírodního. A jaký východ nalezli monisté ze všech těch tvrzení o me
chanismu mozku a nervů? Co tím získal moderní člověk na kultuře a mravním
zušlechtění? —
Ale materialismus prodělal trpký přerod; tak že dnes možno říci: mate
rialismus sine materia. Hmota v pohybu. hmota z nekonečně malých částeček
složená, jen 2 bodů skoro sestávající, a tyto částečky v stálém pohybu a vlnění,
co nám zdá se rozdílno kvalitou, v pravdě jest jen rozdílno kvantitativně, totiž
různým stupněm pohybu! Hmota se úplně ztrácí a místo ní klademe pohyb;
máme práci bez pracovníka, bez dělníka! Takový postup prodělal materialismus
skutečně! —

Ale mnohé síly nedají ještě jednotu, jako jí neposkytly mnohé atomy. Proto
pomýšlejí někteří uvésti tyto mnohé sily, jež nyní známe — a kolik jich ještě
poznají naši potomci, jak oni opraví v budoucnu naše názory! — na společnou
prosím. Avšak to přesahá schopnosti exaktních věd, tot problém melaýsický.
Praví, že vlastní podstata věcí jest práce a vše, co z práce vzniklo a co v práci
lze obrátiti. Práce jest jediné skutečno a ——dělník neexisng'e! Také vědomí jest
dle monistů jen převod nervové energie v energii psychickou. — Ale přece se mluví
o zachování energie, 0 stálosti energie, & těchto energiíje prý mnoho; takžeje-li
energie podkladem, těžkojest na tomto základě vybudovati monismus pro různost
těchto energií, není-li podkladem síla jediná. A okazuje nám již dnešní stav věd
exaktních tuto společnou prasílu?

Schopenhauer znal ze svého hlediska tento jediný základ světa, totiž vůli.
Uznával jednu substancí, vůli, jakožto jedinou sílu ajediné skutečno, slepé a ne
rozumné. — Alejak vysvětliti možno pak zákonnost přírody, původ světa jakožto
divadlo slepé a náhodné? — Jistě přírodní vědy odvádějí vědce vždy více od hmoty,
jala živě pociťoval Helmholtz a Fechner, jejž právě vydává jistý český professor
také za materialistu, ač v pravdě od hmoty utíká. Nezdařilo se vysvětliti vědomí
z hmotného pohybu.
Proto jednoduše obrátili list: ducha učinili nikoliv jako dříve plodem, nýbrž
základem, a hmotu učinili resultátem činností duševních. Při tom však stále se
domnívali, že poznáním fysického mechanismu pocitů vystihnou mechanické pod
mínky vědomí. Ze při stálém pokroku fysiologického bádání zajisté zdaří se po—
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znati mechanické podmínky vědomí! Tento monismus možno nazvati monísmem
theoríe poznávací; buď monismus vědomí neb monismus počitků, zvaný jinak
psychomonísmem.
Ovšem to platí jen pro ty, kteří tvrdí, že všechen duševní život záleží jen
v smyslových zjevech a vystihují-li naše smysly bezvadně a věrně obraz světa.
Ale my vidíme úkol vědy nejenom vtom, aby se zabývala našimi smysly, nýbrž
i tim,.co za nimi jest, z čeho ony takořka berou svoji potravu, co se měří aváží.
(Pokračování)

Nebezpečíjednostranného moderního sportovníctví.
.Je mnoho
nejhoršími
jsou
athleti špatných lidí v Attice, aleEur
riidp

Aby mládež v našich školách při stálém sedění a sklánění se brzo nad
knihou, brzo nad písankou fysicky předčasně nezakrňovala, — jako lidé, kteří
životním svým povoláním nuceni jsou většinu života stráviti nad účetní knihou
v komptoiru — zaveden do škol povinný tělocvik, podporovány všelíké sporty,
jako bruslení, plování, cestování, lawn-tennis, kopaná at. d. Všechna tato tělesná
cvičení mají tvořili moudrou a úměrnou protiváhu pouhému vzdělání intellektu
alnimu, jaké svými 90 procenty ovládá všechno naše školství.
Stále je tu citováno okřídlené slovo Juvenalovo: »Mens sana in corpore
sano — v zdravém těle zdrargí duch.: Podmínkou práce af tělesné či duševní
je zdraví. — Škoda jen. že tomuto heslu dává se nejednou příliš široký smysl,
jako by v prvé řadě věnovati se měla péče fysickému zdraví a vše ostatní samo
sebou již se dostavilo.
'
Byl to bývalý anglický lékař, později paedagogický spisovatel Locke, který
výrok Juvenalův ze své souvislosti vyňaladal mu ráz jakéhosi materialistického
dogmatu, že všechen tak zvaný »duševní- život jest jenom výslednicí mate
rialních processů, v nás se odehrávajících. — Tím ovšem všechnu závislost
duše na fysickém organismu pojal velmi jednostranně, a řekneme přimo, i ne
bezpečně. —

Kdo pozoruje lidi kol sebe, nejednou může býli toho svědkem, že v mdlém
a křehkém těle, jehož nervová soustavajest velmi slabá adráždívá, žije silný duch
a neobyčejně pevná vůle. A naproti tomu v těle fysickou silou přimo kypícím,
žije nejednou duch zvrácený a nezdravý. Ba můžeme i za dnů našich právě
v řadách »sponsmannů- ne zřídka sledovati, že přílišná kultura těla má zhoubné
následky na vzdělání ducha, nekráčí-li s ní rovnoměrně iušlechťování jeho.
Neboť jednostranný sport vede často jen k rupe'stění svalů, fysíckc' síly a wír—
valostí. Učí vítězně přemáhati všeliké vnější překážky sportovních výkonů, ale na
prosto nevidí potřebu přemáhatí a ovládati vnitřní závady a překážky duševního
rozvoje. Má casto za následek tvrdost, bezcitnost, a zapomíná, žejemný, vytříbený
cit, soucit s lidmi a se vším slabým a mdlým, jsou vzácnými přednostmi člověka.
Moderní sportovní člověk dovede seděti celý den na svém »kole- nebo »auth,
ale dovedl by s touže trpělivosti vyseděti celý den u lože nemocného? Jeho tr
pělivost má své zdroje v trainnováni těla a vypěstění osobní statečnosti, ale nikoli
v hlubinách srdce. —
V Anglii. vlasti moderního sportovnictví, někteří prozíravý paedagogové záhy
vystihli nebezpečíjednostranné kultury tělesné. Fysická horlivost a snaha po nej
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Větších výkonech sportovních udusily nejednou vnitru sportujících všechny jiné,
duševní a hlavně ethické zájmy. Vším právem spatřovali mnozí ve sportu nejlepší
ochranu proti některým nebezpečím, hrozícím mládeži v dobách jeho fysického
dospívání, jako proti alkoholismu, masturbaci a všelikým neřestem, jež rodí se
z probouzejících a bouřících se pudů člověka. Pakli však současně s tělesnými
výcviky není pěstčna cthická stránka, z člověka fysicky vytraínovaného často
stává se jen hromotluk jiného řádu. Smyslné jeho žádosti a pudy jsou tu vy
chovány jen opačnou methodou než škamnovou, ale k témuž cílí. —
Svobodomyslný francouzský paedagog, Payot, ve své knize: »Výchovavůlec
zcela trefně praví o přepjatém pěstění moderního sportu: »Jenom nemějte tuto
snahu vrátiti se ke zvířeckosti za nějaký pokrok! Srovnám-li přepjatost jednu
s druhou, dávám vždy přednost přepjatostí středověkých škol, které nám daly
Tomáše Aquinského, Montaigna, Rabelaíse, co zatím moderní školy nám darují
»vítěze veslemc. —
Člověk jednostranného sportu ztrácí ponenáhlu smysl pro duševní vítězství
člověka nad sebou samým, všechno posuzuje z_hlediska své fysicke výkonnosti,
V mládeži, která vyrůstá v stálém sportovnictví, bezděky rodí se myšlenka, že
ona vlastně ukazuje vzor zdravé, silné generace, svojí tysickou zdatnosti, co zatím
mnohé vzácné vlastnosti povahy'její naprosto zůstaly nevyvinutý a nezušlechtěny.
Mládež ztrácí nejednou smysl pro vyšší snahy a cíle člověka; vše duchové a ide
_z'tlníklesá s jejího duševního horizontu. Ona nechápe a nemůže pochopiti ty,
kteří žijí výhradně vědám abstraktním nebo životem vnitřním, založeném na Bohu,
pro spásu duše. Otázky svědomí a mravní zodpovědností připadají jí zbytečnými,
ba kuriosnímí. Těm tanou na mysli hrdinové z doby Homerovy, a nemají smyslu
pro potřeby dnešního kulturního člověka. —
»Nejsem naprosto přítelem nějakého vnuceného a mnohomluvného nábo
ženského tlaku na mládež, ale pro výchovu mladého muže je na výsost po
třebna diskretní, moudrým paedagogickým taktem vše pronikající, nábožensky
citící'osoba, která by se s opravdovou péčí a láskou ujala pěstění jeho vniterného
života a svědomí, a toho dbala, aby tennisová afootballová paedagogíka nedusíla
v něm nejjemnější a nejšlechetnější stránky jeho charakteru a nezabíjela úctu
k duševním ideálům.< (Forsterz Schule und Charakter. Str. 42.)
Kde pěstilé sportovnictví výchovné ethické stránky nedbají, vychovávají se
lidé jednostranní, jichž fysická síla a vnitřní odvaha nejsou regulovány zušle—
chtěným svědomím, bez hlubšího a jemnějšího cítění.
Nebezpečí tohoto fysickěho sportu velmi bystře rozpoznal anglický generál
a spisovatel Baden-Powell, a proto všechnu fysickou energií sportovního jinocha
chtěl obrátiti ve službu humanity. Ve svém pozoruhodném spise: »Boyscout-or
ganisatíonc činí velmí praktické návrhy, kterak lze sportovní pohotovost uvésti
ve služby ochranné a záchranné práce. Chce mládež všech společenských stavů
spojiti ke společné práci, vypěstiti v ni typ anglického, pravého gentlemana, muže
čestného a úcty hodného A tato myšlenka v Anglii velmi pěkně se osvědčila.
Ve »scout-organísationc sdružení jsou vedle synů nejvyšších úředníků a bo
háčů i synové prostých a chudých řemeslníků. Zde platí charakter a smysl pro
osobní čest.
Tutéž myšlenku velmi důkladně uvažuje i německý štábní lékař a paedagog,
Dr. Lion ve své knize: »Das Pfadfnderbuchc. Zde poukazuje na přirozený pud
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mladého člověka po sociální organisaci, na jeho touhu po hrdinné činnosti a od
vážných skutcích. I poukazuje zde na mnohé cesty a způsoby. na nichž jínoch
může tyto své touhy užitečně uplatniti. Sílení svalů, pěstění odvahy, hygienický
způsob života spojuje tu s drobnými úkony mladého gentlemana, rytíře-ochránce.
a udává velmi bohatý program, kterak může jinoch sportem získané vlastnosti
uplatniti při různých neštěstích a katastrofách, při zachraňování utonulých, oše
tření nemocných, při hašení požáru atd. Ovšem těžko lze přiměti sportovníka
k těmto pracím, jestli dříve nebyla vněm vypěstěna opravdová láskak bližnímu;
a celá tato snaha neměla by plné ceny a zásluhy, kdyby motivem ktěmto činům
byla sportovnímu člověku jediné touha po vyniknutí & vyznamenání se a nikoli
snaha pomoci bližnímu. —
Tolik je jisto 'a těch zkušeností i na naši, sport pěstující mládeži jsme uči
nili, že pěstění 'fj/sicke' síly musí býti stále spojováno s pěstěním ethické stránky
člověka. Kde se tak neděje, tam sportovnictví vede obyčejně ke zhrubnutí, zdi
vočení a zpustnuti duševnímu. Pozorování Euripidovo, jež vyjádřil ve slovech:
»Je mnoho špatných lidi v Attice, ale nejhoršími jsou Athletic, platí i za našich
dní všudy tam, kde výchova duše nepostupuje týmž krokem jako výchova těla.
A jestli u mládeže tato jednostranná výchova fysická nejeví se v celé své stinné
stránce a v cxcessech, jichž jsme se tuto dotkli. je jisto, že mládež takto vy
chovaná nepřinese si do dospělého života jemné cítění, soucit. lásku, milosrdenství,
obětavost, 'a tím již nedostatek všestranné výchovy jest dosti patrný. Ve výchově_
mládeže vždycky jde o jedno, a to jest vypěstěm' charakteru. Každá jednostranná
cesta, at je to výchova intellektuálni, aesthetická, umělecká či tělesná, vede zase
jen k jednostrannosti. Tolstoj oceňuje oprávněnost hesla: »Mens sana in corpore
sano- napsal: »Možno, že jednou bylo správné. Dnes však jest právě jeho opak
správným. Jenom zdravá duše udržuje tělozdravým, mravní život obsahuje v sobě
všechny podmínky zdravovědy: práci, prostou stravu, zdrželivost, čistotu.
r.

SMĚŠ

Příčiny, proč obecná škola nedosahuje
dosud onoho cile, kterýž vytklo si učitel

Naprostá shoda programů! »Český stvo, vězí právě v panujícím systému škol
Učitel- ve svém čísle z 2. srpna dokazuje,
že císařská slova o obecné škole, obsažená
v trůnní řeči 2 18. července, jsou v úplném
souhlase s kulturním a školním programem
pokrokového učitelstva. Pravít:
»Učitelstvo, zejména české, jde za re
formami, v nichž vzdělání mládeže k pra
ktickému životu, jak dotýká. 'se toho trůnní
řeč,jest obsaženo jako složka reformního celku.
Náš program školský a kulturní v týká
stránky tyto se vším důrazem. Praví: (» kola
obecná) stále upírajíc zrak k sociálním a

ském & v rakouských poměrech vůbec. Tyto
poměry splodily onen stav »náboženskéc
výchovy, jemuž říkáme klerikalism. Místo
křesťanské snášelivosti pěstuje ve školách
domýšlivé formalistické církevnictví, kleri
kální dravost a bezohlednost, smysl pro
oprávněnost v udavačství. duch ani ne
mravný, ani náboženský. Kdyby bylo mi
něno, aby řečený pasus trůnní řeči obsa
hoval někomu výtku, musela by tato výtka
dotýkati se našich klerikálů, kteří mravního
&náboženského ducha svojí činností ve škole

praktickým úkolům budoucího občana,

podrývají.:

budiž po přednosti ústavem vychovávacím . .c,

To se povedlo! »Český Učitel: chce
dokázati, že pokrokovou školou jeho bude
vanouti duch náboženský, duch křesťanské
vzájemné lásky! Z jeho sloupců opravdu

»připravujícpro skutečný život praktický.
vedena je naskrze duchem křesťanské zásady
rovnosti lidí a vzájemné lásky . . .
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tento duch vane tak silně, že každou chvíli
státní zástupce o to musil pečovati, by
tento »duch vzájemné lásky: nebyl příliš
prudkým a nebezpečným. Jaký to farisei—
smus!
r.

Úprava učitelských platů má býti
jedním z prvých předmětů jednaní při nej
bližším zasedáni zemského sněmu. Návrh na
ni se zvláštní pílí a důkladnou znalostí vy
pracoval J. M. nejdůst. p. prelát Dr. Burian,
jako referent zemského výboru o školství;
0 rychlé uvedení návrhu na program sně
movního jednání stará se p. místodržitel, J.
Ex. kníže Thun. Tak pečují rprononcovaní
klerikálové a největší nepřátelé učitelstva
o stav učitelský. Rozumí se samo sebou,
že tuto jich snahu žádný »pokrokovýc uči
telský list nesmí uznati. protože klerikálům
dovoleno jenom nadávati. To jest první a ne
omylný znak našeho »pokrokuu. Nová úprava,
o jejíž formě dosud ničeho nevešlo na ve
řejnost, bude vyžadovati 4 milliony korun
vyššího nákladu, a má se hraditi zvýšením
pivní dávky.
Při této příležitosti nelze se nám ne
z'míniti o tom, že na zmírnění stále stou
pající drahoty všech životních potřeb se
strany povolaných činitelů stále se velmi
málo pracuje. Cla na dovoz z ciziny se ne
zmenšují, aby chráněn byl produkt domácí,
hranice pro cizí výrobky se neotevírají, a tak
se přívoz z ciziny jen stěžuje. Není to sice
jediná, ale přece jedna z hlavních příčin
stoupání cen nejednoho tovaru. Kdyby byla
Anglie sledovala tuto celní politiku, musila
by nejednou hladověti. — Což je platno
stálé zvyšování mzdy a platů, když peníze
ztrácejí na ceně? Proto bylo by nejvýš na
čase, aby se pracovalo na zlevnění existen—
čních potřeb, apotom by stálé ony úpravy,
beztak jen příltipky na chatrný oděv. mohly
na čas ustati. Takto všechny »úpravyc jsou
jenom >circulus vitiosuscl
r.

»Temo zde.c pravil Nordau, a ukázal na
lotograíii — arcibiskupovu. — Anderson
k tomu podotýká, že neučinil tak proto. aby
snad dal příležitost k špatnému vtipu na
arcibiskupa, jehož si celá Anglie na výsost
váží, ale aby ukázal zřetelně všechnu tu ne
smyslnost neudržitelné a zvrácené theorie
Lombrosovy.

»Zástupcové občanských a církev

ních úřadu měli by smlouvajícím se stra
nám (snad lépe a určitěji řečeno snouben
cům. Pozn. red.) vložili na srdce hluboký
význam zdravotní stránky manželstvíc, praví

prof. dr. Lad. Haškovec ve svém pojed
nání o profylaxi chorob dětských a hygie
nických problemech manželství, uveřejně
ném v časopise »Ochrana mládežec, jehož
1. číslo vyšlo nákladem »České zemské ko
mise pro ochranu dětí a péči o mládeže.
Zcela správně. Ale když biskup Jeglíč, da
leko dříve nežli odborní profesoři k tomu
rzástupce církevních úřadů: vyzvali, ve
svém poučení pro snoubence tak učinil, a
to tak, že dotyčné stati dal přednímu odbor
nému lékaři zpracovali. všechny liberální
listy se nad tím l'arizejsky pohoršovaly a
biskupau
nemrav málem prohlásily — za největšího
r.

Spotřeba alkoholu v královstvíčeském
za jediný rok je značná, vydalo se za liho
viny přes 300 millionů korun! Prokouřilo
se za rok v Čechách 59 mil. korun, kdežto
na školství obecné a měšťanské bylo vy
dáno 54 mil. korun. Národ, který dá víc
za tabák, než na výchovu svých dětí, který
propije šestkrát více, než co ho stojí školství,
nemůže spoléhali na velké úspěchy v boji
se silným. bohatým nepřítelem. Proto očistiti
život rodinný a národní od alkoholu a ne
bude tolik bídy, dluhu, ale za to více spo
kojenosti a bohatství.
—ček.

(Zasláno.)

K theorii Lombrosovč o vrozené

Prosím pp. kollegy a čtenáře »Vycho
vatelec vůbec, kteří -by chtěli literárně pra
v rysech tváře člověka, výborný doklad po
covali v oboru vychovatelství, by se při—
dává následující událost. Londýnský inspektor hlásili ke spolupracovnictví tohoto listu. Je
žalářů, Sir R. Anderson, ukázal známému stále potřebí kruh literárních pracovníků roz
spisovateli M. Nordau-ovi, jednomuz nej šiřovati, má-li býti prace účelně rozdělena
větších stoupenců Lombrosovy theorie, dvě a list informovali své čtenáře o všech sou
podobizny. Jedna z nich byla policejní foto— časných zjevech v literatuře paedagogické.
gralií professionálního zločince, druná zobrazo Bližší informace pp. kollegům ochotně podá
vala arcibiskupa z Canterburry, muže nejvýš
Emanuel Zák,
intelligentního & humánniho. »Který z nich
c. k. professor reál. vyššího

zločinnosti,

zřetelné již v útvaru lebky a

je rozený zločinech

tázal se Anderson.

Knlhh'unma druutu Vlul v Praze.

gymnasia na Smíchově.

ČÍSLO 19.

v PRAZE, dne 1. října 1911.
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Nová úprava platů učitelských.
Podává 'V. Hr., katecheta.

Dne 20. září předložil zemský
telských i katechetských. Poněvadž
úplné znění a v jiných udány byly
zde omeziti jen na nejnutnější body

výbor sněmu návrh nové úpravy platů uči
v některých denních listech uveřejněno bylo
aspoň hlavní momenty návrhu, můžeme se
úpravy.

Zemský výbor navrhuje:
Učitelům škol obecných po zkoušce dospělostí 1000 K, po zkoušce způso
bilosti 1400 K; pak devět trienálek po 200 K= 1800 K, dohromady 3200 K, a
pro učitele, kteří do 30 let po zkoušce způsobilosti nedosáhli místa řídícího,
trienálku po 200 K.
Učitelům škol měšťanských služné 2000 K, osm tríenálek po 200 K = 1600 K,
1 quinquenálka 400 K; a kdo nedosáhne mista ředitelského, ještě jednu quin
quenálku 400 K, dohromady 4400 K.
U katechetů škol obecných činí základní služné 1600 K; tedy o 200 K
více nežli u učitelů. Katecheté škol měšťanských mají obdržeti základní služné
2200 K, tedy tolikéž o 200 K více nežli učitelé škol měšťanských. V ostatním
jsou katechcté rovni učitelům; jen základní služné, jak patrno má. býti zvýšeno
o 200 K.

Zpráva zemského výboru poznamenává, že tato úprava platů katechetských
vyžaduje 160.000 K. Jistě nepatrný náklad u porovnání celého školského nákladu
Mimo to rozšiřují se aktivní přídavky na veškeré obce, takže každé osobě
učitelské má se dostati aktivního přídavku. Obce dle lidnatosti rozděleny jsou na
pět tříd: v V. třídě jsou místa mající do 1.000 obyvatel, v IV. třídě do 15.000,
v III. třídě do 50.000, v II. třídě obce mající přes 50.000 'obyvatel, v prvé třídě

postavena. Praha.
[ v téže třídě obcí není aktivní přídavek stejný, nýbrž nejmenší jest v prv
ních desíti létech po zkoušce způsobilosti, stoupne v druhých desíti létech, ma
xima dosahuje v třetím desítíletí.
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Obce:
V.
IV.
III.
Il.
I.

Ročník xth.

Schema aktivních přídavků pro školy obecně:
do 10 let:
do 20 let:

do 1.000 obyv.
do 15000 »
do 50.000 »
přes 50.000 obyv.
Praha

potom:

180 K
270 »
360 »

240 K
360 »
480 »

300 K
450 »
600 »

420 »
500 »

' 550 »
650 »

700 .
800 »

Na školách měšťanských jsou aktivní přídavky vyšší, ale též rozděleny na
pět tříd dle lidnatosti obcí:
Obce:
do 10 let služby:
do 20 let:
přes 20 let:
V.
N.
III.
II.
1.

do 1000 obyv.
do 15.000 »
do 50.000 »
přes 50.000 obyv.
Praha

240
360
480
550
650

K
»
»
»
»

300
450
600
700
800

K
»
»
»
»

350
520
690
830
950

K
»
.
»
»

Zemský výbor spravedlivě uznává: »Aby bylo možno nesrovnalosti, které
by se snad v drahotních poměrech jednotlivých obcí vyskytly, vyrovnali, bylo
by lze, tak jak tomu jest u úřednictva státního, zmocniti zemský výbor, aby ve
shodě s e. k. zemskou školní radou některé obce k jich přání zařadil do vyšší
třídy přídavků aktivních.c
Karlín, Vršovice, Košíře, mají méně než 50.000 obyvatel, podobně jako jiná
předměstí pražská, ale drahotní poměry jsou téměř tytéž, jako v Praze.
Do pense navrhuje se započítávání minimálních aktivních přídavků; ato
pro učitelstvo škol obecných do 10 let služby 240 K, do 20 let 320 K, po 20lé
tech od zkoušky způsobilosti 400 K. Pro měšťanské školy jsou tyto přídavky
v obnosu 320 K, 400 a 480 K započítány.
Stoupa však také paplatek do pensiiního fondu 2100/0 na 200/0 a v dalších
létech z 3"/o na 4 procenta.
Do plné pense ponechává zemský výbor 40 let služebních; ale přimlouvá
se za vpočítávání dvou let před zkouškou způsobilosti a za nárok na plnou
pensi, ikdyž čtyřicetiletiletá služba není dovršena, tomu učiteli, jenž dosáhl 60 let
stáří. Podobně se přimlouvá za učitele po 351eté službě trvale neschopné. —
Právo na pohřební quaría'l rozšiřuje se u katechetů i na jiné osoby, jež
ošetřovaly či vedly domácnost; posud mohli žádati zaň jenom nejbližší příbuzní,
když skutečně ošetřovali. —
Na první pohled vidno, jak nepatrného nákladu potřebují místa katechetská
v celém nakladu školském.
Novou úpravou získávají všichni učitelé ikatecheté, ustanovení v oněch ob
cích, kde dosud aktivního přídavku nebylo, a získávají i trienálkami, jež se snad
budou vypláceti automaticky bez ohledu, dosáhla-li osoba učitelská definitivy
čili nic.

Katecheté v oněch obcích, kde pro veliké množství tříd a parallclek zatím
ních nebyla definitivní místa katechetská zřizována, byli těžce poškozováni, ne
majíce quinquenálek a někde “i příbytečne'ho od obce, jež připadlo v některých
obcíchjen osobám definitivním. Dlužno jen vítati toto automatické zvyšování platu
bez zření, zda dosažena deflnitiva čili nic. To snad nejsvětlejší stránka předlohy.
Ale učitelstvo škol obecných — mluvim ze zkušenosti — je dotčeno, že
základní plat snížen z 1600 K na 1400 K. Katecheté odvolávajíce se na delší
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studia gymnasijní i universitní, žádali vyrovnávací quinquenálku. Byl to poža
davek jistě oprávněný a spravedlivý; vždyt v mnohých diecésích musí ještě do
duchovní správy, proto žádali za splnění zásady: »Ve stejných létech stejný plat
s učitelstvem.: Zemský výbor oprávněnost tohoto požadavku uznal, a aby od
škodnil katechety za delší dobu studijní, zvýšil jim základní služné, — forma
snad méně šťastná, poněvadž se nad tím učitelstvo pozastavuje. Nebyla by snad
formulace >vyrovnávací quinquenálka za delší studíac přiměřenější? Forma zvý
šení základního služného jest tuze okatá a širším vrstvám učitelstva ne
srozumitelná.
Dlouholetí katecheté škol obecných budou postiženi, poněvadž jim odpadá
osobní přídavek 200 K. Snad za to dostanou triena'lku 200 K jako učitelé, kteří
do 30 let po zkoušce způsobilosti nedosáhli místa řídícího? Ovšem nyní čekají
na onen osobní přídavek 10 let, v budoucnosti 30, a stanou-li se v 29. roce slu
žebním katechety na měšťanské škole, ztratí 19 )( 200 K. poněvadž by dostávali
za nynějších poměrů onen osobní příspěvek po 19 let po 200 K.
Celkem se citelněji zvyšují příjmy až v pozdních létech služebních a také
výslužné stoupne. Oč, nebudu zde vypočítávati; každý z uvedených číslic si
spočte sám.
.
Ale v nové osnově jest obsažen kámen úrazu, který mnohé učitele i kate
chety citelně poškodí; totiž část aktivního přídavku budou platiti obce, které již
nyní platí příbytečné. Budou platiti učitelstvu dvakráte? Mluvím z vlastní zku
šenosti a vím již, kde prohlásili, že dvakrát platit nebudou. Vysvětlím věc na
mém případě. Učím 12-let:
Nyní: základní služné
2 kvinkvenálky
osobní přídavek
aktivní přídavek
příbytečné

'

1600
400
200
480
400

K
K
K
K
K

3080 K

po úpravě: základní služné
4 trienálky
aktivní přídavek

1600 K
800 K
550 K
2950 K, tedy o 130 K méně.

Ale poškození ještě větší stihne všechny první rok, poněvadž dodatečně se
bude vybírati 10% ze zvýšeného příspěvku pensijního. Dejme tomu, že by byl
vybírán jen ze základního služného 1600 K, činí 160 K + 130 K: 290 K ztráty
dle nové úpravy. Proto vybízím katechety škol obecných, kteří již dlouho působí,
k zvláštní akci, nebude-li ovšem po vytištění tohoto članku již pozdě.
Nezbývá než žádost, aby novou úpravou nikdo nebyl poškozen; aby snad
neměl méně, než má nyní. Ovšem, budiž mi rozuměno: V mém případě jedná
se jen o těch 130 K, poněvadž do pensijního fondu platit se musí & — nena
hradí. Toť samozřejme. —
Přednosti úpravy jsou zlepšené pense a automatické Stupňování služného;
nepříjemnou stránkou navržené osnovy jest stále udržovaný velký rozdíl mezi
příjmy katechetů škol obecných a měšťanských. Proto neubude v budoucnosti
zápasů o lepší místa na školách měšťanských, a takovými konkurrenčními za'
pasy vážnost stavu velice trpí. Zmenšení tohoto rozdílu mělo by veliký morální
význam.
'
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Monísmus.
Napsal V. HRUDKA, katecheta.

(Pokračování)

Někteří uvádějí místy jinou terminologii. Na př. monismus, jenž prohlašuje
za zdánlivou různost duše a těla, ducha a přírody, subjektu a objektu, psy
chického a fysického, nazývají také noetioko-psychologickým. — Když tvrdí tento
noeticko-psychologický monismus, že vlastní jednotná podstata je nepoznatelna,
zovou jej transcendentální. Tvrdí-li však, že jest jednotná podstata poznatelná,
pak sluje immanentm'. Klade-li se větší, vlastně jediný důraz na existenci jevů
mimo vědomí, tudíž na nepsychickou existenci, vzniká monismus realistický; kdežto
monismus idealistický vidí princip světa v duševní jeho stránce.
Někteří monismus prohlubují i po stránce methodickě, a mluví pak 0 ma
nismu 'v kansalismu, jenž z jednoho principu vykládá spojení jevů, totiž příčin
ností, neb monismus účelnosti, jenž vidí základ světa v dosahování předem vy
tknutého cíle, a ve vědomé snaze po ukojení. — Všechny jevy jsou dle toho
spojeny účelnosti v promyšlenou řadu. — Monismus theorie poznávací možno
nazvati monismem noetickým, který nezná, jak uvedeno, rozdílu mezi subjektem
a objektem, mezi vědomím & bytím. Svět chápejme jako jednotné dění, jehož ele
menty jsou počitky &.vzniká monismus počitků. Někteří mluví i o monismu ethickém,
jenž neuznává rozdílů mezi světem smyslovým a duševním, neb o monismu so
ciologickém, jenž všechny zjevy společenské uvádí na jednotný princip. Tak
Smith vyvozuje všechny podmínky života ze sobectví; Marx z poměrů hospo—
dářských, tak zvaný historický materialismus.
Stoupenec psychomonismu, Ver'worn, dí, že existuje jen obsah vědomí;
věci existují jen potud, pokud jsou v našem vědomí. O světě vime jen prostřed
nictvím našich smyslů, jen co nám smysly prozrazují. Proto prý je správnějším
viděti 've světě duševním a hmotném jen 2 stránky téhož obsahu vědomi, téhož
světa v duši, nežli se dáti lehce svésti pohodlným empirickofenomenálním dua
lismem. — Je sice pravda, že fysicke a psychické jsou nám ve zkušenosti různě
dány, ale proto nesmíme prý činiti z nich ihned dva neodvislé světy, nýbrž, po.
něvadž jsou stále v nezbytném spojení, psychické a fysické stále se navzájem do
plňuji, vlastně předpokládají. Čím vlastně by bylo jedno bez druhého? — Na
základě tohoto monismu počitků možno prý snadněji vysvětliti působení fysického
na psychické. Daleko snáze nežli v dualismu, jenž uznává zvláštní duševní sub
stanci, duši, samostatnou, jiného druhu nežli vše, hmotné a tělesné. A jak tedy
vysvětlí prý působení hmoty na ducha?
Monisté praví, že duše neni zvláštní věcí za vědomím, nýbrž právě vědomí
samo. Ve věcech vidí monisté jen to, co prožíváme smysly; tedy nic více nežli
skupiny počitků. Svět pro nás, pozemské poutníky, není ničím více, nežli ja
kýmsi dobrodružstvím, jež cestou života prožíváme, jakýmsi mimojdoucím pro
žitkem lidstva. Moje já jest jen skupinou počitků. věci jsou jen značky mých
počitků. Někteří stoupenci této »fenomenologieke'fysiky: přece se neudrží, aby
aspoň základním prvotním elementům — barvě, tónu, zvuku — nepřisoudili exi
stenci, nepodmíněnou našimi smysly. Zalekli se důsledků, proto v polou cesty se
zastavili. O tom vystižně pojednává Mareš v knize »Idealismns a realismus 0 při
rodní vědě., a to ve stati o vídeňském professoru Machovi. —
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Kosmonomický monismus Haeckelův, jenž nepřipouští účelnost ani indivi
duelní příčinnost a zná jen jednotu světové zákonnosti v mechanismu, v mecha
nické příčinnosti, má jakýsi pendant i v monismu theorie poznávací, v monismu
vědomí. U tohoto monismu vědomí jest jednota zákonů ovšem myšlena daleko
jemněji nežli v onom pohodlném mechanismu, jenž jest pln odporů. Nejvyšší zá
kon jest láska, účelem této jest tuor'ení azvýšení života, stupňouáni jeho. Všechny
zjevy. polarisace, přitažlivost, pohyb, jsou jevy této lásky.
Tito monisté, Arndt, Dressler & j. jsou velice příbuzní básníkům. Vzpo
meňme Vrchlického: »Všeehno jest a trvá láskou.: — Odkud však jest ona
láska? Kde jest jeji zřídlo tak bohaté, že stačí pro všechny světy?
Ale veliké a nebezpečné úskalí očekává tento monismus vědomí. Neboť bez
prostředně dáno jest jen moje já a nikoliv cizí. A kdo mi ručí, že moje dojmy
a počitky jsou sdíleny také mými bližními? Jako hlemýžď ve své skořápce jsem
zabedněn ve svém »jác, a skepticky a s nedůvěrou se táži, je-li můj svět sdílen
též od mých bližních? Zde ovšem přestává veškera filosofie a věda, bádání stává
se pouze projevem osobnosti, individuality, rovným lyrické básní a písni.
Někteří monisté těmto neblahým důsledkům snaží se různými vytáčkami
a chytrostmi ujíti; jiní vysloví se určitě a přesně, na př. Nietzsche. Přímočárně,
bez přetvářky vypověděl vše, co mysli! a cítil; ale lyrická poesie jest“ přece milejší,
poněvadž má více slunných, jasných nálad, nežli tato filosofie monistů, která
často drsně bojuje proti těm, kdož nesouhlasí, a konec konců více nepodá nežli
to, co možno nazvati »náladou okamžiku.
A tak zřetelně pozorujeme tyto dva směry: V naturalismu mizí svět vnitřní,
duševní a stává se produktem světa vnějšího hmotného; v psychomonismu však
ztrácí se zase svět vnější a stává se jen produktem, výsledkem činnosti světa
vnitřního.
Jest jistě podivuhodným zjevem moderní kultury. že vnoetice, nauce a po—
znání, není o mnoho pokročilejší nežli před tisíciletími, kdy zápasily školy Eleatů,
Pythagorovců, stoiků, Epikurovců. Vidno, že starý spor mezi realisty a idealisty
ve filosofii není přes veškero rozšíření znalosti přírody dobojován, a že naprostý
naturalismus právě tak jako důsledný idealismus jsou nemožný. Zbývá hledati
cestu střední, jež není přemrštěna &.nepodléhá výstřelkům té neb oné strany.
Jako ve starém Řecku úporně-zápasily různé školy filosofické o prvenství
a nadvládu, tak i později v době rozkvětu křesťanství trval spor mezi nomina
listy a realisty. Avšak nejlepší duchové dovedli se povznésti nad tyto nesrovna
losti a ohromnou tvůrčí silou překlenouti rozpory škol; dovedli vyrovnati pře
náhlenosti idealistů i naturalistů. Ohromné dílo sv. Tomáše Aquinske'ho jest
toho důkazem.
V novější době uvádějí Theodora. Fechnera na prvním místě mezi těmi,
kdož snaží se protivy mezi materialisty a idealisty vyrovnati. Fechner tvrdil, že
duševní i hmotné jsou jen dvě stránky téhož jsoucna, že totiž patříme na touž
věc se dvojí stránky, buď duševní neb hmotné. Pak ovšem zbývá stále veliká
otázka, jak působí na sebe tyto dvě stránky? Či vůbec nepůsobí & běží takřka
parallelně vedle sebe?
A tu se odpovídá theorií tak zvaného panpsychismn, že totiž celý svět je
oduševněn. K té myšlence, utíkal i Haeckel, ale užíval jí jako podpory k jiným
závěrům. Individuum jest jen malá jiskra v ohromném proudu duší. jenž vlastně
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vyplňuje tento náš svět. Proud těchto duší, my i naši předkové, jako živý řetěz
valí se z nekonečna do nekonečna. Individuum v tomto proudu jest nesmrtelno
nikoli substantielně, nýbrž jen aktuálně, svou činností, jež zanechává po sobě
sledy.
Než takový útěk k vytáčce, že celý svět je oduševněn, nic nám nepomáhá.
Když působí obtíže vysvětliti si působení hmotné na duševní v jednotlivém“ in
dividuu, není pranic spor rozřešen, oduševníme-li si v mysli celou přírodu. Ba
naopak, věc jest jenom obtížnější a složitější.
Tak rozlišují někteří psychofysičtí monisté fysické & psychické, že buďto
fysická stránka pojí se k sobě ve spojitosti kausalní, a psychické nikoli, anebo
psychické že pojí k sobě kausálné a tysické nikoli. Z toho však zřejmo, že u
známe-li pouze ve fysické povaze objektu přičinnou souvislost & nikoliv také ve
psychických stránkách předmětů. klesáme do nejhrubšího materialismu; a v dru
he'm případě, je-li jen psychická stránka věcí v“kausální souvislosti, pozorujeme
v přírodě jen sled dějů, ale nikoliv souvislost, pořádek, cíl. A potom nemožno
mluviti o přírodních zákonech; všechno dění přírodní jest jen tím, co sami pro
žíváme. Naprostý subjektivismus jest také hrobem ňlosoíie.

Těžko dokázati, že po všech nynějších našich znalostech a objevech fysio
logických jsme dále ve výkladu vzájemného působeni fysickěho světa-na psy
chický svět a naopak. Vždyť i při otázkách: »Odkud vznikl život na naší pla
netě, jakým způsobem vznikl a proč?: utíkají se i nejmodernější učenci k vy
táčce: Musíme se domnívati, že přišel k nám z nebe, z jiných světů v kosmickém
prachu, a zcela vážně vypočítávají a experimentálně dokazují, že i při strašně
nízké teplotě kosmické meziplanetární udrží se nejnižší zjevy a buňky při životě!
Tím ovšem není záhada odstraněna, jen pošinuta do jiných světů. A kdo chce
vědět, jak v mlhovinách vzniká buňka a život, ať se tam přesvědčí sám! Cesta
jest volna!
A právě tak, oduševníme-li celou přírodu, nejsme o nic blíže, abychom po
střehli vzájemné působení světa fysického a psychického. Vykládáme'-li tuto sou
vislost a závislost psycho-tysickým parallelismem, co nám prospívá? Nejvýše
snad, že možno namítati: Co znamená onen parallelismus? Co je parallelní,
ubíhá stejnou cestou podle sebe; a zdaž se sejde a kde se setká? Či snad do
konce skříží a spojí se ve vzájemné působení a souvislost? Mně aspoň připadají
tyto odpovědi jako vytáčky a nikoliv jako suchá jasná věda.
Němečtí ňlosofové tvrdili, že byli a vědomí jest totéž, prohlásili totožnost
bytí i vědomí. Pravé byli hledali jen v psychické stránce, fysicke zmizelo. Vě
domí člověka a božské vědomí jest totéž, svět je sen a přelud utvořený od Pra
já, aby prý individuelní duch se na něm cvičil a mravně jím byl živ. Ale tomu
živě odporoval rychlý vývoj přírodních věd a technické pokroky. Takový mo
derni Obrněnec, který má přes 20 tisíc tun nosnosti a děla až 35palcová, není
sen ani přelud, nýbrž hrozná skutečnost. Vzrůst & úspěchy přírodních věd po
hřbily německý idealismus.
Již Eduard von Hartmann se odiučoval od Kantovců tím, že připouštěl, že
formy našeho myšlení patří též vecem. Učinil jakousi synthesu z učení Schellin
gova, Hegelova i Schopenhauerova. Ale odlišil se, položiv větší důraz na indi
viduum tim, že uplatnil jeho význam proti všeobecnu. Hartmann připouští, že bytí
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a vědomí jest identické, ale v něčem třetím, v duchu nevědomém, (Philosophie
des Unbewussten), jenž původem jest i ducha vědomého i nevědomé přírody.
Proto vidíme ve světě mechanickém zákonnost i účelnost k cíli spějící a spojení
obou teprve nám dává obraz světa. Ale ani filosof ani přírodozpytec f'llosoňí
Hartmannovou mnoho nezískali, a nejhůře a s prázdnou vyšel — theolog. Je-li pří
roda Bůh a obráceně celé. příroda duchem, utoneme buď v materialismu, buď
v spiritualismu a obé jest hrobem pro náboženství. Existuje-li jen Bůh a je-lí
svět Bohem, není poměru k Bohu a tedy také nížádného náboženství, jež jest
poměr a závislost člověka na Bohu. —

(Pokračování).

Ústřední spolek středoškolských učitelů náboženství.
Podává prol. Dr. LUB. PETR.

Valná hromada ústředního spolku rakouských středoškolských učitelů
náboženství konána byla. dne 12. září v pražském k. a. semináři za hojné účasti
členů. Schůzi poctili svou přítomností Jeho Milost, světící biskup Dr. Frind,
& prelát metropolitní kapituly, D7. Tumpach.
'
Předseda spolku Msgr. Wolný zahájív schůzi, sdělil usnesení vídeňského
výboru, aby valná hromada za účelem vzájemného poznání konána byla často
i mimo Vídeň. Shledává samozřejmým, že výbor prováděje toto usnesení, připadl
v první řadě na Prahu, hlavní město království českého, jehož sekce, česká i ně
mecká, soustřeďují poměrně největší počet členstva. Vzdav díky za požehnání,
jež'Jeho Eminence pan kardinál arcibiskup pražský valné hromadě udělil, vítá
oba zástupce nejd. Ordinariátu a dává ujištění, že spolek chce vždy v tendenci
nejdůst. biskupů pracovati.
Světící biskup Dr Frind, jenž se pak slova ujal, ukázal na důležitost úřadu
středoškolského katechety a neváhal po stránce důležitostí dáti mu přednost před
samou stolicí universitní. Vychovávát středoškolský katecheta vrstvy. jimž náleží
duchovní svět, a pomáhá utvářetí jejich charakter ajejich světový názor. To bylo
také příčina, proč školní referenti ordinariátní navrhli zostření zkoušky způso
bilosti jak po stránce kvality žadatelů, tak po obsahové stránce zkoušky samé,
aby středoškolští učitelé náboženství jak svým obecným tak odborným vzděláním
vysoko vynikali. Do zkoušky pojat i požadavek znalosti křesťanské filosofie ari
stotelsko-thomistícké, tolik vyhovující duševní potřebě mravně neporušené mládeže,
po chlebě pravdy toužící. V otázce připuštění ke zkoužce brán bude zřetel
Í k vysvědčení maturitnímu a bude požadováno vysvědčení aspoň vyznamenání
se přibližující. Moudře bylo navrženo, aby k censuře prací přibrání byli starší
professoří náboženství.
Pan prelát Dr.ITumpach ve vřelé řeči vyřizuje pozdrav a požehnání Jeho
Eminence a uznávaje snažívou horlivost středoškolských učitelů náboženství
s účastí zmiňuje se o vysilující námaze tohoto úřadu.
Vřelou vzpomínku věnoval pak předseda Msgr. Wolný Jeho Eminenci, vídeň
skému kardinálu Dra. Gruschovi, jenž byl dal svolení k ustavení ústředního
spolku a Jeho Excellenci světícímu biskupu, Dm. Marschallovi, jenž vždycky
na pracích a schůzích spolku osvědčoval nejčileiší zájem. Památku obou zemře
lých uctili členové povstáním. — —
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Ústřední spolck dospěl v minulém roce ke zřízení katechetského musea,
k němuž obec vídeňská propůjčila místnosti a jež podařilo se hmotně zajistiti.
Předseda žádá pány členy, aby byli musea pamětlívi vším, co by význam a za
jímavost jeho mohlo rozmnožití, a zve k jeho návštěvě.
Valnou hromadou vydán byl dík přítomnému vídeňskému prof. Preissoui
za desítíletou jeho činnost pokladnickou a vzaty na vědomí omluvy prof. Pokoje
a prof. Pastora.
Účetní zprávě pokladníka, Dra. Gmeinem dostalo se jednomyslného schválení.
Jednatel české sekce, Dr. Petr podal pak zprávu o činnosti sekce za uply
nulý rok správní. Poněvadž sekci na tom záleží, aby zpráva ta vešla ve známost
i těch pánů členů, kteří pražských schůzí jejich zúčastniti se nemohou, podává
jí zde sekce zevrubněji:
»Česká sekce Ústř. spolku českých professorů konala v minulém správním
roce hojné schůze, na nichž živě rokováno bylo o různých otázkách, týkajících
se náboženského vyučování & vychováváni na školách středních, i o různých
otázkách stavovských.
Ke schůzi delegátů, 27. prosince 1909 do Vídně předsedou spolku Msgr.
Wolným svolané, na níž rokováno bylo o zahájení akce, směřující k započítání
let v duchovní správě strávených do služby státní, vyslán byl předseda sekce
V. Muller.

K návrhu Dra Zítka, aby český odbor vydával svým nákladem učebnice
katolického náboženství pro školy střední, usnesla se sekce, že jest ochotna vy
dávati svým jménem příslušné učebnice jednotlivých autorů a požádala pány
autory, aby s ní v té příčině vešli v jednání.
Stesk učitelů náboženství na zastaralost Guggenberg-erovy učebnice dogma
tiky pro třídu pátou měl ten příznivý výsledek, že letos vydány byly pány Dr.
Kašparem a prof. Pokojem učebnice nové.
Ústřednímu spolku přednesena byla žádost, aby působil k tomu, byz peněz
proiessorské knihovně ročně povolovaných byla dle určitého klíče i náboženství
pevně vymezená kvota přiznána.

v duchovní správě prožitých & pro státní službu ztracených, a dala data tato
ústř. spolku k disposici.
Český odbor vypracoval svůj jednací řád a přidal jej k českému překladu
stanov ústředního spolku.
Ježto v nové učcbné osnově pro reálky vyměřena byla v nejvyšší třídě
reální pro vyučování náboženské pouze jedna hodina týdenní, usneseno bylo
požádati Jeho Emínenci, pana kardinála za působení k tomu, aby na ministerstvu
vyučování vyžádáno bylo obnovení ministerského nařízení pro střední školy zemí
koruny české dvě hodiny týdně stanovícího. Jeho Eminence ujala se této důležité
věci se vší horlivostí a jest zásluhou pana kardinála, že žádost ta korunována
byla dobrým výsledkem. Ceský odbor pokládá za svou povinnost, vyslovití na
valné hromadě Jeho Emínencí a školnímu referentu, prelátu panu Dru. Tumpachovi
za tuto účinnou podporu nejuctivější dík.
Memorandum ministerstvu kultu a vyučování svědčící, jež bylo v příčině
započítání let v duchovní správě nebo na škole obecné a měšťanské prožitých
ústředím vypracováno &české sekci k vyjádření zasláno, bylo českou sekcí náležitě
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uváženo. Česká sekce upozornila na některé důležité momenty, stavu českých
středoškolských professorů vlastní, a přidala se jednomyslně k akci vídeňského
ústředí.
Poněvadž při započítávání let panu škol. radovi Ježkovi do pense poukázáno

bylo na nový výnos ministerstva ňnanci, dle něhož léta do kvinkvenálek dle
5 9 zákona z r. 1907 započítaná, nemají býti vpočítávána při vyměřování pense,
sebrala sekce potřebný materiál k příslušné akcí, aby nařízení ministerstva financí
bylo zrušeno a zaslala jej vldeňskému ústředí.
Česká sekce rokovala v minulém roce 0 pořádání katechetického kursu
a ustanovila zvláštní komisí, jež pověřena byla pracemi přípravnými.
Na schůzi 11. ledna t. r. konané usneseno bylo vybídnouti znovu všechny
středoškolské katechety na školách českých ke'vstupu do vídeňského spolku
ústředního a třeba že sekce želí, že část pánů katechetů zůstává mimo svůj
spolek stavovský, docílila přece tímto vyzváním rozmnožení počtu členstva.
Výboru schválena byla zpráva účetní za rok 1910, dle níž úhrnný příjem
obnášel 356 K a vydání 350 K 56 hal., z nichž 176 K odvedeno bylo ústředí.
Česká sekce s upřímnou radostí pozdravila návrh ústředního spolku, aby
valná hromada jeho konána byla letos v Praze, a doufá, že letošní valná hromada
v Praze konaná nenáleží k posledním.
Doufajíce, že z krátkého tohoto přehledu páni členové české sekce nabudou
poznání, že česká sekce neopomenula ničeho, co by bylo na prospěch zájmu
náboženství i stavu, žádáme snažně, aby všichni páni katecheté přistoupili k této
organisaci a svým počtem i svým působením zvýšili její váhu ve spolku ústředním.

WWWW
SMĚS.
V popředí učitelských zájmů je nyní
návrh zemského výboru sněmu království
českého na novou úpravu platů učitelských
a katechetských. V úvodním článku přiná
šíme stručný rozbor a spolu posudek tohoto
návrhu. Manifestační schůze učitelstva pro
potřebu nové úpravy učitelských platů, v čet
ných městech konané, prohlašuji tento ná
vrh za nedostatečný a neuspokojující. Uči
telstvo pražských měšťanských škol, shro
mážděné ve své jednotě, prohlašuje návrh
za »nepřijatelnýc. — Že návrh tento pro
přítomné poměry, v nichž drahota mnohých
životních prostředků skoro lichvářsky roste,
není poměrný, bídu dnešní rázem zažehná
vací, nedá se upříti. Že však ve srovnání
s nynějšími platy obsahuje nejednu výhodu,
rovněž nelze zapříti. A proto myslíme, že
místo radikálních protestů a jalových, fra
sovitých posudků lépe by slušela klidná ú

vaha, věcný rozbor návrhů a určité změny
na zlepšení navržené osnovy.
Co katechetům bude se jistě zamlouvati,
je ono poměrné vyrovnávání platů při ka
techetech škol obecných a škol měšťanských.
Pří nich, kteří mají přece stejna' přípravná
studia, tento rozdíl nejvíce bil do očí. Že
v učitelstvu měšťanských škol tato vyrovná

vací snaha nenajde souhlasu, dájenom pod
ně_t k dalším

řevnivostem mezi ním a učí

telstvem škol obecných. Místo dlouhého a
planého kritisování však bude zajisté nej
vhodnější, na slabé a stinné stránky návrhu
upozornit a cestou loyální snažiti se o jich
odčinění.
r.

Prelát, nejd. p. dr. Burian jako školní
referent v zemském výboru nikdy nebyl u
lžipokrokového učitelstva v lásce. Rozumí
se, že i nyní za návrh k úpravě platů uči
telských dostane svůj díl. Budou se psáti
ohnivé články o zapřísáhlém nepříteli všeho
učitelstva, o za'vistivém a necitelném kle
rikálu atd. Už proto, že je knězem. —
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>Učitelské Novínyc ve svém čísle z 13. září

36'10/o dívek. Že více ohroženy jsou dívky
při společném vyučování na vyšších ško
učitele pro zlepšení materiel— lách, vysvítá z příčin, pro které bývají spro

již vybízí k ráznějšímu vystoupení každého
pokrokového

ního jeho postavení. Kdyz nyní osnova zá
kon'a je známa, kanonáda začne v prvé řadě
proti — P. Burianovi!
r.

0 knihách, pojednávajících sexu
ální otázky. praví známý profesor curyšský,
často citovaný spisovatel F. W. Foerster
takto: »V literatuře o sexuálním poučení
dostaly se na papírv pravém slova smyslu
šílené nápady.
lověk má při tom dojem,
že mnozí z dotčených autorů tohoto pae
dagogíckého problému používají jen k tomu
účelu, aby zase jednou mohli zhanobiti kře
sťanství — jako by náboženství, které lid
stvo zachránilo od sexuálního poblouznění
a perversity pozdního pohanského světa,
pravé příčiny a pravé prostředky sexuální
zbědovanosti nechápalo s nepoměrně hlubší
znalostí lidské přirozenosti, než všichni mo
derní utopisti sexuálního poučování dohro
mady. Každou pruderii (líčenou stydli
vost) zajisté sluší zavrhnouti. Ale jen proto,
že je výsledkem uvažování. Stud však není
uvažováním, ale daleko spíše přirozenou
ochranou proti uvažování (reflexi) Sexu
ální poučování z intellektualismu pocháze
jící postrádá všeho porozumění pro ony
hluboké instinkty neuvědomělého života,
které se studem projevují. Právě proto, že
stud sexuelní sféru chrání před ostrým
světlem rellexe, má nenahraditelný paeda
gogický a hygienický význam.: (Schule u.
Charakter. Ziírich 1910, str. 128.)
r.

K otázce koědukace,

o níž se vede

neutuchající debata, druží se posléze i úvahy
zdravotní; aniz hygienických příčin nelze

štovány od vyučování gymnastice. Přízni
vější zkušenosti, jež se jeví v koedukaci
v Americe než v Evropě, mají příčinu v tom,
že tam ve vyšších třídách škol je svoboda
volby vyučovacích předmětů a větší závaz
nost dívek súčastňovati se cvičení tělesných.
U nás jsou dívky pořád ještě namnoze od
souzeny k životu sedavému. Velmi sympa
ticky byly tudíž přijaty návrhy od Boltze
(v Hamburku), který ve své přednášce ko
nané v turnéřském spolku učitelů doporu
čoval tělocvičení a plování pro dobu roz
voje věku dívek jako velice cenné; spo
lečným však pro chlapce a dívky nesmělo
by ovšem býti. Ale i se zřetelem na učebný
plán doporučuje Burgerstein zvláštní ohled na
dívky, žádaje pro ně méně učebné látky. Proto
při řešení problému koedukace nesmí se po
mínouti hlasů zkruhů hygienických; nebot
konečně vždy bude nutno učiniti v zájmu
národa opatření taková, která by zaručovala
vzrůst dívek v ženy odchovávající zdravé
pokolení. Každému národu, který chce uhá
jiti svou existenci, je třeba v první řadě

zdravých matek. Dle Dr. Weigla —ček.

Starosti

o být pro syna nebo dceru

v Praze studující nejsou malé. Mládež ve
velkém městě vystavena jest všeho druhu
svodům a nebezpečím, a snadno podlehne.
není-li svěřena řádnému dohledu. Velké ne
bezpečí spočívá v nejbližším okolí mládeže,
v prostředí, v němž stále se pohybuje, v byt-u.
Jest dokázanou bezpočtukráte skutečnosti, že
mladí lidé, kteří vycházejí z domu otc0v

ského mravně nezkažení & nábožensky za—
ložení, záhy přizpůsobí se novým poměrům
domácnosti, která jim má vynahradití vý
chovu a ošetření rodinné: mnoho hodných
& řádných mladíků a dívek podlehlo mravní
puberta a s ní menší fysickái psychická zkáze jen následkem špatného bytu. Zejména
reakce,disposice to k různým nemocem. Zralost katolickým rodičům musí jíti v přední řadě
věku u chlapců spadá v jiná leta věku a o to, aby símč víry a mravů, jež vložili
nemá toho vlivu pro zdraví těla. Je proto v srdce svých neimilejších, nevzešlo násled
nutno jednati s dívkami šetrněji než s chlapci. kem špatného okolí, bytu v niveč. Otázka
Pozoruhodná jsou data, jež uvádí prof. řádného ubytování mládeže studující netýká
Burgerstein ve svém pojednáníoškolni hy se jen těch kterých rodičů, nýbržjest otáz
gieně. (Nákl. Tiiubnera v Lipsku.) Dle toho kou celé naší veřejnosti, našeho národa.
bylo procento onemocnění u hochů v Dánsku Mravně zdravá, nábožensky uvědomělá mlá—
29, ve Švédsku 344, _v Norvéžsku 21-9, dež jest základem naší budoucnosti a mu
síme proto všemožně pečovali, aby mládež
u děvčat v poměru ku předešlým 41, 617,
367. Ve Štokholmu bylo 12-70/o hochů 8, taková byla nám zachována. Proto s nej
355% dívek churavých bl'edníčkou; bo upřímnější radostí musíme uvítati záslužný
lestí hlavy bylo stíženo 1860/0 hochů a počin sekretariátu zemské rády katolíků v

ji zcela naúplně doporučiti. V kruzích mimo
lékařských se zapomíná, že zralost věku
u dívky, kdy z dítěte dospívá v ženu. mnohem
dříve počíná. Průměrně již v lOém roce počíná
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král. českém, který k četným svým úkolům
vzal také na sebe zcela bezplatně pro kato
lické studující jinochy & dívky z venkova
obstarati řádné ubytování v Praze. Sekreta
riat vede záznamy o řádných, katolických
domácnostech, které přijímají studující do
bytu a vedle řádného fysického zaopatření
poskytují jim svědomitý dohled a zaručuji
dobrým příkladem a působením svých pří
slušníků zdravý vývin náboženského n mrav
ního charakteru svčřené mládeže. Cas od
času přesvědčí se sekretaríat svými důvěr
níky, zdaž & jak podmínkám těm byt vy
hovuje. Na katolických rodičích pečujících
o tělesné a duševní blaho svých dětí jest,
aby použili tohoto blahodárného zařízení.
Veškeré dotazy v té příčině zodpoví sekre
tariat zemské rady katolíkův v král. Českém
v Praze-II., Myslíkovn ul c. 5.

Životopis věrné služebnice Boží, ctihod

Marie Elektyo

ežiše, zakladatelů

kláštera
bosýchCkarmgli
v Praze.
Napsal
P. Frant. Blaták,
s..R VekPraze
IMO. Cyrillo
Methodějská knihticskarna Vzícl. Kotrba. Nákladem
vlastním. (Jena
K.
Po úvodu a prohlášení spísovatelovč, že ne—
osobuje si žádného práva, přisuzovati některému
skutku nebo slovu obsaženněmu v tomto spise
větší nebo menší cenu, než mu prisuzuje nebo
přisoudí církev sv. katolická, jejímuž neomylnému
soudu se ve všem dokonale podrobuje, vylíčen v
částí první bohumilý život M. Elekty & to vhlavě

I.

mě v hlave.lI \" ríši rakouské a v hlavě

lII. Uocíle. V částicdruhé pojednáno v sedmi od
slm cích octnostech M. Elekty od Ježíše a v části
třetí o úctě teto služebníci Boží prokazovuné,
zvláště po vyzdvižení jejího těla z hrobu a lékař
ském zjištění neporušenosti téhož (zachováno jest
neporušené až na naše časy), jakož I 0 pokusech
jejího blahořečení. By krásný spis tento co nejvíce
se rozšířil, snížil p. spisovatel cenu jeho na po
lovičku, tak že možno dostati objemnou knihu
tuto (272 str) toliko za 1 K. Doporučujeme vřele.
Prokop Zaletěl.

Na sklonku XXVII. Správního roku.
Založiti spolek, jest věcí snadnou, ale udrželi jej ve stálé svěžesti, síle
a živosti, jest věcí těžkou. Jako osoba tak i spolek čím je starší, tím více upadá
v zapomenutí a nevážnost; svět se od nich odvrací a přikloňuje sluch tomu,
co je nové, co je na pohled vábné a svěží.
My končíme XXVII. rok, jsme tedy již hodně staří, ale společnou prací
výboru & věrných přátel našich udrželi jsme i v tomto zmíněném roce družstvo
naše v žádoucí čilos'ti. Nových členů mnoho sice nepřistoupilo, ale družstvo samo
dostalo i ve XXVII. roce mnoho darů, darů velikých acclou řadu darů menších.
Dary těmito všecky fondy družstva se osvěžily, ba íond sociální sesílil tak, že
_nám katolíkům skytne velikou pomoc v obraně naší pro r. 1915. Jakmile sejde
se po prázdninách Soc. odbor R poradě, podám v té příčině praktické návrhy,
z nichž stoupenci naši seznají, že jsme ty korunky sbírali za. určitým a pevným
cílem & že ten cíl jest hlavně obrana naše pro rok 1915. ')
Kolem družstva Vlast řadí se: Jednota č. katol. učitelstva, Paed. svaz, Spolek
na zakl. katol.“ knihoven aTiskova liga. Každý tento spolek má určité své úkoly
a cíle, ale k r. 1915 chystají s družstvem Vlast obranu všecky. Církev a vlast
naše jest v nebezpečí; volní myslitelé ajiné stavy a strany chystají se r. 1915
zasaditi církvi veliké rány, i strojíme se, každý tento spolek zvlášť & všecky
dohromady, k sebevědomě, odhodlané (brané. My tím sice boj & připravované
slavnosti proticírkevní r. 1915 nezastavíme, ale jistě je seslabíme tím, když massy
") Stalo se; Soc. odbor se dne 13. září t. r. usnesl a výbor družstva Vlast usne
seni jeho dne 18. září t. :. schválil, aby každý, kdo odebírá »Vlast- nebo »Naše Listy.,
obdržel všecky husitské a protireformační brožury družstvem Vlast vydané ——počtem 9
— zdarma. Brožury zašleme jen tomu, kdo se o ně hlásí. Kdo odebírá »Vlastc i r_Naše
Listy-, obdrží je darem dvakrát. Výlohy hradí Soc. odbor;
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lidu 0 M. Janu Husovi budou řádně poučeny a když hlavně věřící katolíci všech
stavů nabudou v otázce husitské pevné půdy a budou zbaveni r. 1915 v oné
vřavě válečné vší zbabělostí & nerozhodnosti. Mnoho se již v té příčině udělalo
& mnoho spisů o době husitské se ještě vydá. Tak ku př. řadu znamenitých
článků o Husovi a jeho době přinesly: „Vlast“ a „Husitství ve světle pravdy“
a částečně i „Sborník' hist. kroužku“; mimo to vydaly družstvo Vlast a Tisková
liga o době husitské zvláštní brožury, které se dostaly do četných knihoven,
zakládaných družstvem Vlast a Spolkem na zakládání katolických knihoven.
Abonenti ,Vlasti“ i „Husitství ve světle pravdy“ nejen že sami o Husovi se
poučili, ale ijíným články ty čísti dali. Opakuji: mnoho se vté příčinějiž vy
konalo a mnoho se ještě vykoná, nebo k masse husitského tisku přistoupí r. 1912
počínaje živé slovo našich řečníků a tu zase vykoná kus práce náš Soc. odbor.
Z toho vidíte, že my ve družstvu Vlast a ve spolcích kolem družstva Vlast
zasahujeme do nejpalčivějšlch otázek, které se nás hluboce dotýkají. I prosíme
za důvěru a živou součinnost. Podporujte naše časopisy, naše fondy a hlavně
naši obrannou práci pro r. 1915. Tuto musíme zasáhnouti vší agitační silou
v život a cítění našeho katolického lidu všech stavů, a to ne pro chloubu, ne
pro vlastní slávu, ale pro matku naši, církev katolickou. Co specielně pro r. 1915
žádáme &co za to slibujeme, to vyřkla již nejednou Tisková liga a zprávy její
byly jak ve „Vlasti“ tak v „Našich Listech“ uveřejněny, nebudeme to zde
opakovati. Agítace v té příčině jest v plném proudu, kéž neochabnc a přinese
cirkvi i vlasti žádoucího ovoce.
_ Středem vší této činnosti jest vedle „Našich Listů“ časopis „Vlast', který
již XXVII let řídím a kterou doporučuji další přízni. Stoji ročně 10 K, ale různé
stavy maji slevy, což bývá na obálce „Vlasti' specielně vypočítáváno.

Bratří a přátelé, kteří s námi držíte, jdete a spolupracujete, způsobili jste mi
i v uplynulém správním roce mnoho radostí; každý váš dárek, příspěvek a
předplatné je mi tak milé, jako byste to mně samému dávali, nebo 's družstvem
cítím a žiju — a každý takový čin v budoucnosti bude mi vzpruhou k další
práci a naleje takořka nové, svěží krve do mých stárnoucích žil.
S Bohem jsme před XXVII lety dílo začali, s Bohem pokračujeme a Bůh
nám dej síly, abychom v lásce & milosti Boží, pokud to vůle Boží bude, i dále
pracovali.
V říšské radě naší připravuje se kulturní boj. Katolíci jsou tam seslabeni,
nepřátelé cirkve sesíleni. I tato okolnost nás pobádá. k úsilovné práci, k velikým
obětem ve prospěch" církve vůbec a ve prospěch tisku zvláště. Proto zdvojme
práci, zdvojme oběti a nadchněme katolický lid svým tiskem a svými řečníky,
aby stál bedlivě na stráži a pozvedl mocně svého hlasu na obranu církve
a náboženství, když to bude třeba, jak se to imposantně stalo na VI. všeobecném
sjezdu českoslovanských katolíků v Olomouci.
V Praze, dne 1. září 1911, čp. 570—11.

Tomáš Šin-dle,
k. &. notář a redaktor „Vlasti“.

Knihtiúlrnldraci" 'lul v Prue.

ČÍSLO 20.

v PRAZE, dne 15. října 1911.
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Redukce svátků
Jest zajisté nejvýš nápadno, s jakým horečným zájmem liberální listy, víře
nepřátelské, sledují pilnou reformační činnost nynějšího sv. Otce, a svůj soud
o každém jeho výnosu pronášejí obyčejně ještě dříve, nežli authentické znění
výnosu přišlo na širší veřejnost.
Odkud tato jich zvláštní pozornost k duchovní autoritě, která dle jich pře
svědčení prý dávno již svoje kulturní poslání skončila?
Vědí zajisté dobře, že hlas sv. Otce slyšen jest od millionů věrných katolíků,
po světě rozptýlených, a spolu že všechny jeho reformy zůstavují hlubokou a
trvalou stopu v ruchu života. Vzpomeňme, jaké překvapení způsobil dekret
sv. Otce o sesaditelnosti farářů, o přistupování dítek k stolu Páně, o zákazu, by
se kněžstvo bez důležitých příčin a bez, svolení svých představených nesúčast
ňovalo správy peněžních ústavů, atd.
A tak i nový výnos papežský z 2. července tohoto roku, týkající se re
dukce zasvěcených svátků církevních, vzbudil neobyčejný zájem všech společen
ských tříd bez rozdílu. A jako obyčejně bývá, posuzovatele tohoto výroku roz
dělili se ve dva tábory. Jedni, snad příliš strnulí na ustálené církevní praxi
0 svěcení nynějších svátků, ustanovení sv. Otce se lekali; jiní je schvalují a ví
tají. — Nelze upříti, že mnoho je nás, kteří v dosavadním řádu příliš jsme utkvěli,
a domníváme se, že svět by takořka vyšinul se z kolejí, kdyby na tom či onom
zřízení něco bylo pozměněno. Ale nezapomínejme, že nejedná se pouze o nás,
a krátkou přítomnost, ale daleko více a budoucnost agenerace příští. Proto v po
suzováni reforem sv. Otcem zamýšlených je potřebí postaviti se na stanovisko
vyšší, aby rozhled náš byl na všechny strany obsáhlý, co možná nejširší.
Dle výnosu sv. Otce mají zůstati zasvěcenými svátky: všechny neděle, na—
rození, obřezání, zjevení a nanebevstoupení Páně, svátek neposkvrněného početí
a nanebevzelí Panny Marie, svátek sv. apoštolů Petra a Pavla, a svátek všech
svatých. O nich má i na dále platiti církevní přikázání o slyšení mše sv. a zdržení
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se všeliké práce služebně. Ostatní dosavadni zasvěcené svátky mají býti přene
seny na neděli, a je zůstaveno biskupům té které země, aby v tom ohledu vhodné
návrhy předložili sv. Stolicí k definitivnímu rozhodnutí. —
Co vedlo sv. Otce k tomuto výnosu o redukci zasvěcených svátků? Sv. Otec
rozhodl se provésti revisi církevního práva a zřídil zvláštní komissi, která na
kodifikaci jeho má pracovati. Jednotlivé části jeho, hlavně takové, jichž zpraco
vání pro různost poměrů v různých zemích setkává se s obzvláštními obtížemi,
sv. Otec prohlašuje ve formě dekretů, aby nejprve prakticky byly vyzkoušeny.
A dle nabytých zkušeností mají potom dotyčné části kanonického práva defini
tivně býti upraveny. Proto výnos sv. Otce o redukci svátků jako je pozoru
hodný a do veřejného života hluboko zasahující, tak je i nejvýš významný a
důležitý.
'
»Motu propri0c, jímž redukce svátků je nařízena, byt stručně, přece též
všestranně a obsažně uvádí důvody, jež sv. Otce k zmenšení počtu zasvěcených
svátků vedly. Jsou to následující motivy:
1. Moderní doprava, jež umožňuje rychlý přechod z jedné krajiny do druhé.
-A jako vzájemné styky různých národů a zemí působí na mravy a obyčeje
svým vlivem vyrovnávajícím, všechny rozdily nivellisujícím, tak zajisté je vhodno,
aby i církevní zákonodárství, pokud možno, bylojednotné, všudy stejné. Nesmíme
zajisté zapomínati, že-počet zasvěcených svátků v některých zemích, na př. ve
Francii, Německu, v Americe a j. již značně je de facto zredukován.
2. Ohledy na obchod a průmysl jsou zajisté té důležitosti, aby v kato
lických zemích, kde je poměrně více svátků nežli v zemích protestantských,
z národohospodářského hlediska byl, pokud možná, týž počet pracovních dní
jako vzemích nekatolických.
3. Konečně stálé zdražování potravin a všech životních prostředků, jako
bytů, oděvu, potravin, obuvi atd.,jež nepoměrně rychleji stoupá nežli zvýšování mzdy
a platů, bylo též důležitým důvodem k tomu, »aby pracovní doba nebyla příliš
často přerušována.c Kde duch skromnosti, střídmosti, sebezapírání a pracovitosti
panuje, tam věru svěcení trvajících svátků není na újmu vyzískávání dostatečných
existenčních prostředků. Ale že není možno církvi na zlevnění těchto, jakož ina
spravedlivé poměrné zvýšení mzdy všech pracujících vrstev působiti v její pravo
moci vlastní, tož snaží se sv. Otec alespoň v oboru svém církevní zákonodárství
poměrům doby přizpůsobili a odstraniti překážky, jež přikázání církevní by-této
»honbě po živobytí: stály v cestě.
V našich zemích ovšem nepocitujeme naléhavou potřebu redukce svátků;
ba, netajíme se též tím, že u nás tato redukce naráží na nejednu obtíž. Ale ne
zapomeňme, že církev naše není pouhou církví zemskou, ale církví světovou, ka
tolickou, a že jsou mnohé země, kde potřebu redukce zasvěcených svátků po
ciťují &. také za ni žádají. A tak sv. Otec těmto přáním svým výnosem chce
jenom vyjití vstříc. —

“

'

Moderní stát, jenž hledí na církev katolickou jako na cizí, zvláštní nábo
ženskou společnost, a který ve své žalostné krátkozrakosti nevidí. kterak právě
ona vychovává státu zákona dbalé & řádné občany, nazírá na zasvěcené svátky
pouze jako na nezbytné dny odpočinku. Ba řekli bychom, že namnoze nejen
trpí, ale i podporuje vše, co od svěcení svátků v duchu náboženském odvádí
a odvrací. Nuž, sv. Otec jasně postřehuje ducha času, redukuje počet svátků na
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minimum tím, že _některým náboženský ráz prostě-.odejíma'. A je věru pokry
tectvim, když právě ony třídy _národa proti redukci církevních svátků nejvíce
mluví, které církevní svátky nejméně světí, do kostela nechodí a každou práci
nedělní vítají, jen když jim kyne z ní materielní prospěch. Chtí-lí mílí tyto třídy
méně pracovních dní, ať se nenkrývají za církev. k níž se ujiných otázkách hlásili
nechtí, ho přímo proti. ní vystupují..
A pokud specielně školních prázdnin se týká, církev úplně ponechává státu,-'
který ze školství učinil si svůj kulturní monopol,. aby dal školní mládeži prázdno
kdy a jak uzná. Naše liberální učitelstvo nebude nikterak tím nemile dotčeno,
když o zrušených svátcích, jež stanou se pro forum dny všedními, nebude se
vyučovali. Ono přijme každý »svátekc, jenom když nebude músit s mládeží jít
— do kostela!
r.

Z řeči akademických.
Podává _universitní prolessor Dr. FR. KORDAČ.

_(Pokračování)

,

0 zázraku.

Dějiny více než 40001eté theokracie národa israelského před Kristem a dě-H
jiny téměř 20001eté křesťanských národů po Kristu jsou světovým pověře'nímx
božského zjevení k lidstvu.

Veřejný učitelský úřad Ježíše Krista'označuje sv. Lukáš (Skut. 1, !) slovy:
»Začal Ježíš činiti a učiti. Ooepit Jesus facere et docere.: Slovo Boží, obzvláště
tajemstvi svého Božství, dokládal Kristus a pověřoval dílem Božím — zázrakcmr
Proto odpovídá. poslům“ z Jerusalema, kteří se ho tázali; je-li Ten, který _přijíti
má, takto: »Zvěstujte, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, hluší-slyší, _kulhaví.
chodí- atd. A sv. Marek praví o apoštolích (16, G): »Rozešli se, hlásajícc všude
evangelium a Bůh jim pomáhal a potvrzoval jejich slova zázraky. .
Zázraky byly tedy při prvním prohlášení a rozšíření náboženství křesťan
kého hlavním jeho dokladem; :: zázrak zůstal až podnes neklamnou pečetí slova
Božího, at písemně neb ústně podaného. — .
Avšak modernímu člověku stal se zázrak a tajemství největším kamenem
úrazu. Mnozí uznávají loyálně nepopíratelnou, téměř 2000letou nábožensko
mravní vých0vu lidstva k výši křesťanské kultury 'světové, která učinila.barbar-_
skou Evropu učitelkou a vychovatelkou světových národů až po dnes, ale — doklá—„
dají —, pokrok přítomné doby vyžaduje, aby náboženství křesťanské _odzázraků
a tajemství již upustilo. Neboť zázrak jest prý vyloučen nezměnitelnými zákony
přírody, a tajemství prý jest v odporu s evidentními zákony rozumu. —
Budiž proto předmětem dnešní úvahy vyložiti: Co vlastně zázrak jest? Zda
je vůbec možný?

A jakou povinnost _slouoBoží, doložené zazrakgjn _člověku

ukládá?
Co jest tedy zázrak? Vezměme za účelem názorného. výkladu nektery zá
zrak z Nového Zákona, ku př. vzkříšení Lazara Ježíšem Kristem. (Ev. sv.Jana

11, 43.) Přítomní svědkové na své oči viděli a na své uši slyšeli: l-.-númora'dný
vnější děj, oživení Lazara, který byl čtvrtý den- v hrobě a již zapáChal; bylofxtělo
již v rozkladu. 2. Účinná příčina tohoto zjevu nemohla býti niža'dná přímka/ná.
Neboť každý z přítomných, kdo- měl zdravé smysly a; zdravý- rozum, bez veškeré-*
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pochybnosti rozpoznal, že se v mrtvole, která již zapáchá, přirozeným působe
ním. sil přírody chemický rozklad dokonal, a že takové. mrtvola nikdy oživnouti
nemůže. Jelikož ale každý zjev musí míti dostatečné příčiny a přirozená příčina
v tomto případě je vyloučena, jest Bůh sám, jakožto všemohoucí prvopříčina,
která tento zázrak působí. 3. Účel, proč Bůh mimořádně do obyčejného řádu
přírody zasáhl, jest udán slovy Kristovými: »Aby věřili, že jsi mne, Otče, poslal
(ut credant, quia Tu me misisti).c
.
Nuže, co jest v tomto typickém příkladě veškerých zázraků nemožného?
Který zákon nezměnitelné přírody jej vylučuje? Zázračné oživení rozkláda
jícího se již těla Lazarova jest nad přírodu, není ale proti přírodě. Vždyť ani
jednoho atomu zázrakem nepřibývá ani jednoho neubývá; kvantum hmoty zů
stává nezměněno. — Podobně se neruší ani kvantum energie pohybu hmotných
atomů, celková její summa se nemění; — mění se forma její komponentů, a
proto se mění též resultanta, výslednice veškerých sil, ve hmotě těla Lazarova
součinných. — Síly tyto, ponechány normálnímu, t. j. přirozenému svému vý
voji, měly by za celkovou výslednici úplný rozklad mrtvoly v původní prvky,
neb, mluvou Písma řečeno,'v »prach a popel.. Ale mimořádným a tudiž nadpři
rozeným, výminečným zasáhnutím všemohoucí vůle Boží jest konečná výslednice
nový život Lazarův. Princip života. duše, z moci vůle Boží se vrací a oživuje
prvky hmoty anorganické a organické, činíc je schopny života lidského. —
A to že by bylo všemohoucímu Stvořiteli nemožným?
Či povstal první organismus a první život uprostřed neorganické hmoty ji
nak než působením tvůrčí síly intelligence a vůle Boží? Vznik života vůbec
a intellekluáiního v člověku zvlášť, jakož i jeho činnost v kulturním životě lidstva
vědou, mravnosti a uměním, není toliko proměnou anorganické »hmoty a síly,
v jejíž oboru moderni fysika uplatňuje zákon konstance hmoty a energie. Kul
turní pokrok lidstva nepodléhá. zákonu konstance hmoty, nýbrž uplatňuje vyšší
říši zákonů pravdy, mravů a práva. Sám Virchov odpovídá na gen. sjezdu lé
kařů a přírodozpytců ve Wiesbadenu 1868 alternativou: »Das Leben entstand
entweder durch Urzengung oder Schópfung,c buď samoplozením čili přechodem
z neživota v život anebo stvořenímu: — >Nuže, pro samoplození čilí vývoj neživé
hmoty v ústrojný život,. — pokračuje sam Virchov přiřečeném sjezdu — »nemá
v empirii biologie ni nejmenšího podkladu, ba pravý Opak této jen o tantasii
opřené hypothesy dokázal Pasteur biologickou zásadou nad veškeru pochybnost
postavenou: Život vzniká jen ze života, jako buňka jen z buňky vzniknouti
může.: — Spekulativní ňlosoňe vsouhlase svěrou nás učí: Poslední pramen ži
vota jako poslední pramen veškerého bytí jest — Ten, který absolutně jest život
sám — jest Bůh.
V Pismě sv. jest to vyjádřeno slovy: »Země zplodiž bylinu činící símě po
dle druhu svého-, a: »Vydej země živočišstvo podle pokolení svého.: —Astalo
se tak. »Dixit Deus fiat, et factum est.:

Zde máte působení sil neústrojných, chcete-li transformaci, vývoj prvků
anorganických v organismy, transformaci organismu rostlinného v život zvířat a
konečně transformaci prvků kosmických, vzatých ze země - v mikrokosmos těla
lidského. A to jest logicky nezbytné. druhá alternativa, zbývající po vylou
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čení prvé, přírodovědou samotnou: vývoj hmoty anorganické v organickou rostlin,
a organické v živou zvířeny — jest možný 'jedíne' pod vlivem všemohoucí vůle
Boží a absolútní božské intelligence.
Přírodní věda a filosofie náboženství si rozdělují práci zkoumajíce tvorstvo
světa. Hledati bezprostřední příčiny vývoje, fysiko-chemické a fysiologické, jest
úkolem věd přírodních methodou empirickou. Prvopřičina a soubor výtěžku em
pirie v ucelený názor světový o člověku, o světu a poslední dostatečné příčině
obou — o Bohu, tvoří obor tilosofie a theologie. Nuže, věda i víra souhlasně
učí: Co se stalo na počátku, při prvním vzniku života, bezprostředním působe
ním Stvořítelovým, neopakuje se v obyčejném řádu přírody. Neboť Tvůrce v ní
založil zákon o zachování druhů přirozeným rozplozováním »byliny činiti simě
podle rodu svého: .. . a tvůrčím zákonem zachování lidstva vyřčeným slovy:
»Vzrůstejte a množte se. Crescite et multiplieamini.:
To jest zákon přirozený, řád nezměnitelný, fysický nikoliv metaýsický. Ale
Bůh založiv zákon ten, nepozbyl, ani nevzdal se všemohoucí své síly. Energie
světa, Stvořitelem odměřená, není energie veškerá neb nekonečná. Kvantum hmoty
i kvantum energie jest konečné. Nad obmezen'on energií hmotného světa zůstává.
neobmezená energie Stvořitelova ducha. Co učinil Stvořitel jednou, při vzniku
světa, může učiniti a z důležitých příčin činí výminečně zase. Pravím »z důleži
tých příčin.: Kristus v citovaném příkladě naznačil obor těchto příčin slovy: »aby
(lidé) věřili, že Jsi mne, Otče poslal.:

(Pokračování)

Monismus.
Napsal V. HRUDKA, katedieta.

(Pokračování)

Z uvedeného jest více než patrno, že můžeme si vybrati, a že skutečně
jménem monísmu kryje se obrovský chaos nejrůznějších názorů, jež si neprávem
toto pyšné jméno osvojují. Pravím můžeme si vybrati: Buď je různost subjektu
& objektu, ducha a přírody, zdánliva, bud jest vlastní jednotná podstata vůbec
nepoznatelna, aneb tato podstata tkví buď v hmotné či duchovní stránce věci;
ale také může hmotné a duchovní býti dvěma stránkami téže podstaty. Toto vše
jest moderní monismus, jakási náhrada za přežilé prý náboženství, za theismus!
Jen toho jediného a nevysvětleného se moderní člověk i monista bojí, tam
soustřeďuje veškeren svůj um i důvtip, krvavě odražen vrací se zpět a zase
bázlivě couvá — jen pochopiti působení či \nepůsobeni, závislost či parallelism
hmotného a duchovního. Metho-dicky snad prý tento dualism jest přípustný, ale
nikoliv metafysicky. Nepřijímejme duševní jako příčinu, jako účinek nebo funkci
fysického, přijímejme jen parallelism! Tělo pokládejme za ztělesněnou, snad
mechanisovanou duši a duši zase jakožto souvislost našeho vědomí. Duše jest
aktivní i reaktivní forma organismu; jest identická se subjektem, není immaterielní
bytost, nýbrž organisace psychických pochodů, jednotná souvislost našeho vědomí.
Naše vědomí není jenom jev, nýbrž spíše předpoklad jevů. Existence fysického
jest prostředeční, nemůžeme odvozovati psychické z fysického. Praví se v »České
myslic ve stati o knize Eislero'vě: »Parallelism znamená, že obě jsou na sobě
závislý, ale ve smyslu logicka-matematické funkce, ne ve smyslu vzájemného
na sebe působení.: Duši tudíž odpovídá fysicke jakožto její vnější stránka.
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_Materialismus uznával jen výměnu látek jakožto zaklad 'zjevů životních,
nyní se mluví _o »fjisiolqgickém potenciáluc,_ jenž prý se obnovuje assimilací
energie, obsažené v živných látkách. Unava izotavování jest vyčerpávání a obno
vování íysiologického potenciálu; podnětem vybavuje se potenciál. Tedy namísto vý
měny látek, které'učili starší materialisté, připouštějí novější výměnu energií. (Mareš).
Proto týž děj může se jeviti; dvojím způsobem: psychicky i fysicky — dle
hlediska vnitřního neb vnějšího smyslu. Dle psycho-fysického parallelismu jsou
oba jevy téhož děje přesně souběžné, ale nesmíme tento parallelism mysliti si
metafysicky, jakožto parallelisni dvou různých substanci, nýbrž pokládati dlužno

psychický děj za skutečný, bezprostředně patrný; fysicke jest jeho vnějším
vzhledem. (Mareš),
Učením o výměně energií, nikoliv látek, zduchovujeme přírodu. U stoupenců
tak zvaného energetismu jedná se tedy'jen o výměnu energií, taková zduchovnělá
——_
uměle

'— příroda půsbbí

na vnitřní svět člověka.

Ale jiní chápa'jíce odvážnost tohoto tvrzení, vyjadřuji se velmi opatrně.
Odvislost hmotného a duševního spočívá vtom, že oboje jest pozorovací formou
něčeho, co je oběma základem, a hmotné jest nám jen objektivní výraz duševního.
Věci jsou také psychické, a sice ve své vnitřní stránce. Neuznáváme-li tuto
duchovost věcí, nemůžeme si vysvětliti působeni hmoty na ducha, obdržíme
dualismus ducha a hmoty, dvou různých světů vedle sebe, & nepochopitelnou
hádankou jest jejich vzájemné působení a odvislost, přechod mechanického po
chodu v světě zevněiším ve vnitřní process psychický.
_
Hmotné i duševní jsou stejně »existenčníc formy skutečne, ale svět si do
vedeme vyložiti jen na základě psychoíysických pochódů, jakožto organickou
souvislost duševního života, jenž jest analogický našemu životu. Tak všechno
přírodní dění jest jen psychofysickými pochody. Duch však jest aktivita, činnost,
tvůrčí schopnost, proto snadno překonáme moderním energetismem starší mecha—
nism atomistů, poněvadž důraz klademe na cílové snažení organismu. Život jest
uskutečňování snah„organismu v malém ive velkém :světová mechanika je
zároveň teleomechanikow. Objektivní i subjektivní jest týž pořádek sil jednou
;v objektivních jevech, jindy v pochodech vědomí. —

;učení _monistů._ Obyčejnávšední
skutečnost podává nám dualismus hmoty
a ducha, povrchní vědecké bádání dokáže nemožnost tohoto dualismu, a pro
hloubené poznání přinese synthesu obou: duševní i hmotné jsou týž děj, nikoli
substance, — dle hlediska vnitřního neb vnějšího smyslu. A nyní se jedná o to,
jaké stanovisko může zaujímali náboženství k těmto názorům.
Jest schopen tento přírodovědecký monismus nahraditi náboženství? Sám
aspoň _tak tvrdí a proto asi také vznikl. Jest opravdu náboženství moderními
_pokroky-_přírodovědeckými umlčeno a pozbylo významu a ceny? Neudiží se jeho
názory v konkurrenci se stále se měnícími _ataké se zdokonalujícími názory
přírodních věd.? Jest opravdu moderni člověk tak daleko, že náboženství nestačí
k ,_ukojeníjeho duševního hladu?

Materialismus a naturalismus podobných otázek ani nepřipouštěly. Dle nich
jednoduse Boha nebylo; Bůh byl svět, a proto žádný poměr k Bohu, tedy žádné
náboženství. — Ale mýlí se v obém. I vtom, že monismus nahradí náboženství,
jakož i v _tom,že moderní kultura nepotřebuje starého prý náboženství.
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Mohlo by se snadno namítnouti, že ani není třeba rozepisovati se podrobněji
o poměru náboženství a monismu. Vždyť i kosmomonismus Haeckelův, psycho
monismus Verwornův, i u Mareše výměna energií a vybavování potenciálu pod
nětem — ač tento Marešův názor tak svůdně láká nezkušeného čtenáře, — přece
nejsou nic více nežli dočasnými hypothesami. Dnes náhledy a přesvědčení pří
rodovědců daleko jsou jemnější nežli bylo před 20 a 30 roky; od onoho hrubého
a téměř špinavého naturalismu každý s odporem a hnusem prchá.

Než i onen energetismus,
Mareš hájí, není než pomůckou
je vše; práce a činnost dodává
najdeme zásady, dle nichž život

jejž s takovou vervou a mladickým zápalem
v nouzi. Pravíť, že život činný, dávající, tvůrčí,
životu ceny: a práce je činnost účelná. Ale kde
i práci svou máme říditi?

Proto nijak nezapomínejme, že monismns jest hypothesou. Každý monismus,
at počitků, at ethický, at sociologický, at monism zákonů, jenom hypothésy!
Ale theolog má státi nad slabostmi své doby a má je překonali. Strategie velí,
znáti lépe protivníka nežli sebe, proto právem tažme se po poměru náboženství
k monismu.

(Pokračování)

Ústřední spólek středoškolských učitelů náboženství.
Podává prot. Dr. LUB. PETR.
(Dokončení)

Pořad přednášek pro valnou hromadu určených bylo třeba z té příčiny
změnili, že referent o themátě: )Jak buditi katolické vědomí v mládeži středo
školskév, c. k. školní rada Rich. Basel, a referent o thematě: »Náš časopis Phonixc,
Dr. Rademacher, z vážných příčin nemohli se osobně ke schůzi dostaviti. Oba
pánové zaslali však své přednášky písemně. Msgr. Wolny a prof. Dr. Kraus
uvolili se oba nepřítomné pány řečníky zastoupiti.
Msgr. Wolny vyložil vznik německého časopisu pro středoškolskou mládež,
Phónixu, a zmíniv sc o muniňcenci J.J. knížete Lichtensteina, již byla existence
časopisu zajištěna, vybídl učitele náboženství na německých školáchstředních
k hojnému odebírání. Ministerstvo vyučování požádáno bude nejen za podporu
hmotnou, ale i za doporučení časopisu německé mládeži středoškolské. Česká
sekce použila této příležitosti, aby upozornila české učitele náboženství na český
časopis pro mládež, n'Úeskéhojinochac, prof. Můllerem redigovaného.

Slova ujal se pak předseda Msgr. Wolny o jiném čísle programu, 0 vpočí
tání let, strávených ve správě duchovní před zkouškou středoškolskou. Memo
randum, jež bylo v té příčině vypracováno a do něhož sneseny byly zákony
a nařízení o tomto předmětě jednající, doručeno bylo ministerstvu vyučování, jež
uznalo nutnost, naléhavou „touto otázkou hnouti. Vyskytly se však překážky se
strany ministerstva financí, jež poukázalo na znění zákona z r. 1907 o možnosti
započítávání let až po dosažené způsobilosti, a' prohlásilo z tohoto důvodu ne
možným, jiným požadavkům mcmoranda vyhověti. Nezbývá tudíž než vypracovali
memorandum nové a domáhati se skrze poslance říšské rady, aby novým usne
sením podle analogie škol průmyslových léta před approbací v duchovní správě
strávená do osmi let byla do státní služby počítána. Jednotlivé sekce zahájí v té
příčině s poslanci říšské rady jednání. Pro budoucnost podána bude biskupským
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konferencím žádost. aby svolilv k otevření kursu, jenž by se přímo k theolo
gickým studiím přimykal a jehož absolventi po půl nebo po celém roce by byli
ke zkoušce'způsobilosti připouštění.
Prof. Dr. Petr ujišťuje, že také česká sekce se své strany se přičiní, aby
pro'zdar parlamentního jednání získala příslušné činitele-, upozorňuje však znovu,
že i v případě nezdaru akce te'to lze spolku v rámci platného zákona z r. 1907
pracovati o zlepšení hmotného postavení mnohých pánů členů. Jest totiž známo,
že ministerstvo jen v málokterých případech cele použilo zplnomocnění zákonem
z r. 1907 jemu daného, a že i tam, kde žadatelům od úplné approbace uplynulo
osm, ba mnohdy daleko víc než osm let, započítávalo z těchto jen malou část
do státní služby.
Na přetřes uveden i případ škol. rady Ježka, jemuž léta, tímto způsobem
do aktivity započítaná, nebyla počítána při vyměřování pense s poukazem na
nový. zvláštní výnos financí. Předseda Msgr. Wolny informoval se u ministerstva
a došel na základě obdržených informací k přesvědčení, že i toto nové nepříznivé
nařízení lze jen výše naznačenou cestou parlamentní odstraniti.

Opravdovou okrasou valné hromady byla přednáška proj. D. Orla: »O ko
stelním zpěvu na středních školách,- již pan řečník provázel praktickými .ukáz
kami, prováděnými 80 členným sborem žactva své školy.
Přednáška, jíž přítomni byli: nejdůst. opat kláštera Emauzského, Schachleiter,
c. k. vl. rada a ředitel konservatoře, p. Káan z Azbestu, a řed. malostranského
gymnasia, p. Hanzl, vyjde v úplném znění ve »Vychovatelic a v »Christlich
paedagogische Blauer.- Znameníté výkony solistů a sboru provázeny byly živou
pochvalou a vzbudily svou bezvadností obecný podiv. V debattě po přednášce
zahájené přimlouval se Dr. Kolísek o uzákoněnní větší ingerence katechetovy
na cvičení zpěvu chrámového. Prol. Orel vybízel k hojnému předplácení časopisu
»Cyrilla- z peněz na knihovnu nebo na zpěv povolovaných, ježto ústav získá
časopisem hojnost vhodných skladeb,a pro zpěv liturgický upozorňuje na »Kyrialec,
jež vydala za 1 Kor. Obecná jednota cyrillská.
Dr. Krebs oznámil, že pověřen jest pracovati o knize methodiky a že chce
za tím účelem osobně vcházetí v radu s pány katechety, jež za ochotné při-_
spění žádá.
Dr. Kraus ujal se pak přednášky: »Jak buditi katolické vědomí fu mládeži
středoškolská, žádal správných hranic při pěstění rozumu a citu, mládeže,
a poukázal zvláště na důležitost osobní povahy a osobních styků katechetových
se žáky.
Po přednášce rozpředla se pak živá debatta, v níž P. [Zde/ons (prin_cLichten
stein) z Emauz ze svých zkušeností doporučoval zřizování kongregací mariánských,
Msgr. Wolny význam vycházek žactva s katechetou do míst, v nichž žactvo
může býti seznámeno s uměním křesťanským, prof. Preiss význam dobré kato
lické četby pro žactvo. Prof, Dr. Hanuš a Dr. Petr přimlouvalí se za to, aby
součinnosti všech pánů členů pořízen byl seznam dobrých knih, jež by katecheta
s dobrým svědomím mohl žákovským knihovnám navrhovati. Česká sekce o této
otázce ještě v některé z příštích schůzí podrobněji pojedná.

Odpověď na dopis prof. Eliáška svěřena byla české sekcí.
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Za povznesené nálady a za pochvaly zvláště se strany mímočeských pánů
členů, kteří netajili se svým uspokojením nad hojným obeslánim a průběhem
schůze i nad svým pobytem v královské Praze, byla schůze o šesté hodině
večerní skončena. Pan prelát Dr. Tumpach, jenž s_účastníl se též společného
obědu, setrval ve schůzi až do samého konce, a vyslovil se o průběhu jejím
s opravdovým uznáním.

FEUILLETON.

Je-li nutna náprava ve vyučování
cizích jazyků ve školách?
Známa jest nám převrácená methoda,
dle niž vyučuje se na gymnasiích jazykům
klassickým, a na realkách a jiných jim na
roveň postavených učilištich jazykům mo
derním. Jest ku podivu, že i dobrý žák po
absolvování té které školy není s to napsati
stat o několika řádcích, aby v ní neudělal
spoustu chyb. Téměř denně se té které řeči
učil, mnohdy se zájmem & s nejlepší vůli,
a přece s výsledkem tak nepatrným.
ím
to jest? A jak jest možno, aby tak mnozí
slavní mužové nabyli takové veliké znalosti
naučení se jazykům?

nás naší »samospasitelnéc, vime nejlépe, »jak
polykali jsme německý vzduch v říši do
brých mravů & bázně Boží-. Teprve když
člověk jaksi zdomácněl, když cizojazyčného
vzduchu s důstatek se nalokal, vycítí ducha
němčiny.
V poslední době věnována byla vše
možná péče vyučování ve všech předmě
tech; zejména ve vyučování slohu a kre
slení. Aby však »volnostc tato vztahovala
se k vyučováni cizímu jazyku, to nikomu
ani nenapadne. Naopak, »methodac, při
které nerozumné biflování mluvnice se všemi
možnými výminkami, pro kteréž žák nikdy
nedospívá k jádru řečí, z níž kantoři celého
ducha skřipcovými regulerni vymačkují, zů
stává i nadále nezměněna, nejen v obecních
školách ale i středních.
Vinu dlužno hledati jednak v osnovách,

svoji nedokonalosti a zastaralosti příčí
Slavný yindřich Schliemann vypra které
se moderním pokrokům v naučení sejinému
coval se autodidaktícky na linguistu ne
jazyku, najmě němčině u nás
echů a u
všedního. Jest zjištěno, že mluvil hbitě všemi
Němců češtině, jednak nedostatečné ovlá
skoro evropskými jazyky. Ze slovanských
dání té které řeči se strany učitele, půso
řečí znal výborně jazyk ruský a polský. bícího v kraji národnostně nesmišeném. Kolik
Největší radost mu dělalo, že uměl staro
učitelů Čechů, nebo Němců umí česky nebo
řecky psáti a mluviti. »Tisíc a jedna noc—
německy tak, aby mohli s dobrým svědomím
četl v arabském originálu nedlouho před
odvážiti se vyučovali příslušníka té které
svojí smrti.
národnosti?
Nedávno zemřel kardinál Lavzgerie,
Jinak je v krajích národnostně smíše
jehož ohromná znalost řeči í mimoevrop ných, kde ta která národnost převládá. Tam
ských vzbuzovala závist i obdiv mnohých poměry donutí každého jednotlivce, by si
učenců.
blízkou řeč náležitě osvojil. Musí tedy každý
Někdo snad namítne, že všichni učenci učitel sám dokonale ovládatí :dotýčný jazyk,
vyznačují se zvláštní bystrostí a pátravostí aby vyučováno bylo se zdarem.
ducha. Není tomu však tak. Jsou lidé. kteří
To právě jest také příčinou, proč každý,
nevyznačuji se žádnými zvláštními dušev který donucen jest okolnostmi naučiti se
ními schopnostmi a přece delším pobytem rychle cizi řeči, po dlouhé době školských
v cizině osvojili si tu kterou řeč, po pří útrap hledá útočiště v některém moderním
padě i velmi dokonale. Vzpomeňme jen na učilišti řečí, kde musí obyčejně začiti znova,
vrátné v hotelích světových měst, míst lá poněvadž s tím, čemu před tím se naučil,
zeňských, na čišniky, holiče & pod. Kdo nijak nevystačuje. Každý druhý naříká na
jen trochu mohl se přesvědčiti o jich té nedostatek »konversacec; a zcela právem,
které řeči, seznal, že neomezuje se pouze poněvadž vyučuje-li se na školách češtině.
na jejich služební výkon, nýbrž že dovedou němčině, francouzštině a j. po tolika hodi
takoví podřízeni lidé vyjadřovali své my nách, může se věnovati více hodin vtýdnu
šlenky ijínak.
My, kteří jsme prodělali konversaci. tomuto základu moderni me
»osvědčenouc methodu, podle níž vyučovali thody. Tomu však bráni osnovy, atak
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není možno učiteli při největším namahání
dosíci žádaného výsledku. Běda učiteli, který
by nevyhověl osnově análežitým způsobem
nevysvětlil a neodůvodnil uchýlení se od
>předpisuc, byl by třeba dokázal při in

spekcj hbitost a způsob vyjadřování s:
žáků
Těmto nedostatkům právě čelí moderní
učitelé jazyků. Methoda, podle níž vyučuje
se dnes v těchto učilištích, jest vlastně zdo
konalená melhoda Komenského, kterájediné
je přirozená. Podle ní učí se každý cizímu
jazyku právě tak, jako se učí dítě jazyku
mateřskému. Co na tom, nenaučí-li se při
tom způsobu vyučování zároveň správně
psáti. Kdo pobyl delší čas v Anglii, mohl
se přesvědčili, že mezi tisíci sotva jeden do
vede správnč anglicky psáli; však se tomu,
kdo chce naučí později.
Bez učitele naučili se cizímu jazyku
jest velmi těžké; ba co do výslovnosti
zcela nemožné. Teprve výslovnost činí řeč
jazykem. Reč tištěná jest mrlva', proto kdo
se kterému jazyku učí, nesmí, aby ducha
jeho poznal, naprosto zanedbávati výslovnost.
Zajimavy jsou methody, podle nichž
učili se jazykům slavní linquisli.
Schliemann začal najednou čtením cizí
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všem' řečem románským; němčina s fran
couzštinou usnadňuje nám naučili se angli
čtině. čeština pak všem jazykům slovan
ským.
Nemusí býti zrovna nikdo vynikajícím
linquistou, aby nerozpoznal ráz a povahu
toho kterého národa v jeho řeči. Chytrý a
ve všem praktický Angličan, a ještě chy
třejší Amerikán pro samé honby za dollarem
nemají ani kdy vyslovovali celé slovo. Z je
jich rozhovoru uslyšíme jen akcentovanou
jednu slabiku, ostatní zůstává jim na jazyku,
v zubech nebo hrdle. Tímto polykáním zdá
se nám řeč jejich komickou, jakoby rozbitou
v trosky, ale hned zase srostlou.Schladneme
však ihned, vzpomeneme-li si, že jest to řeč
národa nejmohutnějšího, který v kolonisační
síle smí se měřili se starým ímema s nímž
konkurence ostatních národů zdá se nemožnou.

Jinakým jest Francouz. Vždy veselý, bez
starostný, upřímný, hravý, galantní. ale přitom
udatný! Galantnost v chování i způsobu vy
jadřovaní zračí se v jejich řeči, řeči to di
plomatů celého vzdělaného světa.

Pravým opakem Angličana jest Ital a
Španěl. ] z jejich mluvy vycifujeme to krásné
nebe, fíky, pomeranče a citrony, s pověstným:
»dolce farnientec, lásku i šílený vztek.
Slovanské jazyky jsou zpěvné a dle nich
řeči. Vybral si stat a učil se jí na pamět,
odň'kávaje si ji hlasitě k vůli výslovnosti. jeví se také povaha naše. Jenom by bylo
Způsobem tím ihned pojímat ducha řeči, snad dobře, kdybychom vedle měkkosli, sdíl
syntax, fraseologii nesprávným překladem nosti a zpěvnosti jazykové osvojili si také
nezpitvořenou. Podobně přistupoval ku gra— trochu více energie, třebas od Angličanů. —
matickému rozboru, nikoliv ale kantorsky
Čím který národ jest, takovou si vypě
pedantickému. Učcním se z paměti celým stoval řeč. Nelze upříti, že křestanství mělo
statím, gramatické záhady samy sebou se veliký vliv na útvar řeči lidské. Ono naučilo
mu rozluštovaly.
lidi bratrský spoluobcovati,-sociální rozdíly
Taková přirozená methoda není však pod
vyrovnávali, naučilo drsně hrdiny řečilásky,
mínkou, aby někdo bez ní nemohl se na řeči dítek, řeči milosrdenství. Poukazovati na
učili cizím jazykům měrou takovou, aby význam učení se jazykům,jestzbytcčno. Čc
mohl spisy jejich čísti, aje-li potřebí, ipo
káme jen na reformu vyučování cizichjazyků
někud se vyiadřovati. Kdo vedle latiny a ve škole, která jest tak nutna a volá po ná
řečtiny nauěil se francouzštině, má klíč ke právě.
Vavák.

'SMĚS
K otázce zlepšení učitelských platů.
Klidný průběh sněmovního jednání. jímž o
snova na úpravu učitelských platů byla
dána permanentní komissi, neznačí ještě, že
naděje na brzké splnění této životní otázky
učitelstva uzrává ke skutku. I když perma
nentní komisse školská návrh důkladně pro
jedná a ke konečnému přijetí v plenu při

praví, jest tu ještě finanční komisse, jejíž
úkolem je nalézti úhradu pro zvýšení vý
dajů na účely školské. Že návrhy její, jako
na zvýšení zemské dávky pivní, daň auto
mobilů a j. ncnalcznou sympatického přijetí,
snadno lze si vysvětliti. Hostinšlí již nyní
pořádají protestní schůze, v nichž tempera
mentnč se ohražují proti dalšímu zatížení
jejich živnosti, ač oni zajisté nejsnáze tuto
daň přesunují na konsumenty. —_Ale když i
to se podaří, jest nejtěžší obtěžkací zkouška

reformy platů — v německé obstrukoi.
Zpráva ze Svazu německých poslanců, který
konal svoji schůzi dne 20. září, praví:
»V zákoně, jímž za permanentní bude
prohlášena komisse, dosazená pro poradu o
finanční úhradě, má býti vytčeno, že komisse
může zahájiti svou činnost teprve tehdy, až
první komise, zabývající se úpravou platů
učitelských, svůj úkol vyřídí. Ve sněmov
ním plenu budou zprávy obou těchto ko
misí meritornč projednány teprve potom,

až budou přijaty zprávy komise ná
rodné-politické.
Němci tedy prohlašují:
Napřed musí
býti projednany naše požadavky národně
politické. a teprve potom připustímejednání
o úpravě učitelských platů. Chtějí si jak
patrno, svůj souhlas s úpravou dát zaplatit
politickými koncessemil Není tudíž divno,
že nejeden znalec poměrů hledí velmi skep
ticky na konečný zdar celé této akce. —

Agrární strana k návrhům zemského vý
boru na úpravu platů připojila návrh, by
při té příležitosti byly též zvýšeny platy
učitelů náboženství, kteří jsou zaměstnání
v duchovní správě; a četné deputace í pí
semní žádosti v tomto smyslu docházejí i

p. preláta dra.'Buriana, jako referenta škol
ství v zemském výboru. Je nesporno, že
žádosti kurátního kle'ru jsou zcela spraved
livé. Má—likaždý za svoji práci ve škole
poměrům doby přiměřeně být odměněn, ne

smí se vyjímati kurátní kněžstvo. Ale od
agrárníků, při vší jich animositě »proti kle
rikalismuc, jest to též chytrý politický tah,
který řečený návrh vyvolal, a jistě nezů
stane beze vlivu na vytváření utěšenčjších
poměrů mezi oběma stranami, jichž vzájemné
potírání neblahými volebními manévry, jež
řídili nynější vůdcové strany křesťansko
sociální, vybujelo ve zjevy příliš odporné.

r.

Jubileum 201etého trvání Soc. od
boru

družstva
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»Vlastc

oslaveno bude

v domě družstva Vlast .I. poschodí, v ne
děli 29. října t. r. v 7. hod. večer Slav
nostním večerem. Program: 1. Zahájení
schůze presidiem Soc. odboru. — 2. tení
došlých dopisů a telegramů. — 3. Slav
nostní řeč předsedy družstva Vlast, red. Torn.
Jirouška. 4. Osobní pozdravy zástupců spolků,
organisací a korporací. — Pozn.
lenové
družstva Vlast, katolických korporací, spolků,
a organisací a jimi uvedení hosté mají
volný vstup.

Jeho Eminence ndp. Leo kardinál
Skrbenský, kníže arcibiskup družstvu
Vlast. — K jubileu dvacetiletého trvání
Soc. odboru družstva Vlast projevuji své
vřelé blahopřání, jakož i díky za požehna
nou a záslužnou činnost. Přeji plného zdaru
Soc. odhoru družstva Vlast i pro budouc
nost a všem členům jeho a jejich pracím
ze srdce žehnám. — V Dol. Břežanech,
dne 11. října 1911.

Foersterův výchovný program lze
posoudili s hlediska katolického takto:
1. Co je charakteristického na výchovné
nauce Foersterově?
&) Foerster

klade v popředí celé

vý

chovy pěsto'vání vůle a charakteru.
b) K vytvoření charakteru

nezbytné ovládání

pokláda

za

sebe a toho lze dosíci

cvičením se v askesi.

o) Methoda, kterou Foerster doporučuje
pro morální výchovu, nespokojuje se jen
napomínáním a upozorňováním, nepřednáší
dítěti prostč jen jednotlivá mravná naučení,

nýbrž tato upíná na zkušenosti dítěte, aby
zcela srostly s duší jeho a přešly v jeho
tělo a krev.
d) aby těmto požadavkům mravní vý
chovy se dostálo, žádá Foerster, aby učení
o povinnostech bylo zvláštním vyučovacím
předmětem 've škole.
2. Jaké stanovisko zaujme katolický vy
chovatel k těmto názorům Foersterovým?
5) Také katolický vychovatel dává pře
dnost ctnosti před pouhým věděním a pě
stění charakteru před pěstěním rozumu.

b) Týž vede také kooládání sebe (sebe
zapírání) a askesi, protože bez nich není
ani mravnosti am ctnosti. Právě katolické
náboženství je náboženstvím sebeovládání a
hledí své věřící v něm mimo jiné

cvičiti

postem a zdrželivostí. Vobou těch názorech
Foersterových shledává katolický vychovatel
to, co ve své víře již dáno má.

c) souhlasii s methodou Foersterovou na
prosto & rád ji upotřebí, protože tím své
morální zásady lépe zužitkuje.
—-ček.

Ze školní praxe duchovní správy.
(Expositura na cizí osadě.) Začátkem října
1911 otevřena byla jednotřídní celoroční
expositura ve Stichovč (fara Bukovec, diec.
budějovické) jako část mateřské školy v
Kvíčovicích (fara Holisov, arcidiec. praž
ská). 0 zřízení této expositury jednalo se
již přes 2 léta. Koncern listopadu 1909
konána za tou příčinou komisse c. k. školní
radou v Domažlicích. Dp. farář z Bukovce
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již přede dvěma roky se mnou mluvilo
vyučování náboženství na této exposituře,
a mínil, když jest to expositura k mateřské
škole, že jsem já povinen tam docházeti.
Odpověděl jsem, že nejsem povinen choditi
přes hranice své osady, a že on tu povin
nost má, jelikož se expositura nalézá na
jeho osadě. Nahlédl správnost mých důvodů.
Dne

30. září 1911

přišel do 1. třídy v

Kvíčovicích. kde jsem právě vyučoval, pan
c. k. okresní inspektor z Domažlic, oznámil,
že se začne vyučovati ve Stichově na druhý
týden. Sdělil též, že mně zaslal úřední do
pis za příčinou vyučování náboženství. Dne
3. října 1011 obdrželjsem tento přípis, da
tovaný 29. září 1911 č. 2629, od c. k. o
kresní školní rady v Domažlicích: »Dů
stojné duchovní správě v Holišovč oznamu
jeme zdvoříle, že vynesením c. k. zemské
školní rady ze dne 23. září 1911 č. 1.
13/5. povoleno bylo otevření jednotřídní celo—
roční exposilury ve Stichově. jako části ma
teřské školy v Kvíčovicích. V důsledku t'o
hoto vynesení vykonali jsme opatření, aby
dnem 1. října 1911 s vyučováním na této
exposituře započato bylo.
ádám slušně
duchovní správu, aby sem s urychlením po
dala návrh na opatření vyučování nábožen
ství katolickému na dotčené exposituře s
platností od 1. října 1911.1—Na to jsem
psal ihned 3. října do Bukovce: »V so
botu 30. září byl p. okresní inspektorz Do
mažlic v Kvičovicích, odtud šel do Stichova.
Rekl jsem mu, že Slíchov patří do Vaší
farnosti, a že Vy račte sám tam vyučování
převzíti. Žádal mne, jak tento dopis přijde,
abych Vám tom sdělil, aby vše urychleno
bylo, byste co nejdříve okresní školní radě
návrh podal, co nejdříve vyučování převzal;
vyměření cestovného bude také co nejdříve
obstaráno. Předávám tedy odpověď na tento
dopis Vám.
Podobný případ prodělal jsem již jako
kaplan vLiticích se školou v Doudlevcích,
které jsou do Litic přifařeny. Dříve chodily
dítky z Doudlevce do Plzně. Jeden rok do
listopadu vůbec žádnou školu nenavštěvovaly;
pak byly roztříděny do rozličných škol v Plzni.
Druhý rok byly přcškolcny do Radobyčic
(fara Štěnovice). Tam byla jednotřídka;
Doudlevecká expositura měla hned ze za
čátku dvě třídy. ale nebyla v Doudlevcích,
nýbrž v budově bývalé židovské synagogy
v Plzni. I bylo sporno, kdo tam má do
cházeti. Bylo psáno do Litic. Dp. farář
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odepsal, že budeme dítky vyučovati, třeba
v kostele v Liticích, ale že do Plzně choditi
nebudeme. A tak po celý rok nebylo žád
nou duchovní správou na této exposituře
vyučováno. Rok na to byla již trojtřídní
expositura v Doudlevcích samých v naja
tých místnostech. Potom ovšem duchovní
správa v Liticích vyučování tam převzala.
Nyní již je tam 10 tříd.

Cestovné za vyučování nábožen
ství v cizí osadě. Ve Skolnímroce 1910/11
byli na Staňkovské osadě s malými přestáv
kami místo tří kněží jen dva. Tu převzal
z ochoty vyučování na dvoutřídní škole v
Puclicích jeden dp. kaplan z Horšova Týna.
I v letošním roce, kdy jižjsou ve Staňkově
opět tři kněží, chtěl dp. farář ponechali
školu Puclickou jmenovanému dp. Ten mínil.
že má dostati cestovné z Horšova Týna do
Puclic, což je ovšem mnohem více než ze
Staňkova. Na to dp. farář nepřistoupil a vy
učuje tam sám. Jsem také toho náhledu, že
přísluší jen cestovné za cestu ze Staňkova do
Puclic.
Jan Nep. Fr. Holý, O. Praem.,
farář v IIolišově.

Písemní hudební kurs pro učitele
k přípravě ke státním zkouškám z hudby
počal dnem 1. října. Kdo by se ještě chtěl
přihlásiti, může tak učiniti během měsíce

říína. Bližší podá hudební škola Am. J

Černéého Kr. Vinohrady, Krameríova ul.
č. 4 n.

.LITERATURA.
Anděl Strážný.

Časopis pro křesťanskou

mládež. Za obsah odpovídá Jan Dvořáček, učitel
v Brně. Vydává svým tiskem a nákladem bena
dikn'nská knihtisku.-imo v Brně. Ročník třicátý. —

Za ta tři desetiletí svého vycházení přinesl oblí
bený tento a mládeže časopis nesmírné množství
pečlivě vždy vybrané četby jak zábavné tak po
učné, o čemž svědčí i tento poslední ročník, jenž
vykazuje šedesát nčžných básniček od Vlad. Šťast
ného, Vlasty ttineroné. J. Milo
loty, L. Grossman
nové-Brodská, Edv.Elp1a, Marie Kadlča'kove', J.
Dědinskéhn,Vilmy Prácheňské aj. Zajímavé články
mají zde: Ignát Zháněl, J. Beneš, J. Katel Zákou
cký, Václav Kálal, Frant. Všetečka, Anuše Mit
tcnhubrová, A. B. (a
astný, J. Sázavský, Alois Do
stál, J. Brožek, Bohumil Bouška, F. V. Karlovský,
. A. „ukovský a m.j. Mimo to ozdoben ročník
tento šedesáti šesti obrázky s četnými ozdobami
a zásoben (v čis. 1. až Q.) hojnými hádankami
a rebusy, jichž luštitelé odměňováni jsou pěknými
premiemi. Na casopis tento. jenž vychází 10kráte
do roka (měsícem záři počínaje) v sešitech 32stt'.,
předpláci se na celý ročník toliko 1 K 60h Do
poručujeme rádi.
Jos. Fabian.

Ballad-une drat-tva"u! v Prue.

ČÍSLO 21.

v PRAZE, dne 1. listopadu 1911.
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Katecheté & klerus kuratní.
Nechceme tuto pojednati o poměru kněžstva, v duchovní správě působí
cího, a systemisovaných katechetů. Jest až na malé výjimky přátelský. Jsme
bratři na téže líše pracující, snášejíce stejnou měrou břímě dne i horka na vinici
Boží. A iestli obtíže a nesnáze spojují a sdružují, zajisté že katecheté a jich
bratři z duchovní správy pod tlakem přítomných poměrů ještě více se sblíží,
poněvadž trpí po týmž nepřítelem — lidí nevěřících, církví a kněžstvu zavilých
nepřátel.
Katecheti. sdruženi ve vlastním spolku, vždy dle možností, podle slov Písm'a:
»Hoden jest dělník mzdy svéc. starali se o své zájmy tak, aby jich plat odpo
vídal jejich práci. Aby nebyli finančně na tom hůře — jako je fakticky až po—
dnes — nežli světské učitelstvo poměrně v témže věku ve školství působící. Znovu
& znovu, právě tak jako učitelstvo, peticemi na zemský sněm domáhali se toho,
aby jich příjmy odpovídaly drahotním poměrům doby i jich studiu. Výsledkem
těchto petic byl návrh zemského výboru na reformu iejich platů, o němž před
měsícem přinesli jsme zprávu.
Klerus v duchovní správě působící nemá svého jednotného střediska, jako
mají katecheté. Měl svoji »Jednotuc, svůj stavovský spolek, který na hájení sta—
vovských zájmů, mravních i hmotných, nesporně mnoho & čile pracoval. Není
naším právem posuzovati důvody a motivy, které k rozpuštění spolku český epi
skopát vedly; ale tolik je jisto. že by na příklad za nynějších poměrů, kdy se
jedná o reformu vyměřování služného učitelstva všech kategorií. zajisté podobný
spolek velmi vydatně působil.
Katecheté zcela přirozeně starali se o sebe, a není správně vytýkati, že
v návrh zákona o reformu platů nebyl pojat i klerus kurátní. Nebyla žádná
petice v tom smyslu od něho na zemský sněm podána; proto nebylo substrátu
k nějakým návrhům.
Co však kurátní klerus, nemající svého spolku, obmeškal, napravila vedle
petic, podaných několika vikariáty -—strana agrární. Z iniciativy několika kněží,
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ve výboru strany vlivných, vypracována petice za zvýšení náboženské remune.
race a cestovného pro katechety z duchovní správy, jejíž hlavní body (dle
»Věsim'ku katolického duchovenstva- ze dne 10. října 1911) jsou tyto:
»Duchovenstvo, vyučující na obecných školách své farnosti, obdrží za každou
hodinu týdně, kterou na třech nejnižších třídách náboženství vyučuje a která
počet šest týdně převyšuje, roční remuneraci K 60'—.
Remunerace pro třídy vyšší, čtvrtou počínaje, obnáší ročně zajednu hodinu

týdně K 80'-

ročně.

Remunerace pro třídy měšťanské obnáší ročně za jednu hodinu

týdně

K 100'—.

Mimo tuto uvedené remunerace obdrží duchovenstvo cestné za docházky
do škol přespolních, jestliže cesta od domu, v němž dotyčný duchovní bydlí, až
ke škole,“ v níž učí, obnáší tam i zpět celkem 1 km.;

a. to za 1 km. cesty po

rovině 25 hal., v krajinách mírně kopcovitých 30 h, a v místech kopečnatých
a horských 40 h, i zlomky kilometrů v to počítaje. Cestné toto vyplácí se, ať
duchovní koná. cestu do přespolni školy za účelem vyučování náboženství, nebo
za účelem konání náboženských cvičení školních dětí ve smyslu školního a vy
učovacího řádu, pro školní mládež závazných.
Pro jedno- až trojtřídní školu přespolni možno vykonati nejvice 92- cesty;
pakliže jest v místě tříd více, buďtež pravidlem s jednou cestou spojeny tři
hodiny náboženského vyučování a dle toho počet cest_ upraven od \případu
k případu.

_

Jestliže na některé škole, kde je systemisovaný“ katecheta, bude nutno ze
zákonitých příčin místo toto dočasně supplovati duchovním jiným, obdrží tento
remuneraci po případě i cestné dle zásad v předešlých gg stanovených.
Všechny tuto uvedené remunerace za vyučování náboženství i cestné musí
býti vyplaceny vždy po uplynutí každého školního pololetí do 14 dnů.
Ustanovení zem. zákona ze dne 8. dubna 1903 z. z. č. 62. a usnesení zem
ského sněmu král. čes. ze dne 17. listop. 1906, pokud těmto gg odporují, pozbý
vají své platnosti.
Od agrární strany jest zajisté všeho uznání hodno, že tento návrh přijala
za svůj a také podala. Po oněch nechutných a trapných bojích, v nichž při vol
bách obě strany, křesťansko-socialni a agrární, stály proti sobě, tím šlechetnější.
A my doufáme, že jest to prvý nadějný krok, který do budoucnosti slibuje, že
do příštích voleb poměr obou stran náležitě se zreviduje a utěšenějí upraví.
Nikoli na úkor té či oné strany, ale k prospěchu obou. Byl to však i čin velmi
diplomatický. Venkovský klerus, k jehož prospěchu návrh učiněn, nebude, tuším,
na stranu agrární (pravíme stranu a nikoli jednotlivé osoby) a na její program
tak nedůvěřivě hleděti, jako bylo dosud. Srozumění a dohoda obou stran, při
zachování své samostatnosti a programů, může a má. se vždy uskutečniti proti
společnému a zavilému nepříteli obou — socialni demokracii.
Ovšem jiná je otázka, zda opravdu za nynější napjatosti národně-poli
tické na uskutečnění podaných návrhů též dojde. Němečtí poslanci na sněmu
hrozí pokračovati ve svém obstrukčním vzdoru, nebudou-li sněmem napřed vy
řízeny jimi navržené předlohy národně-politické. A ozvaly se již z jejich táboru
hlasy, že německé učitelstvo ve svém národním uvědomění zajisté je bude pod
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porovati, aby otazky jich politiky měly přednost před otázkou reformy platů uči
telských. Že tudíž bude souhlasiti s jich ustavičnou, umíněnou, a všechnu čin
nost zemského sněmu i finanční poměry zemské rozrušující a ochromující ob
strukcí. Nezdá se však, že by o této obstrukční taktice svých zástupců německé
učitelstvo tak smýšlelo, jako páni obstrukčníci. »Primum vivere, dein philoso
phari- říkali všichni praktičtí myslitelé. A bylo by dobře, aby německé učitelstvo
i duchovenstvo svorně a důrazně se prohlásilo, že v zahájené vzdorovité obstrukci
nevidí jedinou a neklamnou cestu, kterak se německá »práva a požadavky na
sněmu hájí, a že protestují proti tomu, aby obstrukci všechno dílo reformy uči
telských platů bylo zničeno. Tisíce rodin i jednotlivců čeká na toto uskutečnění.
Mají v tísnivých, ba zoufalých poměrech žíti dále? A jenom pro německou
umíněnost?
r.

Z řeči akademických.
Přednesl universitní protease: Dr. FR. KORDAČ.

(Pokračování)

Účelnou příčinou zázraku jest tedy výchova lidstva pravdou víry a svatosti
dekalogu pro život věčný. Stvořitel a vychovatel lidstva béře svět hmoty ve
služly světa ducha“, zákony fysicke ve služby zákonů metafysických, pravdy,
mravů a práva. — A to má býti nemožným?
Patřte jen do přírody na stupnici trojí říše nerostů, rostlinstva, živočišstva
a lidstva! Mrtvá hmota pod vlivem vyšší síly psychické se stává. součinným no
sitelem života sensitivniho; a tento nižší život pod vlivem lidské duše tvoří syn
thesi člověka, který řád hmoty, života smyslného, podřizuje vyššímu řádu ducha,
životu pravdy, mravnosti a práva. To jest působení lidského ducha ne proti
hmotě ale nad hmotu v mikrokosmu člověka.
Nuže to, co působí omezená intelligence ducha lidského v mikrokosmu člo
věka v zájmu výchovy jednotlivce. — to že bychom mohli upírati neobmezené
intelligenci a vůli Boží v makrokosmu světa, v zájmu výchovy veškerého lidstva?
A to jest účel a význam zázraku. —
Vždyť intelligence lidská jest v industrii oním Prometheem, který elemen
tární živly přírody, člověku tak často zkazonosné, krotí, a je podrobuje svým
službám ve prospěch kulturního pokroku a blahobytu lidstva. Pročež se právem
obdobně říká,že moderní technická věda činí »divyc. Elektrotechnik zachycuje zkázo
nosný blesk a vykazuje mu cestu hromosvodem a elektrickými přístroji, aby při
bytky a životy lidské neničil, nýbrž jim sloužil. Stavbou na Vltavě zapřahálidská.
intelligence sílu vodní k lodím, jinde páru k železným vozům; zde jiskrou píše
v telegrafii, světlem kreslí ve totograňi, onde vzdušnou vlnou mluví ke vzdale
ným v telefonii atd. Učíňme z toho závěr: Čím hlouběji lidská věda vniká“ do
tajemství sil přírodních. tím vydatněji jich industrie užívá k účelům kulturním. —
A toliko Bůh, intelligence neobmezené, které.hmotu stvořila, veškerou původní
energii v ni vložila, — jediné tato intelligence že by síly kosmické ovládati ne
mohla, aby je podrobila službám kultury lidské, nejnutnější a nejvznešenější? Řád
lidského ducha mnohonásobně vladne ne sice proti řádu hmoty ale nadním —.
a toliko intelligence božská by hmotu nemohla podrobiti službám ducha,
aby mu vštípila křesťanské Credo pravdy a svatosti, a vepsala dekolog v mysl
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a srdce národů nesmazatelným písmem Stvořitelovým, t. j. zázrakem? Bůh, světa
stvořitel a lidstva „chovala, že by rozbouřeným živlům v zemětřesení nebo
v mořském vlnobití nemohl dát onen směr, aby místo ke zkáze směřovaly k zá
chraně dítek Božích, jmenovitě tenkráte, když úzkostlivě kNěmu volají: Pane,
zachovej nás, hyneme?
Nechť vám, drazí přátelé, na to odpoví křesťanská matka, jejíhož jedináčka
“zhoubná nemoc vyrvati hrozí z její náručí. Nešetřila majetku, jejž na léčení vyna
ložila; nešetřila ani svého zdraví a života — když dlouhé, trapné noci probděla
u lůžka svého miláčka; svolala nejslavnější autority lékařské vědy, aby vítěznou
intelligenci lidskou uplatnila nad živelní mocí přírody. Když všaki tito svou málo
moc a hranice lidského vědění a umění doznávají, a vzdávají se veškeré naděje
'— tu se vrhá u lůžka nemocného na kolena a — modlí se: »Otče náš. jenž jsi
na nebesíchl Všemohoncí Stvořiteli, co nemůže omezená věda a malomoc lidská,
-— můžeš Ty, Jenž Jsi vševědonci a všemohoucí. Tys veškerého života jediným
dárcem; budiž života mého jediným ochráncemlc — Toť idea zázraku, kterou mají
nejen křesťané, nýbrž i pohané, veškeré lidstvo. Neboť veškeré lidstvo se vždy
modlilo a podnes se modlí.
Drazí v Kristu! Ze všeho, co bylo o zázraku řečeno, učiníte si sami tento
závěr: Není to vědou osvícený rozum, který zázrak právem popírá, nýbrž vášní
zaslepeno' vůle, která zázrak bezprávně nechce. Nechtíc se podrobiti zákonu zje
veného slova Božího, trhá z něho božskou peče! zázraku, aby zjevení Syna Bo
žího, Ježíše Krista, prohlásila za lidský výmysl, a potom zavrhla zjevení i Ježíše
Krista.

Dokladem toho jsou falešní proroci nevěry. Strauss a Renan, jíchžto díla:
»Der alte und der neue Glaubec a »Vie de Jesus- stala se evangeliem moderní
nevěry. Předpokladem jejich tak zvané vědy >bez předpokladů: jest: Zázrak není
možný. Z tohoto nedokázaného a nedokazatelného, ba — jak jsme se přesvěd
čili — falešného předpokladu dovozují takto: Jelikož zázraky se prohlašují ja
kožto historické události v Písmě Starého Zákona a jsou hlavní pečetí a pově—
řením křesťanského náboženství, padá se zázrakem věrohodnost Písma sv.,
padá s ním celé křesťanství. Křesťanství jest překonaným stanoviskem středověku!
Při této argumentaci dal Renan svému špatnému svědomí výraz slovy: .Si le
miracle est réel, notre méthode est detestablu
Nicméně popular-isují u nás tuto vědu ti, kteří Boha a náboženství budouc
ností ještě hledají a najíti nemohou, protože pravdu nalézti nechtějí.
Nám však jest nejen možnost zázraku, nýbrž i jeho historická skutečnost
jak věrohodností knih Písma sv., tak přede vším 40001etými dějinami Starého
Zákona a 20001etými dějinami křesťanství tak zaručena, že nám zdravý rozum
ukládá kategorickou povinnost: Ne odstraňovat náboženství křesťanské, nýbrž
nekřesťanský život jednotlivců i celých národů. aby mezi námi zavládla křesťan
ská spravedlnost a láska! Těmito ctnostmi křesťanství zase obrodí nemravností
a nevěrou degenerované národy, jejichž předky před tisíci léty z barbarství k ži
votu mravnímu

i—kulturnímu

zrodilo.

——Pročež na heslo židovské,

Kaifášovo,

zkázy Jerusalema: »Pryč s Kristemlc, nýbrž heslo křesťanské Pia X.: »Zpět ke
Kristu,: a zpět k praktickému křesťanství budiž též heslem naším!
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Monismus.
Napsal V. HRUDKA, katecheta.

(Pokračování)

Obyčejnou vadou moderních vědců býva, že nechápou správně podstaty
náboženství. Někteří. ač nepodali deňnice náboženství, jistě by se zhrozili, když
by jim 2 názorů jejich vybrány byly myšlenky, jež mají býti náhradou starého
náboženství. Snadno se boří, ale těžko jest zhotovili rozumný plán a dílo do
končhL
Stendal na příklad dí, že náboženství jest překonáno a monismem dosta
tečně nahraženo. Duševní život moderního člověka pokročil tou měrou, že po
třebuje více, nežli prý mohlo poskytnouti staré náboženství. Náboženství prý jest
touha po štěstí, uspokojená obraznosti. Vědecké poznání je vždy suché, bez
citné; zůstává tkvíti na povrchu věcí a nepodává nám ničeho o významu jejich a
určení, ničeho o smyslu jich. Vědou nepostihneme stavbu organického světa od
nejnižších útvarů až vzhůru k člověku, aniž smyslu tohoto organisování &.po
řádku. Náboženství nám prý však tento smysl světa vykládá, poněvadž jest věrou
v budoucnost, Věrou ve vůli k životu. Náboženství nám praví, že jsme nejen
koncern, ale i počátkem ve vývoji, v proudu života, v tom stále se zmítajícím a
bouřném toku. Vzrůstají nám nove' cíle. Věčný, stále živý proud věcí nás utěšuje.
že přes hroby jde nový život, jenž přejímá výsledky našeho snažení ve své dě
dictví, a že přece, ač mnoho štěstí jsme snad ztratili, zase vzejde nám nové.
Ale právem namítá mu F. X, Kiejl, že příliš a nesprávně ztožňuje naši in
dividuelní touhu po štěstí 5 vůlí všeobecnou, s vůlí celku, který baží po socialni
mravnosti a pořádku. Společnosti stačí spravedlnost: »do, ut des—r,»facío, ut
facias-. A může toužiti společnost ještě po vyšším? Indiuídnum však jest tisíc

kráte jemnější, jeho život vnitřní v pravdě začíná až za zevnějšínn' formami
života.
Avšak ani toho Steudel nepostřehl, že vyšed z Hartmanna., položil špatný
základ svému náboženství. Náboženství —tof svrchovaná vůle k životu, přisvědčeni
k životu, touha po věčném životě; a filosofie dvou nejznamenitějších monistů,
Hartmanna i Schopenhauera, popírá život. Žíti znamená dle nich, trpěti. Tedy
bytost všech nejživější — možno-li tak říci — Bůh, bytost, jež nejúplněji a nej
dokonaleji žije, jest patrně ze všech bytostí nejnešťastnější, a náboženství jest
účast na této božské bolesti!

Co si monism vypůjčuje z theismu, jistě jest dobré i rozumné; co však
sám staví, dlouho neobstoji. Když člověk theista v udivení nad přírodou a jejími
zázraky ulevuje svému obdivu i své vnitřní bouři slovem: »Bože, Otče nášl
má to svůj smysl i význam. Monista však bude volati: »Ty principel Ty silo !.
— Avšak jakého principu a jaké síly bude se dovolávati? Jemu neodpoví, ani
se neslituje tento princip jevů životních, poněvadž je chladný, nevědomý, bez
citný, slepý.
S jakýmsi posměchem- monismus nazývá náboženství jakožto »fantasií daně
prožívání posud neuskutečněné skutečnosti.: A toto prožívání prý nám poskytuje
pocit štěstí! Tedy správně uznává velikou cenu útěchy, jež poskytuje náboženství,
nemluvě ani o pohnutkách, jimiž nás povzbuzuje a na nás působí náboženství
ke konání dobrého. Monism, pokládaje za svůj základ moderní pessimistíckou Hlo—
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sofii aneb zkušenost, nepodává té útěchy jako náboženství, leda by snad dal
nám na vůli, chceme-Ii v přírodě viděti dobrou či zlou stránku. To však již by nebyl
monismusl
„ Monísm nemůže skytati víru v budoucnost. Vždyť nlosoňe, jež mu jcst zá.
kladem, hlásá ve vývoji věčný koloběh, věčný návrat, a proto každý stupeň vý
voje má. svou absolutní cenu, každý članek řetězu vývoje stejnou hodnotu, sama
skutečnost jest dokonalost, vývoj jest ohraničen jak na počátku, tak na konci;
život není pout k něčemu lepšímu a vyššímu, nýbrž vyplnění malého článečku
v ohromném řetěze.
Co platno, že se monism chlubí, že jest lepší nežli naturalismus, že má za
princip ducha, že jeho základ jest duchový, a že tudíž jest schopen zaměstnávati
se pojmem mravnosti, jež náleží duchu. Ale přece nejpřednější monisté: Scho
penhauer a Hartmann — o Haeckelovi se ani iiž nemluví -— popírali ve své
ňlosoňi život a chtěli lépe poznati život jen proto, aby lépe viděli jeho bídu a
cvičili svou vůli k jeho zničení. A k čemu tedy třeba mravnosti? Proto dle této
filosofie nutno vyměniti úlohy: člověk má sám vykoupiti Boha a zapřiti i zničiti
všechen pokrok, vědu, kulturu!
Nedošel tam skutečně Nietzsche? A nikoli snad sám, nýbrž nespočetní autoři
v románě i v lyrice, a to již před Nietzschem? Téměř celé hnutí moderních spi
sovatelů mluví o enervaci, o umdlení duší kulturou, o člověku, jakožto stadném
zvířeti, a přece kultura bez společnosti jest nemožna! Nietzsche a před ním již
jiní vyslovili theorii věčného návratu bez spasného a smírného konce. Čím tedy
mluví monism k srdci a duši? Čím splní touhu lidskou po milosti, lasce a
spáse?
Co je mravnost, není-li její pramen a zřídlo v Bohu, bytosti nejšlechetnější
a nejdokonalejší? Není-li věčný Bůh, není ani duše nesmrtelna. Potom ztráci
svoji hodnotu i jednotlivec i celé lidstvo. Pak není možné ani stupňováni ani
zmnožení života, o němž i moderní ňlosofle i belletrie tak rády mluvi. Potom
jistě má pravdu Schopenhauer, že »kratička vteřinka lidského žitíc sotva stojí za
ty bolesti a útrapy, aby byla žita. Bez tohoto ideálu osobního věčného Boha
dříve a snáze se uskuteční Nietzschův ideal zločinnosti a nešlechetnosti, nemrav—
nosti, ideál vyžíti se do poslední krůpěje krve a potom jako vymačkaný hrozen
vína klesnouti v niveč a prach. Je-li poslední důvod všeho žití tak slepý a ne
rozumný, jsou-li podstatou skutečne slepé síly či mrtvé atomy, jest opravdu nám
svět prázdným, lhostejným divadlem, kde nebudeme pátrati ani po autorovi, ani
po souhře aniž po výsledku hry.
Neníproto pravdivo, že Hartmann, Nietzsche a jiní »přehodnocovatelé hodnota
zasadili křesťanství smrtelnou ránu. Ať si dovedou vysvětliti v psychologii vznik
některých podrobností “v životě mravním, přece idea osobního či společného pro
spěchu nestačí tysve'tliti veškeren mravní r'ád. A nejedná se jen o vznik mrav
nosti, nýbrž i o pohnutky mravního jednání a o působení na vůli, aby se od
vrátila od toho, co jí líbo a příjemno, a konala i milovala, co je sice odporné,
nepohodlné, ale mravnímu řádu odpovídající.

Mathewa

(Pokračování)
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Kostelní zpěv na. středních školách
(Na valné schůzi Ústředního spolku středoškolských učitelů náboženství přednesl
prol. DOBROSLAV OREL)

Pěstování zpěvu vůbec na středních školách neděje se tou měrou, jak by
bylo třeba. Neustále se mluví ve veřejnosti a v učitelských kruzích 'o pěstění
esthetiky, o umělecké úrovni, 0 buzení krasocitu a t. d. Ale jen se o těchto
důležitých složkách vzdělání mladého člověka mluví — nic více.
Zajisté, že zpěv a hudba patří mezi krasna umění; ale na řádné vyučování
a zdokonalení učebného plánu zpěvu zapomnělo při poslední úpravě různých typů
středních škol jak ministerstvo, tak zemské “školní rady, tak různě organisace
a spolky professorské. Hudební spolky sice mají ve svých statutech starati se
o nápravu zpěvu na středních školách, ale dosud nevykonaly ani ony ničeho.
Teprve poslední dobou jeví se snaha, aby zreformována byla methodika zpěvu
zavedením methody Batkeow a Dalkrozovy; volá se po systemisova'ní mist učitelův
zpěvu a povinné návštěvě žáků aspoň nižších tříd do hodin zpěvu.
Než zdá se, že zvláště v Čechách opravy hlásané atoužené nedojdou hned
tak zrealisování. Proto musíme se zatím smiřiti s poměry, jaké jsou, a v rámci
nynějších zákonů pracovati aspoň na zlepšení, když ne na úplné reformě zpěvu
na středních školách.

Vytknu pouze ony věci, kde by katecheta mohl účinně zasáhnouti, aby
zvýšil úroveň pěstění zpěvu kostelního, čímž vůbec zlepší situaci vyučování zpěvu
na svém ústavu.
1. Čím více žáků bude navštěvovati hodiny zpěvu, tím lépe se bude dařiti
kostelní písni. Nejlépe začíti jest hned vprimě. Ministerské vynesení z l4./4. 1856
č. 637 dává přímo dovolení, aby žáci byli vyzváni účastniti se zpěvu. Pravíť:
»Před početím tohoto vyučování (zpěvu) jest vyzvali žáky, by do vyučování zpěvu
se přihlašovali a svolení rodičů si přinesli..
Jen v intenci zákona bude jednati katecheta, když žákům vyloží vhodným
způsobem účel a výhody tohoto vedlejšího předmětu, aniž by jim ovšem návštěvu
zpěvu vnucoval & k tomu všelijak nepřímo na ně působil.
Nejdůležitější jest, aby timto »vhodným výkladem- dostal do hodin zpěvu
všechny nebo aspoň skoro všechny prímány.
Ředitel pak má možnost, aby zažádal za perallelky i pro_I. oddělení zpěvu,
zatož se zaraduje i předmět sám i jeho učitel.
V I. oddělení zpěvu, jež tvoří primáni, lze položiti základ ke krásnému
zpěvu v kostele. Katecheta si 'dle zkušeností na ústavě nabytých adle zavedeného
zpěvníku vybere několik písní snadných a vzletných, jež k jeho žádosti nacviěí
hned v prvých hodinách učitel zpěvu zcela z paměti, bez not. Hlavně se jedná
hned s počátku o nějakou píseň mešní.
Když žáci se již naučili notám, může učitel pomocí jich i ze zpěvníku
kostelního cvičiti intervally a tím i písně, čímž se zabíjejí hned dvě mouchy.
V II. polouletí stačí ke konci hodiny několik minut na nacvičení nové písně pro
budoucí neděli.
Po celou dobu školního roku musí ovšem zůstati v kontaktu s učitelem
zpěvu, aby se dorozuměli 0 cvičení určitých písni.

Stran
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Jest samozřejmo z dosavadních výnosů ministerských, že kostelní zpěv na
středních ústavech pěstován býti má. Dí uvedený již výnos min. z l4./4. 1856
č. 637 pod č. 4.) »Vyučoua'ním zpěvu „má se pouznéstii zpěv kostelní. Příslušných
cvičení mohli by se účastnili i jiní žáci..

(Pokračoval-ii.)

Biblické děje a. osoby v pověstech Židů a. Mohamedánů.
(Pokračování)
(Píše Dr. JAROSLAV SEDLÁČEK, univ. proíessor.)

Patriarcha Abraham.
Velmi vděčnou osobou pověsti byl Abraham. On byl pravým otcem israel
ského lidu. nebot on prvý zabral část Zaslíbene' země, a zjednal tak sobě a svému
potomstvu na ni práva. Tam koupil pole a dvojitou jeskyni, kterou určil jako
pohřebiště svému rodu. On jest též jaksi počátkem messia'nské říše, neboť jím
počíná se rodokmen Kristův v evangeliu sv. Matouše: »Kniha rodu Ježíše Krista.
syna Davidova. syna Abrahamova- (Mat. l, l.). Jim se chlubili jeho potomci, na
jeho zásluhách u Boha stavěli svou důvěru, říkajíce: »Synové Abrahamovi jsme-l
Bible staví jeho poslušnost a důvěru v Boha jako zvláštní a vznešený pří
klad. Pověstem však to nestačilo, proto hleděly jeho osobu i jinými ctnostmi
ozdobiti.
Již při jeho „narození udály se dle pověstí podivné věci. Projevilo se, že jest
Abraham vyvolencem Božím, miláčkem andělů. Jednotlivosti k tomu vzaty z po
věstí a legend jiných osob 9. dob. V bibli není o tom žádné zmínky, že by byl
Abraham pro víru vjednoho a jediného Boha trpěl; v pověstech však to jest se
zálibou uvedeno a rozšířeno.
Bylo vypravováno, že byl Abrahamův otec. Thare neb Terach, modlářem,
a že vyvedl Bůh Abrahama z tohoto pokušení z Ur Chaldejců (aneb z Haran),
jako byl vyveden vyvolený lid z Egypta. Vypravovali si, že byl Abraham kdysi
z ohnivé pece tak zachráněn, jako byli zachráněni tři mládenci za doby Danielovy.
Děje Abrahamovy kladeny do doby prvého krále Nimroda. Nimrodovi při
psán tu úkol egyptského faraona; chtěl prý usmrtiti Abrahama, když se narodil,
a potom ho pronásledoval. Nimrod dle pověsti též stavěl babylonskou věž a uvrhl
Abrahama do ohnivé pece.
Tvrdí, že přišlo na Abrahama desatero pokušení. Prvé bylo stěhování
z rodné země a od rodičů, poslední pak svázání a obětování syna Isáka. Dle
jiných seslal naň Bůh tři zkoušky: stěhování, obřízku a obětováni syna. —
Nyní spojují jeho děje a jeho dobu sjménem babylonského krále Hamma
rapz' (2050 př. Kr. č. 1969—1927 P), a sjménem Amrafel (Gen. 14), ano i sjmé
nem Semiramis. Doba Abrahamova sahá nejspíše do let kolem 2100—2000 př. Kr.
Abraham neni rekem báje. jménem smyšleným. Kristus sám dosvědčuje
dějinnost Abrahamovy osoby, nebot pravil k Sadduceům: »Nečtli jste,-co řekl
Bůh, mluvě k Vám: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Isákův a Bůh Jakobův?
Nenit pak Bůh bohem mrtvých, nýbrž živých: (Mat. 22. 31—32, Mar. 12, 26,
Luk. 20. 37; Ex. 3. 6). Oni žili a žijí dosud.—Když se Kristus odvolával na
Abrahama, neučinil tak pouze v podobenství, neboť praví pak: »Mnozi přijdou
od východu a západu, a budou stoliti s Abrahamem, Isákem & Jakobem v říši
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nebeskéc (Mat. 8, 11). A u sv.Jana (8, 56, 58): »Abraham, otec váš, se radoval,
že uzří den můj; uzřel jej a radoval se. Dříve než byl Abraham. já jsem
(já Jahve). —
Abraham byl z Ur (Mugheir) vjižním kraji toku Eufratu a Tigridu. Domní
vali se též, že by bývala Edessu původním domovem Abrahamova rodu. Edessa
bývala jmenována Urhši, Orfa neb Urfa. Tam ukazovali až do dob Antonínových
Jakobův stan, v němž prý přebýval, když pasal Labanova stáda. Tamní »mešita
Abrahamova“ jest prý místem Abrahamova domu. Na dvou sloupech, jež uka
zují, stál prý onen přístroj, jímž byl praotec vržen za vlády Nimrodovy do ohnivé
peci. Vedle mešity jest mramorem vyzděná vodní nádržka, asi 72 metrů délky,
naplněná čistou vodou. V té prý bylo neb jest dosud asi dvacet tisíc tučných
ryb, které se tu zachovávají z onoho druhu, který býval Abrahamovi pochout
kou. Lid těch ryb z úcty k patriarchovi nachytá a nejídá. Zbožní mohamedáné
chodívají sem, ktomuto »rybníku granátových jablek-, a krmí ony ryby. Snad
jest to zvyk, zachovaný z modlářské doby, kde tu měla bohyně Atargatís zasvě
ceny ryby. Na blízku mají však pramen Zeliky, Putifarovy ženy.—Křesťanští Sy
rove' chtěli míti patrně mnoho biblických vzpomínek ve svém hlavním středisku,
v Edesse.
Mohamedanské pověsti o Abrahamovi vyšly z pověstí židovských; proto
jest v nich mnoho podobných věcí.
(Pokračování)

FEUILLETON.

Moderní názory o dětech.
(Podává Jan Nep. Jos. Holý.)

Pod tímto názvem (Les idées modernes
sur les enfants) vydal nedávno přivrženec
laické mravouky, Alfred Binet, ředitel la—
boratoře na Sorbonně, v knihovně vědecké
tllosofte v Paříži spis, který vzbudil vc vy
chovatelských kruzích francouzských velký
zájem. Jednalo se o něm též letos (1911)
v kursu prázdninovém ve Versailles.
Spisovatel o knize praví, že jest to bi

lance, rozvaha.

ges- aux- Belles), která jest otevřena všem,
již si žádají vychovatelské porady o dětech.
Podávám zde z tohoto díla ukázku o vý
chově morální, poněvadž jedná o zkušeno
stech ve Francii nabytých.
Nezáleží jen míti ohled na zvláštní po
vahu dítěte pro jeho výchovu. Jest též míti
ohled na to, že dítě není isolováno, že jest
ve třídě, a že třída tvoří společnost, která
má dosti příbuzností s naší společností do
rostlých lidí, zvláště dosti její chyb, zmatek
pohnutek, nepořádek, nervositu, cit své ne
zodpovědnosti za své síly, a vše, co nebez

pečného z toho vyplývá. K povaze dítka
přistupuje ještě vliv množství. Vše to ztě

Psal ji, aby co nejupřímněji žuje práci učitelovu.

vyjádřil, čemu ho naučtlo o vychovatelství
čicet let výzkumného bádání, hlavně V'Ame
rice. Německu a Francii. Hleděl rozsouditi,
které mezi tolika pracemi uveřejněnými za
sluhují býti uvedeny do praktického vy
učování, které třeba zavrhnouti, & v jaké
míře mají nové methody znamenati pokrok
v paedagogice. To jest jedna z nejdůleži
tějších otázek dnešní doby. Hleděl ji zkóu
mati s největší nestrannosti. Chce se svou
knihou přispěti ku pokroku vychovatelství
naší doby v zájmu dětí a v zájmu společ
nosti. Již roku 1906 zřídil »vychovaielskon
laboratoře při škole v Paříži (v ulici Gran

Nemá skutečně zapomínatí, že společnost
dětská často je spojení, které je proti němu.
Tomu nasvědčuje okolnost, že děti mají
udavačství v ošklivoatl; udavaěství je vel
kým společenským zločinem ve třídě. Učitel
má se přičiniti', aby udržet a řídil sílu to
hoto skupenství, ktera'. jest tím činnější, čím
četnější jsou žáci, nebot jest mnohem více
autority potřebí udržeti v pořádku a kázni
čtyřicet dětí než deset. Bude pamětliv slova

Richelieu-ava:

»Rozděliti, aby se vládlo.-'

Oddělí vzpurné, svéhlavé, zabrání zvláště
tomu, aby nekázněnci nepokazili žáky ochot
né; rozdělí mista tak, aby hodní žáci byli
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po boku netečných; přlčiní se utvořiti jádro
dobrých žáků, představujících práci a kázeň;
připomene si, že příklad a ctižádost, řevni
vost js0u velikými silami, a použije jich ke
svému prospěchu.
'
V jistých školách v Paříži pojali my
šlenku rozděliti třídy v podskupiny, které
tvoří deset až patnáct žáků. Tato oddělení
přijala názvy velikánů: Turgot, Pasteur,
Viktor Hugo avynasnažují se dáti jim oso
bitost, určitý ráz. Poěínaji si při tom zvláště
tak, že vzbuzují soupeření, rivalitu mezi
dvěma skupinami, a rozdělují kollektivní od
měny každému z nich vždy, jakmile tento
žák obdrží o polovic lepší známky než jeho
soupeř. Jakmile se tato solidarita dobře po
cituje, vidíme, jak žáci nejpracovitější ze
skupiny bdí nad lenivými, ano jak jim činí
výčitky, když dostanou horší známky. Není
liž to důmyslné a zároveň dojemné, přivésti
žáka k tomu, aby svému kamarádu řekl:
»Což nemůžeš lépe pracovatiPc Jediné, co
je nevhodné při těchto skupinách, je jejich
umělý charakter. nespočívající na skutečném
zájmu, nýbrž na úmluvě. Pravda jest, že
u dětí můžeme jednoduché úmluvě dodávati
hodně morální váhy.
Poslední otázka týká se ducha. Když
přehlédneme všecky popisy prostředků, které
máme po ruce, abychom, duši vzdělali, na

lezneme, že jsou tyto prostředky

dosti

ubohé, a ptáme se s nepokojem, zdali je
možno sestaviti z nich pravé, povýšené a
hluboké učení mravní. Tento nepokoj po
citují zvláště ti, kteří byli vychováni ve
vážnosti náboženské morálky. Nemohou po
chopiti, že se může učiti morálce laické,
neboť se jim jevi zbavená základu. rozum
ného ospravedlnění a zvláště vyšší sankce.
Jest zajisté jisto, že pro ducha prostého při
kázání Boží postačí ke všemu a za všechno
odpoví. Ale od okamžiku, kdy ofticielni vy
učování stalo se neutrálním a žádné po
hnutky z náboženství si nevypůjčuje, jak
si mají učitelé počínati, aby laickým po
stupem naučili děti morálce? Každá mo
rálka shrnuje se v soustavě obětí, které
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Nemohu pro nedostatek místa, píše autor,
projednávatí tuto otázku v celém jejím roz
sahu. Chci jen ukázati, že v zásadě jest
možná výchova mravná bez přispění ná
boženství. (?)
Námitky, které se laické morálce činí,
předpokládají, že se výchova děje silou
usuzování a idei. Hťe, tot ideál, o kterém
se mnoho za našich dnů snil Došli k němu
nepřímo, odporem proti náboženskému vy
učování, které obvinili, že zotročuje duše;
mluví se nyní neustále v paedagogických
listech o právech, která má svědomí dítěte.
Prohlašuji, že je třeba respektovati jeho
rozum, nezkracovati je v jeho vlastním ú—
sudku. Jsou zvláště přesvědčeni, že se pře
kračují práva vychovatelská, když se u dí
těte tvoří stav víry, jehož se již nebude
moci zbaviti, když dospěje v mužný věk.
Beze vší pochybnosti jsou tyto úzkostli
vosti chvályhodny; dokazují, že se nyní
dobře pochopuje, že dítko snadno obdrží
nesmazatelný ráz, a že učitel nesmí svého
vlivu zneuživati.
Autor při tom vzpomíná otce rodiny,
který nebyl nijak věřící, jak mu jednou
řekl, mluvě o svém šestiletém synu: »Pošlu
ho nyní ke kněžím, tak bude míti nábo
ženské city, které budou trvati po celý jeho
život.- Jest něco urážejícího v tomto útoku
na osobnost, která se nemůže ještě brániti.
Avšak neupadejmezjedné krajnosti do druhé,
či spíše nezaměňujme methody výchovné s cí
lem výchovy. Cílem jest utvořiti lidi svo

bodné, ale methoda nemůže záležeti 'vtom,
abychom s dítětem zacházeli jako s'člo
věkem svobodným, ani abychom appe
lovali na jeho rozum. když je u věku,

kdy rozum ještě nemá. Opakovali jsme to
jako vůdčí motiv celé knihy, že výchova
záleží v tom, abychom vzbuzovali užitečné
činnosti, zvyky, a důsledně abychom v čin
nost uváděli všecky mohutnosti dětské duse,
nejen mohutnosti úsudku, nýbrž i všechny
ostatní. Mravnost dítěte netvoří se ideami,
nevyplývá z důvodů, které jsme mu udali,
a výklady rozumové neslouží leč k tomu,
se wžadují na našem egoismu. Jakým aby objasňovaly, řídily, posilovaly, ospra
důvodem možno dítky přesvědčiti o legiti vedlňovaly, rozumnou učinily morální ten
mitě, oprávněnosti těchto obětí, když se denci, když už je utvořena. Tato tendence
morální je u dětí výsledkem dvou hlavních
nemluví ani o božství, ani o životě budou
cím, důsledně když jest učitel nucen obejíti pohnutek: předně jest to vážnost, kterou
se bez těchto tradicionelních důvodů. které mají k svým rodičům a učitelům; jest to
jsou tak silné, tak dojimající, ačkoli jsou
živel autority, jest to idea povinnosti, která
v základě čistě egoistieké a proto důsledně jest nutná pro každou soustavu morální,
má-li býti působivá, a potom city altruismu,
málo mravné. (??)

.\
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dobrota, láska, soucit, náklonnost, nezišt
nost všechny tyto pohnutky vřelé a něžné,
které vedou člověka do sebe a které mora
litě dodávají srdce.
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Uvedl jsem tento úryvek, nepřičiňuje
k němu poznámek, možná, že opět jindy
přinesu jinou ukázku.

základě hlasovali proti potvrzení Dra. Ar.
In. Bláhy za ředitele na dívčím paedagogíu
v Litomyšli. Hlavním z nich bylo přece
Modlitba ve škole před vyučováním jeho »nepokrytě protiklerika'lní smýšleníc, a
a po vyučování stala se kamenem úrazu urážlivý, ba přímo vyzývavý způsob jeho
pro mnohé »pokrokovéc učitele. Již loni chování při modlitbě ve škole a chrámové
při veřejné schůzi, kterou pořádal Ústřední bohoslužbě. A řečení páni bojí se to veřejně
spolek českých protessorů, pokrokový vycho říci, protože by »lžipokrokovác chasa ho
dila po nich nejhroznější jméno: Kleriká
vatel jako řečník stěžoval si, že zákonem
lové. Kdyby byli svobodomyslnými evange
předepsaná modlitba před a po vyučování
tíží »pokrokového učitele-. — A kterak si líky, bylo by tu něco jiného. Ale svobol
domyslní čeští vkatolícic, ti nesmějí spravdou
tito lžipokrokovci pomáhají od břemene zá
ven! Byli by mravně popraveni, kdyby pro
kona? Nakáží prostě žákům: »Modlete sele
hlásili, že učitel je povinen plniti platné
a sami při jich modlitbě s rukama vzadu
předpisy a že se má tudíž se žactvem mo
složenýma stojí, nebo píší do třídní knihy,
z okna ven se dívají, svlékají svrchník a dliti. Zcela jinak se zachoval 'v konserva
tivních
kruzích za konservativce považovaný
podob. Žáky urážející, pohoršující a výkon
modlitby zlehčující tento »způsobc stal se ředitel měšť. škol na Malé Straně. p. Stei
u některých pokrokářů tak obvyklým, a nich. Tento pán jako člen zemské školní
podle jich názoru zcela nezávadným, že rady považoval jednání dra Bláhy za správné,
jeden z pokrokových velikánů, který ne proto byl pro jeho potvrzení v úřadě. Tichý
dávno byl se svého vychovatelského místa souhlas a dík realistů za to jej nemine!
To jsou věru odporné zjevy v našem
depossedován, dovolil si iza přítomnosti
inspektora podati tuto ukázku své vycho školství a ukázky celé té falešné a pokry
tecké svobodomyslnosti. Škoda, že sem často
vatelské činnosti. Jiní »pokrokoví učitelé:
nejezdí anglický lord mayor, aby občas udělil
prostě modlitbu opomíjejí.
naši veřejnosti kratičkou lekci. Jak by spráskl
Jest jenom podivno. že tito duchovní
žáci »po Husovi největšího echa-, prot. rukama. kdyby uslyšel, že učitel-katolík se
Masaryka, tak daleko již zašli od svého žáky-katolíky nechce se modlili »Otčenášc,
protože je »nepokrytý antiklerikállc —
mistra. Před nedávnem s velikými fanfarami
A co lze činiti? Jak se má zachovati
prohlašoval německý protestantský list, a po
něm reprodukoval vČas-i. že Masaryk každý katecheta, na jehož škole >pokrokovýc učitel
den se »modlí': »Otče náš.: Prostudoval prý se žáky modliti se nechce? Má za povinnost
mnoho modliteb různých náboženství a žádná dotyčného pána na jeho nezachovávání plat
ho tolik nedojímala a neuspokojila, jako ných předpisů upozorniti, po případě, že by
tato modlitba. A hle, Masarykovi stoupenci od něho mohl se nadíti jenom hrubství, p_o
již opustili svého učitele. Ani »Otčena'š- se žadatl ředitele, aby tento, jako zodpovědný
jim nelíbí; a to nejspíše proto, že se ho správce školy, zjednal pořádek. Je to snad
modlí nejen protestanté, ale i katolíci. Kdyby trpký atvrdý oříšek pro něho, —- ale nelze
7.
byl výhradně protestantskou modlitbou, byl jinak!
Ze schůze české sekce středoškol
by jim příjemný. Kdyby byl židovskou mod
litbou, byli by snad pro něj nadšeni! Ale ských professorů náboženství, konané
takto, v náboženství katolickém, — páchne dne 18. října. — Přítomni byli pánové:
klerikalismem!
Můller, Kocmich, Šprongl, Trnka, Žák, Orel,
Je to věru podívaná »pro bohy:, kterak Verich, Dr.' Farský, Soldát, Matějka (z Be
rouna) a Petr.
v novinářskémsouboji »Národm'ch Listů:
Valnou hromadou, dne 12. září v Praze
s » sem., svobodomyslni členové zemské
školní rady, redaktor p. Anýž a školní rada, konanou, bylo usneseno vypracovati nové
prof. Metelka nechtí s pravdou ven a bojí memorandum a domáhati se skrze poslance
se vypoěísti ony věcné důvody, na jichž říšské rady, aby novým usnesením podle

.
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analogie škol průmyslových léta před appro A příklad učitelů musí trvati déle nežli po
dobu školní. Všechny rodiny mají stejné
bací v duchovní správě strávená do osmi
let byla do státní služby počítána. —Sekce
pra'vo dítky ve své víře vychovávati, a vše
usnáší se vyžádati si na ústředí zprávy, kdy chny dítky mají též právo poznati všechny
jim příslušná akce bude zahájena, aby pa ony idey, mezi nimiž později samy mají si
rallelně s ní i česká sekce učinila vhodná _voliti.' Proto je úkolem učitele při vy
opatření u vlivných činitelů, jí přístupných.
učování morálky vštěpo'vati žákům úctu
List p. koli. Svatušky z Plzně byl vzat na k víře, v níž byli vychováni. a zcela ne
vědomí a bude jeho rady ve vhodný čas stranně před nimi vysvětlovati jak události tak
použito. — K dopisu p.“ prof. Eliáška bylo idey, na nichž jednou sami mají si založiti
usneseno pány, jichž se věc týká, soukro svůj názor . . Ale má snad proto jeho ústa býti
mými dopisy na obsah listu p.prof. Eliáška uzavřena, tak že nesmí vysloviti své mí
upozorniti. — Sdělen byl list nejd. k. a. nění o politice, filosofii a společnosti? To
konsistoře stran velikonočních exercicií, po bylo by právě tak nespravedlivo jako ne
kud by s nimi kollidovala diVadelní před— možno. Žádám pouze na učiteli, aby vždy
.stavení studentská. ——Sekce usnesla se
a všude toho si byl vědom, že náleží své
jednomyslně,_ aby p. prof. Orloví vzdán
škole nebo lycaeu, a má úlohu dítky růz
byl dík za obětavost, s jakou o prázdni ného stavu a různé víry vyučovati. A jestli
nách podjal se cvičení sborů. jeho žactvem mi někdo namítá, že tím iestjeho svoboda velmi
na valné hromadě přednesených.
omezena, pak mu odpovídám: Nelze jinak.
Aby dostalo se pánům katechetům spo Žádný učitel nesmí ku vlastní škodě mimo
lehlivého vodítka, jaké knihy by měli do svůj úřad tak si počínati, aby otřásl dů
žákovských knihoven navrhovati, uvolil se věrou lidí, kteří mu své dítky svěřili. A cí
prof. Miiller uveřejniti ve »Vychovatelic
tí-li kdo toho potřebu, tak bezohledně
seznam některých vhodných knih. Ježto pak své mínění projevovali a tak se chovati,
aspoň relativní úplnosti takového seznamu jako by nebyl žádnými ohledy vázán,
lze docíliti jen součinnosti všech pánů ka pak má se také odpoutali od svého
techetů, žádají se tito, aby příslušné návrhy
úřadu a státi se svobodným občanem,
rovněž ve >Vychovatelic oznamovali.
poněvadž ten, kdo veřejný úřad zastává,
Přihlášky ke členství české sekce buďtež musí všeho se odříci, co by jeho úřadu
činěny sekci. Poněvadž vyzvání a upomínky,
bylo na újmu. On sám musí si tuto sebe—
kázeň uložiti. Členové university již dávno
z ústředí vídeňského přímo pánům kateche
tům zasílané, působí zmatek, bylo usne .to pociťovali, a nečinili z toho dalších dů
seno požádati ústředí, aby vyzvání ta činilo sledků. V řídkých případech však, kdy ten
vždycky jen prostřednictvím sekce. —
či onen na tento moudrý obyčej zapomněl,
Jednatel Lub. Petr.
má vláda za povinnost chrániti — nikoli
Waldeck-Rousseau o učitelích. — některou theorii nebo system, ale vyšší
Liberální tento francouzský státník se svých zájmy svých universit.:
-Memoirechc píše o učitelstvu a veřejných
K tomuto názoru o učitelích &professorech
úřednících vůbec, tato pamětihodná slova:
na našich školách máme my ještě daleko.
Ethické hnutí, které se chtělo obejití
»Oné absolutní svobody, která nás činí zod
povědnými jediné vlastnímu svědomí, ne při pěstění mravouky bez náboženství a ší
požívá žádný státní úředník. Úřad, který za řilo se vítězně po všech kulturních státech,
stává, ukládá mu též jiste povinnosti pro po svých zkušenostech stalo se skromnějším
jeho chování mimoúřední. On musí míti a opatrnějším. Přední jeho pěstitelé brzo
stálý zřetel na stát a jeho správu, v jichž poznali, že zavrhujíce náboženský základ,
službách se nalézá. Tak na př. praefekt stavějí na písku. Fr. W. Forster, professor
musí daleko více nežli jiný občan anebo na polytechnice curyšské, již před léty změnil
úředník si ukládati jistou reservu v otázkách svůj názor aje nyní nejpilnějším horlitelem
politických; linanční úředník nesmí vésti .pro náboženský podklad ethiky. A druhý
tak přepychový život, jako nějaký bankéř. sloup ethického hnutí, A. Forel, upřímně
A tak i učitel není tak volným mimo školu doznává: >Pouhá ethická kultura zjednala
a nesmí tak po skončeném vyučování si sice duchu lidskému volnou cestu, ale srdci
vésti, jako by již ani učitelem nebyl. Neboť nedala žádné potravy, kdežto náboženství
jeho úřad ukládá mu za povinnost nejenom citu člověka hlavně v těžkých dobách skytá
učiti, ale i dávati dobrý příklad. Děti umějí útěchu a poučení.: Tak nejlépe svědčí, že
velmi dobře pozorovati; měst, kde učitel ethika, která citu lidskému ničeho nepo
r.
v davu obyvatelstva se ztrácí. je málo. skytuje, ztratila právo na. existenci.
l'alhrhuraa drn-tn Vlut v Prue.

ČÍSLO 22.

v PRAZE, dne 15. listopadu 1911.
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Státní charita a láska k bližnímu. — Monismus. _Akce Ústředníhospolku rakouských středoškolských
profossorů náboženství v příčině započítání let před ustanovením po státní služby pozbytých. —
Kostelní zpěv na středních školách. — Feuilleton: Galanthomme, gentleman a světec. -— Směs. —
Literatura.

Statní charita a láska k bližnímu.
(Podává prot. Dr. Lub. Petr.)

Elsa Hasse-ová uveřejnila pod tímto titulem několik pěkných myšlenek
a nových hledisek v červencovém čísle »Hochlanduc. Jsa přesvědčen. že článek
má všechny vlastnosti, aby vzbudil i širší zájem, podávám tu hlavní jeho myšlenky
& vývody.

Zdá se být paradoxním, že čím hromadněji lidé žijí, tím víc se sobě 04
cizují. Stačí však jen povrchní pohled do velikých měst,abychom se přesvědčili, že
zdánlivé pnradoxon jest smutnou pravdou. Příčinu toho jest snadno najíti:
do velkoměst nastěhuje se pravá lidskost.
Jindřich I., zakladatel měst, musil každého devátého muže nutitil aby se
do města nastěhoval. Od těch dob však, co město modla'm “zlata, požitku a úspěchu
staví oltáře ve všech ulicích, hrne se do měst tak silný proud, že to dává podnět
k obavám a vážným přemýšlením. Pozorujeme, jak houstne množství lidí, po
zbožňovaných statcích ruce vztahujících, jak zúžují se plochy pro sobectví
iednotlivcovo, & jak se sobectví to, aby se uplatnilo & proniklo, denně přiostřuje,
jak se k bližnímu nepřátelsky utváří a z lidí pořád činí větší soupeře.
V závodním shoně po zlatě rozšířila se propast mezi silnými a chytrými

na jedné straně a mezi slabými a neschopnými na straně druhé, nebot slabí a ne
schopní ve velikém městě mnohem rychleji podléhají. Ve shoně po požitku zaběhli
pošetilci a slaboši do končin hrubosti a nouze; ve shoně po úspěchu stala se
hybnou silou lež, počítající s bezsoudností davu a rozpoutávajici nízké vášně
lidové. Takovým duchovně-mravním ochuzením širokých vrstev přiostříly se
vnitřní i vnější protivy a utvořily se sociální spodiny, v nichž prochází se sobectví.
Poměr k bližnímu ustoupil poměru k velkoměstu, jež přitohujíc k sobě lidský
materiál, tím účinněji přisluhuje ziskuchtivosti, požitkářství a ctižádosti; jet
živítelem, ubytovatelem, obveselovatelem a opatřovatelem cti a hodností. *
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lak dějiny velkoměsta jsou nejúžeji spojeny s dějinami sobectví, jež spolu
s městy roste a nejrůznějšími způsoby, v tisicerém přestrojení se uplatňuje.
Způsobilo lhostejnost a nevšimavost, s jakou lidé ve velkých městech mimo sebe
chodí, zrušilo pojem starého sousedství, odcizilo si lidi, po stech do domu na
pěchované, a odsoudilo celé vrstvy lidu k zanedbání a zapomnění. Stalo se
štvoucí silou v konkurrenčnim zápase, rozdvojilo zaměstnatele a dělníky, uvolnilo
rodinu a patriarchální poměry lidi, proměnilo osobní vztahy v neosobní, a uložilo
se jako studená věcnost do pracovních smluv. Způsobilo přepych, drahotu, nouzi,
napialo přespříliš žádost a potřebu výdělku, rozehnalo rodiny a zavedlo do nej
užších styků asvazků roztřídění zájmové. Zbavujíc člověka vyšších pocitů lásky
a zaměňujíc je pocity nedůtklivosti, ješitnosti, nedůvěry, náruživostí, stalo se
ipříčinou nervosního vidění jen sebe sama a chtění jen sebe sama, příčinou
názoru, že každý jest jen sám sobě bližním a po jiných že mu nic není.
Když tento názor v rozpadávajícim se tělese společenst
začal býti ne—
bezpečným, zavola'n byl ku pomoci stát. Co sobectví slabým jednotlivcům vzalo
a oč lidé silou poměrů, průmyslovým rozvojem, hospodářskou úpravou zájmovou.
drahotou, úbytkem šetrností přišli, to prostředkovánim a nařízeními měl nahraditi
stát a předejití tak zlým následkům zjednotlivěni lidstva. V život začínaly vcházeti
různé zákony, poskytující ochranu starým, invalidům, dětem, šestinedělkám,
zřizující pokladny nemocenské, úrazové atd. Charita byla sestátněna; zůstavena
sta'tu jako nejpovolanějšímu pomocníku, jenž má moc každého svého příslušníka
k příspěvkové povinnosti přiměti. Státní charita projevuje se arci neosobně, věcně,
bezúčastně, ale nedá se jí upříti, že oprávněným přáním vyhovuje a blaho lidu
podporuje.
Sestátněním charity bylo privátní charitě ulehčeno. Povinnosti lásky k bližnímu
převzal stát, a kdo tim získává, jest zase sobectví. Obeznalí znají svůj zájem
v této státní péči a platí jej, bezmyšlénkovití pociťují jen nátlak, nutnost; jedni
zapravuií svou daň lhostejné, druzí neochotně.

Charita ve formě daní a poplatků jest si již sotva podobna a přestoupila
ze sboru ctností do sféry občanských povinností. Z duševní práce zbylo pouhé
podání ruky. Stát uzákonil tuto pomoc a učinil z ní právo a povinnost; budíti
vyšší city povinnostní, budití cit lásky k bližnímu není v jeho moci. Tak přes
všechny dobré úmysly sesta'tnění charity znamená úbytek osobního života.
5 ubývající činností osobní ubývá í citová vřelost; kde člověk jest zbaven po
vinnosti vmýšleti se v poměry a duševní stavy chudších bližních, tam zmenšuje
se porozumění pro potřeby, pro tíseň bližního.
A proto necht stát svými prostředky moci si plnění povinností charity jakkoli
vynucuje a k němu dohlédá, církvi vždy ještě zbude velikéa důležité pole činnosti:
plnění této povinnosti z vnitřka oživovati a produševňovati, ala charita nebyla
konána bez srdce, jen rukou, jen jako občanská nutnost.
Právě proto, že stát ke své dobročinné péči potřebuje především platících
rukou, musí křesťanské svědomí hlasitěji a hlasitěji připomínali, čím jsou si duše
povinny navzajem. Abychom potírali lhostejnost, hlavně po městech obcházeiíci,
lhostejnost, již člověk přes všechen svůj podíl ve státní pomocné činnosti
socialni vůči bližnímu projevuje, potřebujeme nutně charity smýšlení, již nám
nemůže dáti žádny sebe humánější sta't, nýbrž jen náboženství.
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Kdybychom měli jen socialistický stát a žádnou křesťanskou církev, došlo
by k tomu, že by stát přes všecku svou činnost ochrannou a pomocnou, vy
chovával nejbezcitnější lidi. Vždyť o tom často čitáváme v popisech ideálního
státu budoucnosti. Péče o všechny příslušníky, iojejich zábavu, volba povolání,
rozdělení práce, i výchova nemluvňat, všechno bude zůstaveno státu, jenž pře
vzaté povinností lásky většinou bez lásky, placenými zřízencifvykonává.
A tak již dnešní státní charita, v těch mezích, v nichž jest wkonáuána,
potřebuje zunitemění :; produševnění. — Produševnéní povinnosti lásky, charita
smýšlení, v čem však spočívá? Z čeho pak vyplývá? Z křesťanského cítění, jež se
hluboko do člověka vmýšlí, ale nepřestává na pouhé lidskosti, nýbrž přes člověka
vzhůru, k nejvyšší bytosti se povznáši. Jak člověk o člověku smýšlí, na tam
všechno záleží: v rodinném životě, v povolání, v ruchu měst, v činnosti stran,
v politice, v národním i náboženském životě. Povrchnim posuzováním člověka
projevuje se sobecká omezenost naší doby, nelaskavým myšlenimjejí bezbožnost.
Kdysi plakal Ježíš nad Jerusalemem, nad všemi dušemi, jež nechápaly onoho
jediného, jehož jest potřebí; jež nechtěly poznati, že jsou z Boha zrození a bratři.
Plakal nad největším neštěstím velikých měst, že Bůh v tolikerých ulicích,
domech a v tak hustém množství lidí jest cizincem.
"
Jakým způsobem může však býti Bůh do velkoměsta, do smýšlení mnohých
uveden? Jako láska, přivykáním vážnosti, shovívavosti. láskyplnému myšleni —
neboť jen láskou bude Bůh oživen a i nevěřícím učiněn věrohodným. Čím jsme
Bohu blíž, tím laskavěji smýšlíme o člověku.
Jest arci pravda, že i z kruhů křesťanství vzdálených vyšla leckteré. účinná
hnutí pomocná. Ale jsou to jen dobře míněné pokusy myšlení lidské pozvednouti
nad meze sobectví a lhostejnosti; pokusy, jež obracejí se k vrtkavé blahovolnosti
jednotlivců nebo korporací, ale blahovolnost tu nestaví na závazný základ pevného
& náboženského

názoru na člověka.

(Dokončení)

Monismus.
Napsal V. HRUDKA, katecheta.

(Dokončení.)

Ani idea tragického není měřítkem mravnosti. Nebylo by tragické, spíše
směšné, jestliže by byl Bůh stvořil svět, a celé to ohromné dílo nebylo by ničím
více nežli zločinem, a jehož úkolem by bylo, aby hloupost stvoření byla odčiněna.
Vždyť dle Hartmanna i Schopenhauera je svět jen jakýsi špatný a nepodařený vtipi
Již staří národové, i Židé \) Starém zákoně, znali tento zákonný řád přírody,
a modlitby jejich, právě jako modlitby naše, nežádají zvrácení celého řádu i po
řádku světového pro náš osobní prospěch a blaho, nýbrž uplatnění řádu milosti
a lásky, aby věčná a všemohoucí Bytost upravila náš často trpký osud také
dle zákonů, avšak své lásky. V modlitbě nechceme rušení přírody, nýbrž něco
nadpřirodního, nadpřirozeného, uskutečnění oné bohatosti štěstí a milosti, jež
již existovala v původním Božím pla'nu světa.
1 zázraky jsou možný v theismu, poněvadž Bůh“ stejně zachovává svět,
i když někde v speciálním případě některého nosiče změní. Zázrak se neobrac
proti zákonu, nýbrž v daném případě změní poměry té neb oné věci. Změníjejí
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závislost v pořádku věcí, takže se obyčejně očekávaný výsledek neuskuteční.
Křesťanství však nikdy se nespoléhalo pouze na modlitbu a zázraky, nýbrž
vždy zdůrazňovala povinnost ku práci. Starověk měl otroky; tudíž práce byla
nečestná. Křesťanství vždy uznávalo, že jen horlivou činností duševní a tělesnou
přivodí se zdokonalení člověka.
Tyto předhůzky monistů, jež vytýkají křesťanství, nejsou tudíž oprávněny.
Monisté nepřesně si též vykládají poměr mezi Bohem a světem 'ukřest'anstm'.
V křesťanství neexistuje dualismus, jako by snad Bůh a příroda byly dva rovno
cenní či nerovnocenní činitelé. Každé přirovnání pokulhává., vyjadřujeme-li poměr
a vztah světa k Bohu. Toho je si vědomo křesťanství lépe nežli monismus
kteréhokoli druhu. Monismus dí: »Chci a pátrám po původu věcí, chci znát onu
závratnou hloubku věcí a světa, a nestačí mi pouhý zevnější Bůh, působící
z dálky jako nějaký náraz. Oduševněni světa a všech věcí jest podkladem všeho
našeho moderního umění.: Tak monismus.
Ale takto si křesťané nikdy nevykládali jsoucnost Boží. Za všechny dlouhé
výklady stačí uvésti sv. Pavla, tedy pramen i Starodávný k důkazu, že v křesťanství
vždy toto lepší poznání trvalo hned od počátku, a že se k němu nedopracovalo
vývojem, ——a zároveň i pramen autoritativní, bez výminky ode všech uznaný.
On dí: »V Bohu jsme, žijeme, hýba'me se.: Z něho, v něm a k němu všechny
věci. Boží láska jest jediný původ všeho jsoucna. Již 31).Augustin vyjádřil
jednotu příčinnosti v přírodě a sice způsobem tak ťrapantním, že div neobětoval
svobodu tvorů. »l svoboda stvoření-, jak praví Kže/l, »hrozí padnouti za obět

jednotnosti systému.:
Ale dění přírodní není tak lehce pochopitelno. Nejen víra, nýbrž i příroda
má svá tajemství. Theologové mnoho přemýšleli, jak srovnati s touto láskou
Boží praedestinaci, a jak možno vyložiti při všemohoucnosti Boží lidskou svobodu
& příčetnost. Tak zvaná jednotnost přírodního dění vždy zaměstnávala theology.
Molina uznával jen spolupůsobení Boží s činností lidskou, avšak hlouběji pro
nikal sv. Zomáš. K vykonání dobrého potřebuje individuum impulsu od Boha,
takže provedení dobrého jest jen následek působení milosti; zlé jest jen při
puštěno, a v boji se zlem dobro vynikne a uplatní se.
Theologové praví. že Bůh tak působí ve všem, že by vše ihned sřítilo se
v niveč, kdyby odvrátil od světa svou vše zachovávající ruku.
V Bohu je jednota, a venku různost zjevů. Jen v Bohu jest mysliti a chtíti
totéž, dle jednotného plánu stvořen jest vesmír; monism však hleda původ světa
v pošetilých, bezvědomých silách a proto i život k ničemu nepřivádí. Nač tedy
bezúčelně strádati? Proto Hartmann a jiní důsledně staví ideu proti vůli, vůli
proti idei, a chtějí přerušiti nešťastné stvoření a usilují o zničení světa. Tento
monism ovšem jest důkladným dualismem! Co však nám platen takový Bůh,
jenž sám má býti vykoupen, sám naší pomoci potřebuje?
Právě v křesťanském theismu má individuum cenu a význam pro umění
i pro veškeru kulturu. U Hegela jest jednota Boha a člověkapřehnána. Taková
jednota existuje jen v Bohočlověku, v Synu Božím, Spasiteli. Podle monistů je
osobnost sa'm princip tělesný i duševní, ale sami dí, že tělo jest jenom shluk
atomů, duše soubor zjevů duševních. Nuže, co tedy v člověku vlastně je primér
ního, absolutního? Clověk — nic více než pseudosubstance, odlitek individuelní
duše, absuakce zase jiné abstrakce, obraz obrazu.
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Než všechny moderni námahy jsou marny. Exakmí, speciální vědy ne
poskytují tolik prdemiss, aby jednotný princip na jejich základě bylo možno
zbudovali, iy nejduchaplnější hypothesy jsou jen dočasné pomůcky z nouze. Ač si
přírodu podmaňujeme a ona nam skutečně slouži, naše potřeby ukájí, přece jsme
jen její části, a ona mistruje nás, nikoli my ji, ona není naším dílem ani plodem;
z ní se pouze učíme.
Můžeme tento nám neukončitelný celek vesmíru chápati jako jednotu všeho,
ale té jednoty nabývá jen stvořitelskou činností Boží. Svět v sobě zahrnuje
rozmanitost relativně samostatných bytostí, svět jest jenjevem božského působení,
v něm se uskutečnuje jednotný božský plán, svět jest jev Boží slávy a vše
mohoucnosti, Stvořen ku blahu tvorů, jež cile dospívají ovšem často »per ardua
ad astra.: Bůh jest jednota a cíl stvoření, on jest jádro i zřídlo všech dokonalostí,
on jest svatý i milosrdný, i když připouští zlo člověku; bez boje proti hříchu
není ctností, ale Bůh jest nekonečně povznesen nad naše slabosti a nedokonalosti.
Jedině v něm chápeme vesmír jako celek, jedině v něm vidíme smysl, cíl, určení,
poslání, význam vesmíru i individua. On jest klíčem veškerého přírodního dění.
Moderni odborníci ve fllosollí chovají se k monismu zdrželivě, spíše se kloní
k dualismu a relativismu.
Theismus, a zvláště křesťanství má nekonečně předností před monismcm,
vedle filosofie má rovnocenného činitele — mystiku. Nemluví jen k rozumu, nýbrž
i k srdci. Přes všechno využiti sil přírodních člověk přece potřebuje omilostnění.
touží po smíru, po útěše, po úlevě a jeho rozpálené skráně neutiši moderní
monism, dílo pýchy a troufalosti, nýbrž víra, která mluví k chladnému rozumu
a k citlivému srdci, vím — dílo pokory. Ať si namlouvají a lhou moderní lidé
v salonech i v literatuře, přece v nestřežených chvilkách jako umdlené duše
vyznávají: kdo se ponižuie, bude povýšen, ale kdo zvracuje vše cítění a mysl
člověka (jakož právě činí monisté), bude zahanben.

Akce Ústředního spolku rakouských středoškolských profesorů nábožen
ství v příčině započítání let před ustanovením do státní služby pozbytých
Sděluje prof. Dr LUBOMÍR PETR.

Ústřední spolek rakouských středoškolskýcn profesorů náboženství usnesl
se na své valné schůzí v Praze dne 12. září t. r. konané, aby spolek cestou par
lamentní domáhal se větších výhod v započítávání pozbytých let do pense a do
pětiletých přídavků.
Doporučeno bylo voliticestu parlamentní proto, že ministertvo, držíc se do
slovného znění zákona ze dne 24. února 1907, započítávalo podle určitého klíče
1. jen léta po approbaci, 2. v učitelské činnosti pozbytá, ato 3. jen do pětiletých
přídavků, nikoli však do pense, 4. až do výměry osmi let.
Výsledkem tohoto usnesení valné schůze jest memorandum, jež tu v českém
překladě otiskujeme:

Slovutný pane říšský poslanče!
Spolek katolických učitelů náboženství na středních školách rakouských před
ložil vysokému c. k. ministerstvu kultu a vyučování memorandum, týkající se za
počítání doby v duchovní správě strávené do pense a kvinkvenálek až do výměry
osmi let.
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Memorandum má tento obsah :
Dle 5 9. zákona ze dne 24. února 1907 ř. z. čís. 55 byly platy nábožen
ských učitelů na středních školách tak upraveny, aby učitelům skutečným, jakož
i učitelům zmíněným v 5 4. zákona ze dne 19. září 1898 ř. z. č. 178, ona slu
žební doba, již po dosažené úplné způsobilosti pro učitelský úřad na gymnasiích,
reálkách a jako supplentí na státní škole střední, buď před nebo po začátku plat
nosti tohoto zákona strávili, (resp. při supplování v 9 4. zmíněném), započítána
byla do stabílisace a pětiletých přídavků v nejvyšší výměře osmi let.
Jedinou možnost započítánítěchto let i osobám duchovním, po úplné approbaci na
střední škole ještě neustanoveným, poskytoval % 9. zmíněného zákona z 24.února
1907, jenž praví: »zda a pokud mimo hořejší případy činnost v úřadě učitelském
po dosažené úplné approbaci pro střední školy do stabilisace a'k přiznání pětiletých
přídavků může býti započtena ustanovuje ministr kultu a vyučováníc. Toto“zákonné
ustanovení bylo vysokým c. k. ministerstvem zajisté blahovolně prováděno; byl
však dle doslovného znění zákona jeň k duchovním v učitelském úřadě činným
zřetel vzat, a jím dle určitého klíče jen díl let v učitelském úřadě strávených za
počítán.
Ale učitel náboženství na středních školách není svým žákům jen učitelem,
nýbrž i duchovním správcem a vyučování náboženství není než části tohoto úřadu
duchovní jeho správy. Tím liší se podstatně učitel náboženství od ostatních svých
kollegů na ústavě. Učiteli náboženství dle platných ustanovení náleží konati žactvu
bohoslužbu z exhorty a mše sv. záležející a udělovati jim svátostí. Právě z toho
vzniká velmi mnohým učitelům náboženství větší povinnost, tím tíživější, že učitel
náboženství nemá za celý týden jediného dne volného.
V kruzích náboženských učitelů na středních školách jest proto těžce pocito
váno, že 5 9. al. 2 při započítávání určitých let před definitivním ustanovením
všímá si jen činnosti v úřadě učitelském, kdežto k činnosti v duchovní správě
zřetele nebéře.

Právě tento dvojí úkol učitele a duchovního správce při střední škole způ
sobuje, že absolvent theologické fakulty teprv po létech může na to pomýšleti, aby
dosáhl approbace pro učitelský úřad na školách středních. Neboť způsobilost k vy
učování středoškolského žactva a způsobilost k duchovní správě jeho nedosahuje se
týmž způsobem. Nadaný absolvent theologické fakulty může se po jednom nebo
dvou létech státi způsobilým přednášeli obsah katolického učení, ale způsobilost
k úřadu duchovního spravce, vychovatele a rádce mládeže není tím ještě daleko
dána. Duchovní správa jest uměním, jež lze si jen nepřetržitým dlouhým cvikem
osvojili a zdokonaliti. Tím se vysvětluje. proč duchovní teprv po létech k svému
ustanovení na školách středních dospívá. Zvláště v diececích, v nichž jest jen
několik středních škol, bývají výhradně jen starší kněží k tomuto úřadu dosazováni.
Tato nevýhoda pozdního ustanovení zvláště stíhá české katechety středoškol
ské, kteří zpravidla až ve věku pokročilejším do státní služby jsou ustanovováni, a
všech téměř let před svým státním ustanovením v duchovní správě strávených jak
pro pensi tak pro kvínkvenálky pozbývají.
Uznávajíce závažnost tohoto důvodu, usnesly se různé sněmy zemské zapo
čítatí katechelům škol měšťanských do jejich služebních let učítelskýchí část doby,
v duchovní správě strávené. Nejblahoskloněji zachoval se v té příčině zemský sněm
dolnorakouský, jenž uzákoníl, aby katechetům škol měšťanských do služební doby
učitelské započítána byla všechna léta kněžské jejich činnosti.
Jest tudíž spravedlivo, aby katechetům středoškolským doba před jejich deti
nitivním ustanovením v duchovní správě strávená aspoň dle analogie € 20. ze dne
24. února 1907 do služebních let byla započítána. š 20. ustanovuje totiž, že učí
telům všech tříd hodnostních na školách průmyslových při jmenování, nebo po pří—
slušné jejich uspokojivé činnosti na těchto školách, některá doba vjejich technické,
umělecké nebo průmyslové praxi nebo v úřadě učitelském strávená . . . do pense,
resp. do jejich tří- a pětiletých přídavků jako doba služební do výměry 8 let . . .
započítána býti může.
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Podepsaní dovolují si tudíž žádati Vás, slovutný pane poslanče, za Vaše
laskavé přispění, aby při projednávání úpravy platů c. k. státních úředníků v po
slanecké sněmovně tento návrh přijetí došel:
»Deflnitivně ustanoveným učitelům náboženství budiž do výměry 8 let doba
v duchovní správě (farní, nemocniční nebo konviktnl) nebo v úřadě učitelském strá
vená, počítajíc v to již léta dle 5 9. a 10. zák. ze dne 24. února 1907 ř. z. č. 55
započítatelná, do pense, resp. do pětiletých přídavků jako učitelská doba služební
započítána.
Za ochotně přispění předem díky vzdávajíce, znamenají se za spolek katoli
ckých učitelů náboženství při rakouských školách středních nejoddanější

Dr.Leopold Krebs,
c. k. profesor, jednatel.

Msgr. Josef Wolný,
c. k. profesor, starosta.

Do věcí zasvěcený čtenář všiml si zajisté, že memorandum mlčením obchází
moment dosažené úplné approbace. Docela správně. Požadavek, aby za úplnou
approbaci prohlášeno bylo absolvované studium theologické. byl by zbytečně
akci komplikoval a byl by naději v úspěch spíše vzdaloval než přibližoval. Me
morandum posunulo těžiště jinam. Nežádá, než aby slova 5 9. citovaného zá
kona: »zda a pokud mimo hořejší případy činnostvúřádě učitelském po dosažené
úplné approbáci pro střední školy do stabílisace a k přiznání pětiletých přídavků
může býti započtena, ustanovjue ministr kultu a vyučování: zaměněna byla
v slova: »Deůnitívně ustanoveným učitelům náboženství budiž do výměry 8 let
doba v duchovní správě nebo v úřadě učitelském strávená . . . do pense, resp. do
pětiletých přídavků jako učitelská doba služební započítána..
Memorandum tímto návrhem chce docíliti: 1. aby léta tímto způsobem do
stability započítaná, počítána byla i do pense, 2. aby vzat byl zřetel i k létům
v duchovní správě prožítým bez ohledu na to, kdy docíleno úplné approbace pro
střední školy. Ale arci jen do výměry osmi let.
Memorandum provádí důkaz, že činnost v duchovní správě jest důležitou částí
průpravy k náležitému úřadu učitele a vychovatele mládeže středoškolské, za tím
účelem, aby získalo zákonem uznaný podklad pro analogii jeho postavení 5 po
stavením učitele na školách průmyslových. Byl-lí tento důkaz zákonem uznán,
pak nezáleží na roku approbace, nýbrž pak může býti na katechety středoškol
ské prostě applikován % 20. zákona ze dne 24 února, ustanovující, že učitelům
na školách průmyslových některá doba v jejich technické, umělecké nebo průmy
slové prací nebo v úřadě učitelském strávená . . . do peuse, resp. do jejich pěti
letých přídavků jako učitelská doba služební do výměry 8 let . . . započítána
býti může. Duchovní správa tot mutatis mutandís — ona technická a umělecká
praxe učitelů školy průmyslové.
Z téhož důvodu přestalo memorandum i na osmi létech nejvyšší výměry.
Přestupovatí toto maximum znamenalo by opouštěti analogii % 20. a předpoklá—
dalo by nutnost jiného odůvodnění. Ostatně za nynějších poměrů finančních a
při šetrnosti, jíž ministerstvo íinancí všude až úzkostlivě osvědčuje, měl by větší
požadavek praskrovnou naději v uskutečnění, a obávám se jen. aby tomuto mému
mínění nebylo dáno za pravdu faktem, že i skromný požadavek memoranda byl
pokládán

za příliš veliký.

_

—:_.:

Konečný návrh memoranda v německém textě zní: »Den [dennitiven Reli
ionslehrern an staatlichen Mittelschulen ist bei der Ernennung die in _der Seel
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sorge (Pfarr-, Kranken- oder Konviktsseelsorge) oder im Lehrberuíe zugebrachte
Zeit, einschliesslich . . . ., tůr die seinerzeitige Pensionirung, beziehungsweise túr
den Bezug von Quinquennalzulagen als lehramtliche Dienstzeit, bis zum Aus
masse von 8 Jahren in Anrechnung zu bringen.cV českém překladě memoranda
byla slova »při jmenování., bei der Ernennung, úmyslně vypuštěna. Ministerstvo
ňnancí přidržujíc se slova »při jmenování-, mohlo by totiž výhody navrženého
zákona přiznávati jen do budoucna, při jmenování toho kterého kandidáta deň
nitivním učitelem náboženství. Upozornil jsem obratem pošty předsedu Msgre.
Volného na toto nebezpečí a žádal jsem ho, aby v návrhu použito bylo těchže
slov, jakých užito jest v 5 20: vpři jmenování nebo po příslušné uspokojivé je
jich činnosti na těchto (středních) školách.< Na memorandu již c. k. ministerstvu
předloženém a poslancům rozeslaném nedala se již arci tato pozměna provésti.
Spolek může však žadati parlamentní výbor, jemuž memorandum bude přikázáno,
aby zmíněná slova dodatečně do návrhu pojal. Písemně upozornil jsem nato i po
slance Dra Stefana, jenž dle zprávy Msgra Volného projevil ochotu, v parla—
mentě k návrhu promluviti.
Jest známo z dosavadní praxe c. k. ministerstva, že volnosti přiznání plné
osmileté týměry použilo jen v málokterých případech. Upozornil jsem řečeného
poslance a ústřední spolek vídeňský i na to, a požádal jsem oba, aby snažili se
c. k. ministerstvo ke štědřejšímu použítí jeho prava pohnouti.
Česká sekce opatřila český překlad memoranda a rozeslala jej českým říš
ským-poslancům, jimž z ústředí německý text byl rovněž zaslán. Poslanci jed
notlivým politickým stranám v čele stojíci byli z české sekce kromě toho zvláštními
dopisy o věci šíře instruováni a za podporu požádáni. Zejména bylo na to po
ukázána, že dosavadní praxí velmi trpí obzvláště čeští professoři náboženství,
ježto mimo svoji vínu bývají skorem na veskrz až v pokročilejším věku do státní
služby ustanovováni.
Týdenní pausy v zasedání říšské rady použito bylo ik tomu, že některým
Vlivným poslancům v Praze meškajícím učiněna byla z české sekce osobní ná
vštěva, aby k podpoře našeho požadavku byli tím jistěji získání.
Předseda českého poslaneckého klubu uznal spravedlnost našeho požadavku,
byl v upřímný údiv uveden, když slyšel jména čtyřicetipětiletých středoškolských
katechetů s jedinou teprv kvinkvenálkou, a slíbiv ochotně svou pomoc, sdělil
nám, že žádost naši přikáže úřednickému výboru. “vyslovil pochybnost. že bude
návrh náš s drahotním přídavkem projednáván, ujistil nás však, že otázka postu
pových poměrů státního úřednictva, jejíž řešení stává se den ke dni naléhavějši,
bude velmi brzo v parlamentě projednávána a upravena, a že úpravou tou bude
i náš požadavek bezděky řešen, to tím spíše, že obdobnou křivdou stíženi jsou
i státní úředníci některých jiných oborů, jichž spravedlivé požadavky spolu s na
šími budou uváženy.

Kostelní zpěv na. středních školách.
_

(Na valné schůzí Ústředního spolku středoškolských učitelů náboženství přednesl
prot. DOBROSLAV OREL) (Pokračování)

2. Tímto posledním dodatkem dává se řediteli právo, aby za příčinou cvičení
kostelních písní nařídil občas i nezpěvákům, aby se dostavili do hodiny zpěvní.
Jinými slovy: může sezvati všechny katolické _žáký celého ústavu ke společnému
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cvičení, jako se to na některých ústavech děje, a je přímo nařízeno ke cvičení

rakouské hymny.
Než toto společné cvičení všech žáků ústavu dle mé zkušenosti nevede
k žádoucímu cíli. Není místnosti příhodné, nelze někdy 'udržeti kázeň a žáci
neradi pracují »přes čas.:
Navrhoval bych místo tohoto společného cvičení jiný způsob, mnohem
snadnější a zajisté i dovolený.
Máme jako učitelé náboženství konati se žáky náboženská cvičení, jímž jest
na př. praktické konání modlitby, účast při bohoslužbě, přijímání sv. svátosti a j.
Není zákazu vykonati modlitbu před nebo po vyučování zpěvem, »cantandOc.
»Kdo zpívá, dvakrát se modlíc, dí staré přísloví. Zpívají-li tedy žáci modlitbu,
nic jiného nekonají, než se modlí, což činiti jest přikázáno školními zákony.
Příklad zpívané modlitby jest na př. derávas Maria. dle »Oltáře. (Cantus
ňrmus jest ode mne.) Radim, aby modlitba byla zpívaná pouze v hodinách ná—
boženství nebo zpěvu; jindy by z toho mohla vzniknouti karrikatura. (Přítomný
sbor zazpíval unisono: »Zdrávas Maria-.)
Pěkným dojmem působí, když ministrant před sv. přijímáním žáků u oltáře
zpívá za průvodu varhan »Confteorc. Může je zpívati i česky, když druhý
ministrant je po tichu při jeho zpěvu recituje latinsky. (Zapěnoz »Conflteorc.)
3. Při studentských nedělních bohoslužbách se zpívá obyčejně mešní nebo
jiná náboženská píseň v jazyku mateřském.
Budiž zásadou, aby zpívali všichni žáci bez výjimky jednohlasně; eventuelně
v oktávách, když máme na mysli spojení hlasů chlapeckých s mužskými:
Při zpěvu písní bývají různé praktiky. Na některých středních školách
se nechce zpívati zvláště starším studentům, kteří se vymlouvají, že nemají hlasu,
ač na hřišti dovedou svými mohutnými zvuky uvésti při sportu kolemjdoucí
v úžas. Vyhoví se tedy jejich pohodlí, a na kruchtu se skoncentrují jen ti, kteří
si rádi zazpívají. Uznávám, že zpívají »tam tic nahoře pěkně; ale vím, že »ti
dole? mají dlouhou chvíli a vyvádějí pak různé neplechy.
Jest lépe, když zůstanou všichni žáci dole, i zpěvácii nezpěváci. Pro vedení
celého ústavu stačí tři, čtyři dobří a vytrvali zpěváci na kruchtě; ostatní nechť
se umístí dole. Zpěváci dole pak dodávají chuti »nezpěvákůmc, a zpívá tak celý
kostel. Když hned všichni primáni bez rozdílu si zvyknou zpívati, zpívá po létech
i celá oktáva nebo septima.
Nevěřím výmluvě žákově: »Prosím, já nemám hlas.c Již tím, že se hlasitě
omlouvá, vlastně vymlouvá. konstatuje, že jest majitelem hlasu, třebas nevyvinutého
a ke zpěvu méně schopného. Po létech bude nám takový žák vděčen, že jsme ho
přiměli, aby též si zazpíval.
Na základě nesčetných důkazů jest mi zde konstatovati, že neschopnost
ve zpěvu žáků, přicházejících do středních škol zaviňuje, až na výjimečné případy
chorob, obyčejně obecná škola. Jest totiž velmi pohodlno žáku ve zpěvu méně
nadanému zakázati v obecné škole účast na společném zpěvu, aby »prý to
ostatním nekazílc.
„
Dítě to mlčí, hlasivek necvičí a pak na střední škole plačíc se táže, jestli
by mohlo také choditi do zpěvu, když p. učitel mu na obecné škole zpívati
zakázal. Mohu říci ze zkušenosti, že i ten žák, který přišel »s jedním tónem
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v hrdle-, naučil se zpívati, ba byl z něj ve vyšších třídách velmi dobrý zpěvák.
Kde ovšem se jeví menší nadání od Pána Boha, jest třeba žáku i učiteli přidatí
na intensitě práce.
Proto jest možno, aby při bohoslužbách zpívali všichni. Ranní zpěv zjemní
hlas studentský a uschopní ho k modulaci při přednesu. Přestal by nářek na
jednotvárnost přednesu básní, kdyby každý žák zplna srdce i hrdla sí aspoň při
nedělní mši sv. zazpíval.
Pro zpěv lidové kostelní písně jest volití co největší rozmanitost, v pravdě
básnické neb aspoň cenné texty, a pružné, vzlemé melodie beze vší sentimentalíty

a banálnosti.

WWWW

FEUILLETON.

Galanthomme, gentleman a světec.
(Napsal V. STOKLASJ

Zahrnou-li nebesa koho milostí, stane
se z něho světec; má-li kdo zvláštní přízeň
pekla, jest to galamhomme nebo gentle
man. —
Jádro vyloupnuto ne bez obtíží. V krátké
větě lež'í delší přemýšlení. Myšlení jest hořké
jako slupka; — ale jádro postrádá notný
dil sladkosti, podáme-li je komu vyloupnuté.
Výsledek, jehož místo jest na konci, po
stavili jsme v čelo. Antieipace má svůj dů

vod: zde jest jádro hořké a sladké jeho
loupání. Bylo by snad lépe, nechati hořké
věci stranou. Ale zbývá otázka: Co pro
spívá více, zda objevený jed, či vynalezený
lék? Preventivní methoda se velebí. Objevili
jsme jedovaté oříšky!
Těžké obvinění vrháme ve tvář ctihodné
třídě galanthommů. Těžké, ba těžší \'meteno
v líc gcntlemanů. Slůvko těžší jest ošemetné:
znamenat chabost positivu. A positiv jest
skutečně menší komparativu. Titulem ga
lanthomme nepotěšil by se dnes valně ni
kdo, a přece jak velebný byl jeho význam,
kolik vznešených po tomto attributu prahlo!
Slůvko dnes jest symptomem pomíjejicnosti.
Třeba znáti Achilleovy paty hrdinných
termínů, znamenajít deficit. Kdo ma'. zrani
telné misto, není tím, zač se vydává, není
Athanasius.
Galanthomme má zranitelné
místo »dneSc, gentleman »zítrac. Prvý není

dnes, kým býval včera; druhý nebude zítra,
čím je dnes.
Před osmnáctým stoletím platila galant
nost ještě za souhrn rytířského morálního

(Dokončení)

habitu. Zplodila ji, jak známo, sanguínická
Francie v době ženského kultu, a proto byla
něžnost základním jejím tonem. V osm
náctém věku však zvrhl se pojem slova ne
jen ve Francii ale v celé francouzské kul
tuře, což znamená veškeru Evropu. Týž
osud věstíme gentlemanství a to jak z dů
vodu analogie, tak z dlaně terminu samého.
Gentleman narodil se v Anglii, jejíž erb
má vypálený na čele podobně, jako galant
homme nese štít své vlasti na hrudi. Je-lí,
vlastně byl-li. poslední souhrnem ctností
ženských, má býti prvý summou dobroty
mužské. — To by bylo překrásné, kdyby
stávalo nějakých specielně ženských ctností
a mužských. Jelikož však není jedněch ani
druhých, nemůže pro sebe ani ten, ani onen
typ usurpovati přívlastek nesmrtelnosti. U
surpator jest jen celek: zlomek mře, dříve
či později, ale zcela jistě.
Sanguinicka'. Gallie rozžehla světu nád
herný plesový lustr v podobě galanthomma,
a když troubadouři začali opěvovat ethický
výtvor své vlasti, zaslechla ostřejší ucho
v jejich milostných znělkách pohřební nenie,
a bystřejší zrak spatřil, co vidíme dnes
všichni: kterak slavnostní lustr dohořívá v
pusté kryptě. — Hrdina vybil se něhou,
jeho city vyhasly, a don Juan zůstal ne
smrtelným representantem světlé tmy.
Flegmatický Albion, hrdý, postavil si
typ muže v gcntlemanu, a romanciéři nadšeni
jeho krásou a usilující o propagaci zkreslili
jej dnes již tak, že každý průměrný čtenář
znamená tyto anomalie. Gentleman ubíjí se
bezcitností; den jeho smrti nadchází, jet
trefen do zranitelné paty. — -—
Vidíme zajímavou protiváhu dvou zlomků,
upřímnou snahu, leč marnou. Znamenité po

učení, ba více; appelknebesům.

Jen ona

WCHOVATEL

Ročník XXVÍ.

mohla postaviti světu vzor, a přibíti Jméno,
vněmž jest Život, t. j. Nesmrtelnost. Svět
může vztýčiti nové ideály, jiné'vzory, ale
nezbaví růžkův ani nejlepšího svého anděla.
Budou čouhati vždy zpod kadeří rozkošných

SMĚS
Z družstva Vlast. Nejmenovaný vikář
z Cech věnoval družstvu Vlast tisíc korun.
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hlavinek, jako kopyta z manšetuvých kalhot
jeho elegánů. At jest vzorem žena či muž,
cíl bude vždy v lásce či velkostatku; ale do
černého netrefí nikdo. A vtom jest hrozný
smutek i radost zároveň.

pili. A není též důstojné zaručovati si pře
dem, že členové školní komise budou jed
nati jenom o těch žádostech učitelů, kterým
učitelská organisace dá svůj souhlas. r.

Sociální demokracie a katolická

— Dne 29. října oslavil Soc. odbor druž— církev.

stva Vlast památku 201etého svého půso
bení. Celý český nejd. Eptskopát byl při
oslavě té svými delegáty zastoupen &mimo
to přislo 87 písemných blahopřání. Slav
nostní řeč proslovil předseda družstva p.
Tom. Jos. Jiroušek. — V listopadu pořádá
Lit. sekce družstva Vlast dva lit. večery,
oba vnašem domě. První je 19. listopadu
v 5 hodin odpoledne. Řeční: p. Ot. Jakou
bek: o Jos. Kaj. Tylovi a p. Jan Voborský
o Svatopluku Čechovi & Jul. Zeyerovi. —
Druhý je 26. listopadu v 7 hodin večer.
Předseda p. Tom. Jos. Jiroušek rozebere
spisy řeholní sestry a buditelky národa
Marie Antonie. Clenové družstva Vlast, ka
tolických spolků, korporací a organisací a
jimi uvedení hosté mají volný vstup.

Podle vzoru sociálně-demokratic
kého. >Český Učitel: ve svém čísle z 8.
listopadu přináší následující prohlášení:
»Organisovanému učitelstvu! K opěto
vaným stížnostem z kruhů poslaneckých, že
poslanci obtěžováni jsou různými návrhy a
žádostmi jednotlivcův i sborů učitelských,
mnohdy velmi malichernými, znovu velmi
důrazně upozorňujeme, že podobné jednání
jest nepřístojným se stanoviska věcného i
se stanoviska organisační kázně. Kdo mají
nějaká přání nebo návrhy, odnášející se k
úpravě platův, nechť je oznámí písemně své
zemské organisaci, která, jsou-li odůvodnč-_
nými, bude je v poradě s poslanci tlumočiti.
-cnové školské komise sněmovní budou
míti zřetel pouze k návrhům, které jim byly
dodány zemskými organisacemi učitelskými
a osobně jednati budou pouze s designo
vanými jejich zástupci, čímž i vysílání ně

jakých zvláštních deputací jest vyloučeno.
Předsednictvo ZUŠ.
Prohlašujeme toto jednání za násilnické,
poněvadž příčí se svobodě,_učitele nutili,
aby do zemské organisace učitelské vstou

Bývalý předák sociální demokracie
v Bostonu, David Goldstein, napsal tato
pozoruhodná slova: »Je to moje osobní

přesvědčení, kterého jsem nenabyl snad ve
spojení nebo v příslušenství ke katolické
církvi, že v ohledu náboženském točí se boj
kol katolické církve. Ona jest první a jediná
církev, která přijala s odhodlanou myslí vý
zev k boji, který ji od socialismus posmč
chem a s pohanou byl učiněn. Tato církev
jest mezinárodní — lépe řečeno — vše
obecná, a proto také schopna podniknouti
boj s všeobecným nepřítelem. Ale, co jest
ještě důležitější, spočívá na základě pevně
stanoveného náboženského systému, který
jí propůjčuje zcela zvláštní síly k boji proti
úhlavnímu nepříteli. Jest zajisté mnoho lidí.
kteří by se raději podrobili plukům pekel
ným, než aby se musili dívali, jak kato
lická církev odchází vítězně z velikého &
a slavného boje. Mám soucit s lidmi, kteří
tak smýšlejí, neboť jsou omámeni mocí
bludu. Mohou býti jisti, že onoho dne,
kterého by církev katolická musila podleh—
nouti, — kdyby to vůbec bylo možno —-—

zahynula by také ostatní náboženství, sekty
a kulty.< (Socialismus, str. 10. Citováno

z výborného spisu Dr. Viléma Slanga:
Socialismus &křestanství. Z anglického pře

ložil Ferd. Romportl. Vzdělavací knihovna
katolická, svazek SS.)

Nietzsche o náboženství. Svým osu
dem stejně nešťastný jako svými spisy
smutně proslulý hlasatel »nadčlověkac,
Nietzsche, který s velikým sebevědomím
hlásal: »Bůh jest mrtcvl Rozbijte desky
Zákonalc, v lepších chvílích svého přemý
šlení jasně vycitoval, co člověk ztrácí se
ztrátou víry. Napsali takto: »Nikdy víc
se nebudeš modlili, nikdy víc se kořiti, ni
kdy víc v bezměrné důvěře klidně odpočí
vati, odříkáš se, před nejvyšší moudrostí,
nejvyšší dobrotou a nejvyšší moci se za
staviti a myšlenky své spořádati. Nemáš
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více již ustavičného strážce a přítele ve
svých sedmi samotách; žiješ, nemaje již
výhledu na horstvo, jež chová sníh na
temeni a žár ve svém srdci; není již pro
tebe žádného odplatitele, žádného nápravee.
Není již žádného rozumu vtom, co se děje,
žádné lásky v tom, co se stane; srdci
tvému nekyne již místo odpočinku, kde bys
již nalézal a nemusil více hledati. Vzpíráš
se proti poslednímu klidu, chceš věčný ná
vrat války a míru. Člověče odříkání, chceš
se všeho zříkati? Kdo dá ti k tomu síly?
Ještě nikdo neměl této síly.: (Nietzscheovy
spisy. V. 216.)
Ida Overbeckouá vy
práví, že za své rozmluvy s Nietzschem, na.
podzim r. 1882 projevila mínění, že víra
v Boha má pro ni velmi málo reelního ob
sahu. Nietzsche dojat, na to odpověděl:
'To pravíte jenom proto, abyste mně při
svědčila. Nevzdejte se nikdy této myšlenky!
Nejste si sama jí vědoma, nebot vás, jaká
jste, & jakou vás vždy, i nyní shledávám,
ovládá velká myšlenka po celý váš život.
A tato velká myšlenka jest myšlenka na
Boha.-r Při tom Nietzsche těžce vzlykal.
Jeho rysy byly rozrušeny, & potom přijaly
přímo kamenný klid. Na 'to pokračoval:
»Vzdal jsem se ho (t. j. Boha), chci stvo—
říti něco nového, chci a nesmím zpět. Za
hynu na své náruživosti, zmítají mnou brzo
sem, brzo tam, jsem stále v rozporu, ale
nikterak mi na tom nezáleží. (Bernouilliz
Fr. Overbeck a Fr. Nietzsche, I. Jena.
1908. 250.)

Ročník XXIV.

ve svém počátku měl již za následek bom
bardování venezuelského přístavu La Guayra,
& bylo nebezpečí, že vzplanou veliké zá
pletky mezi Amerikou a Německem. Dále
rozluštil smírčí soud sporný případ v Kasa
blance, který již hrozil válkou mezi Ně
meckem a Francií, a rozhodl též téměř sto
letý spor Anglie a Spojených států severo
amerických o právo rybolovu na březích
Kanady a Nového Zelandu. Bylo by ovšem
žádoucno pro všeobecný mír a prospělo by
myšlence ponenáhlého odzbrojování v celém
světě, kdyby vlády odhodlaly se ve všech
případech své spory tomuto čestnému soudu
odevzdati k vyřízení.
r.
NOVÝ Obzor.

Na'akldeem R.Prombergera

přijímání.
(Přel.sněhy.
Sigismundk
— Bohumil
Brodský: Jarní
(Dok Bouška)
—- Emanuel
Masák:
Okamžik. (Báseň,) —- Čeněk Kramoliš: Ve stínu
V

blhy u Slavkov (Pokr
— Jan Šanda: Pro
kletý hrad, (Báseň) AdoltcVelharlieký: Josel'zAri
mathie.
Črty z
goland.
paadu:

(Pokračov.) — Prof. Dr. Fr. Nábělek ml.:

cestv Orientě. (t'okně.) — A orm: Hel
(Pokrač.) — Fr. Leubner: Z Knihy kza
Skoro všichni. 91. ledna 1793. El ultimo

sospirio. Karel V. v klášteře sv. Jeronýma. -— Si

gismund Bouška: Ramóna lulla »Kniha o Příteli
a Miláčkuc (Pokrač) — Nové knihy: Z č eské

literatury:

V. Dyk: Giuseppe Moro. Stella:

Život vítčzíei. .lan Habcnicht: Dějiny'Čechůva arne

Mírové konference vI-laagu z r. 1:809 rických.-

a 1907, nyní, kdy zuří kruté vražděni v
Tripoli. již Italové snaží se vyrvati z moci
turecké, opět oživují ve vzpomínkách všech
lidí, kterým protiví se barbarské, ustavičně
krve prolévání. Prvá ztěchto konferenci u
stavila mezinárodní smírčí soud, v němž mají
skoro všechny státy své zástupce. Ale do
volávaní se tohoto smírčího soudu jest v
nejčetnějších případech naprosto dobrovolné,
Státy vzájemně se zavázaly jenom v úzkých
mezích a za určitých podmínek své diřle
rence na haagském smírčím soudu vyřizo
vati. Přes to vše haagský »světový tribu
nalc vykonal svá rozhodčí poslání již v
sedmi vážných případech, a řada jiných
jest mu k rozhodnutí předložena. Hlavně tri
případy, v nichž rozhodoval, jsou nad jiné
významné. Byl to konlltkt mezi Anglií. Ně
meckem, Italii na jedné straně a Venezue—
lou, Spojenými státy americkými a několika
menšími mocnostmi na druhé straně. Spor

Měsíčník pro literaturu a umění.

Redaktor Fr. Dohnal.

v Olomouci. Tento měsíčník vyšinul se rázem mezi
naše nejpřednější belletristieke listy. Přední naši
katoličtí spisovatelé stali sejeho spolupracovníky,
ipřeklady z děl cizích literatur jsou velmi peělivč
voleny. Sešit 10. obsahuje tyto články: V. Gasio
rowsai:
tverhran. — Jacinto Verdaguer: První

Z dánské

Z literatury
literáty:

slosvenské. —

Karin Miehaelis: Ne—

bezpečnývěk. — Z ku lturního

ovzduší.

Díla a lidé. Drobné zprávy: >Nový Obzor.. Fr.
Leubnor. J. S. Baar. O Rodinovi Subskrípční díla
.francouzská. Nový franc. spis o jazykové otázce
české: [.ombrosovy studie. Kurs n církevním umění.
Jako prílohu prinesl Novy Obzorjiž 26 klassických
reprodukci obrazů Rafaelovýeh a 92 obrazů Rem
brandtových. Pro svůj vzácně vybraný obsah a
pečlivý přehled o literárních pracech současnosti
zasluhuje
Nový
Obzor
největšía podpnory
a uznání
všech přátel
krásné
literatury
mne
r.

Na cestě k Betlemu,
vánoční hra ve dvou obrazech s průvodem
piana. Napsala L. Grossmannová-Brodská.
Hudbu složil Václav Voborník. Hudba pro
Cena 4 K. — Cena textu bez not
32 hal. — Laskavé objednávky přijímá
administrace druzstva Vlast v Praze 11., čís.
26 n. Žitná ul.

Kallio-urna druutva "aut v Praze.

ČÍSLO 23.

v PRAZE, dne 1. prosince 1911.
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Adventní zvony lidstva. -- Státní charita a láska k bližnímu. — Kostelni zpěv na středních školách.
_Biblické děje :: bibl. osoby v pověstech Židů : Mohamedzinů.— Feuilleton: Stav školství kupeckého
v Rakousku. — Směs. —Litcratura.

Adventní zvony lidstva.
Každým jitrem, jež zasvitne lidskému pokolení, znějí zvony vroucí touhy:
»Adueniat, aduem'ath Neozývají se jen s věží našich chrámů chladnými, ranními
mlhami prosincovými, zněly od prvých dob nitrem lidstva, jakmile začalo po
znávali tíhu života a tvrdost země; zněly ranním pozdravem každého rodícího
se dne. Jich tóny stále dřimají v srdcích, toužících po lepším životě.
Ozývají se v posvátných vědách indických, v papyrusech starého Egypta
stejně, jako výmluvnými slovy proroků židovských. Rečtí a římští myslitelé
toužili po světle a teple utěšenějšího žití. »Ez oriente lux.: V tomto hesle vy
vrcholila přání všech, kdo hledali v klínu budoucnosti naděje lepšího bytí.
Každý člověk je děckem ve svých touhách & nadějích. Všichni toužíme,
aby Budoucnost vzala nás na svůj klín a šeptala nám tajemnou zvěst o velikém
příští lepších časů, o Vykupiteli. V srdci každého, kdo trpí & strádá, rozhořivá
se v jeho snech o utěšenějši budoucnosti, stromek radosti, ozářený světly,
ozdobený stříbrnými vlákny naděje, ověšený lepším ovocem, než skytá mu práce

zmozolesnych rukou, ovívaný písní budoucích Vánoc: Narodil se . . .. ra
dujmc
V skaždém nitru, nad nímž jako bílé obláčky plynou růžové naděje Bu
doucnosrí, zvučí zvony adventní. Národ israelský jako veliký zvoník rozhoupal
zvony naděje v myslích národů. Od počátku žil chlebem Naděje, a chléb ten,
sladký, utěšujíci,posilujíci, lámal všem národům, s nimiž se stýkal. Nosil jako
vyvolený Světlonoš víru v jednoho Boha a teplo Vykoupení do srdcí. nudou
hynoucích, a myslí, propadajících malomyslnosti. Proroci, poslové nebes, četní
& mocní, jakýchž nebylo mezi jinými národy, volali k němu: »Slyš, Israeli, ná
rode Boží ! Přijde velký Osvoboditel, očekávání národů. Nebudíž však pozemský
ve svých snech :: touhách, národe Hospodinův! V nitru svých toužících srdcí
stav vítězné brány k uvítání velkého Přichozího, vyzdvihni chrám v duši, postav
oltáře pro oběti díků, aby Messiáš jimi prošel a nemusil státi před zavřenými
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branami. Přijde a založí říší pravdy, spravedlnosti a milostí —-v duších Jej oče
kávajících a v Ného doufajících.
Ale národ tvořila valná. většina těch, kteří zapomínajíce lepší minulosti,
obraceli zraky své raději k statkům viditelným nežli k pokladům milosti; kteří
raději v klidu požívali nežli v strádání o lepší zápasili. Duchovní říše, nová a
velká, o níž mluvili proroci. neodpovídala vkusu a touhám národa. vMá-li přijíti
nový král, Messiáš, at přinese po čem toužíme, at sejme s našich šijí, co nás
hněte a souží. Železná pěst Římanů příliš svírá naše hrdla. At přijde, a zapudi
hrabivé vítěze, a vrátí svobodu a slávu dávných králů.c — Protože však ne
přišel takový, jak si jej většina, udávajicí tón, představovala, nepřijali Jej. Proto
se smutkem v duši napsal evangelista-orel: »In propria venit, et sui eum non
recepemnt. Mezi vlastní přišel, a oni jej nepřijali.
Nepochopen, pohrzen Messiáš zaplakal nad Jerusalemem. Věstil jeho pád
a rozptýlení národu. A národ,rozvátý do všech končin světa, stále čeká. Žije nadějí.
Od těchto dob, kdy touhy po lepších časech usadily se v srdcích, všichni
lidé mají svůj advent, své touhy a očekávání. Adventní zvony znějí světem,
tisíce myslitelů navrhují a vymýšlejí — příchod lepších časů. Hledají Spásu, pří
chod nového království. »Přijď království Tue,: volají k Budoucnosti slovy, jež
vypůjčili si od Toho, kdo království nové založil, ale jehož viděti nechtí. Jed
notlivci i celé třídy lidí následují neblahého příkladu lsraele. Sní o velikém obro
zení světa bez Ježíše Krista. Znovu Jej podezřívají, zlehčují, vedou na Golgatu.
Čekají vykoupení lidstva lidstvem, mluví o budoucím ráji, založeném lidmi,
o nebi na zemi. Touží po nové říši, nové tvářnosti světa.
>Nastane říše světla a osvěty, v níž nebude pověryc, volají nepřátelé nábo
ženství. »Věk rozumu vykouzlí nové vztahy lidí, nový blahobytc — »Zasvitne
říše _čistéa krásné lidskosti, v níž postavíme mramorové chrámy Kráse, a jediným
zákonem bude láska k člověku,: slibuje humanismus. »Přijde království volnosti,
rovnosti, bratrství, v němž nebude sociální bídy ani nerovnosti,: volají déle než
jedno století dědicové ideí velké revoluce francouzské. »Založme říši nadčlověka,
který by jako gigant se povznesl nad malichernosti tohoto světa a sám se pro
hlásil za Boha,. hlásají přehodnocovatelé dávných hodnot.
0 velikých reformách společností přemýšlejí tisíce hlav a hledají, kterak
své touhy uskutečnití. Návrhů plno — a radostných změn tak málo. Rozum
svítí, ale v srdci při tomto smutno a pusto. Soucit mizí a spokojenost prchá
z duší. Mluví se o volnosti, rovnosti, bratrství. a za tím všude poroba, třídní
rozvrstvení, závist Kainova. Obraz nadčlověka mění se v obraz netvora.
Sny lidí o novém adventě se rozplývají, poněvadž všechny jich návrhy,
zrozené bez znalosti lidských srdcí, jsou daleky života, jsou plny utopií. Veliký
advent nastal Ježíšem Kristem. Kdo o něm nechce věděti, marně čeká nového
vykoupení; marně zvučí zvony v srdci jeho, nenesou-li mu zvěst o Něm. Marně
touhy těch, kdo chtějí nebe strhnouti na zemi; adventní zvony chtějí lidí po
vznášetí k nebesům. Jsou posli přicházejícího Krista, velkého knížete pokoje.
Adventní zvony zvučí v duších lidstva vždy mocněji a mocněji. Nasiávají
doby velikého očekávání a nervosního napjetí. Ale zklamání a hořkost usazuje
se čím dále, tím hrozivěji v duších, jež vypověděly sladkého hosta Nazaretského.
Jenom v duších, jež se připravily na Jeho příchod, je radostný advent, doba
plesné naděje. —
'
r.
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Statní charita a láska. k bližnímu.
(Podává prot. Dr. Lub. Petr.)
(Dokončení)

Různé pokusy moderních duchů, založili bratrské smýšlení na myšlence
lidství (humanity), uedovedly posvětiti mínění člověka o člověku, poněvadž ryze
lidská ethika silné sklony člověka k sobectví zachovává a udržuje. Světská ethika
směřuje k témuž cíli, 0 nějž usiluje stát: »Chtěj obecné blaho. aby bylo i tvé
dobře opatřeno. Jednej dobře a bratrský, aby i druzí jednali tak, a aby lidstvo
obstáti mohlo a ty v něm..
Stává-li se však bratrství jen chytrou sebeochranou, pak může člověk, ve
svém vlastním zájmu dobře jednající, vždy ještě zůstati člověkem plným so
beckého smýšlení. Jeho dobrota bude ctností bez ohně, laskavostí otevřené ruky
a nikoli laskavostí srdce.
Jeden z těchto moderních ethiků, věřících, že myšlenka lidství dovede
vzbuditi lásku k bližnímu, prozradil v nestřeženém okamžiku své srdce těmito
slovy: »Lidské lásce všecka čest, — ale konec konců každého z nás jednou
omrzí věčné napomínání, abychom byli plni ohledů na všechny strany, abychom
byli sta'le vychovateli svého já se zřetelem na ostatní. Toužíme po tom, abychom
se sebou samými skutečně k sobě samým přišli.- Tak děje se věřicímu v lidství;
lidstvu jako abstraktní představě jest nakloněn, ale svého souseda míjí a utíká
před ním. V tom projevuje se bezmocnost myšlenky lidství, že kspolečne'mu životu
nepřispívá a uprostřed lidí, kteří se vzájemně dráždí, obtěžují, klamou, urážejí
a trápí, pozbývá vší ideality.
Voltaire řekl jednou: 'Naše století, po jiných stránkách doporučení hodné,
jest stoletím suchosti.c Kde suché myšlenky obcházejí, tam nejsou heroove' :; světci
lásky k bližnímu. Pojmem »mravného řádu společenského- neodstraníme jedinou
náruživost, nevzbudime lásky, jež všechno trpělivě snáší, překonává, všeho dů
věrně očekává, věří a hledá vnitřního člověka.
Americký biskup řekl jednou: »C'love'k člověka ještě nikdy neviděl.- To, co
očima vidíme, co se pozemským smyslům poznati dává, to vskutku není člověk.
Opravdový člověk jest neviditelný. Jeho dosáhnouti, jeho v náš myšlenkový život
pojmouti, podaří se nám jen skrze ryzí křesťanství, jež prohlašuje duší za nej
větší hodnotu v člověku, a všecky duše myšlenkou synovství Božího posvěcuie.
Myšlenka na Boha odlučuje sobeckého, chybujíciho člověka od člověka duchov
ního, jenž jest Boží. V myšlence Božího synovství tkví poesie podivuhodných
možností, neviditelné dědictví síly a lásky, jež schopna jest každého sebepřeko
nání, každé oběti, i trpělivé, odpouštěiící dobroty. Myšlenkou synovství Božího
vnikáme přes všechny pozemské skvrny znovu a znovu do čistého kalichu duše,
tam, kde dřímá neviditelná síla a dobrota, — a víra v toto Neviditelné, patření
na toto Neviditelné, to jest charita smýšlení.
Ale jaké jsou její účinky? Láska k bližnímu chce býti pomoci. Mohou my
šlenky pomáhati? Může názor na bytost lidskou, jenž ve smýšlení jest utajen,
míti nějaký účinek? Může něco nevysloveného, at jest to láska nebo pohrdání,
člověku státi se tak citelným, aby mu to prospívalo nebo ubližovalo?
V cyklu »O smrti- znázorňuje na jednom obraze mistrně rydlo Klíugrovo,
jak smrt válí balvan na železniční koleje. Smrt čeká před tunelem a hází vlaku
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z tunelu se řítícímu balvan do cesty. Lidské myšlenky jsou tomuto balvanu
podobny. Myšlenkami můžeme člověku dráhu uvolňovati nebo balvany tarasiti.
Všecko špatné, nepříznivé, jehož od bližního očekáváme, jehož se na něm
bojíme, stěžuje mu každý krok. Nedůvěra, sobecká .vypočitavost, pohrdání, to
všecko jsou hrozivé myšlenky, jež jako onen balvan lidi rozptylují. Rychlé roz
šíření těchto myšlenek dokazuje, že mohou býti cítěny, i když se o nich ne
mluví. Roztrpčení, podezření se rychle vycituje. Cítí-li člověk, že jiní nad ním
zoufají. zoufá. snadno i nad sebou samým nebo se obrní vzdorem. Věříš-li v sla
bost člověka, pak ho v ní. utvrzuješ. Dobré i zlé myšlenky mají svůj široký kruh
působnosti a praví-li Emerson: »C'tnost a hřích proudí z každého dechu; pak
tim potvrzuje jen sdělitelnost nevysloveného cítění.
Jak se ičisté smýšlení sděluie, toho máme v každém lidském životě hojnost
dokladů. Který zbožný člověk nepocítil účinek zbožnosti věřících kolem něho
shromážděných? Šlechetný člověk může svou tichou velikostí snadno i člověka
náhodou mimojdoucího v podiv uvésti. Vlídná duše učitelova vstupuje do třídy
jako jasný paprsek a podmaňuje si srdce žactva. Kde iest láska, tam jest i ne—
viditelný vliv. Mírumilovné myšlenky mohou i zlé duchy ve svém okolí spoutat
a zadržeti. Taková moc jest i nevinnosti dána.
Ve článku o pařížských »apačíchc zaznamenán byl příznačný doklad. jak
nedávno jeden z apačů ve zlém úmyslu v noci liduprázdnými ulicemi následoval
opožděnou herečku, a jak rychlým jejím odhodláním dáti mu najevo důvěru a
nikoli bázeň, apač změnil svoje úmysly. Herečka se obrací a ač poznává podle
čepice ve svém pronásledovateli apače, prosí ho přece, aby prokázal jí rytířskou
službu a doprovodil ji k bytu jejich rodičů. Apačjí vyhovuje, teprv přede dveřmi
prozrazuje svoje obávané jméno a „prosí herečku 0 volný lístek k příštimu
představení.
Kdo se zabýval dušemi zanedbané a spustlé mládeže, ví, jak rychle děti
vycitují, přistupuje-li se k nim s dobrými nadějemi a jak se velmi často docela
dětsky tomuto jemnému vlivu důvěřivé myšlenky podřizují.
Láska k bližnímu nemůže existovali bez nejlepších a uejwšších myšlenek.
Našim bližním stává se člověk, jestliže v mysli chováme jeho vnitřní obraz,
nikoli jeho vnější bytost a vnější jeho chování. Naše myšlenky bývají velmi
často chudy na důvěru a naději, zapomínajíce, že jen dobro vítězí. Tuto moci
dobra a moc vědomí synů Božích stále míti na mysli, znamená přetvořiti svoje
smýšlení ve vnitřní charitu. Poněvadž zachovávající vůle Boží spočívá v dobru,
a poněvadž i zle smýšlející člověk žije z dobrého jádra, jež v něm zůstalo, ží
jeme i my sami a jsme s to všechna zklamání, urážky, jichž jsme od lidí zažili.
přemoci jen tehdy, jestliže stále v myšlenkách lidi proměňujeme v to, čím ve svém

m'tm jsou.
Jak to máme prováděti? Na ulicích velkoměsta a všude. kde lhostejnost,
požívavost, ctižádost, sobectví z tváří na nás hledí. máme jedním okem patřiti
na viditelné, druhým, hodně otevřeným, na neviditelné v člověku. Tam, kde se
s chybou setkáváme, proč bychom neměli z dědictví synovství Božího nahraditi,
čeho se vnějšímu člověku nedostává? Proč bychom měli zapomínati, že anděl
pravdy i v jeho duši přebývá? Proč bychom všude, kde se setkáváme se so
bectvím, neuplatňovali blahou naději? Stálá naděje iest ulehčením vlastnímu srdci
i srdci bližních. Neuskuteční-li se naše naděje v mezích včasnosti, pak nech! po
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vznese se nad časnost. Bůh nepřestává s dušemi vyjednávati. »Necht my se od
Boha odvracujeme, Bůh se neodvrací od nás nikdy.. Bůh lásky jest Bohem nej
bližší blízkosti a také pobloudilý jest synem věčného Ducha a laskavého Otce.
Tak smýšleti jest povinností produševnělé lásky.
Vnější možnosti soužití člověka s člověkem budou vždycky omezeny,
vnitřních můžeme dobýti. Ve velikém městě nemůže býti odstraněna vnější bez
účastnost, může však býti odstraněna vnitřní, duševní. Právě ve velikém množství
lidí naskytují se bezčetné příležitosti, nevážnost, roztrpčenost, podceňování vylu
čovatí z myšlenek, a tam, kde nemůžeme pomocí slovem nebo skutkem, pomá
hati aspoň láskyplným smýšlením. Jak hudba změkčuje smýšlení, tak mohou mi
lující myšlenky ztrnulé sobectví roztavili a v nic rozptýliti. »Mnoho činí, kdo
mnoho miluje,: řekl sv. Tomáš Kempenský.

Kostelní zpěv na. středních školách.
(Na valná schůzi Ústředního spolku středoškolských učitelů náboženství přednesl
prot. DOBROSLAV OREL)

(Dokončení)

Záleží mnoho na jakosti zpěvníku, který jest na ústavě zaveden. Rozhodně
musí zpěvník míti noty a každý žák musí se jím vykázati.
Nelze trpěti, aby žá'ci chodili beze zpěvníku, jako se netrpí. aby chodili do
hodin francouzských bez čítánky.
Zpěvník mu vytrvá na celou dobu jeho studií; ostatní knihy vyměňuje
skoro každým rokem. Může tedy věnovati potřebný náklad na knížku, předepsanou
pro celých 7, 8 let. Každý šlendrián se v tom ohledu mstí. Nelze pochopiti, že
na jednom ústavu vůbec nebyl žádný zpěvník ani zaveden! Studenty také zajímá,
když u písně jest udán její autor nebo stáří. Vědecké studium písní nyní tak
pokročilo, že lze jedno z obou konstatovati skoro při každé písni.
Cilý rhytmus, správná tařsloímost,nepřehlušuiící průvod varhan, korrektní
intonace nejlépe odpovídá čilé a mladé mysli studentově.
Příkladem budiž Boleslava Jablonského píseň: »Pazdvihm' se dušezprachuc.
(Sbor zapěl tuto píseň.)
'
4. Jednohlasý zpěv všeho žactva lze někdy oživili vícehlasou nebo i solovou
vložkou. Nejlépe jest k tomu vhodna doba po »Sanctusc nebo po >pozdvihování.:
Ale je vždy voliti věci umělecky i textově cenné. (Jako ukázku zapěli tu žáci
dra. Dvořáka »Biblickou píseň-: »Hospodin můj pastýř-, a »Náš milý, svatý
Václave: (trojhlasou polyfonii z XVI._století.)
5. Nejméně se na středních školách a učitelských ústavech pěstuje přesně
liturgický zpěv, ač jest k tomu velmi vhodná příležitost při: »Veni sanctec,
»Te Deum-, při císařských bohoslužbách a jindy. Této vady nejvíce'želím. Není,
bohužel, u nás porozumění pro kompletní a krásnou liturgii. Žáci se o liturgických
pravidlech učí v liturgíce, ale v praxi se o ně skoro nezavadi. Z žáků pak se
stanou professoři,ředitelé, bohoslovci a kněží,kteří nemají pro přesně provedenou
kantátu porozumění ani pochopení. »Ignoscenti nulla cupido.< A není nic snažšího
nad liturgický správnou kantátu! »Introitc se zazpívá několika chlapci z Graduale
parvum, jež vydala Obecná Jednota Cyrillská. Tři. čtyři exempláry zatím stačí
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zakoupití pro archív zpěvní. Není-li ta.-n peněz, zakoupí se z dotace pro kostelní
potřeby, zařadí se sice do kostelního archivu, ale půjčí se na kruchtu. K introitu
přidá se ihned vícehlasé Kyríe ze mše některého našeho skladatele; Gloria
se přednese též vícehlasně. Graduate se prostě může recitovati, buď jak je
v »Graduale parvumc nebo ve trojhlase; text musí býti týž, který kněz se modlí
při oltáři.

Credo vícehlasé da učiteli zpěvu dosti prace a prodlužuje bohoslužbu.
Lépe jest zpívati je chorálně. Studenti velmi rádi a pružně zpívají na př. III.
»Patrem< z Kyriale (Springer-Orel), jehož asi 20 expl. se zakoupí do archivu
hudebního vedle již zmíněných 3—4 expl. Graduale parvum. — Ofertorium lze
přednésti na př. dvouhlasně ze sbírky, která vydána byla u Pusteta v Řezně.
(Sbor přednesl III. Credo, a offertorium pro 2 hlasy s průvodem varhan
od J. Monara na 24.-únor: »Ooustítues cas.)

Sanctus a Benedictus jest ihned začíti bez zbytečného preludování. Agnus
ihned se má zpívati po »Fax Domiuignikoli až po »Domine, non sum dignuSc.
Pak lze dle_liturgických pravidel bez ztráty času přidati k Agnus commuuio, jež
obyčejně s několika žáky jen recitujeme.
»Veni Sande: a »Te Deum: radno též zpívati chorálně. Ubezpečuji, že zpívaná
mše sv. 5 assistencí při zakončení školního roku, po níž sleduje slavné »Te Deum-,
požehnání & rakouská hymna nám trvala jen 55 minut, ač jsme zpívali vše
přesně od introitu až do konce dle liturgických pravidel.

Jest opravdu velmi důležito, aby student několikrát za rok slyšela prodělal
kantátu vzorně vedenou. Jen tak konečně vytlačíme z kostela, specielně z kruchty,
joseňnský cop zpívaných mší s českou neb německou písní lidovou. Není vět
šího nesmyslu nad zvyk, dle něhož po intonaci knězově: »Gloriain excelsis Decc,
se začne »Sláva Bohu na výsostic — —.
Ze studentů jsou kněží, profesoři, intelligentí, kteří přijdou do života 5 před
sudkem proti latině a obřadovému zpěvu, protože jak živi neslyšeli za svého
studia kloudnou kantátu. Odtud ta veliká auimosita proti bohoslužbám,proti po
božnostcm, poněvadž z mládí intelligence není k ní vedena. Jinak je tomu v Něm
cích, v Holandsku a i. mezi katolickým lidem. Ba u nás i kněží, bohužel, ne
chápají dosud výchovné stránky správně zpívané kantáty. Pak se naříká, že ubývá
na kruchtách zpěváků z řad ochotníků!
6. Jest třeba při každé příležitosti budil ve sludenislvu lásku ke zpěvu, a
zvláště ke zpěvu kostelnímu. Student rád zví na př. autora textu i nápěvu, po
slechne si s pochoutkou na př. několik exhort o rorátních zpěvech v cyklu, jest
povděčen, když se dozví, v kterém kostele a kdy se pěkně na kruchtě zpívá, má
radost, když sám si může při cenné skladbě zazpívati, a věnuje ke cvičení svůj
volný čas. Musí ovšem dojíti ku přesvědčení svou vlastní zkušenosti, že to, co
se mu předkládá, má pravou a skutečnou hodnotu.
V archivech hudebních jest tedy míti i po stránce církevního zpěvu věci jen
cenné. Často vykazují výroční zprávy tak bídné »přírůstkyc do archivu hudeb
ního, že věru jest škoda na to peněz.
Tu katecheta může poradit, co by se mělo a mohlo zakoupit z církevního
zpěvu.
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Velmi lacino přijde každý ústav k notám, když si předplatí »Gyn'llac, neboť
ročně kromě 160 stránek textových dostane 160 str. velmi cenných skladeb českých
skladatelův.
Hlavně prosím, aby česká a moravská paedagogia následovala paedagogium
v Polské Ostravě, kde 118 kandidátů, čili celý ústav, odebíral »Cyrillac. Davali
jsme ročník pro žáky po 1 K. Kromě »Cyrillac jest třeba si opatřiti Graduate

parvum a Kyriale.
Dle dosavadního platného klíče na archiv zpěvní nepřipadá vlastně kvota
žádná; avšak každý ředitel ústavu obyčejně pamatuje ročně nějakými 30—40 K
na zakoupení not.
Bude třeba, aby spolek sám úředně podal žádost, aby ministerským naříze
ním klič dosavadni byl změněn a jak z dotace řádné tak mimořádné bylo určité
procento stanoveno pro zakoupení hudebnin kostelních.
Jen kde jsou řádné noty, lze se nadíti, že bude i řádný zpěv.
(Na konec zapěl sbor »Sancius-c z čtyřhlasé Kubátow mše z D dur s prů
vodem varhan a »Sanctus'a z pétihlasé mše Krištofa Haranta z Polžic)

Biblické děje &bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedanů.
Podává universitní prolessor Dr. JAR. ŠEDLÁCEK.

(Pokračování)

Nimrod.
Kůš, Chamův syn, měl syna, jménem Nimroda. Když vyrostl, zalíbil si ho
Kůš velice a daroval mu kožená roucha, která připravil kdysi Bůh Adamovi a
Evě, když je vyháněl z ráje. Adam odevzdal tato roucha před smrtí Henochovi.
tento je dal Methusalechovi, od něhož je pak zdědil Noe, který je zachoval
v arše před zkázou potopy.
Při vycházení zmocnil se jich tajně Cham a ukryl je před svými bratry, a
daroval je svému synu, Kůšovi. od něhož je měl pak Nimrod. Ve stáří dvaceti
let oblekl Nimrod Adamův šat, a bála se ho pak všechna zvířata i dobytek a
ptactvo, & utíkala k němu a padala před ním na zemi (klaněla se jemu). '
Když to spatřili jeho vrstevníci, divili se a říkali si: »Žádný není tak silen,
jako Nimrod, před nímž se i lesni zvěř třese! Učiňme jej králem nad sebou a
budeme pak přebývati bezpečně ve své zemi.: Když se stal Nimrod králem,
řekl svému lidu: »Za krátkou dobu rozviklá. se nebe a spadne na nás! Proto
pojďte a postavme čtyřicet věži na sobě až k nebeskému vrcholu. a podepřeme
nebesa, aby se nerozviklala.c
Lid byl ihned ochoten a počali stavěti, řikajice: »Nebesa náležela dříve
pouze Bohu. lidem byla určena a vykázána země. Vystavíme—lí vysoké věže,
vejdeme do nebes, budeme bojovati sBohem apostavíme tam své bohy; budeme
přebýv'ati jako bohové, spustíme dešt na zemi po svém přání.<
Na jednu z těch věži postavili svého bůžka, a ten byl znamením, že počíná
ustavičný, trvalý boj model a bohů lidských proti Bohu nebeskému.
Když nedostávalo se jim kamení, počali dělati cihly. Všechen lid jedno
myslně pracoval na onom bezbožném díle dnem i nocí s velikou pílí a horlivostí.
Věž byla již velmi vysoko; když s ní pohlíželi na zemi, zdály se jim vysoké
stromy na zemí jako malé rostlinky.
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Z východu byl výstup, kterým přinášelo se stavivo; k západu byl sestup.
Když spadl některý člověk s výše věže dolů a zemřel, byli lhostejnými a neli
tovali ho; spadla-li cihla s věže, shromáždili se všichni, oplakávali tu cihlu, měli
zármutek a volali: »Běda námi Kdy pak vystoupí zase jiná cihla na místě této
na výši věžeřc
l viděl Hospodin dilo jejich a pravil: »Věru, že zlé činí. Avšak nezničím
jich, dokud mají lásku jeden ke druhému a žijí v pokoji.: Zmátl pak Jahve rty
jejich, a nerozuměl žádný znich slovům posvátného jazyka (hebrejštiny), kterým
dříve mluvili.

I stalo se, že jeden žádal, aby mu soudruh přinesl vody, ale ten šel a při
nesl prach, a pod. Z toho povstávaly hádky, nedokončili stavby a rozešli se.
Bůh spálil pak ohněm tři věže, jiné tři pohltila země; ostatní stavba stoji
až dosud.

Abrahamovo mládí.
Když bylo Terachovi, Semovu potomku, sedmdesát let. narodil se mu syn
Abraham. Terach připravil za tou příčinou velikou hostinu, k níž pozval své
služebníky a všechny kouzelníky toho místa.
Po hostině vraceli se do svých stanů, & tu spatřili najednou velikou hvězdu,
která osvěcovala celé nebe. Tato hvězda šla od východu slunce po celé šíři
nebes a na své cestě pohltila čtyřicet hvězd, že nebylo ani znáti, kde dříve stá
valy. Kouzelníci se divili tomu vidění a vykládali je takto: Syn Terachův,
Abraham, bude mocný, a zničí mnoho velikých národů a jeho potomstvo za
ujme veškerou zemi.
Ráno oznámili celou tu věc Nimrodoui, a ten se jich tázal, co by měl
činiti? Oni mu radili: >Vezmi k sobě to dítě & odevzdej je nám, my je

usmrtíme.:
l přivedli mu nejprve Teracha, a Nimrod mu řekl: »Bylo mně řečeno, že
tvůj syn zhubí mnoho národů, a že bude jeho potomstvo vládnouti nad veškerou
zemi. Vezmi si proto zlata a stříbra, mnoho-li si přeješ, a dej mi svého syna,
abych ho zničil.
Iřekl Terach: »Včera přišel ke mně jeden z tvých služebníků a chtěl,
abych mu prodal toho krásného koně, kterého jsi mi daroval, a slíbil mi zaň
velmi mnoho slámy a obroku. Řekl jsem mu, že tak neučiním, dokud bych se
tebe neotázal. Rci mi nyní, zdaž mám učiniti dle přání onono muže?:
Nimrod rozhněván řekl: »Nemoudrý! Co ti plátna sláma a obrok, nemáš-li
koně?. I řekl Terach: »Hle, pane můj, králi! K čemu je mi zlato a stříbro,
když bych neměl syna, který by to dědil?- Zpozorovav, že se Nimrod pro tato
slova rozhořčil, řekl ještě: »ch, já i můj syn jsme v tvých rukou. Nalož s námi
po libosti! Vezmi si syna bez zlata & stříbralc — Nimrod nechtěl syna než za
slíbenou cenu. Tu pravil Terach: »Poshov mně ještě tři dni, abych mohl po
těšiti ženu svou, která má velikou radost ze svého syna.: Nimrod svolil.
Terach odešel, oznámil vše své manželce, která plakala, nechtěla jísti ani
pití, a naříkala a volala na sebe smrt.
Třetího dne poslal král pro Abrams. I vzal Terach jednoho ze synů svých

služebníků, toho, jenžse téhož dne 5 Abramem narodil, a dal ho služebníkům
na místě Abrama, Abrama pak skryl a odvedl do jeskyně.

Ručmk XXVI.

VYCžlOVATEL

Strana 249.

Abram tu plakal, až přišel k němu Gabriel. Ten vyvedl z prstu pravé ruky
mléko, kterým Abrama kojil.
Ve stáří tří let vyšel Abram z jeskyně & vystoupiv ven, spatřil hvězdy na
nebi, a zvolal: »Jak krásná & velebná jsou tato světla! To jsou jistě bohové
naši! Budu se jim tedy klaněti.:
Když však vystoupila dennice a rozsvitlo ráno & zanikly hvězdy — řekl
Abram: n\lebudu se jim klaněti, nebot oni nejsou bohy, když tak zanikají.
Když vyšlo jasné slunce a zazářilo nad celou zemí, divil se Abram a zvolal:
»Toto bude mým bohemla A klaněl se mu. Když však zašlo a nastala tma,
a objevil se krásný měsíc. řekl: »Slunce zašlo; tomu nechci se klaněti, co za
chází a ztrácí moc. Měsíc bude mým bohem.
A když ještě otom přemýšlel, přistoupil Gabriel a poručil mu, aby se
u pramene umyl, a pak jej poučil, že Bůh jest na nebesích, že jest tvůrcem
i hvězd i slunce a všech věci na světě i celého světa. [ padl Abram a klaněl
se Bohu a modlil se k Stvořiteli nebes i země.
Abram pak se vrátil k Terachovi, svému otci. Ten mu jednou řekl: »Hle,
já odejdu z domu, a ty budeš bydliti na mém místě a prodávati mody, jež jsem
urobil.: Terach se rozloučil a šel v pokoji svou cestou. Tu přišel kdosi k Abra
movi kupovali novou modlu. Dle jiné pověsti dal mu otec několik model, aby
je prodal. On šel a volal: »Kdo koupí něco, co ani neprospívá ani neškodí —
co škodí, ale ncprospíváh
I pravil Abram: »Rci mi, jak jsi stárřc Ten pravil: »Jest mi šedesát let.!
I řekl Abram: »Hled', šedesátiletý muž chce se klaněti modle jednodennílc I za
styděl se muž ten a odešel domů.
Přišla pak jakás stařena a pravila: »Vybeř mi nějakou velikou a dobrou
modlu, abych se jí klaněla a jí milovala.: Řekl jí Abram: »Věz, milá babičko,
že ani velicí ani malí bůžkove' nic nepomáhají.: I pravila stařena: »Včera dostali
se zloději do domu, když nebyl muž doma, a ukradli nám modlu.c Řekl Abram:
»Tu vidíš, že nemají modly žádné moci, nemohou ani sebe samy vysvoboditi a
zachrániti, když přijdou na ně zloději a berou jel A ty chceš modly koupiti &
klaněti se jim?: Řekla stařena: „Vidím, že máš pravdu, avšak _co mám dělatih
Pravil Abram: »Vzývej Boha' nebes & země, jehož rukou vše-stvoření žije!
A poučil ji ještě o cestách Božích, a stařena jej velebila za to, že otevřel její
oči a s díky odešla od něho. Zloději pak ji spatřili a vrátili modly její. I vzala
je a rozbila, & ukazovala lidem veřejně, že modly nic nejsou.
I rozbil Abram modly otcovy & zanechal pouze jednu modlu velikou, které
vložil sekeru do rukou a odešel. Tu vrátil se jeho otec, Terach, a spatřiv roz
bité modly, rozhněval se a řekl Abramovi: »Tys byl v domě sám jediný. Ty
jsi rozbil mé modlylc Iřekl Abram: »J_edna žena přinesla modlám oběť (minchu)
a předložil jsem jim ji, a malé modly šly a braly si z obětí; veliká modla však
se rozlobila, že jí nedaly první část, a rozbila je všechny; hle, ještě má sekeru
v ruce..
'
I řekl Terach: »Proč to mluvíš? Ty modly ani nejedí, ani nepijí, ani nic
nevědí; mají ústa, nemluví, mají oči, ale nevidí, mají nohy, ale nechodí.-r Řekl
Abram: „Pravdu máš, vždyt jest to jen dřevo neb kámen. Proč se jim klaníš ?
I bylo to vše oznámeno králi Nimrodovi. Ten poručil, aby přivedli Abrama
a řekl: »Co slyším o tobě? Tymluviš proti bohům a rozbijíš je!-.Ihned se tu

Strana 250.

VYCHOVATEL

Ročník XXVI.

klaň ohni, neboť není lepšího a silnějšího nic než oheňl- I řekl Abram: »To se
raději budu klaněti vodě, neboť ta dovede oheň uhasitim Nimrod pravil: »Klaň
se jí tedylc Abram namítl: »Oblaka jsou vody silnější, nebot zdržujívody v sobě,
měl bych se tedy oblakům klaněti.: Nimrod mínil: »Staníž se! Klaň se oblakůmlc
Řekl Abram: »Vítr jest však silnější oblak, zahání a rozháníjejak chce, a utíkají
před ním.- Nimrod opět pravil: :Klaň se tedy větrulc Rekl Abram: »To se
spíše budu klaněti člověku, který může z úst dle libosti vítr vypustiti ajej
zadržeti.c
I rozhněval se Nimrod a zvolal: »Již nemluv více! Dám tě do ohně a
uvidím. jestli tě Tvůj Bůh z rukou mého boha zachránila
(Pokračování)

FEUILLETON.
Stav

školství

kupeckého

v Ra— obchodnictva pražského (tedy ičeského),

kousku. O nutnosti theoretického vzdělaní
kupeckého stavu netřeba dnes pochybovali.
Doby, kdy se toho nežádalo. již minuly.
Dnes chce se na mladých lidech, kteří to
muto stavu se věnují, kvalifikace, a k té

náleží nejen praktické
vzdělání školní.

ale i Iheorelické

V Rakousku uznala se poměrně dosti
záhy nutnost zřídití vhodné vyučovací ú
stavy obchodní. Již v r. 1770 byla založena

ve Vídni reální akademie obchodní, v níž
mimo vlastní vědy obchodní učilo se: na
uce rozumu a mravouce, němčině, francouz
štině, vlaštině, zeměpisu, měřictví, vědě pří
rodní. krasopisu a kreslení. Pak následovalo

založení polytechnického ústavu ve Vídni
r. 1815, jemuž bylo přiděleno oddělení
kommercielní s vysokoškolskými přednáš
kami pro kupce. Tak později iv jiných
městech. Zvláštní význam pro vzdělání na
stávajících kupců v rakouském Přímoří má

neutichá škola v Terstu, založena císa
řovnou Marií Terezií r. 1751, která byla
povýšena na akademii r. 1817.
A přece tato státní zřízení nevyhovo
vala požadavkům theoretického vzdělání od
borově obchodního, což mělo za následek
zřizování celé řady obchodních škol privát
ních. Tak v r. 1848 zřídilo grémium ví

deňských kupců první kupeckou školu
pokračovací pro obchodní učně, první to
pokus poskytnouti theoretického vzdělání
kupeckého učňům v praxi. Obchodní gre
mium v Praze založilo r. 1856 německou
obchodní akademii, a o rok později po
dobná byla založena ve- Vídni.
eskoslo

vanská

vstoupila v život r. 1872, když před tím
byla zamítnuta žádost českého obch. spolku
»Merkurc, aby při akademii obchodní ně
mecké, zřízené a výdržované jměním všeho

obchodní akademie v Praze

v parallelkách vyučovalo se česky. Podobné
akademie jsou již na mnohých místech.
Mimo právě jmenované je jich vRakousku
19 a těší se vesměs dobré trekvenci. Dlužno
podotknouli, že z posluchačů, navštěvujících
německou obchodní akademii v Praze a ve
Vídni z 50 proc. jsou židél Jako příprava
ku přijetí do obchodní akademie se žáda'
nižší střední škole nebo měšťanská. Účelem
jejím jest poskytnouti mimo vzdělání odbo
rové, též všeobecné, rovnající se vyšší reálce.

Dalším místem vzdělavacím pro široké
vrstvy obchodního stavu jsou dvoutřídní
obchodníškoly pro absolventy škol národ
ních a měšťanských. Počet předmětů je tu
ovšem omezenější, ale zvláštností je, že pro
chlapecké školy toho druhu stanoví se i ná
boženství. — Žádá-li toho potřeba, majim býti
přidělena třída přípravná, kde by se vědění
ze školy obecné a měšťanské prohloubilo a
rozšířilo. Dvoutřídních obchodních škol je
v Rakousku asi 50. Při tom poukazujeme
“na to, že mezi nimi je též několik kato
lických, a to ve Strebersdorfu (u Vídně),
Feldkirchu a Meranu, jež jsou řízeny Škol
skými Bratry a na Král. Vinohradech, řtz.
Škol. Sestrami, iež všecky mimo vědění od
borné skýtají i výchovu křesťanskou.

Zmíněné kupecké pokračovací školy pro
učně namnoze bývají přiděleny k akademlím
a obchodním školám, »nebo někde jsou to
rozšířené střední neb měšťanské školy, anebo
jsou to samostatné školy, vydržované od ob
chodních gremií neb spolků. Na těchto ško
lách je kupectví ve 3 ročnících 5 sm ho
dinami týdenními.
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Aby se dostalo ještě obsažnějšího korn
mercielního vzdělání abiturientům středo
školským a absolventům akademií, zřízena

byla ve Vídni r. 1898 Exporlakademie
des k. k. oester. Handelsmuseums, jež
by řešila vyšší kommercielni úkoly v zájmu
rakouského zahraničního obchodu, zejména
v zámořských krajích. Pozůstává ze všeo
becného oddělení pro rok, dvou ročníků
akademie, jakož i různýcn specielních kursů
a odborových oddělení.
Konečně r. 1907 byly povoleny od mi
nisterstva kultu a vyuč. přednášky pro

kandidáty učitelství škol obchodnich, které
se konají v Praze a ve Vídni na universitě
resp.technice.Také ku přípravěučitelů kupec
kých škol pokračovacích jsou na některých

SMĚS
Hromadná akce učitelstva proti ne
uspokojujícírnu jednání permanentní
školské komise na obzoru. .Úeský
Učitele ve svém úvodním článku z 15. listo
padu t. r. praví mezi jiným toto:
»Události ve školské komisi k tomu uka
zují, že učitelstvo nynějším passivním po
zorováním toho, co komise činí, sotva do
sáhne splnění svých požadavků. Bude nutno,
aby do celé
akce zasáhlo
učitelstva
v královsti
. . . plenum veškerého

Nejistota v konečný výsledek víc a víc
roste, zatím co na druhé straně životní po
měry učitelstva den co den se zhoršují. Je
třeba, aby učitelstvo znalo holou skutečnost
a neoddávalo se optimisticky upřílišeným
nadějím. Osudným bylo by, aby učitelstvo
trvalo v optimismu, který v něm vzbudily
první poslanecké projevy o naši otázce na
zemském sněmu. Již je patrno, jak ten opti
mismus mizí, a ustupuje roztrpčení, které se
stupňuje místy v rozčileni a rozhořčení.
Hnutí učitelstva bude jistě spontánní, zdravé,
a v něm zbaví se učitelstvo neplodných na
dějí.

Najisto jednotný odpor učitelstva proti
vleklému a nedostatečnému jednání školské
komise dostaví se sám sebou jako přirozený
důsledek, avšak předcházeti mu musí —
nač také starosta kol. Černý s důrazem
poukázal — upevnění vnitřní jednoty v orga
nisaci. Musíme býti jednotni mezi sebou—
tato důležitá zásada necht pronikne nám až
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obchodnich akademiích rovněž zřízeny spe
cielní kursy.
To jsou jednotlivé kategorie školství ob
chodního a kupeckého v době přítomné v Ra
kousku. K tomu dodáváme. že první cen
trální inspektor pro veškeré školy obchodní
byl jmenován státem r. 1885. V následují
cích létech byly vydány normální plány
učebné, učebnice a zkušební řád pro učitele
obchodních škol, který stanoví požadavky
dosti značné, doplněný ministerským vý
nosem z r. 1907, stanovícím mimo to dvou
letou praxi a dvouleté studium vysokoškol—
ské. A přece na jeden nedostatek ukazují
va'žní činitelé i z těchto kruhů a to jest (až
na praskrovné výmínky,) nedostatek nábo
žensko--mravní výchovy!
ek.

do kloubů. Bez vítané jednoty nebudou
naše společné kroky míti těch plodných vý
sledků, které očekávati chceme.: —
c v domáhání sc zlepšení platů všechno
učitelstvo jest jednotno, netřeba jistě doka
zovati. Aspoň nebylo slyšeli ni jediného
hlasu z řad učitelstva, mimo organisaci se na
lézajícího, že jest s nynější úpravou spokojen.
Ale využívati této situace k tomu, aby všichni
mimo organisaci stojící do organisace opo
krokovéhoc učitelstva vstoupili, je velmi ne
liberální.

Proti německé obstrukci kteráohro
žuje plenární projednání návrhů na úpravu
učitelských platů na sněmu král. českého,
šíří se v řadách německého učitelstva velmí
hlučná oposice. V chebském školním okresu
i v severních, čistě německých okresích,
německé organisace učitelské důrazně pro
testují proti této obstrukční taktice němec

kých zemských poslanců. »Český Učitel
ve svém čísle z 15 listopadu přináší toto
zajímavé prohlášení:
>Zemský poslanec Heiser napsal v časo
pisu Freie Schul--Zeítungč .,2 že k vyřízení
platů učitelských možno přistoupiti teprve
tehdáž, až permanentní komise národně
politícká předloží sněmu zprávu, která by
uspokojovala Němce. Za zrádce věci německo
národní prohlásil ty, kteří by chtěli postup

jiný.

Ceské učitelstvo král. města
Plzně solidárně s učitelstvem
německým prohlašuje:
Na žádném stavu nebylo dosud žádáno,
aby z národní obětavosti trpěl nouzi a z řad
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lépe situovaných a k tomu povolaných či
nitelů nebyl učitelstvu příklad zářivý toho
dán.

Protestuj eme proti tomu, aby
strádající, namnoze i do bídy
uvržené učitelstvo bylo beranem,

kterým by vytloukány byly vy

moženosti národně-politické at

pro Němce, at pro

ech

Žádáme, aby úprava platů učitelských,
jakož i úprava Financí zemských řešeny

bylybeze všech ohledů politických

jako nutná otázka kulturně hospodářská,
Němcům i Čechům stejně prospěšná.
Žádáme jen to,co státní úředníci se stej
ným vzděláním již mají; a proto očekáváme,
že požadavek náš ještě v tomto roce splněn

bude, protože téměř všichni

poslanc

na veřejných schůzích uznali nu
tnou potřebu zvýšení platů státi
ních úředníků a proto musí také
přiznati, že požadavek náš je zcela
oprávněný, spravedlivý a. neod
k l a d n ý.c

r.

Z českého odboru Spolku středo
školských professorů náboženství. —
Jak bylo v posledním čísle Vychovatele
sděleno, upozornil český odbor vídeňské
ústředí na nebezpečí, plynoucí ze stilisace
jeho návrhu na konci memoranda v příčině
započítávání let v duchovní správě před
ustanovením do státní služby pozbytých.
Slova: »Deíinitivně ustanoveným učitelům
náboženství budiž při jmenování do vý
měry osmi let započítána doba v duchovní
správě atd. strávená,< mohla snadno vý
hody tohoto zákona zbaviti všechny středo

školské katechety již jmenované
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učitelském strávená, v to počítajic již léta
dle 5 9. a 10. zákona ze dne 24. února
1907 ř. z. č. 55 započítatelná, do pense,
resp. do pětiletých přídavků, jako učitelská
doba služební započitána.c —
eského

klubu poslanců na radě říšské došlo
české sekce dne 15. listopadu toto sdělení:
»OJpovídaje k Vašemu listu ze dne 28. m.“
m. dovoluji si zdvořile sdělíti, že Český
klub poslanců na radě říšské v jedné z po
sledních schůzí vzal obsah jeho na vědomí,
a usnesl se připis tento . přikázati referentu
IX. odbor'u (školského) Jednotného klubu
českého, panu kol. Dru. Tobolkovi ktomu cíli,
aby snahy Vaše vedl v evidenci a při dané
příležitosti je hájil a podporoval.: Česká
sekce vyšle proto k panu dru. Tobolkovi
své delegáty, aby ho do věcí podrobněji
zasvětili a osobně za jeho přispění požádali.
Že také parlamentní kněžské sdružení se
usneslo akci spolku středoškolských profes
sorů náboženství všemožně podporovali a
ojejí příznivé rozřešení v budžetním vý
boru se zasadili, sděleno bylo sekci poslan
cem Msgrem drem Stojanem a známo již
jest i z denních listů. O přispění pdžádány
byli i jiné, velmi vlivné osoby, jichžjména
prozatím není lze s veřejností sdělili.
V poslední chvíli dochází nás zpráva od
Msgra Wolného, v níž sděluje sekci výsledek
své audience u ministra kultu a vyučování.
Pan ministr dal si obsah memoranda po
drobně vysvětliti a slíbil, že věci bude věno
vati osobní pozornost.

Prof Dr. Lub. Petr.

LITERATURA.

a omeziti

se pouze na ty, kdo teprv jmenováni budou.
V těchto dnech došel českou sekci dopis před

sedy spolku, Msgra. Wolného sopraoeným
zněním memoranda, resp. konečnéhojeho ná
vrhu, takjak byl nyni c. k. ministerstvu kultu
a vyučování stou žádostí doručen, aby
ministerstvo předložilo jej poslanecké sně
movně k usnesení. Ústřední spolek vzal
zřetel k upozornění českého odboru, uznal
oprávněnost jeho obav a stilisovai návrh
memoranda takto:
»Deflnitivním učitelům náboženství na
školách středních nebo na školách jim na

roveň postavených, budiž doba předjejich
státním ustanovením v duchovní správě
(farní, nemocniční, konviktní) nebo v úřadě

Anděl Strážný.

Časopis pro křesťanskou

mládež. Za obsah odpovídá Jan Dvořáček, učrtol
v Bmč. Vydává svým tiskem a nakladem bene
diktinská knihtiskárna v Brně. Ročník XXIX. —
Měsíčník tento přinesl v posledním ročníku opět
radu něžných básniček, jimiž přispěli: J. Milota,
pll, L. Grossmannová- Brodská, Jan Karnik,
Marie Kadlčákova, Jaroslav 'lichý, J. Dedinský,
A. B. Šťastný, Vlasta Pittnerová, A. Sedalček aj.
Články poučné a zábavné mají zde: Al. Dostál,
Ignác a Dr. Rudolf Zhánčlové, Václav Kálal, J.
Beneš, K. J. Zákoucký, Frant. Všetečka, J. Sá
zavský, M. Douchaiová, Frant. Stee, V 3. Kronus
atd. Šedesát pět vkusných obrázků a četné jine'
ozdoby krášlí tento ročník. Doporučujíce časopis
ton naší mládeži, poznamenáváme, že vychází
v sešitech o 3 str. na počátku každého měsíce
(mimo červenec a srpen) za celoroční předplatné
i K 60 h.
Jos. Fabian.
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Proti pornografii. -— Několik myšlenek o výchově umělecké. — Biblické děje a bibl. :osoby v po
věstech Židů a Mohamedánů. —0tcovský dům a škola. — Feuilleton: Gymnastické kursy v Dánsku.
Směs.

Proti pornograůi.
VAtoh nách se snahou podrobiti život vlivům
aesthetickým počal úpadek řecké mravnosti a umění. <
J. Laing

Když kalné, vzedmuté vody nemravnosti jako povodeň začínají ohrožovati
celé říše a národy, rozpomínají se někteří, kteří dosud zdravých smyslů neztra
tili, že je potřebí -—stavěli hráze. Mravní rozvrat jako mor zachvacuje celé vrstvy
národa & ohrožuje život, nuž přicházejí lékaři a rozpoznávají nemoc. Rozpozná
vají správně; ač ne-li pozdě. Špatný tisk a nemravné literatura jest jedním ze
sedmera našich moderních hříchů.
V Německu utvořily-se již četné spolky na potírání nemravné a nezdravé
literatury. Nyní začíná se také u nás. Tu a tam nějaký krotký a nesmělý článek,
který bojuje proti sprosté a surové literatuře, ale ihned bojí se téhož předmětu
se dotknouti, jakmile je zahalen v lepší formy1 v elegantnější roucho, kterému
se dá titul: »uměníc. Společnost, jak říkal veliký katolický spisovatel. Arnošt Hello
nenávidí hřích nahý, ale miluje hřích učesaný, vyšňořený, oblečený podle sluš
nosti. Jenom, probůh, nedotkněte se, bojujíce proti nemravné literatuře, obce
»umělcůc, byt tito pod patentovaným svým titulem šířili nemravnost nejnižšího
řádu! Nesmíte se jich dotknouti, i když »stůňou erotickou maniic, jak je nazval
Tolstoj.
Nyní náš »Osuětmgí svazu, jak se zdá, uznal za potřebno působili proti
špatnému tisku, a doufáme, že iproti špatnému umění.") V neděli, dne 3. pro
since, z jeho iniciativy pořádána byla v Praze na Zofínském ostrově veřejná
schůze, na níž přítomni byli delegáti našich předních domácích korporací a kde
") Řečník, vyslaný »Osvětovým svazem: na schůzi v Králové Hradci (dobře-lijsme
si místo schůze zapamatovali), počítal též mezi četbu znemravňující »klerikální listy:,
jako: »Su. Vojtěcha, »Kříža, Marie: a j. Je viděti, že nevědomost někdy je překonána
smělosti, ba nestydatostí výroků.
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velmi důtklivě řečníci vyzývali k boji proti nemravné literatuře. Jednomyslně při

jatá resoluce praví:
»Shromáz'dění na veřejné schůzi dne 3. prosince 1911 na Žofíně Svazem
Osvěton pořádané, vyslechnnvšezpráv prof. F. V. Vykoukalao významu a
ceně dobre' četby a profi dra Petra Zenkla o tom, proč a jak bojovati proti
četbě špatné, odsuzují se vším důrassm činnost těch nakladatelů, kteří šíří
literaturu nemravnon, pornografckou, detektivní, dráždivou knižní, časopi
seckou a vůbec periodickou, isouce přesvědčeni, že se jimi působí na veškero
čtenářstva zhoubné, slibují, že všemi silami budou brániti šíření tohoto špat
ného tiskn'a volají na pomoc veškeré úřady správní i školní a všechno obe
censtvo vůbec, zejména pak rodiče, kterým musí záležeti na zdárněm vývoji
dětí a zaměstnavatele, kterým jde o to, aby jejich svěřenci se mravně neka
zili. Při tom nemáme ovšem nijak na mysli omezovati prací ryze uměle
ckých. Žádáme školních úřadů, školních správ a učitelstva vůbec, abyjednak
varovali žactvo od četby vší ničemné literatury, jednak mu zakázalo ná
vštěvu místnosti, kde je možno ohavný tisk shlédnouti.
Voláme k nakladatelům, aby nevydávali a nešířili otravného tisku na
škodu literatury dobré, voláme k rodičům a zaměstnavatelům, aby věnovali
četbě svých dětí a svěřenců plnou pozornost a chránili jich od četby škod
livě, voláme k obecenstvu vůbec, aby se vyhýbala obchodům a trajíkám a
vůbec všem prodejnám, které přes opětovné ígízvy vykládají a prodávají
tištěné beilí. Zároveň žádáme všech povolaných činitelů, aby bud' působili
k tomu, aby byly znemožněny ničemne' produkce divadel biografických, neb
ala! zakázali mládeži iich návštěvu.
.lest nyní jenom potřebí, aby všichni, na něž resoluce appeluie, jí se řídili,
a nebezpečí všeobecně znemravnělosti, do níž se naše doba řiti, bude zaže
hnáno . . .

Jest však otázka: Věří kdo, že tímto způsobem zlo se odčiní a zkáza za
drží? My o tom důvodně pochybujeme. Je v celém tomto jednání příliš ohledu
plnosti, ob'ojatosti a polovic'atosti.
Je tu hlásán akademický boj jenom proti nejnižším a notoricky pornogra
ňckým časopisům, a zatím většina našich t. zv. belletristických listů leckdy při
nese velmi silnou pikantnost. Že však je ralňnovaným perem, v elegantní formě
napsána, schová se pod široký plášť »Urněníc aje zachráněna. — Volá se:
»Rodiče, chraňte mládežlc ale mělo by se současně též volati: »Rodiče a ty všichni
dospělí bez rozdílu, chraňte také sebelc Mluví se proti nemravné knize, mluvte
také také proti znemravňujícimu umění vůbec, at malbě, sochařství, divadlu atd.
Chcete—li opravdu vypověděti špatně a nemravné literatuře boj, tož boj na
celé čáře!

Ale pochybujeme, že tento boj bude vítězně dobojova'n. V duši. která nemá
vyšších, povznášejících, náboženských idei, tam sotva usídlí 'se opravdová ctnost
čistoty. Ta jest jako pole u cesty. Co na ně padne, to na něm roste. Jenom
v dobách nábožensky uvědomělých byl boj proti nemravnosti účinně veden, že
aspoň se skrývala a nechodila veřejně. Řekové, tito klassikové umělecké práce,
vytvářeli v sochařství nahé jenom — bohy. Úcta před“ božstvím potlačovala
každou nízkou myšlenku. A teprve v dobách úpadku začalo umění nahotin
se šířiti.

Ročník XXVI.

VYCHOVATEL

Strana 255.

Staří národové trpěli &.konečně zhynuli pod nemravností. Ale jich nemravná
literatura, stejně rafňnovaná jako naše a často ještě sprostší a surovější přítomné,
pro neznalost tisku a moderní techniky fotografické a litografické, poměrné jen
pomalu mohla se šířiti. Nebezpečí pokračovalo jenom zvolna. Jinak u nás při
rychlosti dokonalosti a rozšíření tisku.
U všech, dávno již zaniklých národů, šíření nemravné literatury bylo ne
klamnou známkou jich degenerace, úpadku.
Je snad dnes všeobecný zjev nemravné literatury a nahého umění známkou,
že národ kulturně je na vzestupu? O tom pochybujeme. Choroba, Herd kultem
nahoty propukává, leží rozhodně hlouběji, nežli si lékaři myslí. Spočívá 've vše
obecném úpadku křesťanského, náboženského cítění. A proto bez návratu k ideám
křesťanskévíry, která kulturu duše staví nad kulturu těla, která učí nás hleděli
na tělo s posvátnou úctou jako na chrám Boží, příbytekDucha sv., nebude ozdra
vění. Jenom křesťanská víra chová v sobě onu vyšší sílu, která všechny vášně
a pudy, dřímající v nitru člověka, dovede ovládali a kroliti. Kdo bez křestan
ského náboženství pokoušejí se neblahým zjevům šířící se nemravnosti položiti
hráze, podobají se inženýrům, kteří chtějí zvuky hart a fléten v mezích udržeti
rozvodněné, dravé & vše ničící proudy.

Několik myšlenek o výchově umělecké.
(Podává EM. ŽAK.)

Jsou to hlavně nepřátelé náboženské výchovy, kteří holdují heslu: »Vy
chouáuat uměním.. Uměleckýmí pracemi působiti na cit mládeže a tak jej
ušlechtovat, aby v krásnu měla zalíbení a střežila se všeho ošklivého, a tím
i špatného.
Pokud shodují se hlasatelé umělecké výchovy ve svých snahách s aristote—
lovským' a křesťanským pojímáním krásna, že pravda, dobro a krásno jsou
identickými, lze ovšem jejich snahu jenom schvalovati & podporovati.
Ale u valné většiny stoupenců umělecké výchovy není tomu tak. Popřávajíce
umění naprostou neodvislost na mravnosti, hlásajíce svobodu uměleckého tvoření
pokud uměleckých idei se týče, mají na zřeteli jenom krásna formální, a nikoli
krásno materiální, obsahové.
Jednoho nelze ovšem těmto hlasatelům nových výchovných cest upříti,
a v tom i my s nimi se shodujeme. Je to nyní všeobecné poznání, že pouhé
inlelleklualní vzdělání, výchova rozumu naprosto nedostačí, nekráči-li s ní i 15?
chova vůle. Že jednostranné. výchova intellektuální může z daemonických duší
vypěstiti jen meňsty & rafňnované zločince, lišící se od sprostých zločinců pouze
výběrem prostředků. V kriminalistice jmenovaní »genia'lní zločinci: jsou lidé
neobyčejných vědomostí a obdivuhodného důvtipu.— Proto vidí mnozi v umělecké
výchově zdravou &.vydatnou protiváhu k qýehove'pouze intellektua'lní.
V tom však všichni hlasatelé umělecké výchovy nesporně se mýlí, že příliš
přeceňují aesthelickou 'taíchovu, protože umělecký výchovný prvek nekladou
ve správný poměr k celkovému vývoji, duši, hlavně k mravním zájmům jejím.
Nevědí, že jednu jednostrannost nelze nahraditi jednostranností druhou. Pěstití
aeslhetické vlohy člověka zajisté znamená jej ušlechťovati, povznášeti; ale jednoho
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nelze přehlédati, a to je :že uměleckou výchovounaprosto nelze všechny stránky svědomí
a charakteru, v nichžpřece spočívá hlavní jádro výchovy,pěstovati avýchova'vati.
Typickým příkladem jednostranné výchovy umělecké, její hrozivým vrcholem
byl římský císař Nero. Tento muž neobyčejných vloh a nesporně velmi jemného
uměleckého cítění, byl přece jen mravní ohavou. Jeho nezřízcný život a. jeho
krvelačnost, v níž bezcitně přetrhával i nejsvětější svazky krve, dav zavražditi
svoji matku i svoji manželku, nemluvě již o smrti jeho učitele Seneky, nejlépe
ukazuje, jaké zrůdy může výpěstílt výchova umělecká, uekra'ěíli rovnoběžně s vý
chovou mravní, respektive náboženskou. — A kdo pozorným okem podívá se
kolem hlavně ve velkých městech s jich ústavy uměleckými, snadno pozná, že
právě mladí lidé, odchovávaní uměním, uvyknuvše jednostranně aesthetickým
dojmům, velmi snadno upadají na poživačnou. hedonistickou dráhu života,
a při všem zjemnění svého vkusu, vniterně jen sesurovují a zdivočují. Tu je
přece nejnázorněji viděti, že uměleckou výchovou nikterak nelze nahraditi
výchovu všeobecnou a že v této výchově skrývá se nejedno nebezpečí. Vý
chovou touto nikterak ještě není postaráno o pěstění soucitu, lásky, milosrdenství
s chudým & nuzným, vděčnosti a podob. Všechny tyto společensko-tvorne' city
bývají jí zpravidla zanedbávány. Ba uměleckou výchovou často výpěstí se jenom
odpor a ošklivost k těm, km'mž měli bychom se přibližovati s největším soucítem.
V životě veliké světice katolické, kněžny sv. Alžběty, máme toho očividný
a krásný doklad. Vychována uprostřed hojnosti a bohatství, v prostředí krásy,
pociťuje ve svém nitru odpor k chorým & k mrzákům. Ba vidí, že z duše její
prchá soucit právě k těm, kteří ho nejvíce potřebují. Cítí onu propast, která se
otevřela mezi její aesthetickou jemností a největší bídou. A co činí tato světice?
Smělým skokem překonává tuto propast, dávajíc se v služby největších mrzáků.
Tím, Že omývá jich rány a vypijí vodu takto znečištěnou, přemáhá rázem odpor
svůj k těmto nejbídnějším.—Kdo nezná a nedovede pochopiti motivy tohoto činu,
shledává jej jedním z nejbizarnějších, ba nejpervcsnějších na světě. Kdo však
chápe, jaký úmysl k činu tomu světici vedl, má proň naprostý údiv jako pro
skutek nejvyššího heroismu.
Populární německý povídkář Jeremias Gotthelf, který našemu nezapome
nutelnému Fr. Pravdovi byl vzorem, v jedné ze svých prací (»Anna Bábi Jowágerc)
líčí protestantského pastora, který dal se vždy vésti pouhou vnější krásou, protože
byl velmi jemného uměleckého cítění. Pravým jeho opakem byla jeho manželka.
Pravíf o ní pastor tato slova: »Ona byla mým vzorem v tom, že všude, kde
spatřovala odporný zevnějšek, její soustrast byla nejživější; takového ubožáka
nejvíce litovala a snažila se především jemu pomoci . . . A tak jsem se od ní
tomu přiučil, že je láska, která je vyšší nežli láska přirozená, jsouc blízka lásce
Boží, která vše ztracené a ošklivé nejvíce miluje, poněvadž právě ono nejvíce potře
buje pomoci. Ale tak daleko jako ona v konání služeb milosrdenství jsem nikdy
nedospěl, a často toho byl jsem svědkem, jak moje manželka dobromyslné se
usmívala, když dával jsem se vésti pouhým vnějškem, &vždycky ke krásnějšímu
jsem se obracel, co zatím ona jednala vždy právě naopak.c
Umělecká jednostranná výchova skrývá v sobě ono nebezpečí, že člověk
nepostřehuje ony bolestněa hrůzné dissouauce života, jež jsou nejlepší příležitostí
k take-kovésoucitu; a tak člověka činí tvrdým a bezcitným. Ona odvrací člověka
od bídy a neštěstí, a nevychovává soucítem nejšlechetnější stránky jeho duše.
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Umělecká. výchova, má-li působiti i ethicky, nesmí se též spokojovati
pouhými vnějšími, krásnými dojmy na smysly člověka; ona musí zasvětiti
pozorovatele i v tvoření umělcova, protože on hlouběji a i tragičtěji pojímá,
co my chápeme pouze zevně jako jeho výtvor. Dobře dí Fr. W. Forster, že
ten, »kdo nedovede tušiti a cítiti Bcethowenovo utrpení, avšechnu bolest lidstva,
která v něm se ozývá, ten nedovede pochopiti ono heroické přemáhání, jež jeho
hudba vyjadřuje; ten nechápe ono závěrečné osvobození a proměnění jako odpověď
na všechnu tragiku života, a proto prožívá jeho hudbu pouze passivně, smyslově
azevně, ale nikolijako bojujícího avítězícího člověka.Pravá výchova uměleckájenom
tehda může blahodárně působili, když pozorovatel chápe veliké dílo umělcovo, který
hmotě dává život, překonává rány osudu a rozpory života umí svým vyšším
nazíráním smířovatí.:
Také nestačí pouze smysly chápati umění a míti krásný ale dřív či později
prchající dojem. Je potřebí též ukázati na onu dlouhou a namáhavou cestu
umělcovu, kterou musil projíti, dříve nežli k výši svého umění dospěl. Na
sloucháme-li hudbě světoznámého mistra, třeba též vzpomenouti, jak dlouhá léta
trva'o, nežli on, cviče se pilně mnoho hodin denně, k svému umění se vyšinul.
A v tom je tuším největší výchovná cena umění, když si naši chovanci uvědomí
co trpělivosti, vytrvalosti a nezdolnosti bylo umělci v studiu třeba nežli se stal
skutečným umělcem. Jak mnoho výchovné síly má v sobě, když poučíme žáky,
kterak nejeden slavný mistr a umělec o hladu a bídě, v poměrech nejnepřízni
vějšich pracoval, a životem v pravdě musil se probíjeti, nežli stanul na výši!
Že i umění je dítkem vytrvalé práce těžké námahy a často i kruté bolesti.
A vidi-li kdo divadelní představení, zda vzpomene, kolik již vyškolených
a vyspělých umělců tu spolupůsobí, a jak dlouho oni souhru do nejmenšího
odstínu cvičiti musili, nežli nám podali důkaz své umělecké dovednosti? Nestačí
vésti žáky jen do hlediště; je potřebí příslušným poučením vésti je též »za kulivc,
aby poznali, co bylo potřebí příprav, námahy a zkoušek pro trochu toho vnějšího
uznání pochvalou a potleskem. Tak žáci nejlépe pochopí potřebu práce a cenu
uměleckého díla.
Veliká řečnické. dila Lacordairova byla výsledkem jeho neúmorné práce.
Znovu a znovu na nich piloval, je doplňoval a stále zdokonaloval, nežli vystoupil
na kazatelnu a v hodině přednesl, na čem pracoval celé dni, ba týdny. Každé
veliké umělecké dílo není jen pouhým výplodem genia, ale také jeho vytrvalé
&.pilné práce. Ibsen pracoval na nejednom svém dramatě léta. Stále měnil, škrtal
a zdokonaloval. A jenom tak dospěl k oné výši dramatické působivosti svých
děl. — Chce někdo z nás lehčeji dostoupiti k výšinám dokonalosti nežli dlouhou
a vytrvalou prací?
Kdo v tuto tvůrčí činnost umělcovu nedovede se vmýsliti, tomu umělecká
výchova valně neprospěje. Ten zůstane pouhým passivním, nebo jen povrchně
vnimajícím pozorovatelem, v jehož duši ani všechno umění světa nezůstaví hlubší
stopy. Barbaru v duši zůstane každá socha pouhým kamenem. Takový člověk
nepochopí z uměleckého díla jeho pravé poslání. Jako si nikdy neuvědomí,
co úderů dláta, promyšlených, opatrných a jemných, uměleckou rukou vedených.
bylo potřebí, nežli z balvanu vytvořen byl anděl či člověk, tak ho nikdy též
nenapadne, jak vytrvale je potřebí dlátem sebepřemáhání a sebekázně pracovati
na balvanu vlastní přirozenosti, nežli z ní vytvoří se opravdový, ušlechtilý —

charakterl
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Biblické děje a bibl. osoby v pověstech Židů aMohamedánů.
.

Podává universitní proíessor Dr. JAR. SEDLÁCEK.

(Pokračování)

Abraham pronásledován.
Nimrod zavolal své rádce a kouzelníky
& tázal se jich, co by mě
Abrahamovi učiniti? Ti radili, aby byl upálen. I poručil král, aby vytápěli tavící
pec po celé tři dni navhodili pak do ní Abrahama. Veškeré obyvatelstvo přišlo,
aby vidělo, jak bude Abraham upálen. — V té době orodoval Gabriel za Abrahama,
& Hospodin chtěl mu pomoci, nebot anděl pravil: >Jediný jest Jahve na nebi,
a jediný Abraham na zemi!: Ochladil tedy Bůh oheň v oné peci a učinil, že
hořící pochodně proměnily se v ovocné stromy a podávaly Abrahamovi své
převýborné ovoce, a Abraham se procházel ve stínu jejich a mezi květinami
jako v ráji tři dní a tři noci. Při tom modlil se k Bohu za nevěřící: »Smiluj se,
Jahve, nad lidmi, kteří činí zlé, a dej jim dobré srdce, aby činili, co jest dobré
před očima tvýmalc
Haran, Terachův syn (t. ]. Lot), řekl prý tehdy: »Bude-li Abraham upálen,
uvěřím v Nimroda; nedotkne-li se ho oheň, budu věřiti v jeho Boha.—x Král to
uslyšel, zavolal si Lota a tázal se ho, komu věří? Když řekl, že věří Bohu
Abrahamovu, poručil, aby též byl vhozen do ohnivé pece. A stalo se tak. —
'Terach, Abrahamův otec, přišel se strachem k peci, ale spatřil tam Abrahama
neporušeného, a velebil Boha. INimrod přišel a poručil, aby Abraham vyšel
z peci a chtěl se mu klaněti. Abraham však poučil jej, že se musí klaněti Bohu,
Tvůrci nebes i země. Král obdaroval pak Abrahama, a ten nabyl mnoho pří

vržencův.
Po čase řekl Bůh Abrahamovi: »Vyjdi z domu otce svého a jdi do země,
kterou tobě ukáží, a učiním jméno tvé slavným po celé zemi.< I řekl Abraham:
»Jak mohl bych opustili svého otce a zanechati starce samotná? Kdo jej bude
živiti a kdo jej chránilih Hospodin odpověděl: »Já budu jej chrániti po všechny
jeho dni.c Odešel pak Abraham směrem k zemi Kanaan. Kudy šel, všude dával
Bůh hojnost rosy a deště; i přicházeli k němu nemocní a pohlíželi na drahokam,
který měl zavěšený na hrdle, a uzdravovali se.
Když přicházel k hranicím Egypta, uzavřel Saru, manželku svou do veliké
skříně, neboť se bál, že by mu Egyptští, kdyby spatřili krásu Sařinu, Sáru vzali.
Hraniční úředníci žádali, aby dal Abraham ze všeho desátek, i z oné veliké
bedny. Abraham řekl: »Vše, co budete žádali, dám vám.: A oni řekli: »Snad
jest tam ječmen, dej z toho desátek.< Abraham ho hned dal. 1 řekli dále: »Snad
jest tam pšenice, dej z ní desátekx »Vezměte pšeničný desátek,< řekl Abraham.
I žádali pak ještě veliký desátek z pepře, jakoby byla bedna jím naplněna. Pak
řekli: »Snad tam máš zlato?: I řekl Abraham: »Všechno zlato své již jsem vám
dal.. Nevěřili mu, otevřeli bednu, spatřili Saru a odvedli ji svému králi. Později
byla zvláštním způsobem zachráněna. — — —
Mohamedáné vypravují poněkud jinak. Nimrod (t. j. vzbouřence), syn
Kanaanův, který byl zlořečen Noemem, a vnuk Kuše, jenž byl vnukem Semoyým,
vládl šťastně dlouhá léta v kraji Babelu, až mu Satan namluvil, aby se dával
lidmi ctíti jako Bůh. — Krátce potom oznámil prvý hvězdář králův, že se narodil
muž, jenž za pomoci pateré zázračné síly, kterou bude opatřen, vyhladí Nimro
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dovu úctu. Nimrod poručil, aby vyšli z města všichni muži, a sám přebýval též
ve stanech za městem. Když se pak dověděl, že bylo obávané dítko počato, po
ručil usmrtiti všechny dítky, jež se během jednoho roku narodí. Azarova man
želka, která v oněch dnech porodila, vbázni skryla své dítko, jež bylo překrásné,
v blízké jeskyni. Byl to Abraham. — Kdykoliv nemohla matka dítko to kojiti,
ssálo ono z jednoho svého prstu med a z druhého mléko a tak se za
chovalo.
Ve stáří desíti'let vyšel z jeskyně, když u něho nebyla matka, ačkoliv byl
upozorněn na nebezpečí, které mu Nimrodem hrozí. Vyšed na světlo, divil se
zvláště hvězdě Venuší, měsíci a slunci, a byl by se jim klančl. Pozoroval však,
že po řadě za obzor zacházejí a že nemohou býti všemohoucími & pravil:
»Obracím svoji tvář k Tomu, jenž stvořil nebe i zemi. Jsem pravověrným a ne
klaním se modlám.:

Nimrod se dopátral, že hlásá Abraham víru v jednoho Boha, a zavolal jej
k sobě. Přišed před krále, neklaněl se jemu a řekl, že se může klaněti pouze
Bohu. »Kdo jest tvůj BůhP- tázal se Nimrod. »Ten dává život a smrt,: odvětil
Abrahem. I poručil Nimrod, aby přivedli dva zajatce, jednoho poručil usmrtiti,
druhému dal svobodu. A řekl Abrahamovi: »Já rozdávám život a smrt tc Abra
ham odvětil: »Můj všemocný Pán dává slunci vycházeti na východě, učiň ty,
aby vyšlo na západělc —
Jednou vešel Abraham o velikém svátku pohanů, když již bylo po obřa
dech, do prázdného jejich chrámu a rozbil tam sekyrou všechny modly kromě
té největší. Této zavěsil sekyru na hrdlo. Před Nimrodem to popřel a obviňoval
z toho onu velikou modlu: »Ať se sama ospravedlníh dodal k tomu.
Když již mnohé od modlářství odvrátil, poručil jej Nimrod uvrci do žaláře
a ustanovil, aby byl za živa spálen. Pod horou na blízku města připravenaohrada
60 loktů zdéli, 40 zšiří a 60 zvýší, & tam měl každý obyvatel města dodati tolik
dříví, co lze na osla naložiti. Ohrada se tak rychle naplnila, na dříví byla nalita
nafta a síra, vše pak zapáleno. Plameny šlehaly až k nebi, ptáci tu nemohli pře
letovati a nikdo se nemohl oné ohradě přiblížiti. Aby tam mohli Abrahama vho
diti, sestrojili po radě Iblisově (ďáblové) stroj, jímž by byl Abraham do ohně vy
mrštěn (katapult). — Když byl Abraham k stroji přivázán, zhrozili se toho
všichni duchové. Andělé prosili Boha, abyjim do'volil Abrahama zachránití, nebot
kdyby on zahynul, zajde víra v jednoho Boha. Bůh jim dovolil, aby mu pomohli,
avšak až si toho bude Abraham sám přáli. Anděl deště a anděl větru nabídli
tedy Abrahamovi pomoc; chtěli oheň uhasiti neb rozehnati. On odmítl tu pomoc
a byl strojem do ohně vymrštěn. Když již padal do ohně, tázal se ho Gabriel,
jestli by si něčeho přál? Abraham řekl: .Od tebe ničeho. Oznam Bohu, v jakém
jsem postavení, aby mne vysvobodil, až za to budu prosili. Nevydám-li se pla
menům lásky, co dovedu učiniti? Nevysadím-li život svůj za svoji lásku, čeho
jsem schopen? Říkají mi: Proč by jsi se pálil jako moucha? Jsa milovníkem zá
řícího světla, mohu činiti jinak?:
(Láska jest Bůh, On jest i světlem a Abraham mouchou, jež se v něm páli.)

Tu rozkázal Hospodin: »Ohni,ochlaď se a buď Abrahamovi spásoulc An
dělé snesli Abrahama k zemi a připravili mu pobyt v onom ohni tak jako v ráji;
byly tam raiské květiny a vodotrysk. Jisrail přinášel Abrahamovi každého rána.
& večera líbá jídla z ráje. Po osmi dnech, když všecko dříví shořelo, nahlížel
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tam Nimrod s výšiny a spatřil Abrahama s krásným andělem've středu růží při
čistém prameni.

_

l zatoužil Nimrod po tom, aby mohl vystoupiti do nebes. Hadači jeho mu
pravili, že se do nebeských krajů může dostati pouze pomocí Buraka (zvířete,
na němž dle báje Mohammed vystoupil do nebes).
Nimrod byl zatvrzelým a chtěl se dostali do nebe vysokou věží Babylon
skou. Když dostoupila věž až do oblaků, vyšel na ni Nimrod; avšak poznal, že
jest nebe stále stejně vzdáleno. Druhého dne spadla celá ona věž s náramným
rachotem, že všichni obyvatelé Babelu byli omráčeni. Když přišli zase k sobě,
zapomněli svůj společný jazyk a počali mluviti dvaašedesáti různými jazyky.
Nezdar tento jej neodstrašil.
Aby se dostal do nebe, živil čtyři orly, krmiv je masem a napájev je vínem_
Když dosáhli neobyčejné síly, dal sestrojiti klec pro dvě osoby s otvorem nahoře
i dole. Na tyčích, upevněných na čtyřech hořejších rozích, “bylo zavěšeno maso:
dole byli přivázáni or10vé. Když byli orlové řádně vyhladovělí. vsedl král se
svým přítelem do klece, orlové hnali se po zavěšeném mase atím zdvihli klec
do výše. Letěli dva dní a dvě noci: Nimrod pozoroval hořejším otvorem nebesa
a viděl, že jsou stále stejná a stejně vzdálená. Dolejším otvorem pozoroval zemi
a druhého dne již ji ani neviděl; měl pod sebou tmu. Viděl, že do nebe ne
dojde, dal ony masité kusy ku předu klece a orlové hnali nyní klec k zemi.
Nimrod vystoupil a styděl se, že nedosáhl svého úmyslu.
Anděl mu radil, aby se neprotivil Bohu, že mu Bůh popřeje jestě 400 let
vlády. Nimrod však projevil velikou pýchu a chtěl podstoupili s Bohem boj. Shro
máždil veliké množství vojska, ale Bůh poslal proti tomu pouze Abrahama.
V tom poslal Bůh proti vojsku Nimrodovu mraky komárů, jež se vrhly na lid a
ten hned utíkal. Nimroda zranila na rtech jedovatá moucha, červ jakýs vnikL do
jeho mozku, z čehož měl veliké bolesti, které se zmenšily pouze tenkrát, když
jej tloukli kladivem do lebky. Čtyřicet let byl Nimrod v tomto trápení, pak vešel
do trestu věčného.

Abraham bydlil pak v Haran; později odstěhoval se s Lotem do Egypta,
pak do ňlištínské země, kde konal mnohé zázraky a kde založil město Abraha
mabad. Dle Mohammedánů nebyl Abraham ani žid ani křesťan, ale byl pravo
věrný, Bohu oddaný (moslem). Jeho víra prý byla víra Koranu, on byl přítelem
Boží,-„_

(Pokračování.)

Otcovský dům a škola.
Jak vratkou jest nevinnost! Jako pouhá jiskra, hozená do trochu slámy,
postačí, aby roznítila plamen, který zničí celý dům, právě tak jediné zrádné,
ošklivé slovo jest schopno pokaliti a zničili nevinnost dětskou. Proto mají
rodiče naváděti děti k poslušnosti, k pravdomluvnosti, k vděčnosti, ke skrom
nosti ajíným křesťanským ctnostem. Ať se všemožně přičiní vštípiti jim tyto
ctnosti, a vyzbrojeny těmito vlastnostmi přinesou děti do školy srdce úplně při
pravené pro přijímání vyučování, a tak, aniž by byly předem poučeny o cííra'ch
a písmenech, budou rychle pokračovati.
Ze všech prostředků vyučovacích, které napomáhají k tomuto štastnému
cíli, jmenuji jenom dva: modlitbu :: dobrý příklad. Modlete se s dětmi a modlete
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se za děti! Požehnání rodičů je pro dítě to, co ranní rosa pro květinu. Rodiče
představuji autoritu božskou, důsledně jest jejich požehnání, požehnáním
Božím.
Druhý prostředek jest: dobrý příklad. Děti více věří tomu a pamatují sí
lépe to, co vidí, než to, co slyší; proto ten, kdo se zabývá výchovou, má v první
řadě činiti sám, co chce, aby žáci vykonávali. Křesťanští rodičové mají činiti a
opomíjeti to, co chtějí, aby činily a opomijely jejich dítky, nebot ne snadno je
oklamete; maji oko pronikavější a rozumuji více, než si myslíme.
Mnozí rodičové míní, že povinnost jejich vychovávací přestává, jakmile za
čalo dítě chodili do školy. Je to těžký omyl. Naopak mají svou námahu spojo
vat. s námahou učitelů, ano, otcovský dům má podporovati vliv školy. Rodiče
nebudou o škole a učitelích před dětmi mluviti leč s vážnosti, neboť kdyžo nich
nevážně mluví, podrývají vlastní svou autoritu. Jako v Písmě sv. nazývá se bázeň
Boží počátkem moudrosti, tak můžeme říci, že bázeň, vážnost k učiteli jest po
čátkem školské moudrosti.

Rozumní rodiče nebudou snadno dítěti věřiti, když si stěžuje do učitele, že
mu ukřivdil, že je potrestal, nýbrž přesvědčí se sami o průběhu věci. A tu při
99 ze sta případů shledají, že učitel jednal správně.
Rodiče. kteří se dítěte proti učiteli zastávají, později sami následků svého
nesprávného jednání zakonšejí. Když rodiče v očích dělí učitele snižují, jest ve
škerá vážnost ztracena a všechna námaha učitele, kterou si dává při vyučování
a výchově dítěte, bude marnou. Jestliže pak rodiče přidržuji děti přísně k pravi
delné návštěvě školy, když horlivě přihlížejí, aby všechny své předepsané povin
nosti a úlohy řádně konaly, jestliže se zajímají o pokrok dětí, pracují tyto s tim
větším zápalem.
Čím více se rodina a škola vzájemně podporují, tím trvalejší a lepší ovoce
výchova ponese, neboť štěstí dělí závisí z velké části na dobrém příkladu rodičů,
v mírně pevností, důslednosti a ráznosti učitele.
Heslo našeho nejjasnějšího panovníka: »Spojenými silámic má i ve výchově
mezi otcovským domem a školou doznávati svého uplatnění; potom výsledky
budou štastny.
A jestliže úloha vychovatele mládeže zdá se býti leckdy těžká & nevděčná.
vzpomeňme na přísné slovo Páně, které Spasitel pronesl nad těmi, kteří
jsou příčinou, že duše člověka zahynula. Štastni jsou ti, kteří věrně konají své
povinnosti. »Blahoslavený ten, kdo vychová duši pro nebe,: dí Písmo sv.; »nebot
jako hvězda bude se skvíti po celou věčnost.
Jan Nep. yos. Holý O. Praem.

FEUILLETON.
_
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Byly 3 hodiny odpoledne, 28. července,
když podmokelský rychlík paprsky sluneč
ními jako Výheň rozpálený, odnášel nás
k Dráždanům, Berlínu, Stralsundu, odkudž
trajektovým parníkem přes úžinu mořskou
na staroslavnou Rujanu a vlakem dále do
Sasnice. Po krátkém pobytu v nádherném
panoramatu, kdysi slovanské nyní německé
»Růgenc, která oslňující křídovou bělostí
svých z moře vystupujících útvarů, vroube
ných sytou zelení věkovitých listnatých
stromů, hlavně buků, dlouho ještě, když již
ohromný parník s vlakem odvážel nás ke
břehům švédským, pozornost naši poutala,
stihl jsem do Trcllebosgu. Svédské přístavní
město starobylého vzhledu, tvořící železniční
spojku s městem Malmč, odkuž v půl
druhé hodině parníkem přibyli jsme do hlav
ního města Dánského Kodaně.

Nádherná »Pařiž severuc, jak ji ři
kají, v letních měsících bývá zaplavena
spoustou cizinců, skytajíc bohatými sbír
kami uměleckými a ojedinělým museem

Thorwaldsenotým nevšední požitek a skvě
lou odrněnu po daleké cestě. Jisté obtíže
z počátku působí cizinci akce dorozumívací,
ježto rWeltsprachec z důvodů patriotických
Dánové odbývají lakonickým »Ikke verslorrec
(nerozumím) s notnou porcí kyselostí. Hlásil
jsem se proto vždycky napřed v mateřštině,
ač již předem o bezúspěšnosti své otázky
byl jsem přesvědčen, připojuje příslovečné
určení: »fra Praha: (z Prahy). Ale ani to
mi nebylo mnoho platno, ježto jak později
jsem seznal, mají Dánové o nás prapodivné
vědomosti. takže pak otazky. jako je-l-i
Praha v Uhrách nebo hovoří-li Čechové
německy či maďarsky, nijak mne nepřekva
pily. Až nejlépe vedlo se mi s tištěným
tlumočníkem, opravdu doporučitelnou to

knížkou: »Der perjekte

Dane-.
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jednoduše zařízených pokojících, nejvýše dva
pospolu. Jakési spartánské gymnasium při
pomíné celé to zařízení ústavu, počínající
společnou snídani a končící společnou večeři
chovanců, jimž po čas studií a pobytu
v hójskole podřídíti jest se zvláštnímu do
mácímu řádu.
0 letošních prázdninách my všickni,
kdož prodělávali jsme ve dnech 2—28. srpna
gymnastický kurs, řízený professorem Nilsem
Hrisem ze státního gymnastického ústavu
v Kodani, zaujali jsme taková místa cho
vanců na hójskole. Bylo nás 62, z nichž
56 domácich ze všech koutů Dánska, a 6
z ciziny po předchozím svolení dánského
ministerstva vyučování. Distanční rekord měl
jakýsi "ruský žid Orlotf z Jaffy v Palestině.
Družný a familieml život vedla naše
malá kolonie, jejíž zvyklostem, a hlavně
kuchyni, my cizozemci musili jsme přivykati,
počínajíc svůj denní život veselým hlaholem
nádvorního zvonu, o půl osmé k spo
lečné snídani nás zvoucího. Byla rozmanité,
pravda; ale naše žaludky zle zvykaly na
kroupovou kaši s mlékem, jíž každodenně
počínala »tablc d'hótec, podob.-tejako černý
ovesný chléb s máslem a holandským sýrem,
nebo se salámem špekovým činil zažívacímu
apparátu našemu, po předchozí bílé kávě,
jisté obtíže. Apřeceaž na tu kašijsmesiráno

zvykli! Následovala pak zajímavá věc,
která opakovala ses pravidelností denně,
vyjímajíc neděle, kdy dobrovolné společné
bohoslužby ji vystřídali. Po snídani totiž

sešli se ušickni účastníci kursu v sále
pro přednášky o anatomii, nejstarší

člen z domácích učitelů ujal se vůdcov
ství a zpívala se nábožná píseň o ně
kolika strofa'ch. Pak následovala mod

litba a zase kostelní píseň:*) Tak poči
pomocí nali jsme každý den gymnastiku, vlastně

jíž našel jsem také konečný cíl své cesty,

gymnastický kurs na vysokéškole u Rys
slínge.
Trochu hrdý titul, zdá se se mi, mají
tyto vysoké školy: »hójskolec (hejšule),
jsouce vlastně jakýmsi kompromissem mezi
obchodní a hospodářskou školou. Ale jsou
'nezbytně potřebnou, hojně rozšířenou insti
tucí po celé, v podstatě hospodářské a
bohaté zemi. Uprostřed zahrad, v nenápad
ném slohu, ale účelně zařízena, skládajíc
se z několika jednopatrových budov a tělo
cvičny, stojí tato _rhójskolec, jsouc nejen
školou — ale i pensionátem, v němž cho
vanci společně bydlí v prostých, čistě a

gymnastikou plic, po níž rozcházeli jsme
dle rozvrhu k přednáškám kursovním.
Měli jsme v rozvrhu anatomii, theore
tickou i praktickou čast gymnastiky, cvičení
povelů a hry. Mne zajímala hlavně praktická
stránka dánské gymnastiky, jejíž evangeliem
jest věta: » Ne všechno, co by člověk dělali

mohl, dělatí má. ': A na ní založenojest celé
umění dánské i šVédské gymnastiky, která
používá rázovitého vlastního nářadí, jako
ribbe (ribstohl), bom a plint, jež tvoří střed
cviků na nářadí.
') Aby tak u nás některý kurs začínal! To
by bylo žalob na klerikalismus!
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Co nápadného na Dánech, jest přímá
jejich postava, klenutý hrudník a rovná
záda, bez oněch turnéřských hrbů, jež při
vádí nemírné &jednostranné pěstění svalstva
příliš častým používáním jen některého ná
řadí, jako bradel. Výsledek to jednak účelně
vybraných cviků prostých, které provádí
Dánové bez činek, tyčí a jakéhokoli jiného
obtěžkocího náčiní, jednak methodícky vo
lených, k přímému držení těla napomáhají
cích a v každé tělocvičné hodině pěstova
ných cvičení trupu, jmenovitě ve formě
různých záklonů a předklonů prohnutě. Do
oka hned také padne rychlý pochod, u Dánů
usuelní, jímž počíná každá gymnastická
hodina a pak variabilní pestrost cviků, jichž
v jedné hodině provedou Dánové k nevíře.
Uvádím “na ukázku jednu takovou ho
dinu gymnastiky z kursu: »Náslup k prost
ným cvičením po pochodu, úkrokem stranou
v 6 dobách z bočných dvojic (4).*) Zá'
klon hlavou (a). Pohov, pozor (Z). Paže
skrčit (pěst ve výši ramene, prostřední prst
kdyby se napnul směroval by ke kloubu
ramennímu), připožit (Il). Obrat v levo
v bok poskokem, ruce v bok, předklon
s křížem prohnutým volně (4). Obrat zpět,
pohov, pozorl Poklus k ribbe. (Něco jako
naše žebříky, ale s příčly třikrát tak dlou
hými a dvakrát hustšími při poloviční asi výšce
žebříku) Pozor! Ruce na ribbe ve výši
ramen. Výpon, dřep (3) pomalu, stoj. Totéž
jednou rychle, připažit. Pohov. (Vedoucí
ukazuje svís rozpažmo na ribbe zády k němu
a seskok z visu na tři doby.) Pozor! Všickni
vis! Provádí se takto: Levá noha stoupne
na ribbe, ne vysoko, a současně pravá ruka
uchopí ribbe nadhmatem jak vysoko nad
hlavou dosáhne (prvá. doba), pak levá ruka
hned nad ní podhmatem a 1/, obratem
v pravo (pravá ruka současně uchopí po
dál od levé ribbe podhmatem) vis (druhá
doba). Seskok(třeti doba). (4.)— Nastoupit
v původní řad. Pozor! Pochod, vyrovnat
rozstup na délku paže a nástup ve dvě od
dělení k bomu.
.
Připraviti bom doskočný. Bom jestjiná mo
diňkace hrazdy uDánů. Moje asidvojnásobnou
délku naší hrazdy, podobá se formou jedné
postranici (štěřině) žebříkové. Ručkování ve
visu, pokos v zad. (I). Bom po kolena při
praviti. Skok přes born (4) v poklusu.
Uklidit bom. Pochod. Zastavit. Pozor. V levo
v bok, zpět; podpor dřepmo, podpor ležmo
') Čísla v závorce značí kolikrát to které
cvičení bylo provedeno.
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za rukama, podpor dřepmo, vztyk. Pluh (?].
(Dva cvičenci provedou vždy cvičení střídavě
měníce si funkce. Jeden provede podpor
ležmo za rukama a mírně roznoží, druhý za
ním stojící uchopíjej za kolena a jde s ním.
Nástup k prostným cvičením. Stoj rozkročný
avzpažit, předklon, vztyk (L). Sestup v jed
notný řad, pochod, poklus, a zastavit ve
4 dobách, pochod. Nástup k ribbe. Stoj
u něho o rukou (4), pak výpon, dřep (5), stoj.
Vdech hluboký a upažit, výdech, připažit,
volně (4). Poklona a tím hodina skončena.
V tomto stylu pohybovala se asi cvičení
všech gymnastických hodin kursu, jehož
účel však nebyl pouze a čistě gymnastický,

nýbrž sloužil též k nacvičení nových písní
a to nejen vlasteneckých a pochodotgúch
pro zpěv

v tělocvičně & na vycházkách,

nýbrž i krásných církevních zpěvů, jichž
ukázky, jakož i sborový zpěv kostelní,
zvláštním učitelem a varhaníkem předvedený,
měl jsem příležitost poznati. Obdivovaljsem
je jako zájem učitelstva o věc samu, vzpo
mínaje bezděky na »zpěvné Čechyc!
O dvanácté hodině vcházeli jsme k spo
lečnému obědu, jehož prapodivná jídla leckdy

nás soužila a kterýpočínal krátkou mod
litbou, představeným kursu za příto—
mnosti všech odříkávanon. Pak byla chvíle
oddechu, vyplňovaná až do svačiny o 1/23.,
při níž podávána káva, — hrou v šachy
(Dánové hrají náruživě) a četbou došlých
novin, jichž byla spousta. Dopoledne věno
váno společným cvičením neb hrám ve
volné přírodě, případně pořádán někam vý
let. Večer 'v šest hodin se večeřela. Oby
čejné maso se zadělávanou nějak zeleninou
(zelené boby, bílá řípa & podobně), načež
podáván chléb, máslo, sýr, salám dle libosti,
a — pivo, které však ani v poledne, ani
večer jsme nepili, třeba bylo »skatefric
(bezalkoholu) Pro nás k pití vůbec nebylo,
ač leckdy v parných dnech záviděli jsme
leckterému účastníku z domácích »apctitc,
s jakým po lžících připíjel ono pivo —
(černé), třeba ke Skořicové kaši.
Tak žili jsme den ode dne po čas celého
kursu, k jehož návstěvě pro domácí zřízena
jsou zvláštní stipendia po 90 korunách
dánských, (Dánská koruna stojí u nás
1 kor. 33 hal.), z nichž hraditi si musí
měsíční pobyt v fečeném kursu. Není to
drahé. Platili jsme za celé zaopatření 40
dánských korun; ovšem bylo by bývalo potřebí,
abychom měli také dánské žaludky. Neboť
jinak, když nucení jsme byli zvláštní ještě
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prostředky k uhájení svého živobytí si za
opatřovati, prodražilo se nám stravování
v kurse dvojnásob. Ale přes to stojí za
shlédnutí tyto kursy už proto, že také cestou,

kteri)nemůnde,
zpět konali
Wa
člověk jsme
mnohopřes
získá.Gjedser
A cestaa

Nikdy se nezapře. »Český Učitel.
posuzuje ve svém čísle z 22. listopadu t. r.
nynější stav jednání o úpravu platů učitel-'
ských, praví mezi jiným: »Nevíme, komu
nemá býti zle ze všeho toho, co nazývá se
politikou.
Učitelstvo je k tomu, aby pracovalo, a
učitelstvo samo z vlastní iniciativy oddává
se praci dobrovolné a takové, kterou si ne—
dává nikým platit, kterou mu také nikdo
nezaplatí. Není ani stavu v národě, který
by úsílněji pro zájmy národa pracoval (při
rovnejte k tomu jen blahobytně pátery, jak

ti proti učitelstvmbwi,

jak se mají, kolik

a co pracuji !) a proto učitelstvo není k tomu,
aby právě ono bylo beránkem obětním na
politickém oltáři vlasti.:
»Pokrokoví
učitelé-, jak z těchto slov zřejmo, na ne
dostatek sebevědomí a sebeoceňování roz
hodně neumrou. Je však věru těžko chá
pati logiku, co má s úpravou platů co či
niti tento sprostý nájezd nna páteryc. Ale
tolik je jisto, že učitelů — domácích pánů
je poměrně v Praze větší počet nežli kněží
tak bydlících, že by si právem zasloužili
závist pokrokových pp. učítelů.

Kinematograf — travič mládeže.rLe
tošní výroční zpráva polepšovacího ústavu
v Aarburgu ve Švýcařích vypočítává pří
činy, které mladé lidi do tohoto ústavu při
vádějí. A mezi nimi velmi značný, neblahý
vliv má — kinematograf. To jest často přímý
ničitel mládeže. Vedle nedostatků, ba hrubých
poklesků ve výchově rodinné, jest to tento
moderní vynález, který mladou, vznětlivou
duši přímo kazí. Se vší možnou raíílnova—
ností, fantasií do nejvyšší míry dráždící,
předvádí kinematograt nejděsnější obrazy
ze života zločinců, nebo nejnižší vášně
zpustlých individuí v celé jich nahotě. Kine
matograf tu názorně poučuje, kterak člověk
může se státi zločincem. Proto bylo již nej
výše na čase, že se vlády odhodlaly "pro
gramy kinematografii aspoň občas kontrolo
vati, a doufáme, že volání vychovatelů a
učitelských korporací po přísnějším dohledu
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jest skutečně laciná. Stojí! okružní lístek
rychlíkem z Podmokel, tedy dále Drážďany,
Berlín, Stralsund, Rujana, Sasnice, Trelle
borg, Malmó, Kodaň, Naestwed, Gjedser,
Warnemtinde, Berlín, Drážďany, Podmokly
celých 50 marek.
—z.

jež chrání před zkázou, a je pozdě starati
se o dítě, když už bylo zkaženo.

Millionová nadace na šíření nevěry.
Na poslední evangelické zemské synodě
v Sasku oznámil universitní professór z Lipska,
Dr. Heinrich, že bohatý, nyní v Hollandsku
žijící německý monista je ochoten při ně
které universitě aneb vědecké společnosti
zříditi několika millionovou nadaci, k šíření
monismu. Lipská universita však tuto na—
bídku odmítla. Nedávno zesnulý podnikatel
staveb mostů, Kar. Niensberg v Benrathě,
odkázal monistíckému svazu v Důsseldorfě
6.000 marek.—Když nepřátelé víry takové
odkazy činí na šíření nevěry, jest zajisté
tím naléhavější, aby všichni katolíci, seč
síly jich stačí, přičíňovali se o zakládání
a šíření
škol a sjezd
katol. university.
Proti nábož.
alkoholický
v Štýrském7.

Hradci.

Hnutí protialkoholické, které

se snaží neuvědomělý lid vyrvati z objetí
daemonického alkoholu, utěšeně se počíná
šířití. Za tím účelem konal

se v _Štýrském

Hradci ve dnech 8. a 9. října druhý

ra

kouský sjezd nepřátel alkoholu,

na němž škodolivost alkoholismu s hlediska
socialního, mravního, vlivu lihovin na lidské
tělo důkladně byla řečníky osvícená. V jaké
míře brambor, hlavní potraviny chudých lidí,
používa se k výrobě alkoholu, bylo patrno
z těchto statistických dat: R. 1900—1901
bylo v Cislajtanii zpracováno IC,/. millionů
metrických centů brambor na kořalku, a
2 51/9 millionu metrických centů ječmene
vyroben byl slad k výrobě piva. Jisto je,
že by Rakousko zcela dobře se obešlo bez
dovozu argentinského masa, kdyby jenom
polovina těchto plodin věnovala se chovu
dobytka místo výrobě alkoholu. Od roku
1870—1884 vyvezlo Rakousko průměrně
17, millionu metrických centů žita & mouč
ných výrobků. v roce 1909—1910 naproti
tomu bylo lol/, millionu těchto plodin do
Rakouska přivezeno. Za to však bylo na
234.000 ha orné půdy věnováno pěstění
zemáků do lihovarů, 333.000 ha věnováno

180.000ječmene
ha užito
na chmelnice.
r.
na zištné majitele
kinematografů
nemine sešk & pěstění
k účelům
pivovarnickým
účinkem.
Zde platí
methoda praeventivní,
Kama-luna draz-tva"ut v Prue.
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REDAKTOR VLASTIMIL JELÍNEK.

Na prahu nového roku.
Není vhodnější doby, kdy člověk se vážně zamyslí nad těkavými událostmi
životního vlnobití, nežli je konec roku starého a počátek nového. Každý spolek
i každá redakce časopisu sestavuje bilanci hospodářskou, kéž by i vážně pře—
mýšlel každý list 0 své bilanci myšlenkové. 1 naše »Učitelská příloha: — do
savad omezena pouze na 4 stránky — uvažuje o své práci minulého roku a
třeba se viděla malou, jaksi popelkou, uprostřed toho množství učitelských časo
pisů pokrokových, přece nemalomyslní. I na těch pouhých čtyřech stránkách dá
se napsati mnoho, co má trvalou cenu v oboru vychovatelském & vzdělávacím,
kdyby bylo více odborných přispěvatelů. Doutáme, že se jich více přihlásí v no
vém roce, aby příloha naše mohla seještě lepšími výsledky na poli spisovatelství
výchovného a školního vykázati než vroce uplynulém. Není nám třeba dlouhých
článků, stačí stručnost, ale jadrnost.

Nezabývali jsme se ze zásady polemikou rozvláčnou a láteřením do protiv
níků, jako to činí »Český Učitele & jemu podobné listy. Jest to jejich živel stále
bití do »klerikalismuc a všímati si i věcí, do nichž jim nic není a jež s-paeda
gogikou nikterak nesouvisí, jako na př. borromejská encyklika, revoluce v Por
tugalsku & podobné věci. My chceme dále se věnovati více positivní práci než
zbytečné polemice. Ovšem budeme sem tam nuceni krátkou odpověď dáti na
některé ty líbeznosti »temnó komory-, ale to více jako ukázku ušlechtilosti po
krokových učitelských listů anebo někdy i pro obveselení. Ale »pokrokovou
komoru: zaváděti v lokálkách nebudeme. To nebrání, abychom neseznamovali
své čtenáře s úskočnými plány volnomyšlenkářů. Ostatně velikou část této práce
činí bez toho katolické listy politické. Naším přáním jest, aby »spolek katolického
učitelstvac stále vzrůstal, tím bude paki naše Učitelské. přílohajak rozsahem tak
obsahem vynikali nad dosavadní skrovné poměry své.
Přejeme na konec všem čtenářům našim ipřispěvatelům,
\; křesťanstvu v době vánoční: »Pokoj lidem dobré vůle.:

co se rozléhá
Redakce.
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Výbor Jednoty čes. katol. učitelstva a přátel křest. výchovy
konal v domě družstva Vlast dne 18. prosince IV. schůzi za předsednictví red.
Torn. Jos. Jirouška. — Jednatel katecheta Ant. Suchoradský četl protokol pře
dešlé schůze, jenž byl probrán a schválen.
Jednota odsuzuje útoky učitelských listů pokrokářských proti J. M. vsdp.
prelátu Msgr. Dr. Jos. Burianovi, postrádajících věcného podkladu a vyslovuje
mu své vroucí sympatie. Projev ten bude mu zaslán písemně. Zároveň odmítá
Jednota neslýchané útoky žida Nathana proti sv. Otci Piu X. Projev ten bude
zaslán vysoce důstojné kniž. arcib. konsistoři, aby jej sv. Otci odeslala.
Bylo zvoleno sedm delegátů do valné hromady Paedag. svazu s příkazem,
aby se do ní všickni dostavili.
Kalendář »Štítnýc se letos utěšeně rozšířil pomoci »Našich Listůc, k nimž
byl přidán jako příloha.
Valná hromada Jednoty koná se dne 22. ledna 1911. Výbor sestavil k ní
program a listinu budoucího výboru. Slavnostní řeč při valné hromadě přednese
člen výboru Karel Chmel, obecní starší a ředitel škol na Hradčanech.
Člen výboru učitel Vl. Jelínek oznámil, že konal 16 přednášek, a do No
vého roku že'vykoná ještě tři. Na četných místech rozdal vychovatelské letáky,
jež mu Jednota k tomu účelu darovala. Výbor vzal tuto zprávu s povděkem na
vědomí.

»

Jednatel katecheta Ant. Suchoradský blahopřál předsedajícímu red. Tom.
Jos. Jirouškovi k jmeninám, k čemuž se celý výbor připojil.
Jednota oceňujic vážnost doby, vybízí všecky své členy, aby odebírali a
úsilovně rozšiřovali tisk katolický a tím paralysovali záplavu tisku jednak nevě
rcckého, jednak nemravného.
Hledě k r. 1915, navrhuje výbor valné hromadě, aby se každý rok, od r.
1911 do 1915, zakoupilo a rozšířilo za 50 K »Husitstvi ve světle pravdy.. Nám
se jedná. o to, aby lid český poznal Husa historického, a aby nabyl vědomí, že
nevěrci Husa oslavovali nemohou, poněvadž on žádným nevěrcem nebyl. A činí-li
tak přece, berou si Husa za plášt svých nekalých cílů.
Čtcny byly zprávy z Ústředního svazu katol. učitelů ve Vídni, z nichž vy
jímáme, že r. 1912 při eucharistickém sjezdu ve Vídni bude zároveň konán
internationální kongres pro křesťanskou paedagogiku s rozsáhlým programem.
Konečně zahájena byla debata proti tisku pokrokových učitelů, jíž se téměř
všickni přítomni súčastnili, i byla přijata resoluce předsedajícího red. Tomáše

Jirouška, jež zní:
R e s o lu c e.

Vzhledem k tomu, že mnohé časopisy, jako nČeský Učitel-, >Učitelské
Noviny: »Školský Obzor- a jiné, učitelstvem odbírané a ledrované, bez ustání a
systematicky vystupuji proti kněžím a zvláště katechetům ve školách náboženství
vyučujícím jako proti klerikálům a tím i proti vyučování téhož náboženství a že
nikterak se tím ani netají, že náboženství ze škol by se mělo odStraniti a svět
skými předměty nahradíti, prohlašujeme:
1. Od té doby, kdy před čtyřiceti lety škola postavena byla ve valné části
učiva na světský základ a náboženství v ní pouze jako trpěno jest, od té doby
klesá mravnost v dorostu národa, mizí poctivost, svědomitost a cit k spolubliž—
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ním. Zločiny se vzmáhají, trestnice nedostačují, porodnice a donucovací pra
covny jsou již nedostatečnými ústavy k záchraně morální a společenské.
2. Slepá nenávist pokrokového učitelstva proti náboženské výchově do—
rostu národa zatlačuje všecka ideální snažení mládeže, vrcholící v práci asvědo
mitosti ku zdaru vlasti, chloubě i zámožnosti národa a utápí tak všecky naděje
národa v jeho mládež.
3. Všecko toto zlo bude se zvětšovati a rozšiřovali, nenahlédne-li se v kru
zích rozhodujících nad výchovou mládeže a v kruzích učitelstva samého, že ná
vrat k starým, osvědčeným zásadám ríábožensko-národní školy je nezbytný, nechť
je pro dítky náboženství kteréhokoliv státem uznaného.
A proto žádáme všecky rozhodující kruhy ve školstvía rozvážne' učitelstvo
taktéž, aby dbali o řádnou nábožensko-národni výchovu učitelského dorostu a
o správné vyučováni na nábožensko-mravních základech, jak toho vyžaduje zá
kon na všech, kdož do školy vcházejí, aby národu v témž směru jeho mládež
připravovali k přištímu občanskému životu.
A konečně žádáme, nemá-li učitelský dorost, budoucí to vychovatelé národa,
propadnouti atheismu a občanského života protivnému materialismu, ano i ni
hilismu v paedagogice, aby rozhodující vrchni úřady školské vystoupily s celou
rozhodností proti účastenství učitelstva v korporacích zjevně i tajně protinábo
ženských a protinárodních a aby vystoupily s celou rozhodností zvláště proti
podporováni časopisů a vůbec tisku učitelstvem, kde se napadá kněžstvo. plnicí
úkol zákonité výchovy na základě nábožensko-morálním.
Jen tak může se učiniti konec štvanicím proti náboženství ve škole a jen
tak uvede se soulad mezí učitelem a knězem.

Nedojde-li k takovýmto opatřením, jest každá jiná snaha školy: povznésti
nábožensko-lmravní výchovou příští generaci národa marnou a všecky náklady
na školství národy přinášené budou taktéž marnými a bezúspěšnými.
Náprava záleží na kruzích nad školami bdících a na rozvážném učitelstvu
— a k těm o zjednání pořádku apráva povznášíme svůj hlas, aby se vzchopili
a jednali dříve, než bude pozdě. —
Kníž. arc. notář Tom. Škrdle referoval 0 schůzi přátel křest. výchovy v Mer
kuru, jež se velice zdařila. Řečnili pánové: Václ. Dvorský, Tom..liroušek &Cyr.
Mourek. Bylo by si přáti, aby se podobné schůze opakovaly.
'
Na konci schůze vykonána byla kolekta ve prospěch katol. paedadogia
v Bubenči, jež vynesla 1 K 70 h -— tím byla schůze skončena. Vyřízeny byly
ještě jiné různé záležitosti vnitřního rázu, jež se vymykaií veřejnosti.

RÚZNÉ ZPRÁVY.

jich vklady přijímá: Ant Suchoradský, ka
techeta v Praze na Karlově čp. 1879.

Evropský spolek volnomyšlenkář—

Z Jednóty českého katol. učitel
stva. — Za členy zakládající přistoupili a
60 K hotově splatili: J. M. ndp. Dr. Václ.
Frind, světící biskup & probošt u sv. Víta
v Praze, a Dr. Václ. Mikolášek, biskupský
vikář v Markvarticích. — Nové členy aje

ských učitelů. — Spolek tento podle sta
nov zednářských má býti po celé Evropě
utvořen. Pokus dál se letos v srpnu v Pa
říži. Ukázalo — prý — se, že k němu ná
leží nyní již 363.000 učitelů. (Kdo je po
čítali) Z Německa prý k němu se přihlá
silo 120.000 členů; z Anglie 67.000, z
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Belgie 6.800, z Čech 8.000, z Bulharska
4.000; z Dánska 8.000; ze Španělska 15
tisíc; z Francie 95.000; z Luxemburska 1
tisíc; z Nizozemí 19.000; ze Švédska 19
tisíc; ze Švýcarska 7000r z Italie 30.000;
z Norska 10.000; z Portugalska 7.000 —
celý svaz by čítal přes 400.000. Že byjich
tolik se přihlásilo, lze ovšem pochybovati,
ale tolik je pravda, že zednáři troufají si,
učitelstvo veškeré po svém způsobu zorga
nisovati, aby pak tím spíše mohli podnik

Řečník xrv.

kultury, a co zvláště zarážejícíjest, že pra
videlně v záznamech oněch zpráv čteme:

Kultura nahoty a výchova. Podtím

»K divákům družili se . . . dva hoši a děvče
ve věku asi 12 lete; »přes zákaz policejní
byly tam vpuštěny dětí a mladé osoby ve
stáří od 8—12 let bez průvodu dospělýchc;
»třináctiletý hoch s děvčetem asi jedenácti
lctým žádal dvou lístků a prošel bez zá
vady vchodemc; »páni &děti stáli u vchodu
a bavili se o tom:.
Není to pruderie, která se obrací proti
těm výstřelkům, jak o tom svědčí i ostrý
článek ve »Schwimmer-Zeitungc (8. října
1910, č. 79.), kde se ono hnutí charakte
risuje takto: »Není tu účel koupání se na
prosto vedlejším účelem? Jest nezbytno za
účelem nabytí zdraví v lázní a výcviku v
plování tež současně míti příležitost býti
pospolu s nějakou »chvilkovouc nevěstou
a vůbec dámičkou? Dospěl jsem ku pře
svědčení, že více než třem čtvrtinám ná
vštěvníků lázní je koupání účelem vedlejším,
hlavním však účelem je tam zvědavost, uko
jení smyslnosti, zábava v nekalých žertech.
Výchovně ty lázně na lid nepůsobí, nýbrž
naopak na. většinu lidí a to mladších způ
sobem přímodcgenerujícím . . . Rozumí se,
že návštěvník lázní nemůže býti ustavičně
ve vodě, že však dle odhadu polovina všech
návštěvníků do vody vůbec nejde, tot fak
tum nezvratné.c Netřeba se divili, že článek
ve 'Schwimmer Zeitung: za těch okolností
dává výstrahu a varuje táž místa navštěvovati.

heslem rozepsal se professor Walter v zá
řijovém sešitě měsíčníku »Pharus: (maják)
a posvítil na ony moderní proudy, jež sto
jíce na propagandě »nové ethikyc, vrhají
v lidstvo zásady, jež nezřídka jsou schopny

Zmíněným hnutím je ohrožena i rodinná
týcho'va. tím, že se doporučují i doma lá
zně slunečné a vzdušné. Casopis »Kral't und
Schónheitc, který téměř v každém sešitě
zneužívá slov císařových: »Chceme silnou

uvésti ve zmatek i celou veřejnost.
Na jeho článek navazuje a jeho úvahu
doplňuje Fr. Weigl z Mnichova řka, že ka
ždý, kdo jen poněkud nahlédl v praksi prů
kopníků kultury nahoty, uni okamžik ne
bude váhati, aby rozhodně neodsoudil jeho
strohý laxismus. Píše: »Dostalo se mi do
rukou tolik materiálu a tak absolutně spo
lehlivého, že není pochybnosti, že ve zmí
něných kruzích se zračí veliká pokleslost
ethická, a tou okolností výchovné kruhy
nejlépe jsou varovány, aby novému tomu
učení nečinily žádných koncessí. Tak na př.
z Berlína, kde jsou též společné lázně s ten
dencemi kultury nahoty, se sděluje, ze tam
přes všecko úsilí policie při laxním dozoru
lázeňského personálu bují nejhrubší nemrav
nost. Sexuelní rozbujnělost v nejširším slova.
smyslu je signaturou a hlavním účelem této

generaci—v,horlí v každém sešitě proti oděvu

nouti všeobecný boj proti trůnům, oltá
řům a sociálnímu řádu. Onijiž do celého
světa rozhodili letáky nadepsané: Christus
mythologie, Haecklovy Záhady světa, —
justiční vražda na Ferrerovi a podobně Dr.
Bartošek na sjezdu volných myslitelů v Brus
selu chlubil se, že v Čechách bylo již na
pět millionů (nějaká nulla přidána) volno
myšlenkářských letáků rozhozeno. — Ktomu
poznamenává »Bonif. Cona, z níž toto je
vyňato: Monarchické vládě můžeme důtklivě
raditi, aby tento evropský svaz nepouštěln
s očí. Zednáři vábí k sobě učitelstvo jak
jen mohou. A bojíme se, že školní byro
kracie jim ponechává volnou ruku. Těch
několik učitelských předáků dá celé organi
sované učitelstvo zednářským volnomyšlen
kářům zapsati — v čechách již 602 — a
svaz je hotov, a sotva který učitel bude
míti tolik srdnatosti proti tomuto pašovaní
učitelů k zednářům protestovati.

nazývaje jej »Kleiderteufelc a doporučuje
doma pěstování nahoty. Že tu třeba rázného
zakročení, vysvítá z dopisu, v němž dívka
služebná líčí své vzpomínky z ovzduší jisté
rodiny v Mnichově, kde sloužila. Praví, že
matka i dcera, ač v neděli chodily do
chrámu, neostýchaly se ve všední den cho
diti před ní úplně bez obleku! V okolí té
hož města přihodí se prý leckomus překva
pení, a to i v průvodu dam, že pojednou
zúmyslným šramotem upozorněn jest na pří
tomnost pánů, kteří si tu a tam hoví po
adamitsku na vzdušné lázni. Tedy propa
ganda kultury nahoty jeví se i tam, kde
bychom toho ani nečekali. Rozumná paeda
gogika nikdy a v ničem neopomine povzné
sti hlasu svého proti takovým výstřednostem.
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Alkohol — charakter.
(Dle prol. Dr. Fr. W. Foerstera.)

Kdo to vážně myslí se svou socialni zodpovědností ase zdarem své vlastní
povahy, nemůže býti lhostejným ke skutečnostem a požadavkům, jež nám na
oči staví hnutí protialkoholové.
Novější fysiolog zkoumal škody, jež dědičný alkoholism vjediné pouze ro
dině způsobil, jejíž hroznou historii sledoval za pomocí úřadů dopodrobna. Jistá
r. 1740 narozené. žena, jménem Ada Jurke, jejíž _,životní běh záležel v opilství,
zlodějství a poběhlíctví, zanechala potomstvo, jež na konec vzrostlo na 834 osoby,
z nichž životní dráha 709 osob mohla býti úředně stopována. Z nich bylo 106
nemanželský narozeno, 142 osoby byly žebráky a žebračkami, 64 v chudinském
ošetřování, 101 žena oddávaia se prostituci & 76 osob této rodiny bylo pro zlo
činy odsouzeno, z nichž 7 pro vraždu. V 75 letech stála stát tato jediná rodina
na podporách, žalářních výlohách, odškodněních atd. obnos páčící se na pět
mil. marek.

Smíme vůči těmto ohromujícím skutečnostem říci: Co je mi do toho? Moje
matka nejmenuje se Ada Jurke — my pijeme svoji sklenici se ctí — máme snad
svůj nevinný požitek obětovati, protože jiní nedovedou patřičnou míru zachovati?
Co má ona veliká bída pijanů co činiti s naší domáci dávkou? Opijime se my?
Odpověď: Zapomínáte, že ona hrozná bída & ono do očí bijící zrůdnění
nám pouze pod zvětšovacím sklem ukazuje, jak vůbec alkohol má vliv na cha
rakter a nepozorovaně na každého účinkuje, kdo jej do svého mozku připustí.
Existuje pližící se zhrubění všech nejjemnějších životních sil, neznatelné uspávání
pozornosti — tyto věci mohou bez viditelného rozrušení procházeti generacemi,
ve skutečnosti však zatlačují pomalu všechno do druhého řádu, co v nás mohlo
býti v řádu prvním! Ty kapky. jež my pijeme, nemusíani z nás ani z našich
potomků učiniti idioty — ale přece budou vykonávati vliv na všechna naše ži
votní rozhodnutí ve velkém i v malém ve směru nižším. Pozorujme přece dobře,
jak se rozvíjejí rozmluvy při stole pivním, jakmile ta kapka počíná na mozek
působítí! Myslíme méně svědomitě na dítky, jež naslouchají, věnujeme přítom—
nosti žen méně úcty, mluvíme hruběji a jednostranněji, než jindy!
Alkokol jest už proto nejhorším nepřítelem člověka, poněvadž naše lepší
:jáu uspává, naše lepší myšlěnky ohromuje, místo aby tyto nad námi bděly.
Může býti většího ideálu, než jest láska, jež všechny naše skutky a řeči odu
ševňuje? Ala právě to jest nejhorší účinek alkoholu, že nám bere bdící lásku,
již máme všechny své skutky žehnati, dříve než do světa vyjdou. Mnozí ovšem
řeknou: »Naši otcové a dědove' snesli také svůj doušekl- Anebo se řekne: »Pilo
se vždycky!- Než zapomíná se, že nejsme už takstatnými a že žijeme v ča
sech, jež nás více zmáhají než tomu bylo dříve! Nemysli se na to, že ony po—
pudy, jež zvenčí na naší nervovou soustavu doléhaji, jsou dnes tisíckrát silnější
než v klidných časech minulosti. Naše nervy jsou k tomu ještě daleko citlivější
a slabší, a proto působí každá kapka alkoholu tím zhoubněji. Všichni jsme dnes
nějakým způsobem nervově zatížení nebo předrážděni; všichni máme zapotřebí
uklidňovacího léčeni, ne však podněcování. Jest nám třeba více než kdy dříve
sebekázně a duševní vlády, abychom soustavu nervovou. zachovali zdravou a
uchránili ji před nadbytkem popudů.
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Krátce, ve jménu vší vážně a silné sebevýchovy: »Pryč s alkoholem !.
A i kdyby sami lékaři mně dokazovali, že alkohol podporuje zdraví, odpovědel
bych: Jest to základní omyl, zdraví člověka založovati na zvířecí jeho části.
Základem i veškeréhojj/sického zdraví jest jasnost ducha, síla svědomí, pružnost
vůle. Z energie mozkového života tyjí všechny funkce tělesné. Proto není zdraví,
jež by mohlo býti získáno na útraty charakteru.
R_

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování)

Aby tuto úlohu, obrazotvornost vzdělávali a říditi, plnila, má se výchova
říditi těmito pravidly:
a) Výchova nechť se stará o to, aby obrazotvornost v dítěti dostávala vý
borný, duševní a mravní život podporující obsah. Jinými slovy: má hleděti obra—
zotvornosti chovancově předváděti obrazy a představy, které pro vývoj jeho du
ševního a mravního života jsou prospěšný. Sem náležejí zvláště:
u) Vypravování, zvláště biblické dějepravy. Dobrá vypravování, která mají
mravní obsah, napínají pozornost dítěte a zaměstnávají jeho obrazotvornost způ
sobem pro jeho mravní vývoj nad jiné příznivým. Jmenovitě naplňují ji biblické
děje nejšlechetnějšími obrazy. Všem paedagogům, jak křesťanským, tak pohan
ským, nebylo by bývalo možno, lepší, dětské mysli více odpovídající děje vy
mysliti, než tyto Bohem dané, posvátné a skutečné děje. Co třeba souditi 0 »m0
derníchc vychovatelích, kteří je za »duchaprázdnéu vyhlašuji? Nejjemněji se mů
žeme o nich vyjádřili, že nerozumí tomu, co tupí.
B) Legendy a popsání života svatých. I ty jsou způsobilé, mládeži pravé
ideály ukazovati, obrazotvornosti šlechetný směr dáti a podporovali pojmy, které
pro celý život býti mají rozhodnými.
Mnoho našich svatých vyšlo bezprostředně z lidu; mnozí ukazují, že cnost
a zbožnost i v nejnižších stavech mohou zdomácněti. A jejich boje a pokušení
připojují se těsně k tomu, co již dítě za své nynější neb budoucí pole životní
uznává. Ovšem záleží při tom na. vhodné volbě, příslušném vypravování a varo
vání se všech upřilišněností.
1) Bójky, pohádky, porovnání a lícně přírody. Bájkou, v niž přirozené a po
divuhodné jest mezi sebou ve zvláštní směsici, přenáší se ovšem dítě do světa
takřka mu cizího; ale je-li základni myšlenka bajky mravního rázu & když se
do vypravování vpléta' i mravní a náboženský ráz, nejen to dítěti neškodí, nýbrž
jest to spíše velmi dobrým prostředkem, aby se obrazotvornost v mravním směru
obživila, lepším prostředkem než pouhé moralisování. Příroda skýtá také nevy
važitclné bohatství obrazů, kterých v mravním a náboženském zájmu velice dobře
užití se dá pro obrazotvornost dítěte.
b) Výchova hleď dále, aby od obrazotvornosti chovancovy vše bylo vzdá
leno, co jest způsobilo, naplniti ji fantastickými nebo nemravnými obrazy.
Proto má. býti
a) od dítěte vše vzdáleno, co jest způsobilé, jeho obrazotvornost příliš dráž—
diti a dáti jí škodlivý směr, jmenovitě v dobrodružné a příšerné věci. Čtení
o strašidlech je pro děti škodlivé jakož i vypravování o nich.
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B) Buď dále od dítěte vše vzdáleno, co jest způsobilé, v jeho obrazotvor
nost přivésti nemravné obrazy a tak ji zkaziti. Obcování se špatnými lidmi, po
slouchání špatných řečí, dívání se na necudné obrazy nebo sochy, čtení knih,
které obrazotvornost mládeže kluzkým & svůdným vypravováním dráždí, vše to
nemá výchova trpěti, ale v každém tomto směru má míti přísný dohled.
c) Konečně má výchova vší mocí k tomu působiti, aby v chovanci nena
byla obrazotvornost mocí nad rozumem, nýbrž aby tato vždy zůstala v podří
zení a ve služebném poměru k rozumu. Obrazotvornost nesmí býti nikdy bez
uzdná, nýbrž se má spíše vždy vésti uzdou rozumu.
Nedává-li se obrazotvornost rozumem řídili, ztrácí se v mládeži pozornost,
nutná vážnost a vytrvalost v duševní práci; klidné uvažováníjest pak téměř ne
možné, a co nejhoršího jest, zkáza obrazotvornosti fantastickými & smyslnými
obrazy a představami jest nevyhnutelná. Kde tedy u chovance obrazotvornost
přespříliš do popředí vystupuje, má výchova všech prostředkův užíti, aby jina
uzdě držela, a to tím,že chovance upozorní na nemístnost, poblouznění a směš
nost jeho snů a ho přidržuje k vážné práci.
Za prostředek ku vzdělání obrazotvornosti označují se též dobré spisy pro
mládež. Zajisté nelze popírati, že také spisy pro mládež, jsou-li přiměřený dětské
mysli, mnoho dobrého pro účely-výchovy mohou působiti. Než vypravování,
která se v nich dětem podávají, nemají býti psána příliš ideálně nebo příliš ro
manticky, nýbrž spíše zůstávati při skutečném životě, poněvadž by v prvním pří
padě byla obava, že by se tím obrazotvornost dítěte přepínala a dítě z toho ne
čerpalo užitku pro skutečný, praktický život. Neboť by mu nebylo možno po
užíti toho, co čte, pro praktický život. A za druhé nemá se trpěti, aby dítě příliš
mnoho času věnovalo čtení takých spisů pro mládež, poněvadž se jinak velmi
snadno oddá abnormální žádosti po čtení, která ji od vážné duševní práce, od
vážného studia odluzuje a k témuž nezpůsobilou činí, ana vyšší mohutnost po
znávací následkem tohoto neustálého přílišného napjetí upadá v ochablost a
chabost. (Stockl.)
(Pokračování)
8000 obyvatel. Poskytnutí přídavku deseti
procentního vyžadovalo by 2.200 000 K,
patnáctiprocentnlho 3,300 000 K. Další po
žadavky, a to: zavedení 35letě služební
Zemské ňnance v král. Českém a doby vyžadovalo by hned v prvním roce
úprava učitelských platů. -— Deňcit 15 milionu K; zvýšení nejnižších služeb
zemský v království Českém obnášel podle ních platů z 900 K na 1200 K a z 1200
rozpočtů v roce 1908 23,997.186 K, v r. K na 1600 K mělo by za následek výdaj
1909 23,117.77l K, v roce 1910 22 mil. 2 miliony K; zavedeni 6 tríenálek vydalo
463.586 K. To jsou jistě čísla, která vy by plus 4'5 milionu K; přiznání klíče zá
kazují nikoli zvyšování, nýbrž stabilitu v kladního platu, odpovídajícího platům zá—
zemském schodku. Úpravou platův učitel kladním státního úřednictva, vyžadovalo by
ských, jež na dlouho se odkládati nedá, 4 milionů K. Tento vyšší výdaj platí pro
ovšem by tento schodek musel přirozeně první, nejlacinější rok, v čemž není zapo—
čtěna nová úprava, rovněž požadovaná,
stoupnouti. Požadavky učitelstva v Čechách
platů za vyučováni “ručním racím. Toto
směřují nejprve k tomu, aby na všechny
učitele v království byl rozšířen aktivní při značné stoupnutí školního nákladu utvořilo
davek, který dosud dle 5 30. zákona z r. by zcela přirozeně novou situaci v zem
1903 v rozsahu od 15—40 procent přiná ských financích. Ta by mohla jenom tehdy
ležel učitelům pouze v obcích, čítajících přes býti zmožena. kdyby se země odhodlala
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k přiměřenému zvýšení pivní přirážky, jež nemůže neviděti několik věcí, které vybízejí
pro zemské ňnance představuje ještě vděčné ke kritice každého, kdo ví, jak snadno zvr—
pole příjmů, ježto dle ujištění odborníků
huje se idealismus ve fanatismus, není-li na
může pivní dávka bez námahy býti zvýšena pevných opratích nestranného rozumu, ajak
až na 550000000 K čistého výtěžku. Ovšem se pak ten fanatismus stává směšným, vi
pro okamžik jest možno hospodařiti jenom dí-li vzelí místo zajíců lvy, místo lvů pak
na základě daných poměrů a zajistili toto “čerty. Učitelstvo takořka bezvýhradně vzalo
hospodářství i proti politickým překážkám, od Masaryka názor náboženský, názor 0 ka
t. j. i pro případ, že smiřovačky se ne tolicismu a pokrokovosti . . přijalo je úplně
uskuteční a sněm český nebude dělný. Ná nekriticky a již ve špatnějsím odvaru —
vrhy takové podal zemský výbor království už jako dogmatisujíci fanatismus. To už ne
eského, které však nutné předpokládají byl Masaryk mudrující a hledající, ale Ma—
součinnost vlády. Ale ta . .
—r.
saryk, jenž křičí >černá bandac & »denun
Následky zbědovaných anancí zem ciantic. Mimo to pokrokový učitel sáhl do
ských obstrukcí německou jsou pocitovány rudé církve pro důvody dělostřelecké, pro
také od soukromých ústavů vychovávacích, všechny ty klacky — přijal pavědccké
jimž zemský výbor odepřel vyplácení sub .křiklounství. Kdo si věc promyslí, musí vi
vencí. Ředitelství ústavu hluchoněmých děti, v jakém bezradném materialistickém
v Praze bylo následkem toho nuceno od patoka'řství brodí se naše (to jest pokro
mítnouti všech 86 žádostí za přijetí do kářské) učitelstvo. Nejvíce na radost semi
tismu. Učitelstvo se klame, myslí- li, že tím
ústavu.
vede národ k osvětě. Vede jej — ne cestou
Také byly Zemským výborem odepřeny
přirozeného vývoje, ale po katastrofálních
vládě zálohy na obecné školství a starost stráních a tam, kde zas jen na náš účet
o opatření těchto záloh na měsíc prosinec
si budou pomáhati hlavně Němci.. — Do
přenechána vládě.
poručujeme jako úvodníček do »Českého

—r__

Z Obecné Jednoty Cyrillské. Gra Učitele..
duale parvum, česko-latinské, vydané péčí
Ovoce nezdravé četby. Staroměstský

Jednoty, nalézá mezi cyrillisty vlídného při
jetí a většina farních úřadů si je objednala.
Též »Kyrialec v hojném počtu se zakupuje.
Výbor doufá, že každý farní úřad objedná
aspoň jedno graduale, pokud se tak ne
stalo. — P. t. patronátních a farních úřadů
žádá výbor, aby při vypisování konkursů
neopomíjely orgánu Jednoty, »Cyrillac, je
diného to časopisu pro církevní hudbu v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V po
slední době bohužel často se stalo, že hle
dán byl vhodný ředitel kůru novinami, je

jichž tendence jest protícírke'vní. Čtenáři
takových listů mnoho ducha a smyslu pro
správnou církevní hudbu by si ku svému
budoucímu úřadu nepřinesli. — Podává se
zpráva, že :Proprium Bohemiaec je tou do
bou v Římě, kde se provádí konečná jeho
revise. — V přílohách »Cyrillau vydává se
Steckrovo »Te Deum- a po částech »Ru
kovět chorálu edice vatikánskéc.

\TL

telstvu

"

.II

' ' „...... učí

prinesla »Moravská Orlicea, list,

který nemožno zváti »klerikalnímc. Zmíněný
list píše: »Kdo delší dobu sleduje politiso
vání a mudrování velké organisace učitelské,

zlatník pan P. Kreipel obdržel před nedáv
nem dopis, v němž jej neznámý pisatel vy
zývá, aby ihned zaslal na značku »Elfridac

»poste restante Praha, hlavní pošta: 2000
korun, jinak že se mu strašlivě pomstí. Ob—

chodník byl jat strachem, i oznámil věc
policii, která pisatele dopisu vypátrala a za
tkla v osobách obchodních učňů, čtrnácti
letého Václava Šmída, šestnáctiletého Karla
Fialy, sedmnáctiletého Gustava Kocha. Vši
chni tl'i byli dopraveni do bezpečnostního
oddělení. kde se přiznali, že si tímto způ
sobem chtěli lehce pomoci k penězům, aby
si prý opatřili »dobré postavení ve světě:.
Všichni tři byli náruživými čtenáři fantas
tických, dobrodružných románů, v čemž
dlužno též hledati příčinu jejich poblouznění.
Všichni tři byli dodani trestnímu soudu.
Chlapci zosnovali si úžasné, ale zároveň
směšné plány. Na př.: Šmíd, který přišel
si na poštu pro dopis, jmenoval se »Čer
vena použkac, Koch jmenovat se »Zlatý
démantc a Fiala »Zelený ostruhc. Jisto je,
že tato »lupičskác družina byla obětí ne
zdravých vlivů románové a neznabožské
četby.

___
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Valná hromada
Jednoty českého katolického učitelstva a přátel křesťanské výchovy
konána byla v domě družstva Vlast dne 22. ledna t. r. za hojné účasti učitelstva
a přátel křesťanské vychovy. Nejdůstojnější episkopát zastupovali: Jeho Eminenci
školní rada Dr. M. Kovář; Jeho Excellenei ndp. biskupa Dra Jos. Doubravu:
prelát a c. k. dv. rada Dr. Fr. Kryštůfek; ndp. biskupa Msgra Jos. Hůlku professor
Em. Zak; ndp. biskupa Jos. Grosse katecheta Václav Kunz.
Předseda universitní professor Msgr. Dr. Fr. Kordač zahájiv schůzi, vě
noval posmrtnou vzpomínku zemřelým členům Jednoty, kteří jsou: Jan Duben,
em. děkan »v Sušici; Josef Farský, kanovník na Vyšehradě; Emilie Jindřichová,
učitelka v Trhové Kamenici; Jos. Radouš, řídicí učitel; Dr. Al. Frýdek, kapttulni
děkan & generální vikář v Hradci Králové; Marie Stra'hlová, učitelka v Praze; >
Jak. Kocábek, arcikněz v Č. Kremži.
Přítomní vzdali jim povstáním čest. Na to pokračoval:
Slavnostní řečník, ředitel měšťanských škol a ob.siarší král. hl. města Prahy
p. Karel Chmel, nám v posledním okamžiku onemocněl. Přejímaje Zaň úkol úvodu
k dnešní valné hromadě Jednoty katolických učitelů, přeji onemocnélemu brzkého
uzdravení a Jednotu upozorňuji krátkými slovy na jeden z jeji nejdůležitějších.
úkolů.
V těchto dnech se přihlásil za člena naší Jednoty mezi jinými též aktivní
učitel, který dosvědčoval, že zná mnoho stejně smýšlejících kollegů, kteří by též
za členy přistoupili, kdyby se neobávali terroru volnomyšlenkářských kollegů.
Tito požadují ústně i písemně ve svých schůzích & orgánech tolik volnosti pro
sebe, že jim z ní nic nezbývá pro jiné. Neušetříť ve své zaslepené vášni proti
katolické církvi ani rodiny svého kollegy, ničice její čest i existenci, hlásí-li se
otevřeněkc Kristu, ba pronásledují svou intoleranci i mrtvé až za hrob.
Vae soli, běda člověku, je-li sám, platí i zde. Jednotlivce bývá uštván a
heroismus není obyčejnou povinností pro každého. Tu je nezbytně zapotřebí
stavovského organismu, v němž by stál jeden za všecky a všicnni za jednoho.
Proto, kdyby zde nižádné organisace katolického učitelstva nebylo, musela by
býti v době naší založena. My však takovou organisaci v naší Jednotě máme.
Pročež budiž v ní v kritické době přítomné veškerou silou směřováno k tomu,
aby se stala krystalizačním střediskem všech učitelů, kteří ještě víru v Boha,
Krista a jeho církev neztratili. V Jednotě necht najdou viribus unitis (spojenými
silami) opory nejen pro sebe, nýbrž i pro svou velevýznamnou činnost kře
sťanské výchovy dorostu našeho národa. Celý národ prochází školou obecnou
v době, kdy jest jeho duše nejvíce vnímavá. Katolické rodiče nutno uvědomovat,
že mají nejen povinnost hodně platit, nýbrž i rozhodně žádat křesťanskou vý—
chovu svých dítek a zakázat si jich otravu bezbožeckou.
Naše Jednota stojíc na půdě platných školních zákonů, dovolává se v první
řadě, aby byl prováděn první paragraf školního zákona, dle něhož cílem vyučo
vání a výchovy dítek jest nábožensko-mm'vný charakter.
Následovně nemohou býti dítky katolických rodičů vychováványjinak než na
základě náboženství katolického.
Dovolával-li se sv. Pavel“ svobody svého apoštolského poslání slovy »Civis
Romanus sum — Jsem římským občanem: — nechť se Jednota katolických uči
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telů postará o to, aby každý její člen, katolický učitel, jehož právem pova
žujeme po knězi za apoštola laika křesťanského náboženství, s důrazem a úspěchem
mohl se dovolávati ochrany zákonů říšských slovy »civis austriacus sum — jsem
rakouským občanem a českým vlastencema. — Nejvyšší ochránce zákonů a né.
městek J. Veličenstva císaře a krále našeho, J. Exe. místodržitel hrabě Fr. Thun,
výmluvněji než slovy okazuje nám tuto cestu práva a zákona skutkem svého
příspěvku co zakládajícího člena naší Jednoty.
Vzhůru tedy pod praporem kříže a pod ochranou zákona ku společné práci
na ochranu víry a ku blahu vlasti i národa!
Řeč předsedy odměněna byla hlučným potleskem.
K slovu se hlásil knížecí arcibiskupský notář Tom. Škrdle a pravil: V pro
sinci m. r. poctil mne návštěvou vážený učitel (referent udal jeho jméno a stav
.í místo jeho působení), vyžádal si stanovy, chtěje mezi učitelslvem Jednotě hodně
členů získati. Ti pak že by mohli v Praze se shromáždili a vydati k učitelstvu
manifest, aby hojně k Jednotě za členy se přistupovalo. Včera mi odeslal dopis.
který tu předkládám. Z toho jest viděti, že tlak budí protitlak čili jinými slovy,
že katoličtí učitelé mají pokrokářského terroru dost a že touží po vlastní těsné
organisaci. Shromáždění snahu onoho pana učitele srdečně uvítalo, což mu má
referent písemně sdělití.
Následovaly projevy nejdůstojnějších pánů biskupů:
Školní rada Dr. M. Kovář: Jak už jste, velectění páni a dámy, slyšeli, ne
mohl se pan dr. Eugen Kadeřávek k dnešní valné hromadě dostavití, neboť mu
zemřela blízká příbuzná.. Těší mne, že mohu na tomto místě tlumočiti jeho po
slání. Navazuji na slova Msgra Dra Kordače, který ve skvělé své úvodní řeči
pravil, že učitelů, kteří své mravně-náboženské povinnosti plni, jest mnoho, ale
bojí se terroru, který v řadách volnomyšlenkářských panuje. Ty poměry nejlépe
znám já. Jest vskutku mnoho katolických učitelů, ale bojí se . .. A nedivím se
pranic. Co úsměškův, co zloby, co útokův a na cti utrhání musí překonatí ná
božensky smýšlející učítel. Uvedu malý příklad: Potkal jsem kdysi známého kol—
legu — paedagoga. Změ'ril mne pohrdavě, nafoukl se a spustil: »No, kdy pak
budeš biskupemřc — »Až ty budeš papežem-, odtrumfl isem mu a měl jsem
pokoj. —- Tak nutno si počínat proti všem podobným rýpalům. Ale málo jest
těch, kteří odolají, kteří mužně a bez bázně kráčejí v před. Vítám to, co řekl pan
učitel, jenž nám zaslal dopis: >At se semknou a nebudou se muset bátíc Uvedu
zase k tomu malý příklad: Světíli jsme u nás kapli, a někteří učitelé zpívali na
kruchtě. Jeden liberální z nich velice mne chválil a uznával veřejně moji činnost
(dříve nemohl mi na jméno ani přijití), ale musel pak za to snášeti různá četná
protivenství. A ten liberální učitel jest již skorem nášl Pánové, my nesmíme si
dáti všechno líbit! My na školu platíme, my můžeme se vším důrazem žádatí,
aby se v ní zachovával zákon! Znám poměry v našem kraji a vidím, jak si tam
volnomyšlenkářské učitelstvo svým terrorem a vůbec celým svým počínáním kope
hrob! — Doufejme, že se to časem změní, že tak stále nebude. (Potlesk.)
Dvorní rada, děkan kapituly u Všech Svatých Dr. Fr. X. Kryštůfek: Jeho
Excellence, nejdůstojnějši pan biskup královéhradecký, ve svém přípisu mne žádá,
abych ho při dnešní valné hromadě zastupoval. Ve svém listě přeje Jednotě če—
ského katolického učitelstva vše dobré, aby rostla, sílila a mohutněla. —Ajá. při.
pojuji: Jeho Excellence nový pan místodržitel hrabě Thun přistoupil za zakláda
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jícího člena k naší Jednotě . . . Vzpomínám si dnes na jednu významnou episodu.
Bylo to roku 1885. Pracovali jsme tehdy o založení českého katolického ústavu
učitelského, a já byl tehdy rektorem. Jednoho dne zavolal si mne k sobě od
stouplý pan místodržitel Jeho Excellence hrabě Coudenhove. — »Co to bude,<
myslil jsem si a zvědav předstoupil jsem před pana místodržitele. »Moje choť,<
pravil, »dustala list a jedná se o uvedení Školských bratří do Čech. — Převez
měte tu akci — _. Slíbil jsem, akci jsem převzal a tak jsme založili Jednotu
Školských bratří v Bubenči . .. Já byl předsedou a Dr. Kovář místopředsedou.
Pracovali jsme s napietím všech sil, Školské bratry uvedli jsme v krátké době
do Čech a český katolický ústav učitelský jsme také s pomocí Boží založili.

Teprve jednu třetinu budovy jsme vystavěli a máme již velký nával žáků.
V prvním ročníku jest posluchačů 40, v druhém ročníku rovněž 40 a 50—60
jich musíme odmítnouti. Za dva roky budou otevřeny čtyři ročníky, pak budou
mladí pánové vystupovat, budou v našich intencích působit, a my budeme míti
svoje kandidáty...
Naše Jednota a náš ústav v Bubenči měly v odstouplém
panu místodržiteli hraběti Coudenhoveovi velkého — pravím, velkého příznivce.
Bez něho by to bývalo nešlo! Šel jsem se mu poděkovat akdyž jsem odcházel,
pravil: »Pane rado, neračte vědět, že jest v Praze místodržitel, který by vám
mohl něco dat?: —- :] vím, Excelleneí,c povídám radostně, »ráčite—lidovolit,
budeme žebrat.: — A ve třech dnech dostali jsme 1000 korun. . . Poněvadž
však tenkráte stál v křižovém ohni, prosil, abychom mlčeli. Slíbil jsem to, ale
dnes není příčiny, abych to de'le zatajoval . . . Znovulopakuji: Hrabě Coudenhove
byl veliký náš příznivec. To jsem si dovolil připomenouti. (Potlesk.)
Předseda prof. Dr. Kordač: Já vřele děkuji jménem Jednoty vsdp. panu
prelátovi za jeho velikou starost a péči o naše katolické Paedagogium. Kdyby
nebylo jeho, vúzlo by vše a ústav uvízl by v bahně dluhů. Proto děkuji mu
ještě jednou! (Nový potlesk.)
Professor Emanuel Žák: Vělectěné shromáždění! Byl jsem pověřen Jeho
Milostí nejdůst. panem biskupem Msgrem Jos. Hůlkou, abych jeho jménem po
zdravil slavné shromáždění. — Když si tak na všecko vzpomínám, zatanou mi
na mysli mimoděk slova slovutného paedagoga a spisovatele Fr. W. Fórstera:
»Die Religion allein spricht die Ursprache der Seele.: A kdo poznal svět, vidí,
že v těch slovech obsažena jest pravda. Dítě, v jehož duši neozvaly se dosud
žádosti a touhy tělesné, lne k náboženství. A zase lidé Staří, když materiální
zájmy pominuly, vracejí se k pramenům víry. Na nás jest, abychom duši živili
a posilovali náboženstvím. A to jest úkolem učitelstva, hlavně katolického, to je
takřka jeho povinnosti, aby krásný a vznešený ten úkol plnilo ... Za nynějších
neklidných a bouřlivých proudů, kdy kalná vlna liberalismu mocně se vzdouvá,
jest to úkol nesnadný a těžký. My plujeme proti tomu proudu . . . Ale silný ie
ten, kdo tomu proudu odolá! A v tom jest naše mravní síla, že dovedeme vzdo
rovati a nedáme se jako lehká třtina proudem unášeti. Dnes jest pokrokovým
ten, kdo spilá & nadává náboženství . . . A veřejnost — pánové? — Veřejnost
těfn pokrokovcům skýtá ochranyl Jest to smutný fakt, ale pravdivý .. .
Jsme bez ochrany veřejnosti, doufejme však, že se čas obrátí . . . Nás těší,
že posud nikdo z volnomyšlenkáříi nepřinesl lepšího náboženství nad to, jež ve
mravouce a věrouce zachoval nám náš učitel — Ježíš Kristus. To nás blaží a
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doufejme, že počet nábožensky smýšlejících učitelů vzroste, že vrátí se k Světlu
a budou věrným nositelem kultury křesťanské! A k té činností volám: Zdař Bůh!
Kalecheta V. Kunz: Vlastním zástupcem Jeho Milosti nejdůstojnějšiho bí
skupa Lítoměříckého jest pan professor školní rada Josef Šauer z Augen
burgu. Ale poněvadž jest zaneprázdněn, přejal jsem na sebe s jeho vědomím —
povinnost tlumočníka. Omezím se na několik poznámek. V intencí nejd. pana
biskupa jest zajisté, aby byl projeven dík za práci, kterou podnikl výbor Jednoty
českého katolického učitelstva, aby uplatnil velmi důležité snahy spolkové. Jeho
Milost si přeje, aby v nich spolek pokračoval i v novém roce a vzrůstal exten
sivně a intensivně a pronikl ve veřejností. Nesmíme čekali na náhodu, ale když
přiložíme ruku k dílu, pak Bůh nám jistě požehná a doplní to, co sily naše ne—
zmohou. Přeji, at spolek vzrůstá v práci pro budoucí ráno! Provolávám nové
činnosti: Zdař Bůh!

(P r o t o k o l.)

Protokol poslední valné hromady četl jednatel Ant. Suchoradský, katecheta
i byl jednohlasně schválen.
.
0 slovo se hlásí vládní rada Dr. Frant. Xaver Kryštůfek: >Dovolím si jen
několik slov. Náš jeden vysoce vážený člen slaví 70leté narozeniny. Jest to pan
školní rada Dr. M. Kova'ř. (Dr. Kovář volá: Neprozrazujte mne!) Prozradím. Má
mnoho zásluh .. . A proto mu přeji — zajisté že jménem všech — to nejlepší
zatím do 80, aby dále pracoval na prospěch dobré, katolické věci.
Dr. Kovář: Těší mne — těší mne vaše uznání. Já říkal, že jest mi 20 pryč,
a ted' musím říkat, že je mi 17 pryč. .. Dej Pán Bůh, abych měl trochu síly!
Rád pracují a pracovati budu stále!
Dr. Fr. Kordač: ! já se přidávám jménem výboru!
Následovala výroční zpráva, kterou podával jednatel katecheta Antonín Su
choradský.
(Dokončení)
„ _,
RUZNE ZPRÁVY-

šímu školství dívčímu vydatnější hmotnou
podporu, po případě aby vyšší ženské vy
učování sám převzal. — Druhý den byly

K Jednotě českého katolického uči-

zbývající body projednány. Při projedná

telstva přistoupili za členy zakládající: J. M.
ndp.Msgr. Fr. Brusa'k, světící biskup v Praze;
Dr. Alfred kníže Windischgrňtz, předseda
panské sněmovny, nFr. hrabě Thun, místodržitel kral. Českého.

vání otázky druhé: »Dostačuje dosavadní
vzdělání učitelek lycejních, anebo sluší na
tyto stejné požadavky činiti jako na kandi
dáty učitelství pro střední školyřc, ukázala
se veliká jednomyslnost & bylo mínění vy

expertů o vyšším vzdě-

sloveno, že učitelky lyeejní i co do studií

lání dívčím. — Konference tato konala se
v ministerstvu pro kult a vyučování a první
den bylo debatováno o otázce: »Jak daleko
jest žádoucna změna v našem vyšším vzdělavání dívek, zvláště pak v organisaci dív-

Konference

i co do zkoušek maji tytéž podmínky vy
plniti jako kandidáti na střední školy. Při
tom bylo však zadáno, aby absolventky lyceí
byly odškodněny jínýmí nároky. Tím byl
dán přechod ku třetí otázce: »Má se opráv
něnost těchto škol, zejména běře—líse ohled
na nával absolventek dívčích lyceí na uní
versity, nově upravítíPc Tato otázka byla
kladně zodpověděna. — Obzvláště za důle
žitý úkol bylo označeno, aby dívky byly
poukazovány na různá povolání ženská,
hlavně na výrobní povolání v průmyslu,
obchodu a zemědělství.

čích lycejířc

Debaty o tomto bodě účast.

nílo se 27 řečnic a řečníků. Při tom se objevily dva hlavní různé směry: jedni sí
přáli rozšíření lycea na 7 tříd, jiní se přimlouvali za ponechání dosavadních 6 tříd
ovšem s jistými změnami v učebně osnově
a s připojením různých kursů. Z více úst
bylo vysloveno přání, aby stát věnoval vyš-
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Valná hromada
Jednoty českého katolického učitelstva a přátel křesťanské výchovy.
(Dokončeni.)

Jednatelská zpráva.
Velectěné shromážděni!
Koncem roku 1910 ukončili jsme 13. rok své činnosti. A dnes mámjménem
výboru Jednoty rozvinouti před vámi obraz činnosti naší. Výbor konal v uply
nulém roce 4 schůze, v nichž jsme svorně snažili se dosíci toho, bychom ve
prospěch katolického školství co možná nejvíce vykonali. Nejdříve chci se zmíniti
o literární činnosti naší. Tu vedle »Učitelské přílohyc při »Vychovatelíc, »Vzdě
lávací četby katol. mládeže: a kalendáře »Štítnýcr, kteréžto všecky publikace
svými redaktory řídíme, vydali jsme minulého roku »Obranný rozbor Macharovy
čítanky: z péra dp. kaťechety Václava Kunze, a dále 11. leták: »O volné škole
a jejím stanovisku národním: z péra p. red. Tomáše Jirouška. Dvanáctá brožura
() volné škole má vyjití r. 1911. Tato literární činnost jest na naši malou achudou
Jednotu činem dosti závažným. Další činnost naše směřovala k půjčovně katol.
knih, kamž jsme finančně přispívali. O působení této půjčovny uslyšíme zprávu
jejího kustode p. red. Tom. Jírouška. A nedosti na tom: loni vyslali jsme ponejprv
k Literárně-sociálnímu sjezdu družstva Vlast, jenž byl konán 5. června v Písku,
zvláštního svého zástupce, a to pana učitele Vlastimila Jelínka. jenž tam o naší
Jednotě a katolickém školství vůbec způsobem nás dobře representujícím po
jednaL
Abychom s bratrskou Jednotou moravskou bližší styky navázali, vyslali
jsme svého I. místopředsedu, pana řid. učitele Jos. Katku k její valné schůzi na
Velehrad kdež byl náš delegát se vší láskou a poctou přijat. O svých dojmech

z této své
návštěvy
schůzi
18 září
m r. na Velehradpromluvil pan místopředseda v naší výborové
Člen výboru dp. katecheta Václav Kunz poslalo loňské naší valné hromadě
obšírnou zprávu do »Vateríandm, čímž nás se širší katolickou veřejnosti, hlavně
z kruhů šlechty, obeznámil.
Obvyklé dary udělili jsme dle usnesení loňské valné hromady: dívčimu katol.
gymnasiu na Král. Vinohradech, katol. paedagogíu Školnich Bratři v Bubenči,
Tiskové Lize & Spolku na zakládání katol. knihoven. Mimo to jsme darovali na
katol. dům v Nové Pace 5 K, zakoupivše 50 tak zv. »cíhelc & povodní posti
ženým bratřím Moravanům věnovali jsme 10 K, sami pak v každé výb. schůzí
konali jsme kollektu na katol. paed. v Bubenči. Zjubílejního fondu věnovali jsme
jednomu starému, v nouzi postavenému učiteli 35 K,
V otázkách školských připojili jsme se k rakouskému »Katholischer Lehrer
bunduc a-podepsali jsme peticí, aby učitelé státním úředníkům na roveň byli po
staveni. Petici tu jsme v »Učitelskě příloze: pří »Vychovatelic uveřejnili. Na
obranu katol. školství vystoupili jsme po dvakráte ostrými resolucemi, kárajíce
především hrubý tón různých učitelských listů, jež potupně a neuctívě píší o katol.
víře a kněžstvu. Hlavně 'jsme odsoudili i tu zjištěnou událost, že jest 602 českých
učitelů ve »Volné myšlencec.
Přátelé křest. výchovy v Jednotě i ve výboru jejím zastoupení uspořádali
za tou příčinou 16. října m. r. velkou veřejnou spolkovou manifestační schůzi
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ve dvoraně restaurace »Merkurc, v níž pánové: Václav Dvorský, Tomáš Jiroušek
a JUC. Cyrill Mourek velice vhodně proti volným myslitelům vystoupili a shro
máždění pak resolucí navrženou jednohlasně přijalo. Resolucí tuto jsme uveřejnili
v »Naších Listech: a »Čechu- ,i v »Uč. příl.-. Rovněž jsme vystoupili na obranu
sv. Otce Pia X. proti žídu Nathanoví ausnesení svéjsme poslali nejd. k. a. konsistoři,
která nám za to písemní poděkování odeslala. Zvláštní horlivostí mezi námi vy
nikal p. učitel Vlastimil Jelínek, který jménem a v zájmu Jednoty konal na růz
ných mistech četné přednášky. Srdečně mu jménem Jednoty děkuji.
Jeho Milostí neidp. biskupu lítoměříckému Jos. Grossovi zaslali jsme kjeho
nastolení srdečné blahopřání a Jeho Mil. vysocedp. Msgru. Dru. Jos. Burianovi,
kap. děkanu a členu zem. výb., zaslali jsme přípís, v němž jsme se ctí jeho ne
právem napadené zastali.
Stav členů Jednoty jeví se takto: Všech členů jest 3_71.Z těch jest: 44 za
kládající, 197 činnných a 130 přispívajících. Dle povoláníjest: 56 učitelů, 41 uči
telka, 'dva biskupové, jedna konsistoř, 149 kněží, 67 laiků a 55 katol. spolků
a organisací. Loňského roku ubylo: úmrtím 7 a vystoupením 19 členů; nových
přibylo 24, tak že se jeví úbytek o 2 členy oproti roku 1909.

Na konci budiž vzdán dík družstvu erastc za propůjčování místností k našim
schůzím, redakci časopisu »Vlastc, týdenníku »Naše Listy: a denníku »Čecha za
bezplatné a ochotně uveřejňování naších zpráv. Děkuji te'žjménem Jednoty všem
vdpp. zástupcům njd. episkopátu českého, že ochotně dnešní valné hromady se
súčastnilí, i všem přátelům a příznivcům naším a prosíme, by nám i na dále
přízeň svou zachovali. Další činnosti Jednoty pak volám: »Vívat! crescat! íloreath
»Zdař Bůht- —
Na to podal katecheta Ant. Suchoradský účetní zprávu za r. 1910. Jmění
bylo 3396 K 90 h, vydání 1308 K 12 h, i zbývá na hotovosti 2088 K 78 hal.
Jubilejní fond měl na konci r. 1910 jmění 4417 K 26 h, vydání 35 K, í zbývá
4382 K 26 h. — Účty revídovalí: učitel Jan Mazanec a vrchní dozorce v Jo
hanneu Fr. Waldmann. Přítomný učitel Jan Mazanec se co nejchvalněji o vedení
účtů vyslovil, pravě, že je oba revísoří nalezli ve vzorném pořádku, načež udělila

valná hromada pokladníku Ant. Suchoradske'mu jednohlasně absolutorium.
Neúnavnost a horlívá činnost katechety Ant. Suchoradského byla všeobecně
uznána a jak předseda tak i prof. Em. Žák mu zvláště děkovali.
Red. Tom. Jiroušek podával no. to zprávu o půjčovně knih. Náš spolek
i družstvo Vlast společně půjčovnu financují. Pravil: Během roku 1910 bylo vy
půjčeno a přečteno od 34 osob při půjčovně zapsaných 416 knih, z nichž od
vedeno čtenářstvem 12 K 16 h. Od založení knihovny bylo přečteno celkem 2203
knih a čtenáři odvedeno 59 K 41 h. Knih čítá knihovna půjčovní 250 svazků
vesměs vázaných. Knihy tyto jsou přesně obsahu katolického psány spisovateli
katolickými, jiných knih se do knihovny nedává a nepůjčuje.
Uděleny byly dary pro rok 1911: 100 K: Spolku na zakl. katol. knihoven;
po 50 K: Tiskové lize, katol. dívčímu gymnasiu na Král. Vinohradech, Kato—
lickému paedagogiu v Bubenči a mimo to bylo až do r. 1915, t. j. na pět let,
věnováno ročně 50 K na obranu naši.

Přikročeno bylo k volbám. předsedy, výboru. náhradníků a revísorů účtů.
Za předsedu navrhl jednatel -Ms_gr. dr. Kordače. — Prof. Em. Žák: S potě
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šením vítám, že pan professor Kordač chce zůstati naší Jednotě věren. Kdo zná
jeho činnost, uzná, že přijetím této funkce přináší pan professor opravdovou oběť.
Kolik práce má jako universitní professor v důležitých otázkách spletitých v Piově
spolku — a proto dovoluji si vysloviti mu vroucí. dík za. jeho práci minulou
i nynější. — Předseda byl jednohlasně zvolen.
Do výboru byli navrženi a rovněž jednohlasně zvoleni- Jos. Bayerova,
učitelka; Albína Fortýnova, učitelka; K. Chmel, obecní starší a ředitel škol?
Vl. Jelínek, učitel; Tom. Jos. Jiroušek, redaktor »Našich Listůc; Josel Katka,
řídící učitel; Václav Kunz, katecheta; K. Ludvík, říd. učitel; Ant. Suchoradský,
katecheta; Tom. Škrdle, k. a. notář; Bohuslav Šubrt, faktor tiskárny, a Terezie
Trojanova, učitelka.
Za náhradníky: Fr. Benda, řid. učitel v Lišnici u Sepekova; Boh. Varhaut,
stavitel v Michli; Josef Hnátek, soukromník ve Skorenicich; Josef Prokeš, řídící
učitel v Chotěborkách; Prokop Sláma, učitel v Prachaticích; Jan Šmejkal,
učitel ve Vidíně.

'

Za revisory účtů: Jan Mazanec, učitel na Smíchově, a Fr. Waldmann,
vrchní dozorce v Johanneu.
Při volných návrzích přijat byl návrh prof. Em. Žáka, aby k novému zákl.
členu naší Jednoty, Jeho Excel. p. Fr. hraběti Thunovi, místodržiteli království
Českého, vyslána byla deputace, jež by mu za blahovůli k naší Jednotě podě
kovala. — Bylo přijato a k vyřízení odkázáno výboru.
Kc slovu se hlásil red. Tom. Jiroušek, jenž pravil:
Velectění pánové !

Slyším stále z kruhů učitelstva pokrokove'ho prohlašovali, že náboženství
ve škole není potřeba. Čtu-li noviny pokrokářského učitelstva, s ustrnutím po
zoruji, že i těmito novinami, fedrovanými pokrokovými učiteli. zcela nepokrytě
se hlásá, že vyučování náboženství ze škol se má odstraniti.
Dobře. Tedy z kruhů učitelských vychází názor, že náboženství není člo
věku potřeba — ergo: že se ve škole náboženství vyučovati nemusí. Avšak, čim
pánové chtějí nahradili člověku náboženství, když přikvači naň těžká chvíle
zkoušek? Toho nikde se nedočítáme ani ncdozvída'me. Člověk, dle této moderní
theorie, v nejhroznější době zkoušek má býti zůstaven sám sobě bez útěchy,
kterou nachází v Bohu, má býti zůstaven na stupni zoufalství. Tohle je ta mo
derní humanita, vyplívající z paedagogie bez Boha.
A dále, po odstranění náboženství ze školy na základě čeho chtějí po
krokoví učitelové učiti děti autoritě a úctě k sobě samým, k představeným,
k úřadům a k zákonům? Na základě čeho chtěji učiti děti, aby si vážily rodičů,
aby je ctily, aby je milovaly,vstáří o ně pečovaly atd., když pro takovéto učitele
a jejich dítky nemá se ve škole učiti přikázání lásky k rodičům, jak toho naka
zuje desatero zákonů Sinajských?
Nuže, když pokrokovým učitelstvem má se odstraniti vyučování náboženství
ze škol, čím — táži se po druhé ,— čím je učitelové chtějí ve škole nahraditi?
Až doposud se o tom nikterak nevyjádřili; patrně tedy jim na tom nezáleží.
jestliže vyučování na nějakých náboženských základech se diti bude či nikoliv.
Pro Bůh! Což jim na morálce, na mravním základě žáků už naprosto nezáleží?
A jestli ano, tážeme se jich do opravdy: na základě čeho chtějí, aby se vy
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učovala morálka? Či chtějí vůbec, aby se žactvo mravně a nábožensky nevy
učovalo? Pak běda jim! Kde křesťanská morálka se nevyučuje, kde o nábožensko
mravní výchovu mládeže se nedbá, tam vzmáhá se mravní úpadek, rozmáhá se
anarchistické smýšlení, na žádném Bohu a na žádných lidech ani zákonech zá
vislé, a co z toho pochází, může si každý domysliti.
Mnohý se mne může otázati: proč aco tohle povídám? Odpovídám klidně:
Žijeme už v takové době, kdy pokroku milovným lidem na křeslech učitelských
milejši jest duševní nihilismus než náboženství. Čtěte pokrokové učitelské listy
a přesvědčíte se o tom tak, jako já. Dnes není potřeba nic jiného, než vzíti očí
»do hrsti: a' koukati, to ostatní všecko se takovému pozorovateli objeví — a pak,
zhrozí se toho, co se kolem něho děje. Proto, pozor na výchovu učitelů, ponr
na žáky, pozor na školu — jakým je učitelstvo, takovým bude žactvo a takovým
bude pak celý národ, neboť národ z pokolení vychází. Opravdu, jest svrchovaný
čas, aby nastal obrat ve vyučování a v dozoru na vyučování ——
dokud to ještě
jde. Až to nepůjde, pak bude pozdě na něco takového pomýšlet, pak bude konec
nápravě zanedbaného a liberalismem společně s pokrokářstvím zbědačelého škol
ského ducha mezi žáky i učitelstveml
Dnes zbožný učitel nebo zbožná učitelka, ačkoliv zákon schvaluje jejich
smýšlení v paedagogice, aby se strachovali, by nebyli pranýřováni a blátem šla
pání v pokrokářském tisku mladých učitelů — a co více, aby se strachovali býti
od nich nenávidění a posmíváni. Tak daleko to u nás došlos lidmi, kteří zacho
vávají se ve škole a obci — dle zákona, který nakazuje nábožensko-mravni vý
chovu příští generace národa!
Nuže, a potom se divte, že učitelstvo se bojí přihlásiti do kruhu katolicko
národních učitelů českých — do naší Jednoty, když to u nás takto dopadá? Co
si o tom všem máme myslet, když nemáme nikde opory, ačkoliv dle znění zá
kona měli bychom míti všude přednost, neboť jen ten je hoden býti ve škole,
kdo v mezích zákona školu vede, ve škole sám též tak se pohybuje a sám
ostatním příkladem k plnění zákona jest.
Očekáváme obrat — uvidíme! Avšak připomínám, že bije již 12. hodina
k zlepšení poměrů. Zneužíváním svobody a zneužíváním volnosti dospěje se jen
k hrozným výsledkům, které bude jednou těžko zmocí. —
Po skončené valné hromadě vyzval předseda, aby s ním přítomní provolali
slávu: Jeho Svatosti papeži Piu X., Jeho Veličenstvu císaři a králi Františku Jo
sefu 1. a nejdůst. Episkopátu českému.
'
V ustavující výborové schůzi byli zvoleni: za I. místopředsedu: Josef
Kafka, řídicí učitel; za ll.: Tom. Jos. Jiroušek, redaktor; za jednatele &.poklad
nika: Ant. Suchoradský, katecheta.
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Tomáš Stítný ze Stítného.
Podává V. J., učitel.

Jednota katolického učitelstva a přátel křesťanské výchovy vydává vedle
brožur, letáků a »Učítelské přílohy: ve »Vychovatelic též kalendář, jež nese
jméno vynikajícího prosaického spisovatele a paedagoga Tomáše ze Štítného,
aby tím uctíla památku muže, který získal si veliké zásluhy nejen jako zakladatel
české filosofie, ale ijako pěstitel nábožensko—mravní výchovy.
Kdy se Tomáš ze Štítného narodil, není přesně známo. Soudí se, že to
bylo asi okolo roku 1331 a tím bychom slavili letos jeho 480té narozeniny. Na
rodil se na tvrzi Štítném, nedaleko Jindřichova Hradce. Rodiči svými veden byl
v duchu nábožensko-mravní výchovy. Rodičové jeho vynikali příkladnou zbož
ností & snažili se, by ijejích synek o věcech náboženských důkladně byl poučen.
Zároveň dali mu jakousi známost v písmě.
V pozdější době přišel do Prahy, aby poslouchal ňlosoňi, při čemž velmi
rád a pilně čítal a studoval věci božské. Ač studie své*dokončil, nedal se po
výšití za mistra, nýbrž oženiv se, žil v klidu na své tvrzi Štítném, kdež obíral
se hospodářstvím a výchovou svých dílek. Měl pět dětí, ale zůstaly mu jen dvě,
Jan a Anežka. Těm věnoval veškeru péči a snažil se, aby i ony v duchu pravé
víry žily.
Asi před rokem 1370 ovdověv, vrátil se do Prahy, kamž přiváben byl pro
slulými učenci a kazateli Konrádem Waldhauserem a zvláště Janem Milíčem
z Kroměříže, českým kazatelem u sv. Jiljí, k němuž Štítný důvěrně se přivinul,
neboť ohnivá slova Milíčova působila na něho tak mocně, že sám nazývá jej pů
vodcem svých knih. Jednou z nejmilejších zábav, již vlastně věnoval téměř celý
život, bylo : sepsati svoje zkušenosti, kterých jednak v životě soukromém i studiemi
v Praze nabyl. Aby se spisování svému mohl lépe oddatí, pronajal statek svůj
jakémusi Zbyňkoví, což mu však přineslo velkých svízelů a mnoho nesnází,
tak že byl nucen pohnatí Zbyňka před soud a teprve r. 1394 podařilo se mu, že
opět statek svůj získal pro sebe.
Na tvrzí žil Štítný stále, obíraje se svými spisy. Kdy zemřel, není určitě
známo, ale historikové a literáti tvrdí, že to nebylo dlouho po r. 1402. Život jeho
byl pln plodné, příkladné práce, kterou konal rád a s velikou zbožností.
Pokud se týče činnosti spisovatelské, té se oddal asi okolo r. 1370 5 ve
likou horlivostí a s nevšedním nadšením. Musil však vytrpětí mnoho úšklebků
a příkoří zejména od místrův university pražské, kteří s velikou nelibostí nesli,
že Štítný, který za mistra prohlásiti se nedal, píše o věcech učených. Mimo to
vytýkali mu, že píše v jazyku českém a nikoli latině.
Štítný psal česky proto, by lidu, který vyššího vzdělání nenabyl, pomohl
a jej povznesl.
Spisy Štítného rozděliti lze v několik druhů.
Jsou to: ]. překlady, jimiž činnost literární započal;
2. práce původní, veškeré výsledky zkoumavého ducha jeho;
3. spisy nábožensko-ňlosoiické;
4. spisy, které mají menší důležitostí než spisy ostatní.
Když započal činnost spisovatelskou asi r. 1370, překládal spisy, z nichž

nejstarší jsou:
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a) »O sedmi duchov'nieho stavu vstupních< od Davida bosáka.
b) »Ktcrak bojují hřiechové proti ctnostem: ze sv. Augustina (de conflictu
vitiorum et virtutum).
c) »O připravení srdce: z Hugona (de praeparatione cordis).
d) .Zjeveni sv. Brigitty-, iež Štítný zpracoval pro svou dceru Anežku a asi
r. 1401 přepracoval i pro lid.

Poslední dvě práce pocházejí z doby pozdější.
Původní práce postav-“l Štítný na základy svého vlastního bádání a všechny
vedl směrem mravoučným. Díla svá upravil bud'v menší rozpravy, jimž se říkalo
traktáty nebo knížky K těmto připojil často i volné zpracování traktátů cizích
(na př. sv. Bonaventury: »Ostnec svědomiec, Richarda: »O vnitřniem stavu člo
věka-, Roberta Holkota: »Výklad na knihy múdrosti- aj.), a tyto traktáty pak
spojoval ve sborníky, které nazývá knihami. Nejstarší takový sborník sestaven
byl r. 1374, ale není zachován.
Zachováno iest pouze pět sborníků:
_.,.,Í.ua) pergamenový v universitní knihovně pražské z r. 1376;
. b) Opatovický, pocházející z kláštera Opatovického, nyní v Českém Museu;
c) a d) dva sborníky v Českém Museu;
e) Jindřicho-Hradecký v universitní knihovně pražské. z nichž jen Jindřicho
Hradecky' lze pokládali za npvé zpracování nejstaršího sborníku z r. 1376, neboť
obsahuje tytéž traktáty kromě některých přídavků; ostatní jsou spisy samostatné,
mající jen některé traktáty stejné. Sborník z r. 1376 vydán jest od K. 'J. Erbena
s názvem: »Knížky šestery o obecných věcech křesťanskýchc r. 1852 a prvý
sborník musejní od Antonína Vrtátka s názvem »Knihy naučení křesťanského.
r. 1875.

_

Náboženskou filosoíii svoji podal Štítný v nejznamenitějším díle svém: »Řeči
besedníc, které nečiní soubor jednotlivých částí volně oddělitelných, nýbrž sou
stavný, organický celek. V tomto díle obsaženy jsou názory Štítného o Bohu a
o andělích (theoretická ňlosoíie n. metafysika), poslední části o člověčenstvu
(praktická ňlosofie n. ethika). Forma spisu je dialogická, tak že dítky dávají otci
otázky, na něž otec odpovídá. Spis tento byl ve dvojím zpracování, ale v ru—
kopise, v němž jest zachována (v Budišíně v Sasích)1 prvá část pergam. je
z prvého zpracování, kdežto druhá část (papírová) je z druhého zpracování a
teprve později ku prvé připsána.
Ve spise: >Řeči nedělní a sváteční: některá mista spisů předcházejících se
opakují. Spis tento však není zachován celý. Štítnómu se přičítá také traktát
o korábu Noemově.

(Dokončení)

O mládeži dorůstající.
Dle poznámek vynikajícího paedadoga podává V. J., uč.
1.

Poslední dobou shledáváme, že rozvířil se veliký boj na záchranu lidu, t.j.
jehonejdůležitějšich otázek. Postavení hmotné i mravní stále klesá. Ač pracuje
se v parlamentě o zlepšení, přece vidíme, že výsledky jsou buď pranepatrné, na
mnoze žádné. Jediná záchrana, která by mohla s výsledkem působiti,je výchova
dorůstající mládeže. Vychovejme z jinochů muže, z dívek ženy dobrých mravů
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& pevného, nezlomného charakteru, a pak buďmejisti, že výsledky budou značně
lepší.

,



Dítko, pokud chodí do školy. potřebuje velké péče, ale ještě větší, když
škole odrostlo.
Na veřejné schůzi měl jsem příležitost vyslechnouti zkušeného paedagoga,
jehož jsem požádal o poznámky jeho řeči, kterou tehda byl pronesl. Pro
jednal v ní 0 mládeži dospívající a charakterisoval svoji látku slovy: »Staré po
řekadlo praví: »Malé dítě ubírá rodičům noci, velké — srdce.—x

Co pravdy v těchto několika slovech. Pokud dítě chodí do školy, hlavně do
školy obecné, nepůsobí nám přílišných starostí, vedeme-li je dle uznaných zásad
vychovatelských, na základě křesťanském.
Avšak dítě dorůstá tělem i duchem. Je-lí třeba obému veliké pozornosti
u dítěte malého, je třeba ohromné pozornosti a opatrnosti u dítěte dorůstajícího.
Dříve celou svojí bytostí, rozumem, vůlí, krátce celou duší lpělo na nás, konajíc
bez přemýšlení to, co jsme mu uložili.
Avšak nyní, kdy tělesně vyrůstá, roste ijeho rozum, vůle, cítění, roste celá
jeho bytost. Nyní již nekoná slepě, co jsme mu nařídili, nýbrž přemýšlí, uvažuje,
je citlivějším, různým vlivům vnějším přístupnějším.
Jak tak mnozí rodičové, kteří si dali na výchově svého dítěte záležeti, s ustr
nutím pozorují na něm změny, jichž by se byli nenadáli.
Co však říci máme o rodičích, kteří vše nechali škole, 0 dítě své buďzpo
hodlí, neb z přílišného zaměstnání sc nestarajíce. Ku strašným přicházívají pře—
kvapením & zklamáním.
Při výchově člověka třeba míti na mysli nejen výchovu duševní, ale také
tělesnou. Dítě v mládí nedostatečně neb chybně živené a tak i tělesně .vychová
vané přináší si smutné výsledky do budoucna. Tím více však dítě dorůstající.
Obecný lid říká tomu nejhorší léta. Soudný člověk řekne, to jsou nejdůležitější,
ano i pro život člověka nejrozhodnější léta. Dítě takové roste nám zrovna před
očima. Ncposkytneme-li tomuto vzrůstu přiměřené podpory, péče a opatrnosti,
propadá dítko záhy různým nemocem, zejména tuberkulose. Dítě dorůstající je
třebapředevším řádně živiti. Zvykejme je pořádku ve všem, ale i vjídle. Ne kdy
má hlad, ale kdy je čas k jídlu. Pokrm naší mládeže budiž jednoduchý, ne příliš
kořeněný: zelenina, moučná jídla, brambory, luštěniny, ovoce af převládá —
masa co nejméně. Hlavně střezme se alkoholu, který v tomto věku má velký
vliv nejen na celou konstrukci tělesnou a na vývoj duševní, ale také — a na to
klademe zvláštní důraz -— na příliš časné probuzení pudu pohlavního.
Mějmejc k tomu, aby do krajnosti dbaly čistoty těla, zvláště rukou, kterými
tolik choroboplodných bacillů do úst přichází. Mějme je k otužování mytím stu
denou vodou, a to nejen rukou a obličeje, nýbrž celé poloviny těla, zejména prsou.
Alespoň jednou za měsíc nechť se koupají. Šat dětí budiž jednoduchý a volný,
ani v zimě ne příliš teplý. Co zla na těle způsobily šněrovačkyf) netřeba
podotýkati.
.
Důležitý pro dorůstající mládež jest tělocvik a vůbec jakákoliv účelná a při
měřená námaha těla. Různé ty sporty, jako plování, bruslení, ježdění na kole aj.
*) V Americe přichází do oběhu nový, jednoduchý kroj pro dívky, bez šněrovačck.
Lékaři je dokázáno, že šněrovačky tělo ničí a zamezují vzrůst těla.
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mají pro tělesnou výchovu dorůstajícího dítěte dalekosáhlý význam. Rovněž tak
rozumné, pěkné výlety k tomu nemálo přispívajLModerní hra, kopání míče, byla
by sice též užitečnou, kdyby namnoze nevedla k sesurovění mravů.
Doba spánku budiž upravena tak, by nebyla mládeží ku škodě. Spí-lí takový
hoch neb dívka 7—8 hodin, úplně to dostačí. Nechť mládež naše řídí se příslovím:
»Kdo časně vstává,

Pán Bůh mu dává:
Nenechávejme svých svěřenců ráno dlouho na lůžku, zvykají si lenošení,
povalovaní. Dítě, které ráno dlouho v posteli zůstává, nejen že zlenoši, ale často
poskytuje se příležitost ku hříchu, který tolik nešťastných bytostí pro svět
připravil.

(Pokračování.)

RÚZNÉ ZPRÁVY.

Na sjezdu uherského zednářstva dle
zprav »Bonifatius-Korrespondenz< usneseno
šířiti mezi učitelstvcm zednářské zásady, to

jest »proticírkevní boje.

—r.

v průvodu svých rodičů. Jak zhoubně pů
sobí na děvčata pobyt v takových zakou
řených místnostech, kde alkohol a vášeň
hrají prim, netřeba uváděli. Vnímava' mysl
dětská dobře pozoruje a rozebírá každé slovo
a každý pohyb. A že právě při muzikách
není nouze o oplzlé řeči a písně,

s dosta

tek je známo. Trestuhodným jest počínání

Významný projev z Ameriky. Pří některých rodičů, kteří nejen že děti svých

znivec katolického ústavu ku vzdělání uči
telů v Bubenči, J. M. biskup J. M. Koudelka,
americký Čech, zaslal toto vyjádření: »Ptá
te-li se, kdo je největším přítelem lidské
společnosti, rozhodně odpovídám: Křesťanský
učitel. Jeho povolání jest krásným, posvát
ným, vznešenějším každého jiného umění,
jež se obírá bezduchou hmotou. Křesťanský
učitel ví totiž, že má pusobiti k tomu, aby
obraz Boží v dítku veřejně vynikl vlivem
náboženského vyučování a křesťanské vý
chovy, aby dítko se stalo užitečným členem
církve, národa a celé lidské společnosti.
Proto boj o školu není snad pouhým zá
pasem mezi kněžstvem a učitelstvem, nýbrž
zápasem mezi křesťanstvím a moderním po
hanstvím. Jedná se tu o to, má-li Kristus
a jeho církev zůstati řídícím duchem lidské
vzdělanosti, či má-li svět upadnouti do mrav
ního barbarství beznáboženskou výchovou.
Nemá-li národ náš klesnouti v propast mo
derního pohanství, dejte lidu křesťanské učitele!
Tento krásný projev by měl býti vzpruhou
k úsilovné práci pro všecky vlastenecké
echy, upřímné katolíky, aby obětavě po
máhali budovati _své záchranné dilo, to jest
První katolický ústav ku vzdělání učitelů
v Praze — v Bubenči.—1'.

do hostinců k muzikám vodí, ale i dovolí.
aby nedospělá děvčata také tančila. Upo
zorňujeme na úkaz ten pány obecní sta
rosty i úřady, doulajíce, že i v zájmu dětí
samých vykonají svoji povinnost.< — Pode
písujeme.

Zajímavé psaníčko. »Č. Uč.c uveřej
nil po prvé psaníčko, které dostal od učitele,
jenž ignoruje organisační karabáč. Jistý pan
řídící otázku na dotazníku, je-li organisován,
zodpovědět takto: »Nejsem, ježto organisace
ruší mír a klid mezi řídícími a kollegy
ostatními a mezi těmito a duchovenstvem.
Hlása' svobodu myšlení, ale zavazuje kol

legy k neustálým povinnostem dopisování
a sdělování [intimních záležitostí rodinných.
I to nejdražsí, víru, hledí ze srdce vyrvati,
ale k uvěření pochybných zásad volno
myšlenkářských nutí. — Vzdělání na ústa
vech, rozhojněné horlivým sebevzděláním,
stačí pro učitele; komu nepostačuje, nechť
jde od učitelství k něčemu jinému.
1.

Zvláštní spor. Slovincům nabízí vláda

jako náhradu jejich university či spíše pří
pravu na ni zřízení několika stolic a to na
universitě bud' pražské anebo krakovské.
Také výchova. Jeden venkovský tý Slovinci katolicko-národní jsou pro Krakov,
liberální
pro Prahu. A tak se i studentstvo
denník píše: rK sobotním a nedělním mu—
zikám, ponejvíce do obcí okolních, kde o vyslovuje: katolické spolky pro Krakov &
—ek.
policejních opatřeních není ani slechu, do— liberální pro Prahu.
cházívaji i děvčata školou povinna, často
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Tomáš Štítný ze Štítného.
Podává V. J., učitel.

(Dokončení)

Spisy Tomáše ze Štítného maji velikou, nepomíiejici cenu &mnohonásobný
vyznam:
'
'a) národní, což se ukázalo, když všichni mistři proti němu vystoupili, že
píše česky a nikoli latinsky; tu zůstal nezvratným a psal díla svá ve svém
mateřském jazyku;
b) kulturně-historický, poněvadž ve svých spisech věrně zobrazil svůj “věk
a život tehdejší, čímž nemálo nám prospěl;
c) nábožensko-ňlosoňcký, poněvadž se Štítný jeví jako nejznamenitější
Scholastik slovanský;
d) jazykový, poněvadž Štítný vytvořil vědeckou perosu v době, kdy v ostatni
Evropě pokládali latinu za jediný prostředek vzdělávací.
_Štítný i jeho vynikajici díla byla poněkud opomenuta. Na počátku minulého
století známy byly jen rukopisy z r. 1376 a Jindřicho-Hradecký. Teprve v době
novější počali někteří vynikající mužové obraceti pozornost na Štítného jako
vynikajícího staročeského prosaického spisovatele. zakladatele “filosofie české.
Prvním byl sám Palacký, který na jeho traktáty upozornil a po něm snažili se
o to zejména Jungmann. Čelakovský, Erben & Hanuš. Na »Řečech besedních.
založil J. Hanuš »Rozbor filosofie Tomáše ze Štitného- roku 1852. Většina však
spisů Štítného dosud jest nevydána.
Uvádím někoiik ukázek ze slavných děl Štítného. Naznačeno jest v nich
staročeské nářečí tak, jak skutečně byly spisy napsány.
Ku př.: Z Knižek šesterých o obecných věcech křesťanských:
Pak o bližnich znamenejte: každý člověk bližní jest druhému; protož
každého slušie milovali, s kýmž sě kto v obyččj sbéře; a ktož či núzi uzří, jakž
móž & umie, pomoz jemu. Avšak těm, ješto nám viece jsú přijednáni, viece
máme pomáhali, než těm, jež to nám kakús náhodú přicházěji. A kak móž kto
řéci: »miluji družcě,- vidí-li. na núzi trpí, a mohu jemu pomoci, i nepomóž?
Veď, milost po skutciech poznáš. Dávno riekají: »Milostit jest, prstem “neukázati.c
— — — Ale když neslušie, tehdy oni viece tiem lidi odvodie náboženstvie a
božie služby; jakož vídáme na posvieceni, a jakž sem řekl po devietniku kmaso
pustu, když již svatá, cierkev ve mnohých kosteléch zpievá, řkúc takto:
Dnové všie marnosti již mijěji,
užilečni dnie přicházějí,
čas sě blíží všěch střiezvých;
hledajme Boha čistotú srdec svýchl'
,
a druhdy i u postě, a netbajíc na to, že kostel napomíná, aby lidé plakalí ,na
své hřiechy a ponižili sě, pomniec, že sú popel & u popel sě obrátic._.._,.

Z Knih naučení křesťanského:

..........

O tom, které užitky mohú páni bráti Blech řekl, že pán móž

potřebu jmieti k svému stavu z úřadu svého. I majit pa'ni rozličné své užitky,
z nichž by podle Boha potřebu iměli. Uroky páni od-lidu mají. Urok jest plat
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určený v jmenovitý čas, a ten má pán s něčeho aneb pro něco. S něčeho jest
úrok správný, když pán da svú rolí neb lúku, duom neb miesto na němž by
dóm měl, neb vinici aneb cožkolivěk takového, aby s toho platili jemu určenú
věc, jakož by bylo smluveno s dobrým rozmyslem, ale ne oklamánim nějakým.

Tomáš Štítný ze Štítného je zapsán v literatuře písmem zlatým. Zůstává
národu Českému jako krásný vzor dobrého katol. křesťana a pravého vlastence
a vynikajícího paedagoga, který ve spisech svých poučuje, jak důležito jest vy
chovávatí nábožensko-mravně. Dokazuje tím, že bez nábožensko mravní výchovy
nelze pěstovati ryzí charaktery.
Kterak vychovavati mládež, poukazuje Štítný ve článku >Že slušie sě
vlastním spolu zvláště milovati,- — z knížek šesterých o obecných věcech
křesťanských :



»A protož, mě milé dietky, vždyt va'm razí i velím i napominám vás, jakož
mi jest Buoh přikázal, abych vás vedl v jeho cěstách, aby držěly pravú milost
a pořádnú. Najprv nade vše milujte Boha; neb jej miluj. nežli dušě všěch lidí
po všem světu. Potom duši svého družcě viece, než svoj tělesný život. Potom
svój život tělesný viece, než život tělesný družcě svého. Potom život družce
svého viece, než své zbožie. A tak když by pilná potřeba přišla, každý menší
věc raději ztrať nežli větší, vidí-li, že skrz to i většie neztratí potom.:
Štítný je tedy vzorem velmi dobrého paedagoga před 480 léty.

O mládeži dorůstající.
Dle poznámek vynikajícího paedadoga podava' V. J., uč.

(Pokračování)

Nezbytné nutne jest zmíniti se o hrozné nemoci dorůstající mládeže, o které
mnozí rodičové se dovídají, až když na jich dítěti jsou patrny její hrozné'na'
sledky. Je to onanie (sebeprznění). Učitelé mají příležitost dosti zhusta příčiny
i následky “tohoto tajného hříchu naší mládeže poznati, ale také jsou vydatné
prostředky, jak jí předejití, po případě vyléčiti. Neuvěřil by nikdo, že jeden žák,
který tomuto hříchu podléhal, nakazil celou třídu. Proti takovému, který jiné
k tomu svádí, je třeba zakročiti prostředky nejradikálnějšimí, — krátce jeho
odstraněním.
Mluvil-li jsem o tělocViku, sportu a vůbec tělesné námaze dítěte, o tom,
aby dítě.-časně vstávalo, aby se otužovalo, studenou vodou mylo, měl jsem na
mysli nejen prospěch tělesný vůbec, ale tento zlozvyk mládeže zvláště. Nedá se
upříti, že pohlavní pud je nejmocnější pud, který příroda v tělo každého živočicha,
tedy i v tělo člověka vložila. Člověk rozumný dovede jej ovládati. Avšak člověk
nedospělý, rozumu nedokonalého slepě vrhá se v jeho zkázu. .Ie statisticky
dokázáno, že v mládeži městské, hlavně velkoměstské, dříve se probouzí, než
u venkovské a proč? Protože ve velkém městě má dítě daleko více příležitosti
býti pohlavně drážděno než na venkově.
Jděte jen Prahou, co tu ve výkladních skříních shledáte necudných obrázků,
pohlednic, ano i uměleckých obrazů, soch a j. Vzpomínám, jak při stavbě
Františkova nádraží v čele budovy dominovaly obrovské Suchardovy obnažené
sochy. Zakročenim rozumných lidí byly alespoň jejich pohlavní části těla zakryty.
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A co se nestalo? Jeden pražský denník vyřítil se se spoustou utrhačství proti
těmto moudrým. lidem nazvav je tmáři, černými klerikály, kteří nemají pro umění
smyslu. Jsem přesvědčen, že většina přívrženců onoho listu jsou otci rodin a že
zakročení oněch kaceřovaných klerikálů jenom schvalovala. Nedá se popříti, že
tyto a podobné sochy neb obrazy jsou díla někdy i vysoké ceny umělecké, ale
pak patří do galerie umění, obrazáren a j., kam nevyspělou mladežvnepóvedeme.
Bohužel naše mládež mívá však přístupi k různým oplzlým pamlletům, písničkám
a p. (Pikantní svět a mnohé německé-listy). Divme se potom, že pud pohlavní
se tu příliš záhy probouzí. Není to tedy úzkoprsost, neporozumění pro umění
a p., co mnozí falešní vychovatelé nám vyčítají, ale péče o blaho těch, na nichž
nám všem musí záležeti.
Velikou oporou proti těmto pohlavním extremům naší mládeže je tu výchova
náboženská. Dítě, které je zbožně vychováno, bojí se v té příčině zhřešiti. vědouc,
ze,
byťAbytoto
i skrytě
je přece
viděno
a to samým Bohem, jehoz těžce
uráží.
vědomíhřešilo,
tak mnohé
dítě již
zachránilo.
Než nutno nám počítati s tím, že přes to přese všecko dopouštiwse náš
svěřenec tohoto hrozného hříchu, jak ho z toho vyléčíti?
Budu zde mluviti z vlastní zkušenosti. Když jsem byl učitelem měšťanské
školy, byl mi „jeden hoch podezřelý, avšak rozpakoval jsem se,:za_kročiti,..aebot
v případě omylu dopustil bych se veliké ;-paedagogické cbyby;—.Avšak>“-'nálíoda
mne zahy přesvědčila, kdy-ž jsem'- stál ,u zadní lavice. Netrestaíbjs'cm &očha, pouze
mu šetrně domluvil. Jiný hoch byl mi, rovněž podezřelý. Zavolal jsem si rodiče,
vše jim svěřil a upozornil, jaké by to mohlo míti následky. Mimo to vyptal
jsem se na poměry dítěte v rodině, na "povahu. A pomohlo to. Rodiče s učitelem
se dohovořili a dítě zachránili, nebot obapolně na něho působili, ne křikem,
bitím, ale mírnou cestou. Hoch ten dospěl a je dnes úředníkem v jedné bance
a rcservním důstojníkem. Tedy ne trestem, ale- laskavou domluvou,-inažnačením
tělesných i duševních-následků
svěřence neb svěřcnku- od tohoto hříchur'od
vrátíme.
Nedá se popřiti, že učitel neb učitelka v té příčině mohou s daleko lepším
výsledkem působiti, než vlastní rodiče,- kterým býva těžko o takovýchto věcech
se svým dítětem mluviti. Rovněž i zpovědník mnoho může vykonatit ;Vždy však
je třeba veliké opatrnosti, nebot mluviti na příklad o těchto věcech ,s dítětem
nevinným, bylo by velmi hrubou a těžkou paedagogickou chybou. -.Bedli-v:ě_oko
vychovatele rozpozná, kdy. třeba“ zakročiti. Zvláště- věnujme _v té příčině svoji
pozornost dětem tělesně slabým, neboť u těch se tento hřích objevuje _-častěji,
než u dětí zdravých

a silných.

- [Ík- "_
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RÚZNÉ ZPRÁVY.

Komenský; zatim jest timto podílem pra
obyčejný tuctový pamflet,nadepsaný: »Oběti

násilí:, ž pramenů kulturně hi

Dva podíly učitelské JednotyoKor'
mcnský- na Král. Vinohradech za rok
1910. — Každý by pod tímto jménem
»podíl učitelské Jednoty: čekal zvláštní spis
paedagogický, který by odpovídal jménu

storických Sebral BřetislavParůžek (pseudo
nyni). Na _neštěstí literatury neuda'va'. tento
vzácný spisek ony kulturně- historické pra
meny. Má 24 stranky, v nichž se dočítáme
'132 jmen, jež slavný pseudonym uvádí mezi
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obětmi církevního násilí. Třeba se jenom
divití, že učitelstvo okresu srovná se svou
intelligencí. aby mu byla podána práce

»kulturně-historickác, která svědčí o kul
turní historii přítomnosti. — Druhý podíl
téhož »Komenskéhoc jest nZápas osvěty
s církevníky a církvemi.. Tento drahocenný
spis povstal asi pátým propráním Drapera
a lze jej řadíti mezi literární pomeje. Zvláštní
přednost tohoto podílu učitelstva »Komen
skéhou spočívá v tom, že mu věnovalo
státní nadvládnictvo pro jeho obsah svoji
pozornost a jej zkonfiskovalo; ale poslanec
K. St. Sokol (volený z popudu výkonného
výboru křesťansko- sociální strany také
'hlasy svých věrných katolíků) jej v říšské
radě immunisoval. Jestli to celé četl, pak
jistě k tomu potřeboval dvě hodiny parla
mentního času, což vyžaduje asi 10.000 K
vydání. Tato 28 stran čítající brožura ob
sahuje známé infamie z Drapera. A takový
dar rz pramenů kulturně-historických: vydal
»Zemský ústřední spolek Jednot učitelských
v království Českém-. Stakovým literárním
odpadkem se duševně nasycuje učitelstvo.
Nám musí tato duchovní strava býti znám
kou těžké choroby duševní. »Co jí člověk,
to také je,: říkali materialisté, a lze toho
do jisté míry užíti i o duchovní stravě po
krokového učitelstva.
—r.
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všecko jiné říci jen netto, že není zpá—
tečnický. 4-Tedy zde to máme černé na bílém.
Ten dobrý muž, pan redaktor »Učil. Novin
nám to tak dojemně líčí až k pláči. Praha

acelé Čechy jsou pojednou přetažený černým.
klerikálnim pláštěm, brr. íd. učitelé a uči
telky, zemšti inšpcktoři a členové zemské
šk. rady pracují, jak nám to pan redaktor
píše — a ten to přece nejlépe zná — hor
livě proti zvýšení vzdělanosti v učitelstvu,
ve školách i v lidu. Tot je přece mnoho.
A hrůza! Matička Praha kráčí v čele té
tmy. O tof přespříliš! Vždyť dle slov pana
redaktora — a ten to přece nejlépe zná—
zdvihá v Praze klerikální inspektor a kleri
kální ředitelé a'klerikální učitelé hrdě a
směle hlavy! A tuto elegickou úvahu zakon

čuje pan redaktor zoufalým steskemery

dobře vidíme blížící se katastrofu, my konámc
za těchto těžkých okolností, co můžeme,
my voláme, křičime,protestujeme, burcujeme.
Ale kdo nás slyší, kdo blížící se nebezpečí
pozoruje a proti němu bojuje? Podřízené a
spoutané učitelstvo nikde dosud nevybojo
valo ani volné školy, ani svobody politické
ani nevymohlo vyššího vzdělání svého a
vzdělání obecného, Jak se to může chtíti
na něm zvláště dnes, kdy je podobno štvaní:
zvěři, kdy mu hrozí hlad, bída, kdy se musí
třásti i o tu bídnou existencih
Ale po
Frase — ologie pokrokových uči tomto zoufalství a rcaignaci povstává pan
telských novin. —
u nás vysoká redaktor jako ta štvaná zvěř a jarým turem
volá
sebevědoměn
Ale
národ
je
dnes
povinen
mluva velkohubé fráze dosud stále bují —
což je znamením kulturní nevyspělosti — vykřiknouti jako jeden muž: dosti už toho
tomu na doklad citujeme některé šťavnaté moření učitelstva, dosti už té obstrukce proti
a živě dramaticky sestavené věty z úvod školství, dosti už toho roztahování klerika
r.iku »Učitclských novin: ze dne 1. března. lismu a zpátečníctví v Čechách !: Čeho těmito
Stojí tam doslovně na str. 408: »Tupě a bombastickými slovy chce pan redaktor docí
nečině přihlédají politické strany pokrokové liti? My také víme, kde to učitelstvo tlačí.
k tomu, jak klerikálové a zpátečníci pracují že nemá zrovna na růžích ustláno, známe
v poslední době přímo parou, aby měli co také leckterou tu mizerii; ale takhle psáti není
nejvíce klerikálních učitelů azvlášt učitelek, důstojno intelligenta, jenž má stavovské
vědomí, tu věru je škoda té tiskařské černě.
aby měli všecka důležitější místa, počínajíc
Anebo se takový způsob psaní líbí pp. abon
řid. učiteli a učitelkami a končíc zemskými
inspektory a členy zem. škol. rady, obsazené nentům »U. Novin-, kteří snad v těchto výle
svými přívrženci. Ati zase, jdouce směle vech nacházejí hojivou náplast na ty rozji
za heslem: budiž tma, pracují horlivě proti třené rány stavovské?
Zvýšení vzdělanosti v učitelstvu, ve školách
i v lidu. A matička Praha, ta nyní zplně
Naše kalendáře.l oKalendáře
družoslvaVlast
K, malýGOh
Tucet
mladočeská Praha, kráčí v čele. Klerikálni »Sv. Vojtěchavelkýs
inspektor, klerikální ředitelé, klerikální uči
telé, kterým k místům pomohli mladočeši,
nikdy ještě nezdvihali v Praze tak hrdě a
směle hlavy jako nyní. Za Prahou jdou
větší i menší města venkovská. A venkov?
0 táboru agrárním lze s dobrým svědomím

našich velkých kalendsářujednotlivých nebo micha
ných stojí 8 korun, tucet maýlc'n —
Vojtěch

—4- K 8
. Pri hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně, tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené ceně, plati Sl porto sám. ——
Objednávky

vyřizuje: administrace družstva
čp. 5-7011

Vlast v Praze
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Dítko a reforma socialni.
V prosincovém >North American RevieWc 1910 (New-York) napsal Ph. S.
Moxom pojednání s hořejším názvem (The child and social reform). Spisovatel
předcsílá, že k dosažení díla účinného a trvalého umravnění lidského žití třeba
pilně se starati o dětský věk: cesta dobrú nebo špatná, po které se člověk v bu
doucnosti bude ubírati, započíná — obzvláště dnes — v prvních letech zralosti;
dostane-li se dítko k této době mravně a fysicky silné a dobře vedené, neníjeho
záchrana nesnadna; paklí však ovzduší, v němž žije, jest zkaženo, příkladyjsou
zlé a rady špatné, tu lehce nastoupí. mladý člověk na cestu nesprávnou. Jakmile
se pak na této už nalézá, jest dílo umravň0vacínesnadnějším a nejistým, protože
čím špatné zvyky jsou zastaralejší, tím nesnadněji jest tyto opustiti.
Dvě veliké síly, jež působí na. dítko, jsou: dědičnost a ovzduší čili okolí_
0 prvé vzhledem na mravní život, víme málo; jisto jest tolik,- že část těch, již
jsou považováni za špatné následkem dědičnosti, nebyla by takové, kdyby byli
žili v ovzduší zdravém. Ale o ovzduší víme naproti tomu velmi mnoho; ovzduší
jest souhrn všech těch vlivů, jež působí na dítko s hlediska hmotného, intel
lektuelního a mravního.

Hlavní složky, z nichž toto ovzduší sestává, jsou čtyři: domácnost, škola,
obec a církev. O významu dobré“ domácností na vytváření mravní & fysicke
ditka jsou všichni odborníci za jedno. První podmínkou každé dobré domácnosti
jest uhlazenost; v dobré domácnosti musí se šířili zdravý duch, jehož podstat
nými složkami jsou příchylnost, poslušnost, úcta k starším a dbalost práv dru
hého; jimi podstatná složka dobré domácnosti jest náboženství. Nesnadno jest
představiti si dobrou domácnost, v níž by chybělo cítění náboženské a zachová
vání pravidel náboženských. Kde není úcty k Bohu, bude málo vážnosti k ro
dičům a málo šetrnosti k zákonu.

Druhá složka zdravého ovzduší jest dobrá škola; dobrá. v mcthodě, v uči
telích, bohatá na vzduch a. světlo. Spisovatel toho jest mínění, že školy pro dítky
by neměly se stavěti ve středu města, nýbrž na. obvodě, bližc k polím.
Třetí složka nejdůležitější jest dobra obec; jinými slovy socialni prostředí,
v němž se mladický život vyvíjí, musí býti lakové,'_aby povznášelo mladé životy,
ne aby je stlačovalo nebo snižovalo. V přítomné době se nesčetné skutky svě
táctví nebo nemravnosti provádějí v přítomnosti dítek, jež vidí to, nebo poslou
chají a se tomu učí, a tak jejich mysl se kazí. Nejen to, ale i stěny domů bývají
zhusta polepeny obrazy neslušnými a nemravné časopisy se vystavují k veřejné
četbě.

Čtvrtá složka zdravého ovzduší jest dobra církev; výchova náboženská jest
nutnou p'ro mravní vytváření dílka; aby však tato výchova byla vskutku pro
spěšná a nutná, jest nezbytne, by byla udílena od dobrých a vzdělaných kněží.
Aby se dosáhlo všeho toho zdravého ovzduší, složeného z tolika živlů,
k tomu jest třeba velkých nákladů; než důležitost dílajest také., že každý náklad,
-:yť sebe větší, měl by se ochotně přinésti. —-
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0 mládeži dorůsta'ící.
Dle poznámek vynikajícího paedagoga podává V.]., uč.
(Pokračování)

II.

K pojednání o tělesném zdravi naší mládeže navazují, dle pořekadla »V zdra
vém těle 'zdravý duch,: duševní výchovu mládeže dorůstající.
V předních řádcích uvedeno, že dítě dospívající neposlouchá nás již slepě,
nýbrž přemýšlí, usuzuje a svou vlastní vůli snaží se vždy uplatniti. Vše to jsou
momenty, s kterými nutno vychovateli počítati. A jako vše má svůj líc & rub,
totéž platí i o těchto vlastnostech dítěte. Tento rub však je příčinou, že súsílím
dvojnásobným, vyžadujícím značné péče a námahy rodičů i učitelů, musime
všechno své umění vychovatelské vynaložiti, aby neplatilo o našem dítěti, že nám
dříve ubíralo noci a nyní srdce.
Učí-li se dítě v obecné škole dobře, nosí-lí domů samé jedničky, tu rodí
čové jako nemohli se dočkati, aby jížjiž chodilo do školy vyšší, tak nyní pře
mýšleií, do které střední školy s ním. Hoch vyjde z 5. třídy (někteří nemoudří
rodičové již ze 4. třídy chtějí ho dáti na studie) a teď s ním do střední školy.
Sotva uplyne první pololetí, přivádějí ho nazpět do školy měšťanské, protože ne
prospěl — obyčejně v latině. Ubohý hošík. V obecné škole tak dobře se učil,
vše mu šlo hladce, tak rád chodil do školy, a nyní těch pár měsíců v gymnasiu
bylo mu pravou útrapou. Doma byl hubován od rodičů, ve škole s ním zachá
zeno jako se žákem špatným, nedostatečným. C_otu útrap pro tu útlou duši
dětskou. Vrcholem pak všeho je, že musí zpět mezi své spolužáky, mezi kterými
vynikal a mezi něž nyní přichází s Kainovým znamením své nedostatečnosti zpět.
Vpravte se v duši tohoto ubohého hocha, zajisté že soudnému člověku bude ho
každému líto. Kdo toho všeho byl vinen? — Veliká,“ ale velmi pochybená láska
rodičů.
Je to ovšem přirozené, že otec nebo matka chtějí míti — jak se říká, ze
svého dítěte něco lepšího, proč však před tímto krokem sami neuvažují neb
učitele se neptají, má-li jejich dítě k tomu tolik tělesné i duševní síly?
Obecná neb měšťanská a střední škola je veliký rozdíl. — Tam se vyučuje
více názorněji, zde se však mnohé předpokládá. Professor žákům věc přednese,
pochopí-li ji žák, je dobře, nepochopí-li jí, je pro střední školu nezpůsobilý, abuď
propadne anebo má takové známky, že musí platiti školní plat, & tím je řečeno
všecko.
Proto dříve, než dáme hocha neb dívku do střední školy, hledíme si zjed
nati přesvědčeni, že tam může prospívatj. Jen dítě skutečně talentované dejme
„dorškoly střední. Dítě méně nadané, byt bylo sebe pilnějši a hodnější, ušetřme
těchto duševních tvrampot. Avšak i talentované dítě věnujme raději praktickému
životu.
Dnes je si všeobecně stěžováno, co máme studovaného proletariátu bez
existence. Což pak naše řemesla a živnosti nepotřebují lidí talentovaných? Což
pak do učení má jíti jen hoch, který to nikam nepřivedl, který je duševní ubožák?
To je právě chybou naší národní, že je nám milejší býti nějakým úředníkem
nebo písařem, nežli řádným řemeslníkem, který by svými schopnostmi, pílí a pra
covitosti domohl se samostatně & neodvislé existence. Podívejme se na. Němce &
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Židy. Proč jsou v uzavřeném území čeští úředníci? Protože německých a židov
ských je málo. Ti hledí dosáhnouti něčeho samostatnějšího a výnosnějšího nežli
my. Hledíme si vzdělání své mládeže do míry nejkrajnější, neboť jak již Palacký
pravil, jen svým vzděláním národ český se udrží; ale vzdělávejme svou mládež
prakticky, nedělejme ze svých dětí stroje, jimiž by cizáčtí strojvedoucí spěli k bo
hatství, své nadvládě, nýbrž veďme je k tomu, aby i ony jednou dovedly samy
tyto stroje ovládali.
Mluvme s kterýmkoliv učitelem měšťanské školy v Praze neb jinde v městě,
kde je střední škola. každý vám řekne, že ta smetánka dětí z obecné Školy jde
na střední školu a nám zbývá pro školy měšťanské, kde tolik praktického se učí,
jen to sbírané mléko. A přece měšťanská škola poskytuje pro praktický život tolik
jako žádná jiná škola.
Naskytne se ovšem každému otázka: »Kam s dětmi ze školy měšťanskéPc
Říkávalo se: »Řemeslo má zlaté dno.cx Že dnes to zlaté dno je vyměněno dnem
dřevěným a to mnohdy hodně děravým, jsme do jisté míry sami vinni. Ovšem
je pravda, že velkokapitál, nynější rozvrácené sociální, politické i národní poměry
na úpadku řemesel mnoho viny nesou, avšak_nedá se upříti, že řemeslu věnuje
se málo těch, kteří vynikají duševnímischop-nostmi.
(Pokračování)

Čítanka pro děti volných myslitelů.
Jakýsi M. J. Lada má na mysli sestaveni čítanky neb příruční poučné knížky
pro mládež volných myslitelů. Čítanka ta by prý byla zatím pro žáky vyššího
stupně pro soukromé užívání a pak při besídkách pro mládež škole odrostlou. Tedy
měla by to býti čítanka, kterou by pokrokářští páni učitelové dávali větším
dítkám pro domácí čtení, ježto pro školu by nebyla schválena. Takovým způso
bem chtějí volnomyšlenkářští učitelové kaziti mládež; nejenom že tato má doma
anebo jinde příležitost čísti všelijaké ty nevěrecké knížky a časopisy (jako Zář,
Havlíčka atd.), i samotní učitelé budou jim do ruky podobné, třeba slušněji a cudně,
ale přece jenom protinábožensky psané čítanky dávati. A to je dosti na pováženou;
neboť čte—ližák mimo školu nevěreckou knížku od učitele svého ne doporučenou.
nemá na něj ona takový účinek, jako když podobnou knihu dostane s odporu
čením od samotného učitele svého, jehož autoritě věří a jemuž důvěřuje.
Jak ta čítanka pro soukromé užívání žákovo bude vyhlížeti, o tom se nej
lépe přesvědčíme z jejího rozvrhu, jejž dotyčný pisatel článku ihned pdává. Od
dílů v takové čítance by bylo deset. Názvy oddílů těch: 0 náboženských sou
stavách. O mravech. O vesmíru. O vývoji naší země. Počátky lidské kultury. O slo
žení a funkcích těla lidského. Dějiny umění. Moderní vynálezy. Vycházky do
průmyslových závodů. Oběti náboženské pověry. — V každém z těchto oddílů
bylo by prý 8—10 článků a výklad jich stačil by na celou zimu. — Všimněme
si, že oddíl první jednal by o náboženství a poslední rovněž. Ale jakým způ
sobem! Pro oddíl první: 0 náboženských smstavách by za podklad sloužil spis
Wollney-ův »Zříceninyh Zde by se tedy nepodával žádný článek o Bohu, aby
se žák vedl ke koření se Nejvyššímu a. k zbožnosti, nýbrž bylo by to jalové
theoretisování a mudrovánío rozličných náboženstvích, jako když si prohlížíme ně
jaké museum starožitností ze zvědavosti anebo k poučení anebo také k pobavení.
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A což ten poslední, desátý oddil čítanky »Oběti náboženské pověryc, jak by ten
vypadal.: K tomu by, jak podotýká pisatel, material poskytly časopisy >Volná
Myšlenkaa, »Havlíček- i brožury nákladem »V. M.: vydané. Tedy úplně protiná
boženské, nevěrecké, záštim proti církvi naplněné články. — O třetím a čtvrtém
oddílu (O vesmíru. O vývoji naší země.) praví pisatel, že by stačily, aby zviklaly
viru, že země, vlastně celý svět stvořen byl z ničeho v 6 dnech. Jakobychom my
učili ve škole, že svět byl stvořen v 6 obyčejnýeh dnech, t. j. v 6krát 24 hodi
nách! A což ten oddíl »Počátky lidské kultury-, ten by byl také pěkný »o prv
ních lidechc, o člověku-divochu atd.
Takovými příručkami má býti tedy opatřována naše mládež. Ovšem pisatel
hned s počátku pravil, že by to byly poučné příruční knihy pro mládež volných
myslitelů. Ale prosím vás, kolik je těch volných myslitelů a kolik je té mládeže
jejich! Budou tedy volnomyšlenkářští učitelé ty čítanky odporučovati vůbec. Kterak
pak k tomu přijdou rodičové. aby jim byly dítky nevěrecky vychovávány &kterak
obec, kterak národ a stát, který takovou čítanku k vyučování neschválil, a učitel
volnomyšlenkář ji bude dávati dítkám za příručku.
R.

RÚZNE ZPRÁVY.

Dědictví Komenského,

literární to

sdružení učitelské v Praze, přejalo filoso
fický časopis »Českou Myslc, redigovanou
doposud prof. Fr. Čadou, FraDrtinou a Fr.
Krejčím. Od nynějška jeden František od
padne, totiž prof'. Drtina, a aby se časo
pisu pomohlo finančně na nohy. přejímá
náklad jeho Dědictví Komenského, obracejíc
se v prospektech důtklivě k české veřej
nosti, ke knihovnám školským (!) a učitel
ským. okresním, místním i ústavním a zej
ména k professorstvu a učitelstvu škol ná
rodních i ku veškeré intelligenci, aby za
bezpečili existenci časopisu. Jest to fatální
úkaz. Jediný český filosofický časopis a
stůně na úbytě, učitelstvo máDmu pomoci,
aby nezašel. To je příliš žádáno. (Pan Fru
mar se jistě proti tomu obtěžování učitel
stva ohrndí v úvodním článku »Uč. Nov.-)
Ta »Česká Mysl- nechává, myslím, prázd
nou ne—limysl, jistě srdce.

Škola-

většinou z nemajetných rodin učitelských a
úřednických a volí sobě také z těchto kruhů
své druhy života. Hledíc na skrovný plat
mladých úředníků a učitelů. dále i z toho
důvodu, že cena peněz značně klesla. jest
oněm možno se ženiti jenom tehdy, když
bud' manželka přinese větší věno anebo
sama svým povoláním přispívá na uhrazení
životních potřeb. Učitelka, která do 20. roku
svého věku, často za velikých peněžitých
obětí se strany rodičů studuje, nucena jest
tímto zákonem vzdáti se učitelského místa
těžce nabytého atudíž svoje hmotné posta
vení zhoršiti, anebo svého životního štěstí
se zříci. Posledně;ší působí škodlivě na du
ševní stav její, což při výchově dítek není
bez dosahu. -— Tak a podobně dovozovala
deputace oprávněnost zrušení celibátu uči
telek. Poslanci dolnorakouští slíbili svoji
pomoc na sněmu jejich a upozornili na
samotnou přípověd kladnou přísedícího zem
ského výboru dolnorak. dr. Gessmanna.

_ ,_ _

Vždy! »Volná

prospekt ten rovněž má přiložený.

To stačí.
_ r, _
Celibát učitelek. — 9. března dosta

Jednota čes. katol. učitelstva a přátel křesf.
výchovy vydala Slovo o Macharově čítance.

vila se do říšské sněmovny deputace učitelek
vídeňských. aby předložila poslancům dolno
rukouským žádost za zrušení celibátu, ale
spoň pro Vídeň. Za důvod zrušení udávaly:
že tím nevznikne obci vídeňské škoda ni
žádná a proto že se vídeňská obecní rada
pro zrušení vyslovila. Učitelky že pocházejí

lání. Reč redaktora T. J. Jiroušku ve schůzi vý
boru Jednoty česk. katol. učitelstva a přátel křest.
výchovy dne 9. ledna 19l0. Cena 6 hal.

Podává V. K. Cena 94 haléřů. — O učitelstvu

v proudech politických stran a jeho povo

Objednávky vyřizuje admin. družstva Vlast
Praha-ll., Žitná ul. 570.
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Dívčí lyééa.
Když se začala u nás zřizovati dívčí lycea. bylo pro ně všude veliké nad-'
šení. Lycea byla mnohomluvnými letáky do nebe vychvalována a odporučována
tak, jakoby lyceístka měla otevřený celý svět. Ale už tehdá ozývaly se vážné
výstrahy zkušených paedagogů, kteří pravili: »Nechte to jen až vyjdou dva či
tři ročníky abituríentek a až nebudou tyto mít kam by se hnuly — pak ono
nadšení pro lycea brzo schladne.: A dnes je tomu vskutku tak.
Leč _všímněme si blíže oněch »vyhlídekc, jež byly reklamně ohlašovány. Ze
IV. třídy lycea mohou prý žákyně, býti přijaty do 1. ročníku obchodní akademie.
Jenže tato výhoda není nic zvláštního, poněvadž žákyně měšťanské školy mají
ji také. Tolo ovšem bylo v letácích zamlčeno, jakož i to, že lyceístky nemají
při tom pražádné přednosti — ba ani většího vzdělání.
Dále prý mohou lyceístky z V. třídy býti přijaty do 111.ročníku učitelského

ústavu, a ze Vl. do IV. ročníku téhož ústavu; a abiturientky lyceí mohou prý
se hlásiti k dopiňovací zkoušce na učit. ústavu. To však docela nic neznamená.
Pravda, mohou lyceístky se hlásiti k přijímací zkoušce na učitel. ústavu, ale tím není
řečeno, že ji každá udělá., a že každá, která jí udělá, jest již přijata do ústavu.
Právě opak jest pravdou. Mělké licejní studium nestačí ke zkoušce, a kdyby
pilná žákyně všecko doplnila, nemá ani po skvěle složené zkoušce naději na
přijetí, poněvadž ústavy učitelské jsou — přeplněny, majíce dosti žákyň vlast
ních. A kdyby konečně některé se poštěstilo maturitu doplnítí, bude státi bez
místa, neboť ženských sil je nadprůměrný přebytek a ústav vždy bude hledětí,
aby nejdříve umístil žákyně" své vlastní.
Ještě horší byl slib, skoro všeobecně hlásaný, že z lycea možno prý vstou—
pití na universitu! Tato velkolepá fráze zamlčovala to, co bylo hlavního: lyceístka
může sice vstoupiti na universitu — ale jako »mímořádnác posluchačka. A vtom
je veliký rozdíl. Mímořádným posluchačem na universitě může býti vůbec každý
zachovalý člověk bez ohledu na vzdělání, ale ke zkouškám připuštěn není. A proto
lyceístka nemůže studovati filosofií nebo lékařství & státi se doktorkou. Jedině
jest jí dovoleno hlásítí se k státním zkouškám způsobilosti pro učitelství nalyceích.
Kolik liceistek takto bude zaopatřeno? Kolik by to musilo býti lyceí, aby pro
všechny lyceístky byla místa učitelská? A považme dále, jak mnoho jest ňlosolck
kvalifikovaných studiem gymnasijním i universitním pro »střední školy., které čekají
na místa licejních učitelek a také právem přednost dostati musí? Kolik tu zbude
míst pro líceistky? A konečně — Jobova zvěst — ministerká anketa ze dne 9.
ledna t. r. praví, že »učitelky lyceiní musí vyhověti všem podmínkám, jako kan
didáti učitelství středoškolskéhOc, t. j. lyceum není jim nic platno, musí míti ma
turitu gymnasia nebo reálky.
Co říci o dalších vyhlídkách? Lyceistky mohou prý studovati lékárnictví,
ovšem, doplní-li zkoušku — z latiny. Mohou prý se obrátití k praxí obchodní a
bankovní, absolvují-lí ještě — odborný kurs. Ty podmínečné věty mluví velmí
jasně. A že řádná.absolventka obchodní školy bude míti vždy přednost před takovou
»doplněnouc lyceístkou, jest na bíledni.
Zřejmě nepravdy dopouští se však článek v »Nar. Politicec ředitelem smí
chovského lycea, dr. Kudrnovským uveřejněný, že prý tří třídy školy měšťanské
naprosto nerovnají se prvým třem třídám lycejním.: Toto jest nejen nepravduo
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nýbrž i zjevnou urážkou měšťanské školy. Právě opakjest pravda, totiž, že vzdě
lání, jehož se žákyni dostane v prvních třech třídách lycea jest menší než na
měšťanské škole. Neboť nikdo nepopře, že do prvního ročníku lycea prijímají se
již žákyně ze čtvrtého školního roku z obecné školy, což jest na normální měšťan
ské škole nemožno. Nikdo nepopře dále, že měšťanská škola na základě mnoha
leté zkušenosti honosí se osnovou, kterou u žákyň se dociluje vědomostí uce
lených a praktických. Dále nikdo neupře měšťanské škole, že klasifikuje mnohem
svědomitěji a přísněji, tak že vysvědčení jest obrazem vědomostí, čehož na lyceu
není. Důvody jsou celkem známé.
A na škole měšťanské působí ve skutečnosti síly nejen paedagogickým vzdě
láním, nýbrž i odbornými vědomostmi obyčejně lépe qualiflkované než na lyceích.
Kolik působí na lyceích sil dobře a řádně qualiňkovaných? Namnozejsou to síly
suplentské. které několikrát »odstoupily od zkoušky-, které zkušebního roku ne
konaly. Lycea jsou zaopatřovacím ústavem pro ty pokrokářské existence, které
by se svojí qualiňkací jinde neuchytily.
A výchova na lyceích jest většinou také pokrokářská od učitelek, které za
qualiňkaci mají »pokrokovosta. A na žákyních ševi se vliv pokrokový dřív než
vliv skutečné vzdělanosti. Liceistky při zkouškách do jiných ústavů a na univer
sitě často propadávají. Lycea tedy zkrachovala. Příčiny toho jsou: jejich neprak
tičnost, proticírkcvni směr, přílišná volnost žákyň a mělké vzdělání. Učí se sice
mnohým věcem, ale povrchně, bez porozumění a neumějí lyceistky pak řádně a
důkladně nic.
Lycea, tak jak jsou nemohou zůstati -— sám,ministr letos v anketě pro
hlásil poměry ty za neudržitelné. Pokrokáři však houževnatě lpí na tomto systému
a vzpírají se zavésti na lycea řád vyučovací, který by vyhovoval srředoškolským
normám. Leč snaha jejich jest marnou. —
Vyňaly jsme toto ze článku »Obnovyc. aby bvla zjevna pravda o lyceích a
nedal se mnohý klamati vychvalováním lyceí, jak se stalo nedávno v »Národní
Politicec.

(_)mládeži dorůstající.
Dle poznámek vynikajícího paedagoga podává" V. J., uč.

(Pokračování)

A nyní podívejme se _blíže na tu dorůstající mládež. Všude setkáváme se
s ignorancí všeho ušlechtilého. Ať je to student neb úředník, příliš záhy nynější
společnost odvrací ho od vlastní dráhy, totiž jedině" vzdělání a ušlechtilých snah.
Poslouchejte na příklad rozhovory těch studentíků, žasnete, jaké je to tak zvané
zlaté mládí. Sprostota v jejich jednání, v jejich řečech vás nejen uráží, a'e i pře
kvapuje. Málo těch, kteří zabývají se tim, co jim patří a co jich rodičové na
nich žádají t. j. vzdělávací knihou, studiem. Mozek takového studentíka smlékem
na bradě opojen je různými těmi moderními hesly světobornými, a výsledek?
Mnoho povolaných ale málo vyvolených.
Daleko horší poměry — bohužel — vládnou mezi mládeží řemeslnou. Máte
hocha hodného, ve škole se pilně učil. odnáší si slušné známky, byl mravný,
poslušný i zbožný. Sotva však je půl roku v učení, nepoznáte ho. Zde jsme
u mezníku v životě lidském, který tak často beze vší úvahy rodičové se svým
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dítětem překračují neuvažujíce, není—li za tímto mezníkem propast, v níž jejich
dítě mravně zahyne.
Prve než dáte svého hocha neb dívku do učení, dobře uvažte:
]. najde-li vaše dítě zde svoji budoucnost,
2. jakému pánovi své dítě svěřujete,
3. do jaké společnosti v té neb oné dílně přijde.
Klade-li se důraz na to, jaký vliv má společnost na dítě nedospělé, tím více
musíte být varováni u dětí dospívajících. Pro Bůh nedopouštějte, aby dorůstající
hoch neb dívka, octli se ve společnosti, špatné, bezvěrecké, ve společnosti, která
se té nejvyšší autoritě samému Bohu, v tvář rouhá a tím též kteroukoliv jinou
autoritou pohrdá. Nedopouštějte, aby dítě vedeno jsouc touto moderní společ
ností jedenkráte i vámi, kteří jste ho zplodili, pohrdalo, jak bývá nyní častým
zjevem, místo vděčnosti jenom potupou, hanbou a nevděkem za. vaši starost se
odměnilo.
Vy, kteří jste své dítě na základě křesťanství vychovali, dbejte, aby v těchto
zásadách pokračovalo. Dokud vaše dítě bude ctiti Boha, dokud se bude modliti,
dokud bude v neděli a ve svátek do kostela chodili a i ostatní své křesťanské
povinnosti konati, potud je s ním dobře. Až však uvěří těm, kteří mu namlouvati
budou, že Boha není, všecka víra že je výmysl lidí, modlitba že je nesmysl, pak
veta po vašem dítěti, pak je pro nás mravně mrtvo.

Uvedená slova nejsou vyčtena z knih jako theorie, nýbrž jsou získána
z praktického života, z vlastní zkušenosti řečníkovy. Nechceme, aby naše mládež
dorůstající byla vedena k modlářství, aby snad se nebavila, aby jen stále do
kostela chodila a při tom zbožnosti používala, jako pláštíku ku zakrývání mnohých
hříchů a nepravostí. Tak nemíníme, aby dorůstající děti bylywychovány, ale aby
vedeny byly k pravé zbožnosri, dobře pochopené a k hlubokému poznání přes
vědčení, že i práce je modlitba. Všecka naše konání, všecko. naše práce, byť by
nám i protivenství různých nepřátel přivodila, koná-li se u vědomí, že tak činíme
z povinnosti a lásky k Bohu, jest modlitbou.
Myslí si zajisté mnohý, snadno se řekne, střežiti své dítě před špatnými
společnostmi, když přece musí někam do učení, kde s takovou společností se
setká. Ano pravda, ale právě proto jest nutno, aby každý pro své dítě našel
takové místo, kde by od těchto vlivů bylo uchráněno. Nevíte-li sami, obraťte se
na ty, kteří vám poctivě poradí a takových při dnešním rozmachu katolických
organisací dosti najdete. Jestliže však přes to přese všecko se vám nepodaří
takového spolehlivého místa najíti, pak působte na své dítě sami. Jsou—lidítky
dobře vychované, jsou jim slova rodičů zákonem. Upozorňujme hocha nebo
dceru na falešné proroky a hled'me vše to špatně, co dítě musilo v dílně slyšeti,
ihned z jeho duše vyrvati, a jsem přesvědčen, že při úsilovně a. trvalé té práci
dočkáme se radostných výsledků. —
'
K těmto slovům zkušeného učitele chci doložiti z vlastní zkušenosti toto:
Každý učeň musí také choditi do pokračovací školy. Mnoho by se tu muselo
mluviti o výhodách a vadách těchto škol, to však by vedlo daleko, jen na něco
poukáži.
Kdo měl někdy příležitost jíti po ulici, kde z večerní školy vyřítili se učed
níci, dá mi za pravdu, že se musel vyhnouti, aby nebyl, zejména ženy, před
mětem bohopustých řeči, nadávek, posměchu ano i insultu. Slušný člověk s hnusem
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se musí odvrátiti od některých mladíků a táže se s překvapením, to že jdou ze
školy? V takové společnosti že je mé dítě? Ano bohužel. A co toho příčinou?
Škola sama ne, neboť ta spěje za jiným cílem, za vzděláním řemeslné mládeže,
aby tím více v praktickém výcviku v dílnách mohla se zdokonaliti.

Příčina vězí jinde. Především je to naprosto nevhodná
doba večerní.
Mnohý z mistrů řekne, ve dne hocha potřebují k práci a ne do školy. Uznávám
stanovisko toto, avšak suďte sami, nebylo-li by lépe, aby těch vyučovacích hodin
bylo méně a konaly se ve dne, řekněme jednou neb dvakrát týdně odpoledne a
za to by se hoši více naučili a mravně cestou do školy a zpět k domovu ne
zkazilí; anebo mají-li choditi dále večer, a pak mravně se zkaziti? (Dokončená)
tel odpovídá: Vesmír existuje prostě z té
příčiny, poněvadž existuje. Vesmír jest
veškerost podstaty a podstata jest nezruši
K obraně naší pro r. 1915 přispěli telná a věčná, tedy vesmír jest věčný a ne
z učitelstva a profesorstva: Jan Kalivoda, zrušitelný a z té příčiny existuje proto, po
něvadž existuje. (Zde si pletou ovšem vol
profesor č. reálky na Malé Straně v Praze;
Fr. Jakubíček, správce školy v Bobrůvce nomyšlenkáři podstatu věci, jak jest v Bohu,
na Moravě; .los. Katka, řídící učitel ve Zdě věčná, a podstatu, jak jest mimo Boha).
tíně. — Další dary aúpisy přijímá: Tomáš Ža'k: Nemůžeme říci, že podstata jest
Bůh? Učitel: Slovo bůh vzbuzuje v nás
Škrdle v Praze, čp 570-11.

RÚZNÉ ZPRÁVY.

Úprava školních prázdnin. — Jak
v iředních novinách bylo oznámeno, budou
hlavní prázdniny trvati opět od 16. čer
vence do 15. září, jak tomu bylo až do r.
1907. To platí ovšem pro střední školy a
jim podobné. Za příčinou zkoušek maturit
ních, privatístů a přijímacích odpadá však
na těchto školách vyučování posledních 10
dnů před 16. červencem a prvního nebo
druhého dne z těchto deseti prázdných dnů
(tedy 6. nebo 7. července) mají býti ko
nány závěrečné bohoslužby a rozdávána vy
svědčení. Totéž prázdno platí pro obecné a
měšlanské školy v těch místech. kde jest
některá střední škola. Svátky velikonoční a
svatodušní zůstávají při tom beze změny.
Ohledně středních škol nařídil pak ministr
vyučování v onom dekretu, aby na všech
ústavech. kde jsou vánoční prázdniny do
1. ledna (tedy v krajinách římsko-katoli
ckých), byl také 2. leden prázdninou. Pro
obecné a měšťanské školy (i vmístě střední
školy) toto poslední neplatí. Ministerstvo
vyučování zamýšlí toto celé prozatimní na
řízení o prázdninách budoucím rokem po
čínajíc zavésti trvale.

Hovor učitele & dítkem ve_Volné

škole. Vyjímáme z březnového čísla »Volné
školyc z rozpravy mezi dítětem a učitelem

tyto příklady (jež jsou vesměs z knihy
»Francisco Ferrer: od Pierra Ramuse): Žák
se táže učitele: Proč existuje vesmír? Uči

myšlenku na stvořitele, na fantastickou
všemohoucí bytost. Casy pověrečné bázně
minuly. Představa božstva jest pouhá do
mněnka. Monistický světový názor neuznává
existenci stvořitele. Žák: A máme 5 před
stavou božstva zároveň také zavrhnoutimy
šlcnku budoucího života a nesmrtelné duše?
Učitel: O tom není žádné pochybnosti. Proto
musíme během našeho života snažiti se o své
štěstí, místo co bychom se >oddávaliosuduc
a doufali ve zdánlivý život po smrti. —
Tak tedy dle Ferrern poučovati má volná
škola dítky: zavrhujíc nesmrtelnou duši a
budoucí posmrtný život. Co to jest, ne-li
theoretický anarchismus, z něhož k prak
tickému anarchismu jest cesta úplně volná?
Volná. škola a volná myšlenka všechno po
pírá, ale co sama tvrdí, nedokazujea nikdy
dokazati nemůže. Stačí. když rozboří. Při
tom však nestoudně tvrdí, že ona založí ro
zumovou společnost lidskou. Je to ksmíchu
& pláči zároveň. —

Besídka »Volné školy-.

.

Anonymus

píše v březnovém čísle této zelené tiskoviny
článeček »Pohled do dílny lidskosti a leccos
ještě jiného: (dopis středoškolského profe
sora). Způsob psaní jest tak neomalený &
hrubý, že se čtenář opravdu podiví, že to
mohl psát člověk s akademickým vzděláním.
Hrubé sesměšňování čiší z každého řádku.
Gratulujeme k_této drahocenné časopisecké

akkvisici.

r.
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O mládeži dorůstající.
Dle poznámek vynikajícího paedagoga podává V. J., uč.

(Dokončení.)

Jiná závada záleží v tom, žekaždý hoch bez rozdílu do pokrač. školy musi.
Dle mého náhledu každý učeň, u něhož nelze očekávati prospěchu, neb který
je mravně na závadu,_měl by býti z pokračovací školy ihned vyloučen.
My učitelé pokračovacích škol máme kázeňských prostředků velmi málo.
Jediný kárný list, který pošleme mistrovi. — Je-li mistr povrchní, nechá ho bez
povšimnutí, je-li řádný a chce hocha potrestati, narazí na odpor nejen hocha,
který dnes nechce nikoho poslouchati, ale i mnohdy na odpor rodičů, po případě
i potahování k úřadům.
Náboženství pak je v pokračovacích školách věcí úplně neznámou. Zavadí- li
učitel tu a tam o ně, s úžasem L' ť. ; se s
'...._.„.,:., ano i pohrdlivým
úsměvem. Jest tedy třeba doplňovati pokračovací školu něčím, co by ve směru
mravním i náboženském dorůstající mládež udržovalo, a to jsou učednické
besídky. Při »Jednotě katolických tovaryšůc je takováto besídka, která velmi
dobře prospívá a bude-li hleděti vždy svým chovancům poskytnou-ti nejen po
učení, alc izábavu, tělesné osvěžení, aby do ni rádi chodili, pak jsem pře
svědčen, že o náš dorost bude dobře postaráno. Není-li možno, aby hoch do
těchto besídek chodil. pak vy sami dbejte toho, aby v prázdných dobách,
zejména v neděli a ve svátek chodil jen tam, kam vy mu dovolíte. Nechť
pěstuje ušlechtilý sport, navštěvuje poučné přednášky, jde na zušlechtující
představení a p. vždy jen s vaším svolením. Nedovolujte mu mnoho společníků
a jenom takové, o jichž dobré výchově jste přesvědčeni. Nedopustte. aby kniha
byla mu otravou. Dnes, kdy máme knihovny městské, vzdělávacích spolků a j.,
je dosti knih, v nichž takový mladík najde ušlechtilou a milou zábavu i poučení.
To, co řečeno bylo o hoších, vrchovatou měrou platí i o dívkách._
Hlavní snahou naší budiž“ vzdělání naší mládeže, myslim však to pravé
vzdělání, zušlechtující, ne takové, které podávají ty nesčetné různé časopisy,
jichž hlavnim účelem jest utlumiti především veškerý cit pro uznání autority,
nebo takové, které poskytují všelijaké schůze pro dorost. Kdo byl na“ podobné
schůzi mladíků, jistě že žasnul nad sesurověním mravů, nad řečmi. které se
vedly k hochům sotva dětským kalhotkám odrostlým.
Pravé vzdělání, jakého naše mládež potřebuje, není klanění se žaludku,
ale touha po tom, aby každý jednotlivec snažil se býti užitečným pro společnost
lidskou. Otec národa František Palacký pravil, že jediné vzdělání uchrání
národ náš před zkázou.
Naše výchova hlavně má přihlížeti k tomu, aby z člověka stal se člověk
dokonalý, charakterní. Ptáme se, kdo je charakterním? — Pravíme ten, kdo vždy
důsledně jedná a dle toho také 'smýšlí a se chová, ať má z toho zisk, škodu
neb pomluvu a na cti utrhání. Jest ovšem charakter dvojí:
1. Kdo je důsledným v konání dobra, má charakter mravní, 2. kdo je však
důsledným xe lhaní, tupeni a pomluvě jiného, hlavně toho, kdo jest jiného pře
svědčení, má charakter nemravný. Člověk pak, který jednou mluví pravdu, po
druhé lže, který jednou by s vámi srdce rozdělil, podruhé vás na lžíci vody
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utopil, člověk, který na oko, jen ze zisku staví se. jakoby s námi cítila souhlasil,
a sotva naši společnost opustí, již se nám vysměje neb ve svém soukromém
životě zcela opačně si počíná, je člověk bezcharakterní.
My křesťané máme veliký a vznešený vzor charakteru nezištného, obětavého
v zakladateli naší církve, v Ježíši Kristu. Sledujte život jeho od narození až do
smrti a poznáte veliký, pravý &vznešený charakter. Učme svoji mládež poznati ho
a pak nemusíme se o ni báli.
Kristus to byl první, který hlásal, že všichni jsme před Bohem si rovni.
On první řešil myšlenku pravého socialismu společnosti lidské, On první ukázal,
jak--pomáhati nuzným a trpícím, On nás naučil ctíti práci chudáka jako boháče,
On nás naučil neštítiti se rukou mozolných. On první přesvědčil o tom, že ne
žijeme tu jenom jako bytosti pomíjející, ale že život náš jest teprve počátkem
života, který pak následuje.
Jen ten, kdo bud' vůbec jeho zásad nepoznal, neb jen povrchně je pojímal,
je schopen bezcharakterního odpadlictvi nejen od své víry, ale i od svého národa.
Odpadlictví je to, co udržuje plemennou zášť a boj proti všem. Odpadlictví a
nevěra je příčinou, že dnes každý staví své osobní libůstky do popředí na újmu
celku, na újmu národa. Ubýváním přesvědčení náboženského ubývá i lásky
k vlasti a národu. Denně se o tom můžete přesvědčiti, neboť těch hrobařů
našeho národa je jako hub po dešti.
,
Tedy již z povinnosti k svému národu veďme dorůstající naši mládež po
stupních pravé lásky křesťanské, která nelituje obětí, ústrků a sebezapírání
ku pravému vlastenectví. Shromaždujme mládež ve svých spolcích, připravujme
ten dorost, aby nám nemizel před očima. Netýká se to však toliko jinochů,
nýbrž i dívek.
Nezapomínejme, čím je žena pro rodinu, čím pro národ, ano pro celou
společnost lidskou. Jen žena ušlechtilá, jemná, charakterní, zásad pravého
křesťanství odchová nám to, po čem toužíme. zdatné syny a dcery, jádro to
národa. Nezapomínejme, že to nebezpečí, které hrozí mužské mládeži, měrou
nemalou a snad větší hrozí mládeži ženské.

Doporučoval-lijsem besídky, sdružování mužského dorostu, nezapomínejme,
že totéž musí býti naší snahou i ve příčině mládeže ženské.
Jaký boj jednotliví národové a jednotlivé strany o mládež svádějí, viděti
v boji o školu.
Jedni chtějí nám naši mládež v cizích školách odnárodniti, druzí chtějí to,
co člověka nejvíce zušlechťuje, náboženství, ze školy odstraniti. Prví i druzí
pracují pro své podlé účely: odciziti dítě národu, odciziíi dítě Bohu. Nepodceňujme
tento boj, ale snažme se všichni zachrániti, co se dosud zachrániti vůbec dá,
neboť: »V zdatné mládeži budoucnost národa.
Kéž v naší dorůstající mládeži plane oheň pravé lásky Kristovy, jak k Němu
samému, tak k národu, vlasti, k bližnímu, a pak buďme jisti, že postavíme
mladé, ale zdravé, zdatné syny a dcery v boj proti nepřátelům, & buďme jisti,
že zvítězíme.
Volám slovy našeho básníka Jos. Haise-Týneckého:
Tak stůjme dnes i zítra, celé věky,
ať blesky žhou, ať moře kolem hučí,
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nad pěnu vln a zlo a divé jeky,
nad vichřici, jež nepřátelsky skučí.
My k sobě lněme úžeji vřele blíž
a raději vyhnanství a žalář, mříž
než zradit otce, matku, bratra v boji,
než být škůdcem cesty ku pokoji,
než zradit vlast a zapřít kříž!

WWMWM
RÚZNÉ ZPRÁVY.

K článku o lyeeích. Podotýkame, že
na základě omylu »Obnovyc, z níž článek
v jádru byl do naší přílohy vzat, byl au
torem obran. článku o lyceíeh v »Nár.
Pol.: jmenován p. řed. Kudrnovský ze
Smíchova. Ale, jak se dovídáme. psal zrní
něný článek p. řed. Kolman z Král. Vino
hrad. — Že lycea jsou'doménou obyčejně
živlů pokrokových čilí realistických, máme
doklad i z Prahy-VII., kde »Občanské Li
styc, týdenník svobodomyslný a orgán
mladočeského občanského klubu v Holešo-'
vlcích-Bubnech, píší v c. 6 strana 4. v
Poznamkáeh ke schůzi místní organisace
strany svobodomyslné takto: >Nejpevnější
půdu mají zdejší realisté v mnohých učitel
ských silách na zdejším lyceu, jež strana
mladočeská po dlouhých bojích pro Vll.
část vydobyla. Tak svět odplacílc Ovšem,
mladočeši myslí, že všichni mají přísahati
na jejich program. Ale významné jest, že
ilyceum od mladočechů založené opanují
učitelské síly realistické. Kde je mladočeské
kuraterium lycea?

'

Nedostatek míst pro učitelské ab
solventy. — Letos vyjde z učitelských ú
stavů asi 1200 kandidátů učitelství. Z loň
ských zůstalo jich dosud bez místa na 500.
Kolik kandidátů bude zde museli na místo
čekati! —

V katolické

Belgii podala vláda v

březnu t. r. návrh o reformě školství, dle
něhož mají na příště děti chodítí do školy

do 14. roku svého věku, zaměstnáváníjích
pod 14- let v řemeslných odborech se za
kazuje a přikazuje se potrestání představe
ného rodiny pro nedbalou návštěvu školní.
Finanční náklad mají hraditi ze šesti de
setin stát, ze tří desetin městské správy a
z jedné třetiny provincialní vlády. Platy u

čitelské mají býti zvýšeny. - Proti tomuto
návrhu, poněvadž pochází od katol. vlády
a ovšem upevňuje tak katolické školy, vy
slovili se ostře volní myšlenkáři

belgičtí.

Najednou jest jim navrh vládní protiústav
n'ím, zatěžuje kontribuenly novým, značným
břemenem, poškozwe autonomii obcí 'atd.
Kdyby ten návrh pocházel od liberálů nebo
zednářů a směřoval k upevnění škol jejich,
pak by ony všechny výtky byly v nejlep—
ším pořádku. Farizejci!
r.

Pražské dobrovolné přídavky uči
telské starobní a pensijní mají býti od
1. července t. r. zavedeny prowšechno u
čítelstvo pražské. Starobní přídavek. bude
dáván tak, ze dostanou učitelé po 251eté
službě od zkoušky způsobilosti pro obecné
školy na obecných školách 400 K, na
měšťanských 500 K, svobodní 200 K a
250 K. Co se pensijního přídavku týče, u
praven nyní starším pensistům jednotně na
800 K, u řídících na 1000 K. Učitelstvo
má pak od 1. července dostávati od obce
do pense také všechny dosavadní přídavky
do pense nevpočítatelné (příbytečné, pří
davky aktivní, drahotní a osobní), které
činí u učitele obecné Školy ženatého eel
kem 1140 K, u řídícího 1620 K; u odbor
ného učitele 1300 K, u ředitele 1700 K.
Musí se však každý, kdož chce v pensi
těchto přídavků požívati, zavázali se splá
ceti ročně 4 proc. z těchto přídavků do
obecních důchodů. Jakmile učitel jednotlivý
nabídl a zavázal se tyto 4 proc. spla'ceti,
a obec jeho nabídku přijala, nemůže pak
obec od této smlouvy odstoupiti. Kéž by
i ostatní obce, které dávají přídavky uči
telstvu, k tomuto opatření přistoupily. r.

Katolický spolek rakouských učitelů
podal dne 10. března 1911 prostřednictvím
říšského poslance A. M. Kemettera, semi
nárního ředitele, petici, by dostalo se učí
telstvu obecných a měšťanských škol tako
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vého platu, jaký mají čtyři poslední kate
gorie c. k. státních úředníků. —Svou petici
doprovází spolek těmito vývody. Říšský
školní zákon upravil sice zásadně plat uči
telstva na obecných a měšťanských školách,
ale provedení ponecháno zemskému zákono
dárství. Poněvadž % 55. ř. š. z. svou vše
obecností ani pevných norem, ani minimál
ních obnosů pro učitelské platy nestanoví,
liší se značně učitelské platy vjednotlivých
korunních zemích. Finančně íslabší země
stanovily učitelské platy, které nikterak in
tencím r. š. z. neodpovídají. Následkem toho
jeví se všude ustavičně boje o úpravu platů,
i na zemských sněmíeh, stupňovaná nespo
kojenost a rozhořčenost učitelstva, vždy více
se' přiostřujíel protivy mezi školou a domo
vem, mezi školními úřady a podřízenými
orgány, jakož i mezi obyvatelstvem a uči
telstvem. Tyto zjevy působí velice neblaze
na vnitřní vývoj školství národního. —Veliké
nesrovnalosti učitelských platů v jednotli
vých korunních zemích, ve městech a na
vesnicích, často i v různých krajích, vzně
covaly vždy důraznější výzvy postižených;
sváděly ku srovnávání a byly na závadu
každé, pro školní zájmy tak potřebné usní-_
lenosti a stejnosti platu. — Pod tísnivým
tlakem stálého zdražování všech životních
potřeb trpěl učitel právě tak, jako každý
jiný o stálém platu, avšak se zřením na ne
poměrně výhodnější materielní postavení c.k.
státních úředníků o stejném, ba dokonce
o mnohém nižším předvzdělání stupňovala
se jenom nevole veškerého učitelstva. —
Tyto neudržitelné poměry co nejdříve od
slraniti, v tom musí vysoká říšská rada
jenom vděčný úkol spatřovali. Zásadní
úprava služebních příjmů a služebních po
měrů učitelstva na obecných amčštanských
školách musela by se na následující body
vztahovati: Služební příjmy učitelstva ne
liuďtež „nižší oněch c. k. státních úředníků
se stejným nebo rovnocenným předvzdčlá
ním. Pro právní postavení učitelstva, pokud
toto všeobecně platnými diseiplinárními před
pisy upraviti jest, buďtež podkladem dotyčné
předpisy služební pragmatiky c. k. státních
úředníků. Poněvadž většina korunních zemí
finančně slabá jest a stát ve školství zvláštní
právo si vlastní, byla by podobná proni
kavá úprava učitelských platů jen pomocí
státních prostředků umožněna, čímž by se
však sanování zemských financí podstatně
přispělo. Výbor Katolického spolku rakou
ského učitelstva prosí tedy vysokou říšskou
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radu, níže uvedený návrh zákona bedlivě
úvaze podrobili.
.
"

Církevní hudba a první hudební
paedagogický

sjezd.

Jest potěšitelným

zjevem, že sjezd rakouských učitelů hudby,
jenž v posledních dnech se konal ve Vídni,
ujal se také církevní hudby, projednával
právě ony základní otázky při vyučování
církevní hudby, jimiž se zlu ma' jíti na kořen.
Nejd. p. biskup litoměřický Josef Gross mluvil
na sjezdu: »O kněžském vzdělání a církevní
hudběc, (v sobotu vmalém sále hudebního
spolku) a na to přednášel prof. Dobroslav
Orel (z Prahy): oO vyučování zpěvu v kněž
ských seminářích a bohosloveckých učili
štích.< Prof. Fr. Moissl (Št. Hradec) mluvil:
»O nutnosti společných opatření církevních
& školních úřadů proti trivialitám duchovní
písně lidové v kostele a ve škole» (5 ukáz
kami). K tomuto sjezdu se ještě vratíme. r.
»Cyrillc, časopis pro katolickou hudbu
posvátnou v echách, na Moravě a ve
Slezsku. Redaktor Dobroslav Orel. Vychází
měsíčně mimo prazdniny desetkrát za rok.
Roční předplatné 5 K (mimo Rakousko 6 K)
přijímá pokladník Clem. Kuft'ner, farář,
Praha IV. Právě vyšlo číslo 4. s následu
jícím obsahem: Emil Bezecný: Repetitorium
dějin hudby. — Karel Em. Hrobský: Ku
čtyřicátým narozeninám Vojtěcha Říhov
ského. — Dr. Cyrill Sychra: Steckerova
»Missa solemnisc. (Pokrač.) — Hudební
literatura. — Různé zprávy. — Činnost
cyrillské. — Inseráty.

Jednota českého katol. učitelstva Vkrál.

I-ICFICQ Čgskgm_........
vydala

vychovatelské letaky:
Číslo 3. Několik rad rodičům od Fr. Jelínka. —
Cena

.

Číslo 4. Na stráží K obraně! — Cena 4 hal.
Číslo 5. S náboženstvím do všech škol! S ne

znabohy ze všech školl

Cena 4 hal.

Číslo 6. Volná škola. — Cc—u 2 “ml.
Číslo 7. Proti náboženské výchově mládeže. —
Cena 4 hal.

Číslo 8. Škola a učitel — poměr k církvi. Od
Jo

afky. — Cena 2 hal.

Na 10 exemplářů dává se 1 zdarma.

Objednávky vyřizuje obratem pošty:

adm. družstva Vlast, Praha-II. čp. 570.
Pozn. Č. 1.: »Matla — dítě: — č. 2.: »Dobré math —

dobrý otec: jsou rozebrány
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Dr. F. W. Foerster o vzdělávání charakteru.
I.

Professor dr. F. W. Foerster z Curyšské university konal počínaje 26. dubnem
t. r. ve Vídni v sále Žolínském cyklus přednášek o základních otázkách vzdělá
vání charakteru. Učastenství na přednáškách bylo četné a stále se zvýšovalo.
Foerster jest vynikajícím paedagogem a jeho výklady odnášely se také v první
řadě k učitelstvu, jež mezi posluchači bylo četně zastoupeno.
Úkol, jejž sobě prot. Foerster ve svých přednáškách stanovil, jest, pro
středkovati mezi duchem starých tradic a mezi oním duchem, jenž se nazývá
moderním a v naší době tak velikého vlivu na výchovu dosáhl. Foerster chce
přívržencům nových idei ukázati, jaký bohatý poklad pravd jest uložen ve starých
názorech, & na druhé straně chce také zástupcům starých ideí porozumění
a tím i správné chování se ku stoupencům nových principů usnadniti.

U zastanců starého shledáváFoersterzhusta nedostatek spravedlnosti a lásky
k tak zvaným svobodomyslným — u těchto pak úžasnou neznalost ideí od nich
potíraných, neznalost nauk křesťanství a toho, co křesťanství vykonalo pro lidstvo.
Řečník vytýkal modernímu svobodomyslnictví »řemeslnické jednání-, přirovnávaje
toto s potomky, již pohrdají svými předky. Ale na druhé straně nalézá
v těchto kruzích i mnoho opravdovosti a zdatnosti. Prof. Foerster může to
dosvědčiti, ježto k nim sám kdysi náležel.
Foerster kára u moderní paedagogiky především, že v ní není místa pro
úctu toho, co jest nad námi. Tuto úctu prohlašuje za nadmíru důležitého činitele
ve výchově, dovolávaje se při tom Go'ethea, jenž ve své »paedagogické provincii
velmi důležité místo vyhrazuje pro tuto úctu.
Moderní individualismus není dle Foerstera světovým názorem, nýbrž já —
názorem a ten nejvíce škodí na poli výchovy. Zde jest rozhodně třeba pevného
ideálu, aby se všem snahám dal správný cíl a opravdová sila k boji proti
nebezpečím v samém člověku tkvícím. Dnes se hledí výchovně na mládež
působiti zvláště pěstováním sportu, životem ve volné přírodě. Prostředek ten jest
sám v sobě dobrý ale jeho nemirné přehánění, ta »kopací paedagogikac nevede
k mravní síle, nýbrž jen k »dupajícímu vědomí svého já.c Mužuého charakteru
nedocílí se pouhým tělesným otužováním, pěstěnlm svalů, nýbrž kulturou ducha
Moderní odchýlení se od velkých tradic minulosti vedlo k tomu, že dnes
byla hlavní věc zatlačena do pozadí. Jest příliš mnoho starostlivosti Marty,
a málo ideálníhosmyslu Marie! Příliš mnoho práce, a příliš málo modlitby!
Vychovatel — vykládal dále prof. Foerster — musí býti zároveň idealislou
i realislou v nejhlubším smyslu toho slova. Musí se snažiti za nejvyšším cílem
člověka a nechati jeho sílu na chovance působiti, spolu však dokonale znáti
slabou, složitou a často ke zlému se skloňující lidskou přirozenost. Všichni velcí
vůdcové, kteří hluboko na život působili, byli tímto způsobem idealistyarealisty.
V tomto dvojím směru ukazuje se nevyrovnatelná výchovná “síla křesťanství:
Kristus, který jest Bůh a spolu nejtěžší utrpení snášející člověk, ztělesňuje tuto
sílu. Spravedlnost a na znalosti lidské povahy spočívající smilováuí charakterisují
křesťanství. Antický svět znal jen sebe samu uplatňující sílu. Teprve křesťanství
láskou svou dalo lidstvu dokonalý ideál, vysvětlilo celou lidskou povahu.
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Křesťanství naučilo muže lásce, ženu mužnosti, prvnějšího učinilo plno
cenným mužem, tuto plnocennou ženou. Tomuto vychovatelskému základu
odporuje jednostranný kult vůle v amerikanísmu a filosofie Nietzsche-ovn, čímž
harmonická jednota práva a smilova'ní se ztrácí.
Dítko třeba vychovávati k pravdomluunosti. Ale Foerster varuje, dítko
navykati k pravdomluvnosti hrozbami; neboť tyto naopak je svádějí ke lži a činí
je zbabělým.

(Pokračování)

Radost a mládí.
(Z knihy: Vice radosti, od dr. Pavla Viléma z Kepplerů, biskupa rottenburgského).

To nejsmutnější třeba konstatovati: Dokonce i dětství a mládí, jimž za
všech časů předni právo k radosti bylo připouštěno, jimž radost takjest potřebna
jako denní chléb, tak potřebna jako květince sluneční světlo, jako včeličce
květinový pel, i ty trpí dnes nedostatkem radosti.
Statistický důkaz nemůže se pro to přinésti. Ale kdo rozumi trochu dětské
psychologii, kdo život a ruch v tomto světě malých jen z polovice bedlivě
pozoruje, kdo dovede v dětských tvářích a mladých očích čísti, ví, že tomu tak.
Kdo dětství a mládí do svého srdce uzavřel, bude s nejhlubším rmutem toho
želeti. že v naší smutné době tak nápadně často, tak mnohem častěji nežli ještě
před málo desetiletími i v mladém světě setkáváme se s vyzrálou blaseovaností,
trpkostí a nespokojeností, se surovostí, a smělostí, jež daleko věk převyšuje &
posléze že setkáváme se s nešlechetnostmi a zločiny, ano i se sebevraždou,
a naopak _že setkáváme se o„tolik řídčeji, než-li bychom si přáli, s výslunnou
veselosti a roziařeností, která z oka do oka září a od srdce k srdci rnzněcuje.
Inu ovšem, můžeme se tomu diviti v době, kdy samotná rodina, životní to
buňka společnosti, státu a církve, jest na nejlepší cestě se rozpadnouti a kdy
pro sta a sta chudých dětí přestává býti bezpečným útulkem a zahradou radosti?
Sta chudých matek — matka především přichází zde v úvahu, mluvíme-li
o dětské radosti — nemají více pokdy, aby se se svými dětmi zabývaly: musí
do továrny. Sta bohatých matek nemají více času pro své dítky: musí jíti za
»společenskými závazkyc, o drahý čas olupujícími; musí se socialně uplatniti
musí brzy na tom- brzy na onom sjezdu veřejné řeči konati. Ubohé děti dělníka
a dělnice tovární! Ubohé děti moderních, emancipovaných, řeči konajících a knihy
sepisujících mateklrUbohé dítky velkých měst, do jejichž života nespadne nikdy
plný paprsek nebeského slunce; nikdy plný paprsek radostného slunce, a které
jen s takovými radostmi jsou obeznámeny, jež prošly špínou ulice. kloakami
hříchu!
Z bezradostného nebo na radosti chudého dětství vstupuje pak malý světo
občan do školy, a zde se mu otevírá nový svět, bohužel zhusta také ne bohatší
na radost! Moderní škola, obzvláště obecná, jest zřitelnicí a mazlíčkem moderní
společnosti. O její dokonalosti pochybnosti projevili, jejímu vývoji námitky činiti,
platilo za zločin uražení majestátu, hodný nejtěžšího trestu a hanby. Než nově
množí se přece hlasy proti modernímu školnímu vzdělání a nepřicházejí pouze
ze »zpátečnického: katolického tábora.
Fr. W. Foerster vychází ve své »Jugendlehrec od zásady, že moderní škola
jest jenom obrazem moderního žití & že sdílí jeho nedostatky avady. Kdysi bylo
vychování ku křesťanství jednotícím hlediskem, jemuž všechno bylo podřizováno
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a k němuž všechno ostatní stálo v poměru jako prostředek k účelu; moderní
škole chybí taková jednota. Schází vědomá součinnost při vzdělávání charakteru,
a to proto, že veliká illuse 18. století stále ještě není zcela překonaná: illuse, že
lidové vzdělání i bez všeho dalšího znamená lidové umravnění, že _tudíž mravní
výchova jest vedlejším výsledkem intellektuelního vzdělání.
(Pokračování)

Církevní hudba.
Mnoho se psalo o hudebně paedagogíckém sjezdu, který se v dubnu konal
ve Vídni. Církevní hudba byla při úvahách čestně zastoupena v theorii a také
v praksi. Na sjezdu přednášel také nejdp. biskup litoměřický Gross a z Prahy
prof. vldp. Dob. Orel, katecheta c. k. reálky v Praze-VII. a prof. na konservatoři
pražské. Prof. Orel přednášel na théma: »Vyučování hudbě v kněžskýchsemináříchm
Obraz, jaký rozvinul, byl dosti smutný. Neboť k vyplnění úkolu vyučování
hudbě v seminářích schází téměř všechno, jak pan řečník uváděl. Učitelé
dostávají směšnou odměnu od 200 do 630 K. Počet hodin i vyučování žádají si
naléhavé nápravy. Řečník navrhoval hlavně osm hodin týdenního vyučování
a státní ustanovení učitelů. Návrh tento, jako i ostatní, byl svěřen konečné
redakci hudebně paedagogiekého sjezdu. Na semináře kladou se ovšem často
veliké požadavky, jichž dle nejlepší vůle nelze tak snadno vyplniti.
Přednášku znamenitou měl rovněž p. biskup Gross, jenž volně a až do
konce poutavě mluvil o thematu »vzdělání kněze a církevní hudba-. Na oči
postavil ideál církevní hudby, od něhož bohužel jsme daleko. Dokazoval pak,
jak církevní hudba, jež odporuje svému účelu, jest hotovým neštěstím, at
5 hlediska čistě liturgického nebo všeobecně pastorálního nebo konečně umělecko
výchovného. Navrhl rovněž příslušnou resolucí.
Proi. Moissl mluvil o »církevní písni.: Jest rozezlen na naše ustálené
rakouské kostelní písně. Ovšem mezi nimi jest, jako všude na světě, leccos méně
cenného. Ale jest při nejmenším povážlivo, výlevy čistě náboženského citu,
jakými tyto písně jsou, vydávati v posměch, a dokonce nedouoleno jest, tyto
předváděti se zpitvořeným doprovodem. Na tento způsob se dá všechno zoškliviti.

RÚZNÉ ZPRÁVY.
V Drážďanech přednášel tyto dny 0 po

kusné

škole

Arnošt Krause (nikoli náš

univ. prof. Arnošt Kraus) v tamější skupině
»Něm. svazu pro školskou reformuc. Vy
chází ze správného předpokladu, že staré
účinné vychovatelské tradice mizí, vycho
vatelska činnost rodiny je omezena, nebot
otec, často i matka a dospělí členové rodiny
vůbec vyhnáni jsou za existencí z domova a
mládež odkázána sama na sebe. Této ztráty
po stránce výchovné dnešní škola nedovede
nahraditi, ta vyučuje, ale nevychovává.
Soudí tedy Krause, že nápravy lze dosíci

jen ve škole, která by byla jakousi spo
leěenskou pracovní jednotkou za aktivní ú
časti mládeže samé. V této škole, jež by
měla ráz realného gymnasia, byla by za.

kladem výchova; vyučování pouze pro
středkem k tomuto cíli. Na nižším stupni
(?.—12. rok) poznávala by mládež zjevy
a postavy sociálního života, na středním
(13.—16. rok) jich spojitost, a na nejvyš
ším stupni (od 17. roku) celou soustavu.
Hlavními předměty, jimiž by se vypěsto
vávala u mládeže poznenáhlu badatelské
činnost a soudnost, byly by přírodní vědy
a dějiny. Celý ústav tvořil by soustavu se
stále větší samosprávou, s výbory, soudy,
statistickými úřady atd., volenými od mlá
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deže z mládeže. Koedukací, nenuceným sty
kem obojího pohlaví, budil by se u hochů
smysl pro rytířskost, u dívek pro ženskou
péči a starostlivost. — Přítomní zástupci
všech kategorií škol vyslovili se pro tako
vou školu, ale (1) jak to později všeobecně
zaříditi, o tom se názory jejich naprosto
křížily. Rádi věříme. Moderní paedagogové,
správněji řečeno docenti, vůbec si mnoho
slibují od samosprávy mládeže ve školství.
Není to špatně, když studenti udržují sami
kázeň ve třídě, na chodbách, v kostele,
sami se s provinilcem vypořádají atd.; ale
v této samosprávě by se domáhaly i samo
statné klassihkace, rozdělování hodin a před
mětův, určování pp. profesorův a jich kva
lifikace atd. U nás zavedeny byly na ně
kterých středních školách na jihu mocnář
ství podobné pokusy se samosprávou žáků
v příčině kázně; s jakým výsledkem, říci
nedovedu, ale valné to asi nebylo, neboť
by ji byli u nás zavedli též.

Z ředitelství katol. ústavu ku vzdě
lání učitelů vPraze-Bubenči. Zápis do
1. ročníku a do přípravky koná se dne
6. července od 8. do 12. hodiny. Zkoušky
přijímací 6., 7. a 8. července. K přihlášce
nutno přiložiti: ]. list křestní, 2. vysvěd
čení lékařské, vydané úředním lékařem, a
vysvědčení očkovací, 3. poslední vysvěd
čení školní, 4. vysvědčení o mravech, vy
dané farním úřadem (bez kolku). Ku přijetí
do I. ročníku se vyžaduje, aby hoch byl
katolické konfesse, mravně bezúhonný, nů
ležitč připraven, fysicky i duševně způso
bilý a 15 roků stár. Při zkoušce přijímací
třeba předložiti výkresy.

Vlaštovky uhnízdily se ve třídě.

V moravské obci Řícmanicích loni uhnízdil
se párek vlaštovek v učírně I. třídy ve
škole nad křížem a hned počal se stavbou.
Otevřeným oknem vlétaly vlaštovky do třídy;
pod hnízdečko den ode dne vzrůstající dal
p. učitel připevnit prkénko, by kříž nebyl
znečištěn. S počátku ovšem působili noví
obyvatelé rozruch a radost mezi dětmi, ale
časem si dítky na ně zvykly tak, že se
jich ani nevšímaly, jen když hladová' mlá—
ďata zobáčky otvírala a staří je krmily,
měly nesmírnou radost. Obtížně mouchy
ze třídy úplně zmizely. Letošního roku če
kal učitel vlaštovky, zda se zase vrátí, a
skutečně dne 24. dubna děti řekly, že už
vlaštovky seděly na okně a právě ten den
přilétla jedna vlaštovka, usedla zprvu na
okno, pak zaletěla na hnízdečko úplně za
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chovalé, prohlédla si je, zacvrlikala radostí
a pak zase odletěla. Budou tedy iletošního
roku děti míti radost z mimořádných po
sluchačů.
r.

Katolická kulturní komise. Nedávno
se konstituovala »Katol. kulturní komise:
ze zástupců katolické rady, družstva »Vlastc,
paedagogického svazu, spolku katol. učitelů,
spolku katechetů a spolku sv.' Bonifáce.
Účelem kultumí komise jest boj proti ve
řejné znemravnělosti v literatuře, umění a ve
všech oborech života veřejného.

Pokroková výchova.

»Paedagogické

Rozhledyc, pod vrchní redakcí p. prof. dr.
Drtiny, ve svém XXII. ročníku přinášejí
článek Pavla Suly: »Jak učím volnému
slohu., v němž udává, že předčítal dětem
(mluví se o školách národních) Šlejhara,
Gorkého a Zolu v malých partiích jako
vzory naturalistů, černého vidění. A vý
sledek? Přečtěme si ukázku slohové do
spělosti dětí 12—14letých. Znt takto:

Cikáni.

— V tateckém písku leželi

cikáni. Stará babizna bafčila a rozdělávala
oheň. Okolo ní capala dvě malá cikáňata,
nečesaná, hryzala nahnilé padavky. Starý
spravoval rozvrzanou lavici a sakroval. Dva
mladí šli žherskou cestou od mrchovištč a
vlékli v promočeném pytli břemeno. Stará
přestala bručet a když došli, belhala se k
pytli. Hoši vytáhli sliznatou kýtu, zamaza—
nou, bílou, plesnivou, odlahovali nosy, ne
voněla tuze. Stará hned škrabala suchýma,
vyzáblýma rukama bílou plesnivinu s krva
vého masa. Lůj stékal po špinavé kudle a
po vyžranýeh cikánských rukách. Klackem
přerazili koňské koleno a silou rozdrtili.
Děti se škorpili o klacek, kdo že bude mi
chat. Koňská kýta se vyvařila v kotli nad
ohništěm. Děti míchaly a klacek olizovaly.
Stará je pak odhodila od ohně a vyndala
páchnoucí červené maso. Na, nažer se!
Mladý cikán ležel při ohni, zamhouřil oči a
těžce polykal celým tělem, uzlovitým krkem
a vyvalenýma očima. Lehl pod vůz &
chrněl. Hladový pes očichoval mu pách
noucí hubu a mastné ruce. —
r.

Půl hodiny náboženství týdně na po

kračovacích školách v Prusku. — Pruská
sněmovní komora přijala nepatrnou větši
nou návrh, aby na pokračovacích školách
bylo zavedeno aspoň půlhodinové povinné
vyučování náboženství jednou za týden.
Pro návrh hlasovali katolíci a protestanti.
r.
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Radost a mládí.
(Z knihy: Více radosti, od dr. Pavla Viléma z Kepplerů, biskupa rottenburgského)
(Dokončení.)

»Kdo zná život- -— pravi Fr. W. Foerster — .ví, jak málo hlubší výchovné
síly spočívá v pouhém vědění, — ano jak toto vědění může i škoditi a jenom
domýšlivosti sloužiti, nepodřizuje-li se záhy vzdělávání charakteru. Ne že něco
víme, nýbrž k čemu to víme a v jaké souvislosti s tím, co jest nejvyšší a nej
důležitější — to vytvořuje pravé vzdělání. A nezáleží na tom, že čteme a píšeme,
nýbrž co čteme a co píšeme. A škola, jež učí čistí a psáti, musi proto starati se
též o řádné pěstění vnitřního člověka, aby učíc používati všech oněch duševních
schopností právě to neničila, co nazýváme hlubším vzděláním.: (Foerster, Jugend
lehrc 6 n.) »Nedůvěra církve vůči moderní methodě lidového vzděláni jest
pochopitelná a neodstraní se láteřením na »zpátečnické mocností: a vychvalo
váním tak zvaného osvícenství; zpáteěnickými mocnostmi jsou v základě právě
ony snahy, jež ve svých důsledcích s sebou přinášejí opozdění ve vzdělání
srdce a vůle na prospěch pouhých pokroků ve vědění a umění.- (Tamtéž, &)
Ještě ostřeji soudí známý Hilty ve své mnoho čtené knize »Glůckc
(str. 305): »Súčtováni se školním vzděláním jistě přijde. Tažme se jednou: Co
dává nynější škola, a co nám béře? Béře nám velmi velikou část našeho
radostného mládí a naší tělesné svěžestí. Béře nám naši dětskou víru a naši
přirozenou volnost. Přivádí nás v první styk se špatnými lidmi a poměry. Ničí,
pokud ji to možno, všechnu schopnost k originálnosti a geniálnosti. Učí nás
množství věci pro náš pozdější život ne nutných, často i nepravých . . . . Dává
nám za to množství nutných a užitečných vědomosti, všeobecně i prospěšný
styk s jinými lidmi &.vrstvami, posléze v nejlepším případě trvalou náklonnost
k jednotlivým vědám.:
k nynější obecné škole u nás. Dobré vlivy, jež ve spořádaně škole dítko
obklopují a obepínají, výchova duše a srdce, již i dnes ještě horlivý, zbožný
učitel dovede sprostředkovati, zdají se býti v oněch slovech málo oceňovány
anebo jenom jako výjimky označeny.
Ale toto jest ovšem správné: Dokud bude míti vrch neblahé přeceňování
co do vzdělávání vědomosti a podceňování co do vzdělávání charakteru a vůle,
dokud do rámce obecné školy vždy více látky bude natlačovano, dokud. abychom
s Ruskinem mluvili, »ztřeštěnost moderního systému odříkávání a zkoušení
všechno bude pronikati, potud jest veliké nebezpečí, že i ve škole bude rozum
platiti všecko, srdce nic, pěstování vědění všecko, pěstování charakteru nic, a že
nejlepší síla a čas a péče školní se ztráví v prvnějším. A kdyby se v tak zv.
pokrokovém směru — v pravdě není možná potupnějšího zpátečnictví — podařilo,
náboženství z obecné školy zccla vypuditi, byly by zlé následky v naznačeném
směru hrozné. Tim vším jest sama sebou i dětská radost ohrožena; nebot tato
jest věci srdce a nalézá půdu, v níž se může pevně zakořeniti, jen v dobrém
charakteru.

Radost dítěte jest také tehdy ohrožena, žijí-li učitel a vychovatel v domněnce,
že hůl jest kouzelným prutem didaktiky a paedagogiky, notně-li učitel ve škole
a rodiče doma 0 závod praskají. Pak může to skutečně tak daleko přijíti, že
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radost ze sta dětských srdcích a z celých pokolení se vypráská, že chut k učení
a k práci, síla vůle a konečně každé lepší hnutí v mladém člověku se umlčí
a nic více se v něm nepohne nežli vzdor, zlost, zloba, nízkost a hrubost.
Nejsme proti rozumné přísnosti, také ne proti vykonávání práva trestacího,
kde toto jest na místě a. řízeno jest rozumem a láskou. Nejsme přáteli, nýbrž
vyslovenými nepřáteli chabé výchovy, nejisté kázně, nemužné změkčilosti
a káráme tyto ze spoluviny na úpadku radosti v dětském světě. Ono slovo jest
zcela správné: »O kolik by mohl život býti radostnější, kdyby se chtěl, obzvláště
v mládí, bráti vážnějilc Jsme zcela za jedno s Foersterem (Jugendlehre 146)
a zdůrazňujeme s ním, »že nejjistější výchova k radostnému životu nalézá se
jen v onom zocelení charakteru, v oné lásce k oběti, v onom cvičení se v pře
máhání, jež nás uspůsobuje, bezradostný, osudný a strádající život nebo smutné
doby mužně snášeti.: Neboť život jest krutý, skutečnost je drsná, &v moderním
boji o bytí často to jde surově. Tu koná svou povinnost jenom ono vychování,
jež tvoří charaktery ocelové, ne ono, jež do světa vysílá lidské bytosti nejisté.
citlivé., změklé, kteří bud hned hynou nebo teprve životem samým nejbolcstnějším
způsobem musí býti skuti a stvrzení.
.lsme povděčni i Bedřichu Paulsenovi, který ve svém posledním spise (Moderne
Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit 83 nn.) ostrých slov použil proti“
moderní výchově a vychovatelské moudrosti, jež venkoncem je ve znamení
změkčilostí, & proti pošetilým pokusům, chut k učení činiti jedinou pohnutkou
veškeré práce a tím způsobem chtít radost do školy vrátiti. I on hlásá návrat
ku educatio strenua, k vážné, přísné výchově dřívějších časů, k oněm třem
velikým imperatívům: Uč se poslouchati! Uč se namáhati! Uč se odpírati si
a svoje žádosti přemáhati!

Dr. F. W. Foerster o vzdělávání charakteru.
V druhé své přednášce mluvil prof. Foerster o nesnázích při výchově vůle
a o prostředcích k této výchově napomáhajících.
Krátký obsah jest tento: Naší době neschází silné. energie v chtění, pokud
se týká na venek; tato energie jeví se v oboru průmyslu, techniky, badání atd.
Ale nedostává se síly onoho chtění, jež niterně působí. Vidíme, jak mužové
veliké, na venek směřující duševní síly se vůči sobě samým tak úžasně slabí
ukazují, že tím přicházejí v záhubu. Charakter — podle básníka Novalis-e »vše
stranně vychovaná vůle: — musí se zvnitřku člověka vytvářiti, ato důsledným,
logickým způsobem. Tato logika a důslednost v chtění ukazuje se v charakteru
svatých. V pravdě silné a důsledně chtíti může jen člověk, jenž sám sobě dovede
odporovali. Tato odporující síla může však pouze z pevně založeného středu
vycházeti, a trvalé. převaha tohoto centra nad periferií jest nezbytná a vyvinuje
se jen z vyššího, nad přírodou stojícího osvícení a z vyšší síly.
Síla vůle závisí především od síly vnitřního ideálu. Náboženské přesvědčení
jeví se'zde jako nesmírná síla. I lidé jinak slabé vůle ukázali se pod vlivem
víry silné vůle.
Náboženská inspirace jest nutná pro vůli, aby tuto osvobodila z vázanosti
smyslné a odpoutala od vratkosti impulsů. Rozpor mezi duchem a přírodou,
pod nímž vůle trpí, hojí se náboženstvím.
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Foerster vysvětluje dědičný hřích jakožto náklonnost duše stotožňovati se
s přírodními pudy, a želí toho, že moderní paedagogika jest slepa pro tento
pojem křesťanské nauky. Proti oné náklonnosti působí se konem vůle, poutající
se k vyššímu principu. Řečník uvádí slovo sv. Augustina: >Poslouchá-li duše
Boha, pak poslouchají i pudy duše.—<Aby vysvětlil, jak důležita jest vůle pro
ovládání pudů, uvádí dva příklady: Žák jezdecké školy má přeskočiti s koněm
příkop, i dal stiskem nohou, držením uzdy atd. rozkaz ten koni. Ale kůň zůstává
státi. »Ta herka nechce. praví mladý muž k učiteli v jízdárně. »Není to kůň,
co nechce,. odpovídá učitel, »ale vy sám nechcete. V rozhodném okamžiku jste
se bál a koní to dal cítiti nevědomky povolením v držení. Učiňte předsevzetí,
že přeskočíte, a i herka bude chtitílc — Důstojník, který měl pěší rekruty
naučíti skoku přes příkop, když věc nešla, řekl: »Hoďte dřív srdce na druhou
stranu, pak bude ta troška hmoty už sama následovatilc
Rozhodnost, pevně se držeti vyššího směru, vychovává vůlí. Pokud této
rozhodností není, ovládá nás to nevědomé. Už antika věděla, že rozhodnost vůle
jest nutné pro výchovu. V mladé generaci přišla tato rozhodnost zcela z módy.
Kolísá se bezcharakterně mezi přírodou a duchem. Tato zbředlost musí přestati!
Naše vůlc musí býti řízena centrálně, nikoli z periferie! Pročež nutno, abychom.
duševní centrum v sobě si ujasnili. Stane-li se toto, vstoupí-li _do života nejvyšší
svoboda a láska, pak budou poslouchatí i přirozené náklonnosti.
Dvěma směry musí vůle býti vzdělávána: ve směru činné energie a ve směru
stavící energie! První slouži výchova skrze práci, ale ne skrze každou práci,
nýbrž skrze onu, jež jest vítězstvím nad rozmarem a leností, a skrze svědomitou
práci. I ve výchově pathalogicky stížených dětí jest práce největší důležitosti;
třeba nalézti, vjakém oboru mají ještě zalíbení,: a nutno tak tuto práci vzíti
jako »stanicic pro jejich duševní vývin.
Stavící energie vyvíjí se asketickými neshodami. Křesťanská askese jest za
našich časů velice zneuznana: ona není však zapřením života, nýbrž soustavným
vychováváním pro život. Křesťanská askese v tom stojí v protivě k pozemské
askesi, jež život popírá. I pro energie vůle jest potřebí askese.
Prof. Foerter mluvil na konec ještě o nutném doplnění vůle láskou, vrhnuv
zároveň několik světel na způsob poroučeti: na hrubost a vzdělanost v porou
čení. Povýšenec plýtvá poroučením; poroučí hrubým. urážejícím tonem. kdežto
skutečně vznešený dovede poroučeti a při tom poslouchajícího neurážeti a proto
mnohemrvíce poslušnosti dosahuje. Nechat se po příkladu Angličanů hoši vy
chovávají ne na hrubce, nýbrž na gentlemany.
(Pokračování)

RÚZNÉ ZPRÁVY.

Zklamání nad volnou školou fran
couzskou

projevuje se stále častěji iz úst

živlů protikatolických. O tom ovšem soc.
demokraté rudým dětem nepovědí ani slova,
protože by to překáželo výchově ve slepěm
fanatismu. Musí se klamati mládež řemeslně,
důsledně, po fabricku. . Přes to však čistý

pramen pravdy proráží nad bahnitou kaluž
mocným proudem. Již jsme uvedli některé
výroky republikánských pohlava'rů francouz
ských o moderní škole. Nyní nový doku
mcnt.
Sám revolucionářský anarchista Allard,
nejnadšenější stoupenec radikálního progra
mu, pravil ve sněmovně: »Bud'me 'si jen
upřímní, páni radikálové; bez Boha není
žádné morálky, ale .my morálky potřebu
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jeme. Já to zcela přiznávám, přiznejte to
i vy! Bez Boha jest pouze jakýsi styk mezi
lidmi a nic více. Aby kdo mohl vyučovati,
má potřebí, aby věděl více než jenom to,
čemu má učiti. — Prbto musíte dáti svým
učitelům jinou kulturu, která jest vyšší než
ona, již oni dají dětem. — Ve skutečnosti
opouští však většina dítek své školy, aniž
umějí čísti a psáti.: (Na levici se volá:
»Vydáváme však na to peněz dost!-) —
Allard pokračuje: »Ano; ale na tak špatný
způsob, že by mnohdy bylo lépe některé
školy zavříti. Ba, já se taži, zda vaše ne
dostatečné vyučování nemá vinu na vzrů
stajícím počtu zločinůPc (Rozčilení a vý
křiky nevole ve vládní straně.) — Allard:
»Jenom, prosím, nedělejte, jako byste mi
nerozuměli! Poskytujete dětem, jejichž in
telligence jest často dost veliká, nedosta
tečného vyučování. jež jim jenom s těží
otvírá dvére k vyššímu vzdělání, ale žene
je brutálním způsobem do továren. Ano,
děláte z dítek apačeic (Hrozný křik na la
vicích levice. Předseda volá řečníka k po
řádku.) Allardzv »Nikoho neurážím. Tvrdím
pouze, že radikálové učinili se svým školním
programem bankrot — že jejich škola po
skytuje dětem nedostatečného vzdělání a
dělá z nich apače. Byl jsem přívržencem
monopolu ve vyučování; nyní jím již ne
jsem.<

Zpátečnický katolicismus? Je to už
v ústech pokrokových lidí přímo okřídleným
slovem, že katolicismus je brzdou pokroku
věd, umění, kultury atd. Zejména rádo se
poukazuje na Španělsko, jako na zemi,
která proto právě, že tak dlouho byla ovlá
dána katolicismem, hluboce v každém ohledu
upadla. A zatím to pravda není. Vyvrací
tuto neodůvodněnou lež sám »Věstníkc po
krokového učitelstva moravského. Učitel L.
Vondruška, který vydal právě v Zábřcze
překlad španělského díla Barbarinova »Dě
jiny španělské pedagogikyc, rozepisuje se
stručně v č. 23. o školství. Praví: » pa
nělské školství nebylo vždycky na tak níz
kém stupni, na jakém ku konci XX. století
se nalézalo. Školství, jakž přirozeno, vystu
puje a klesá s ostatním živlem národním;
nastane-li rozmach hospodářský, kráčí s ním
společně rozkvět umění, literatury, národ
politicky se povznáši, krátce rozmach viděti
ve všech odvětvích lidského cítění a sna
žení. Aje možno, že by nesmírné úspěchy
katolických králů (Ferdinanda I. a Isabely)
a nástupců jejich v ohledu politickém a né

rodohospodářském neobrážely se také v u
mění, literatuře a školství? Španělsko nalézá
se té doby (tedy za vlády katolických pa
novníků p. r.) na vrcholu, což je na všem
viděti. Je přirozeno, že v té době také pů
sobili znamenití paedagogové. Antonia de
Nebria sepsal první katolickou mluvnici,
kardinál Asueros založil četné školy, Quis
Vives byl předchůdcem Komenského a mn.
j.: »Vives vyslovil mnohé myšlenky, které
později Komenský ve skutek uvedl.c —
Nu tedy! Čím se kdo později šířeji rozhliží,
tím více poznává a přesvědčuje se chtěj
nechtěj, že katolicismus je pro kulturu a
vzdělanost prvkem životodárným a že tam,
kde katolicismus volně a bez omezování se
vyvíjeli mohl, nikdy zle vědám a umění se
nedařilo.

titulu.! čůSkČm.""""
Jednota českého katol. učitelstva v král.
vydala

v-yohovatalské letáky :
Číslo 3. Několik rad rodičům od Fr. Jelínka. —
ena 32 hal.

hl.
Číslo 4. Na stráži !( obraně!
íslo 5. S náboženstvím do všcc—hškola! S ne
znabohyškol
ze&všech en:
škol!
2“ alCena 4 hal.
Číslo 6. Volná
íslo 7.
ena 4nábolžens—kévýchověa
hal
lčroti
mládeže. —
Číslo 8.
Šksola
a učitel
— poměr
s.l(al'ky
— Cena
211 !( církvi. Od
Číslo 9. Na počátku škol. roku. i,Varrovný hlas
a rady rodičům a katolíkům vůbee.c —

Cena4 ha

Číslo 10. Na půdě zákona.. Cena 4 hal.
Na 10 exemplářů dává se 1 zdarma.
Objednávky vyřizuje obratem pošty:

adm. družstva Vlast, Praha-II. čp. 570.
Pozn.

Č. 1.: »Matka — dítě- — č. 2.: nDobrá matka »

dobrý otec- jsou rozebrány

jednota čes. katol. učitelstva &přátel křest.
výchovy vydala Slovo o Macharově čitanee.
Podává V. K. Cena '24 haléřů. — O učitelstva

v proudech politických stran a jeho povo
lání. Řeč redaktora T. J. Jirouška ve schůzi vý
boru Jednoty česk. katol. učitelstva a přátel křest.
výchovy dne 9.1edna 19l0. Cena B hal.

Objednávky vyřizuje admin. družstva Vlast
Praha-ll., Žitná ul. 570.
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Dr. F. W. Foerster o vzdělávání charakteru.
III.

Socialní výchova.
Ve své třetí přednášce mluvil Foerster o »výchově k lásce a o sociální vý
chově-. Z bohatého obsahu buďtež tyto vůdčí body uvedeny:
Kdo chce sociálně působiti, musí nejprve sebe sama opanovati & získati.
Musí se pánem státi zvířecího pudu, jenž v člověku přebývá, pánem své lidské
bázlivosh'. Sociální reforma musí začíti útěkem před společností. Všichni velicí re
formatorové uchýlili se do samoty, dříve než začali své sociální dílo. Člověku
nutno, aby se od společnosti emancipoval, aby jí mohl opravdově sloužiti. Musi
býti nezávislý na úsudku spolubližních. Musí se domoci mravnosti na vysokých,
pevných motivech spočívající, rozdílné. od té mravnosti, jež dle Nietzsche-e záleží
ve strachu, že mi sousedé mohou se divati do okna.
Mluvě o paedagogickém zabýváni se původními sociálními city, žádá prof.
Foerster, aby »hrubé sociální pudy., »temný pud společenský-, marnivost. cti
žádost atd.byly postaveny pod dohlidku vyššího duševního života. Základní pod
mínkou každého sociálního vzdělání jest, aby sobectví člověka podřízeno bylo
„lásce k bližnímn,a to všeobecné lásce k bližnímu. Správné stanovisko v tomto
směru ukazuje nám křesťanství: jemu jest každá duše lidská drahou. Jen ono
sociální cítění, jež prošlo školou charity, může ušlechťovati. Řečník kárá zde
jednostrannost a třídní sobectví v sociálním hnutí a obrací se pak proti tak zva
ným plemenným hýgíeníkům, kteří chtí péči o slabé a méně schopné odstraniti,
aby jen silní a dobře obdařeni byli zachování a racu rozšiřovali. Právě péče
o tyto duševně nebo tělesně slabé jest úkazem síly sociálního cítění normálně
nadaných lidí.
Duševně vzdělávací cenu, jež se nachází v péči o pomoci potřebné, poznal
anglický generál Baden-Powell, an do polovojenské organisace hochů v Anglii
zavedl kursy samaritánské. Foerster odporučuie cvičeníse v ošetřování nemocnýchjako
výborný prostředek sociální výchovy nejen pro dívky, nýbrž i pro chlapce. Při
zdravotně-paedagogickém způsobu zacházení s násilnickými hochy docílilo se tím
směrem nápravy, že se jim svěřila starost o menší dítky. Návštěva školních dítek
v dětských nemocnicích, aby tam konaly menší služby, jako předčitati. mnoho
by přispěla k sociální výchově mládeže a zároveň by to odpovídalo touze dítek.
_Vošetřování nemocných mát i duchovní pomoc své místo a působí výchovně na
toho, kdo ji skyta'.
V přivykání si dobrým spůsobům, jichž staré formy mají hluboký smysl,
spatřuje prof. Foerster další prostředek sociálního vzdělání. Zcela 'obzvláště dů
ležitý, jako sociálně výchovný prostředek, jestmu však rodinný život. Zde žijeme
pospolu s lidmi, jichž jsme si sami nevyhledali, již jsou často velmi různí anám
nepříjemní. Zde možno se učiti tomu, co pro celou sociální kulturu jest rozho
dující: ohleduplně a pokojné soužití s jinak smýšlejícími.
Pokojný život v nesnadných rodinách jest ulehčován, stupňuje-li se cit pro
povinnost i při těch. kteří mají příčinu na druhé si stěžovati. V několika Foersterem
vypravovaných případech laskavé vyjití vstříc, zvýšená úslužnost a uctivost mla
dých dělnických synů vedly k lepšímu chování se surových otců v rodině. Dítky
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dělnické, které už záhy se učí znáti drsnosti životní, jeví zhusta mnohem zra
lejšího ducha pro takovéto mravní úkoly. nežli dítky vzdělaných tříd.
Dotýkajc sc otázky služebných mluvil Foerster o postavení jejich jako o dů
sledku nutné společenské dělby práce. Napomínal poroučející, by ve vykonávají
cích ctilí lidskou přirozenost a s nimi zacházeli s ohledem a s péčí. Kdo s jem
nocitem dovede poroučeti, nalezne radostnou poslušnost. Dítky máme navykati,
aby i samy obsluhujícím je mnohdy nějakou službu prokázaly.
Foerster napomínal vzdělané a zámožné, by ve všech věcech dobrý pří
klad dávali, na dalekosáhlost veškerého svého chování myslili. To dlužno uvážiti
zvláště v požívání lihových nápojů. Nižší třídy musí následkem svých hospodář
ských poměrů hrozná pokušení k pití překonávati. Jak to musí na ně působiti,
vidíli i syny mús opojené ulicemi se motati! Kdo mezi vzdělanci sociálně cítí,
má svým příkladem naprauouah', co tak mnozí z jeho stavu zlým příkladem
pokazili,

—')

(Pokračování.)

Náboženské vyučování dětí bezkonfessních rodičů.
Skolskými úřady byl otec bezkonfessni vyzván, aby do 14 dnů určil nábožen
ské vyznání svého dítěte' při čemž měl označiti pouze některé vyznání státně
uznané. Správní soud v nálezu ze dne 8. listopadu r. 1910 č. 6627 zamítl stíž
nost do tohoto příkazu podanou z těchto důvodů:
Práva patřící příslušníkům společnosti státně neuznané proti státu vesmyslu
základního zákona státního o všeobecných právech občanských isou vyčerpána
ustanoveními čl. 14. a 16. Právo dle volného rozhodnutí přiznávati se k někte
rému vyznání státem uznanému, resp. nepatřili k žádnému takovému vyznání,
obmezeno jest už ve smyslu čl. 14. odst. 3. samozřejmě ohledně dětí. Toto ob
mezení provedeno zákonem interkonfessním z 25. května 1868 č. 49 ř. 2. Tento
zákon podrobně a úplně (in lůckenloser Weise) stanoví, jak se určuje vyznání
dítek a pokud a do které resp. po které věkové hranici může býti měněno.
S těmito předpisy zákona interkontessního jsou v platné souvislostí ustanovení
říšského zákona školského ze dne 14. května 1869 č. 62 ř. 2. Tento zákon v g 3.
resp. 17. uvádí mezi učebnými předměty školy obecné resp. měšťanské na prv
ním místě náboženství. Dle g 20. nesmějí rodiče nebo jejich zástupci nechati děti
nebo svěřence bez vyučování, které je předepsáno pro školy obecné. Dle g 21.
je možný odchod ze školy jen tehdy, když žák prokáže příslušnou znalost zná
boženství. Dle g 23. mají tomu vyhověti i děti požívající domácího vyučování.
V jakém poměru jsou tyto předpisy zákonné k dětem rodičů bezkonfessních?
Zákon z 9. dubna 1870 č. 51 ř. z., na který se stížnost odvolává, neposkytuje
k otázce vysvětlení, protože se zmiňuje při dětech pouze o oznámení narození &
zápisech do záznamů (matrik) křestních. Vedení matrik má význam pouhé eví
dence, nikoli určení náboženského vyznání. Zmiňuje-li se prováděcí nařízení k zá
konu ze dne 9. dubna 1870 (ze dne 20. října 1870 č. 128 ř. z.) v 5 1., odst. 2.
o tom, že v rubrice rejstříků křestních se má poznamenati při dětech rodičů bez

koníessních »bez vyznáníc, má pouze ten negativní význam, že není (pro ně)
určeno vyznání státně uznané. Zákon z 9. dubna 1870 v naší otázce, jak praveno,
') Do minulého článku vloudila se chyba: ke konci má státi místo asketickými ne

ahodami, methodami.
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odpovědí nepodává. Musí se tudíž sáhnouti k oněm citovaným všeobecným před
pisům říšského zákona školského. V těchto ustanoveních však pod »nábo—
ženství-, »náboženské vyznání: subsumovati nelze negativní pojem »bezkontess
nosti., naopak možno pod tím rozuměti pouze ta vyznání náboženská, která svým
státním uznáním poskytují záruky, že se dítěti jako náboženství vštěpují ethické
p0jmy »náboženstvíc, jak je má na mysli státní právní řád, jakožto důležitý ele
ment výchovy dětské, a nikoli naopak negace každého náboženství anebo dokonce
zásady proti právu a mravnosti.
Zákon mezikontessní předpisuje, že když náboženství dítěte nelze určití dle
žádného znaku na prvním místě v čl. ]. naznačeného, má dle odst. 4. čl. 1. ten,
jemuž přísluší právo dítě vychovávali, určití náboženské vyznání dítěte (t. j. ná—
boženství státem uznané). Jsou to tedy především rodiče a poručníci. Je ovšem
pravda, že na dítě rodičů bezkonfessních nemá žádná uznaná náboženská spo
lečnost práva, avšak rodiče takoví jsou povinni stanoviti pro své dítě vyznání
(uznané státem), v kterém by bylo vychováváno a vyučováno. Že čl. 1.—3.mezi
konfessn. zákona rozumějí pod slovem »náboženství- vskutku jen náboženská
vyznání uznaná, plyne z toho, že předpisu čl. 4. zákona, upravujícího právo osob
po dokonaném 14. roce svobodně voliti si vyznání náboženské, nelze užíti na
čl. 1.—3., které se obírají pouze otázkou určování náboženství dětí.

Čím se vůbec řídí náboženství dětí?
Jednalo se o to, v kterém náboženství má býti vyučováno dítě z manžel
ství, v kterém muž byl žid, a žena za účelem sňatku se prohlásila za bezkon
fessni. Později však žena ta přistoupila k náboženství židovskému. Správní úřady
2. a 3. stolice uznaly, že dítě má býti vyučováno v náboženství římsko-katoli
ckém. Správní soud v nálezu ze dne 8. listopadu 1910 č. 6628 uvažuje takto:
Místodržitelství (ministerstvo potvrdilo jeho rozhodnutí) prohlásilo přestup
matčin k nové náboženské společnosti za irrelevantní, protože dle článku 2. mezi
konfessního zákona náboženství dítěte, předepsané dle čl. 1. při narození může:
býti měněno před 7. rokem jen v určitých výminečných případech; takového pří
padu však není, zvláště ne dle odstavce 2.,protože vstup bezkoníessní osoby do
náboženské společnosti zákonně uznané nemůže býti považován za změnu ná
boženství; tato změna naopak předpokládá, že někdo (vstupuje) vystupuje zjedné
společnosti náboženské a vstupuje do druhé. Správní soud v citovaném svém
nálezu nesdilí toho názoru z těchto důvodů:

I když stotožňujeme změnu náboženství s přestupem ze společnosti do spo
lečnosti náboženské, nemůžeme přece tvrditi, že by musily všecky úkony, z nichž
přestup sestává, se časově stýkati. K přestupu jest třeba (dle odst. 11. zákona
interkontessního) dvou aktů & to: prohlášení výstupu z dosavadní církve a pro
hlášení vstupu do církve jiné. Ono prohlášení má se státi u politického úřadu
okresního, toto má se státi u představeného nebo duchovního správce nové
společnosti náboženské, a to osobně. Tato forma zajistéinedovoluje žádati, aby
oba úkony staly se tak současně, že by mezi nimi nebylo časové mezery. Ježto
prohlášení vstupní má za následek ztrátu členství v náboženské společnosti do
savadní a nový svazek církevní nemůže povstati před vstupním prohlášením,
nastane zpravidla mezitímní doba, v které určitá osoba nepatří žádné uznané
církvi. Také nedá se tvrditi, že by toto mezidobí bylo nějak v zákoně časově
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obmezeno anebo, že by už při prohlášení výstupním musil býti prohlášen úmysl
přestoupiti k jiné zákonné uznané společnosti.
I když bychom tedy změnu náboženství stotožňovalis přestoupením ze spo
lečnosti do společnosti, může přece druhý odstavec čl. 2. býti vykládán jen tak,
že přestup rodičů nebo rozhodujícího rodiče má význam pouze pro ty děti, které
v okamžiku, v kterém přestup se konal, tedy oba předpoklady: výstup apřestup
jsou dány, nedokonalo ještě sedmého roku věku. To plyne především ze slov
ného výkladu, protože o změně nelze mluviti před splněním všech podmínek,
ale i z jasného úmyslu zákona, jenž dává dětem sledovati náboženství rodičů,
pokud citlivost pro dojmy dosavádního vyučování náboženského, počínající
s určitým stářím, nevylučuje jakoukoli změnu.
(Vyňato ze »Správního obzoruc čísla 1. ročníku III. 1911.)

RÚZNE ZPRÁVY.

»Klerikalismus na pražských ško
lách.-— »Volná Školac (květnový sešit) píše
dle >Časuc, že »řiditel měšťanské školy na
Maninách (Praha-VII) pan Ant. Havlík do
stavil se o Květnou neděli do kaple v černém
úboru, aby osobně zapěl celé pašije
Pan Havlík byl pokládán dosud za svobo

domyslného muže.: »Volná škola: dodává,
že »v teple úsměvu klerikalních agentů taví
se svobodomyslnost mnohých tak rychle jako
červencový sníh.u Tak tedy Zpívati pašije
v kapli školní nebo v kostele jest porušením
svobodomyslnosti! Podle toho by tedy svo
bodomyslnost byla vůbec neehoditi do kostela,
vůbec neprojeviti žádnou známku nábožnosti
nebo viry. Bohudík, že jest ještě mnoho svo
bodomyslných, kteří nestotožnují svobodo
myslnost s úplnou nevěrou :: záštím proti
katol. náboženství jako činí volní myšlenkaři.
Proč tedy se v Praze raději hned všechny
kaple školní nezavřou a nezruší, aby Praha
platila. za svobodomyslnou. Je to hrozné,
jak u nás školy jsou zklerikalisoványl
__r___

stran uvítání J. M. p. biskupa, poněvadž
někteří páni učitelé volnomyšlenkáři & soc.

demokraté ostentativně ukazují anebo chtějí
ukázati, že nemusí uctivě se zachovati, když
biskup přijde do osady k sv. biřmování dítek
jejich péči svěřených & jež mají dle dosud
platných zákonů školských mravně a nábo
žensky vyehovávati. A tu se už samo sebou
přirozeně sluší, aby učitel neodešel, když
dítky vítají svého biskupa, jakožto represen
tanta té cirkve, jež řídí jejich nábož. vyu
čování. A tuto přirozenou slušnost uznala
_r.—
z. š. r. záhodno připomenouti.

Reorganísace obecného školství v

Dánsku se připravuje, jak aspoň »Volná
školac (květen) píše. Líbí sejí návrh komise
záležitostí touto pověřené &uveřejňujíe hlavní
zásady této komise, píše »V. '.c na konec:
rKdy asi se zmůže na podobný návrh naše
Rakousko? Nu, tedy podívejme se blíže na
ten návrh komise. Dle »V. .: jsou tam
tyto zásady (do slova dle V. Š.): Vliv
kněžstva na školu přestane. Dozor biskupů
&generálních Superintendenlů se zrušuje. Pa
stoři zůstanou sice členy místních školních
rad, ale nebudou již míti předsednictvo,jež
jim příslušelo dosud moci jejich úřadů. Dále
se navrhuje, aby k vůli dozoru zdravotni
Ve službách klerikalismu. —Volná ckému byl pro každou obec ustanoven ob
myšlénka pozastavuje se nad tím že c. k. vodní nebo jiný školní lékař. Zemský rada
Zemská školní rada v Praze vydala výnos zůstává předsedou školního fondu, ale pro
(jejž okresní školní rady rozesílaly správám bošti nesmějí býti jeho tajemníky! Boho
škol, v jichž obvodu bude se konali sv. služebné výkony učitelů, jako na př. řidi
biřmování), »aby správa školy zařídila, čeho telstvi kůru jsou zcela dobrovolnou, soukro
potřebí ve příčině důstojného uvítání Jeho
mou věcí, učitelovou. — Když vyjmeme
Milosti pana biskupa.: Volná myšl. píše. že ustanovení školního lékaře pro každou obec
nařízení toto musi prý vzbuditi podivení, co a pak školní fond, jenž v Rakousku také
vše školní úřady si trouíají předpisovati nemá místa, nezůstává přece Rakousko nijak
učitelstvo — Na to lze odpověděli zcela pozadu za tímto návrhem, jenž se tolik »V.
rozumně, že c. k. Zemská školní rada asi Š.“ zamlouvá. Co tedy chce »V. .(P—
_r'—
proto uznává potřebu naříditi správám škol
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Radost a vychováni.
Ani toho člověk nedovede dosti oceniti, jak důležitým a působivým činite
lem v životě malých bývá tajemství třeba těch nejmenších radostí. Jejich útlému
duševnímu a tělesnému organismu neodpovídají veliké radosti, mimořádné zábavy,
skvostné dary. Naproti tomu jsou jim malé dary velmi potřebný k řádnému vý
vinu. Dítko má od přírody jemný smysl pro malé dary; nesmí se však otupiti,
jak dnes se bohužel často stává. Můžeme mu skutečně z ničeho radost připravíti,
rozumíme-li mu a milujeme-li je. Tu jest především matka umělou květinářkou,
jež dovede z bezcenných látek vykouzliti radostné růže, tak že až dítko jásá nad
šením. Nejmenší dárek, hračka, kousek chleba, kvítko provázeno jsouc pohledem,
jak jenom mateřské oko jej vyzařuje, nebo slovem, jak pouze rty matky je vy
sloví, činí dítko králem, kterému všecko náleží a které pro ten okamžik dostalo
se k cíli svých přání.
Ale i vážnější povaha, přísnější charakter a tužší způsob autority, který otci
a učiteli jest vlastní, nepostrádají prostředků, jimiž by životu dětskému radosti při
vodily. Láska nalézá i zde tisíc příležitostí, aby se uplatnila a jasným leskem do
srdce dětského zazářila. A tyto malé duševně-tělesné radosti, jež láska matky,
otce, vychovatele dovede skýtati, podržují pro dětské srdce sladkost, svůj půvab
až i, do zralejšího mladí, ano pro dobrá srdce ještě dále nad to.
Jest to nedostatek naší paedagogiky — jak theoretické tak praktické —, že
důležitost radosti pro zdárný vývin dítka od prvního svítání vědomí není ještě
dosti oceněn, že nejsou daleko po zásluze ještě vyváženy a využity ony veliké
služby, jež tato radostná pomůcka v obtížném díle výchovy a vyučování může
prokázati. Schiller nazývá klín mateřský posvátným ostrovem, kde rmutný žal a
starost nemohou dítko najíti (Epigr. 73). »Jako vejce zpěvných ptáků,: praví
Jean Paul (Levana), ,a jako na svět přišlé holoubě, tak všechny děti žádají si
na počátku jenom tepla, a co jest teplo pro lidské kuřátko? Radost. Ta dává
mladým silám jako ranním paprskům vycházeti; ta jest nebem, pod nímž všecko
se daří vyjma jedu.x
Tato pomocná síla je sekundantem jiné moci, přísné kázně a discipliny; to.
měla by jí vždy po boku státi, ji vždy zase vystřídatí. jeji jednostrannost vy
rovnávati, její tvrdší a stísňujíct účinky zamezovati. Obě náleží tak velice ksobě,
že přísnost bez radosti hned pochybuje a ničeho víc nedosahuje, a že radost
bez přísnosti se zvrhá a zkazí. Při zvedených, od prvních let správně ušlechfo
vaných dětech, platí pravidlo: Co s jasem radosti do duchaa srdce dítětejest po
hříženo — samo sebou se rozumí, že při tom vážnost výchovyaautorita vychovate
lovaje ušetřena —, to zapouští se hlouběji, tkví pevněji v myslia vpaměti, vniká
jistěji až do základu bytostiado hloubky charakteru, nežli to, co pouze metlou dítku
se chce vpravnti. Foerster vztahuje na paedagogy hůl milující slovo Cavourovo:
»Se stavem obležení může každý osel vládnouti.c
Onen vychovatel stojí vpravdě výše, který jemnými duchovně-tělesnými
prostředky, paprsky radosti, přísnými slovy a pohledy téhož a více ještě dosáhne
nežli jiný přísnými ranami. Učitel, který dovede žáku radost z předmětu vlíti,
má vyhráno; tato radost bude mu věrnějším společníkem &pomáhačem nežli hůl.
Podaří-li se vzbuditi v žáku radost z modlitby, z bohoslužby, z práce a ze skutků
přemáhání sebe a lásky k bližnímu, pak dospělo dílo výchovy na výšinu, pak
se rozvíjí charakter sám sebou dále.
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Třeba ukázali ještě zvláště na jeden přirozený zdroj duševně-tělesné radosti,
íysického & mravního zdaru a zdravé mladistvé veselosti a svěžesti: tělesná cvi
čení, hry, tělocvik, pochody, i na sport, pokud tento v rozumných mezích se
chová. Musí se na tento zdroj upozorňovati právě v době, kdy z rozličných zná
mých příčin vyrůstá nám pokolení slabé, skrčené a vysedavé, jež neumí nohou
užívati a v pochodech a cestování nema zalíbení. Co škody z toho pochází a
kolik jadrné radosti ztra'cí se tím mládeži! Nejvýbornější prostředek k sílení
organismu zůstává nepoužít; nejlepší prostředek, cestování vskutku občerstvují
cím a zajímavým učiniti, se ztrácí; smysl & cit pro přírodu vysýchá; líný, nedu
žívý tělesný život churaví, a hníje i duševní a mravní život.
Byl to čin velké praktické moudrosti, když Pius X. v říjnu r. 1905 a i vná
sledujících letech častěji Vatikán otevřel pro gymnastická cvičení katolických spolků
jinošských, když se svým celým dvorem přihlížel ke hrám míčem, k dostihům,
tělocviku tisíců mladíků a vítězům 200 zlatých a stříbrných medalií rozdělil. Řekl
při této příležitosti slova plná praktické moudrosti: »Mladí lidé mají sport milo
vati; dělá. to jejich tělu i duchu dobře; člověk sám se cítí opět mladým, vidí-li
je běhati, skákatí a se veseliti.c Duch sv. Filipa Nerského mluvi z těchto slov.
Kéž by všichni vychovatelé mládeže, najmě í řiditelé spolků tovaryšských a učed
nických, odvodili z toho praktické důsledky a v létě v zimě mladé svěřence ze
světnice a z hostince vedli do lesa a na nivy k tělocviku &kprohánění se, k po
chodům a k cestování. Tak se vychová veselá mládež. V ústavech, kde není
veselého ducha, není pravého ducha, není Ducha svatého.
Ani v oněch domech neměla by radost scházeti, jež moderní slovo ozna
čuje jménem donucovacích vychovatelem v záchranných ústavech pro zkaženou
a spustlou mládež. Jak známo, jest tento druh výchovy tou nejtěžší úlohou, jež
vůbec stává. O takovou ubohou bytost bojují nebe a peklo ave zlých případech
jest peklo majetníkem, označilo už svoji obět na těle i na duši a drží ji želez
nými spáry zvyku v objetí. Vážnost a přívětivost, trest a přísnost, přirozená a
nadpřirozené pomoc a radost musí zde s nekonečnou trpělivostí pokus ze po
kusem činítí, aby toto objetí uvolnily a trojí brnění: zlobu vůle, nestoudnost a
mravní slabost prolomily.
Ale i zde přichází zkušenost k tomu, že s přísnosti samotnou se nic nedo
káže, nýbrž tou že se jenom zatvrzclosti pomáhá, & že přívětivost a radost často
spíše pronikne než nejostřejší opatření. Smíšený system jest přirozeně správný,
ale jenom se nesmí s přimisováním radosti skrbliti. Poněvadž vtakových domech
jsou obyvatelé držáni jenom z donucení, a přirozené reakce proti tomuto nucení
má za následek nedůvěru, odpor, nenávist a vzdor proti řiditelům a dozorcům,
tu může jenom tenkráte docíleno býti výchovného výsledku, podaří-li se nepřá
telské smýšlení ponenahlu proměniti v důvěru. Tu lze však získati jen velkou
láskou, a láska se ukazuje nejpřitažlivější, když září přívětivostí a skýtáním radosti.
A k tomu podává takový ústav dosti příležitosti. Ubohé bytostí setkaly se
s pravou a čistou radostí snad málokdy ve svém smutném životě. Snad nepo
znaly od útlého dětství jiného, _co by jim bylo radost přineslo, nežli alkohol a
hřích. Bída a trest metíu nad nimi zdvihaly, jim život ztrpčovaly a z něho trýzeň
dělaly. Tu plati nejprve, ubohé, malé srdce vyprostiti z muk zlého svědomí,
z bázně a ustrašeni, a je znenáhla opět k radosti vychovávati; to srdce musí se
nejdříve znova učiti, jak by volně dýchalo, v sebe a lidstvo věřilo, v nové ži
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votní naději se rozvíralo, se opět z přírody radovalo a nebeských radostí od
puštění a milostí Boží hledalo a okusilo. Podaří-li se, tato srdce přivésti k tomu,
aby se opět ze života těšila, pronikne-li teplý paprsek radosti do základu jejich,
pak se probudí ještě mnohé dobré pudy zc zimního spánku, pak lze očekávati
ovoce výchovy. Tak radost z lásky prýštíci může v každé výchově divy činiti.—
(Z knihy »Více radostí< od dr. Pavla Vil. z Kepplerů).
R —

Dr. F. W. Foerster o vzdělávání charakteru.
IV.

Ve své čtvrté přednášce probíral prof. Foerster tak často nyní projednávané
thérna o pohlavní výchově. Mluvil o »pohlavní zpustlostíc veliké částí moderní
mládeže. Spásu proti tomu nevidí ve záhy konaném poučování mladých bytostí
o tomto nebezpečném předmětu, nýbrž co možná v oddalování od něho. Studu,
této záštity nevinnosti, ma' býti šetřeno. »Varujic, pravil řečník, »před nerozumným
poučováním.c Jsou velice intelligentní mladí lidé, kteří všechno rozumem spracuií.
Těm se může něco sděliti, ale jiným nikoli. Kdo však smí mládež učiti dokonce
tomu, co je perversní!
Než, poučení — tak se namítá — dostává se mládeží z ulice! Proti tomu
praví Foerster, že všechna výchova musí býti taková, aby dítko nedalo nic na
hlas ulice. Musí v něm býti zachována důvěra k rodičům a učitelům. Tito pak
mají mu před kritickou dobou několik slov říci. Kde toto však nepostačí, tu není
vůbec pomoci. Foerster ukazuje zde, jako i při jiných důležitých bodech, na
náboženství jako na jádro pravé mravnosti. Moderni pohlavní výchova poučuje
ze zdala, náboženství se shora. Toto sílí ducha proti přírodním pudům. Dotyčné
mravní body nemají se jako částečné otázky projednávati, nýbrž mají býti do
všeobecné mravní výchovy zařaděni. Důležito jest mravní trainování, jež dítkám
umožní, aby popudům vzdorovaly. Už ve velmi mladých letech mají dítky plné
pochopení pro mravní traínování. Síla vůle musí býti vypěstovaná.
Foerster označuje moderní stanovisko vůči pohlavním otázkám za nejvýš
nízké. Byloť stlačeno na níveau slabých, k odporu neschopných. Chceme-li však
se učiti kultuře, jež jest panování ducha nad přírodou, pak musíme k vysoko
ne k nízko stojícím hleděli. Křesťanské náboženství spojilo pohlavní věc s Charlton
a tím ji do vysokých mravních krajin povzneslo. Nejhlubší láska nalézá se jen
v těch duších, jež vysoké mravní stanovisko zaujímají. Oddávání se smyslnosti
vede však k vrtkavostí a k samolibé pustotě.
Prof. Foerster mluvil též podrobně o společné výchově obou pohlaví &označil
ji za neškodnou pouze v prvních dětských letech. Později však že vede k tomu,
že dívky stávají se hejskovitými, a hoši že ztrácejí patřičnou úctu před ženským
pohlavím. Různost povahy a určení muže a ženy že vyžaduje i různost ve vý
chově a vzdělání. Že jest co litovatí, jak dnešním tak častým vzděláváním dívky
k povolání, jež není v zájmu specielně ženském. tak mnoho předností ženské
povahy se ztrácí. Výsledkem že jest skutečná »příkázanost ženy-. Žena se tak
vždy více formuje podle vzoru mužova, místo aby se podle svého pohlaví
vyvíjela.
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Ve výchově dívčí odmítá tudíž F. v celku americký vzor. Ale za to tento
chválí, že vychovává mládež i na nejnižších stupních k samovládě a k sebe
správě, jakož i chválí moudrbst. s jakou americký vychovatel mravně zpustlé
dítko z tohoto bahna vynáší. Socialni útulky (settlemets), rozmyslně dohlédané
kluby hochů ve velkoměstech, humanní věznictví v mnohých amerických státech
docilují mnoho dobrého. Z druhé strany však zde zachází ohled na individualitu
a šetření osobnosti často příliš daleko, jako zase v Evropě příkrost autority.
Mezi oběma extremy jest správný střed nalézti.
V.

V páté přednášce o: náboženství a výchova charakteru ukázal prof. Foerster,
že staré pohanství blíže stálo k nadpřirozenu, než od křesťanství se odchýlivší
moderní člověk. Šlechetní duchové antiky cítili nedostatečnost obecné morálky a
světového názoru a toužili po něčem vyšším, po uskutečnění lidského ideálu, po
vykupiteli. Plato, Epiktet a jiní mudrci vyslovili se v tomto smyslu. Antika přímo
křičí po křesťanství. Moderní člověk se však s protestem od něho odvrátil. Od 18.
století vali se se všech stran na křesťanství pochybovačnost, nenávist, pohrdání.
Nesčíslné spisy obracejí se proti křesťanství. Luther hodil na Wartburgu kalamá
řem po ďáblovi ——moderní svět hází jím po Kristu.

Toto nepřátelství souvisí s tím. že moderní člověk se duševně živí jenom z knih
a nezpracuje pozorování a zkušenosti, jež mu samotný život vnucuje. Ale všichni
lidé, za všech dob, kteří ve svém uvažování nevycházeli od naučeného, nýbrž

od skutečnosti, přišli k stejnému výsledku: náuratk životu jest návrat ke Kristu.
Popíračům božství, ano skutečnosti Krista, staví F. naproti vnitřní poznání
o skutečnosti Ježíšově, »sučdectuí srdce-. Život se poznává jenom životem-.
A F. uvádí výroky vynikajících duchů, kteří na základě své hluboké zkuše
nosti o skutečném životě byli přesvědčeni o skutečnostiVykupitele. (Toto vnitřní
»svědectví srdce: samo o sobě nemá apodiktické síly důkazové, ovšem potvrzuje
a sesiluje dějinný důkaz o historické osobě Ježíše Krista. Pozn. překl.)
Když byl F. uvedl nádherný přehled o hlubším mravním citu a o touze po
lítosti a pokání v antickém pohanství, ukázal na to,jak velice sám nevěřící člověk
ještě stojí pod požehnaným vlivem Kristovým. Že lidstvo bez Krista nemůže žiti,
ukáže se teprve, až celé vrstvy se zcela od něho odloučí. Náboženské dogma
se shodilo — ale křesťanská ethika se ještě podržela.
Jenom křesťanství učí hlubokou tragiku života správně chápati a ji přemoci.
Jenom náboženství dává vůli onu sílu, jež lidského ducha povznáší nad přírodu.
Příklad k tomu ze zkušenosti: Mladiství zločinci, vůči nimž všechny pozemské
mravní důvody úplně bezvýslednými zůstaly, byli proměněni vlivem od osoby
Kristovy vycházejícím. Jak životným se zde jeví to, co moderní člověk má za
mrtvé! Pouhá ethika bez křesťanství ukazuje se bezmocnou. —
(Dokončení-)

Tělovičný kurs. Ve dnech l7.—29. července uspořádán bude v Praze infor
mační kurs tělocvičny, v němž vyučovati bude učitel tělocviku pražského paeda
gogia p. V. Švácha. Jemu také mohou se posílati případné dotazy. Poznámka
red.: Kurs tento co nejvřeleji doporučujeme a vybízíme, by se ho každý dle
své možnosti súčastnil. Tělocvik je jeden z důležitých výchovných předmětů.
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Výbor jednoty českého katolického učitelstVa a přátel křesťanské
výchovy
konal v domě družstva Vlast druhou schůzi v neděli dne 2. července řízením
II. místopředsedy, p. red. Tom. Jos. Jirouška. Přítomni byli: 2 učitelé, 2 učitelky,
3 katecheti a 1 přítel křest. výchovy.

Jednatel, dp. katecheta Ant. Suchoradský, četl protokol posledních dvou
schůzi. Protokol byl probrán a schválen. — Zaklad. členu Jednoty, J. J. Frant.
knížeti Thunovi, vysloví osobní blahopřání Jednoty tříčlenná deputace, do níž
zvoleni byli pp.f učitel Vl. Jelínek, red. Tomáš Josef Jiroušek a dp. katecheta
Václav Kunz.
Usneseno, aby vydán byl VI. ročník spolkového kalendáře »Štítnýc. Při
tom byl podán účet družstvem Vlast za roč. V. — Zakládajícím členem Jednoty
stal se a 50 K hotově složil: dp. Ant. Stropek, larář v Prčici a 10 K daroval vdp.
Jan Nosek, bisk. notář v Nekoři.
Na lit. soc. sjezdu družstva Vlast v Kladně mluvil za naši Jednotu velice
zdařile p. učitel Vl. Jelínek. Po jeho přednášce a k jeho výzvě složili posluchači
jeho na Jednotu K 13-84 a k tomu přidal dp. Josef Rod, katecheta z Roželova
2 K a p. Novák z Nučic 5 K. —_V Břevnově u Prahy ziskal p. učitel V. Jelinek
za členy Jednoty 4 kleriky a 2 laiky a mimo to přislíbil, že při svých řečech,
které má na venku, bude konati ve prospěch Jednoty sbírky. Od posledni schůze
konal p. učitel na venku jménem Jednoty 47 přednášek a založil ll organisaci
mládeže. Konečně blahopřál p. učitel předsedajícímu, p. red. Tom. Jirouškovi
k jeho volbě za předsedu družstva Vlast a uvedl, že venku, kde řečnil, volba
ta přijata byla s vřelými simpatiemi. Zprávy p. učitele přijaty byly s povděkem.
Budou-li převezeny ostatky 1- Dr. Frenzla z Košíř na Vyšehrad, súčastni

se výbor této oslavy, pokud bude možno, korporativně.
Na VI. všeobecný sjezd v Olomouci zašle Jednota pozdrav. — Na podzim
uspořádá Jednota v Merkuru druhou lidovou schůzi o křest. výchově. Mluviti
budou pp.: učitel Vl. Jelínek a red. Tom. Jiroušek. — Kolekta na paedagogium
v Bubenči vynesla 3 K.
Ke konci schůze předložil dp. katecheta V. Kunz dvě čísla »Volné školy:
a četl z nich potupy na církev a nás katolíky.
Jednajic o situaci, která se u nás v Čechách po volbách do říšské rady
vytvořila, doporučuje Jednota členstvu svému: Nekles'at, neumdlévat; každý člen,
učitel i přítel křest. výchovy může: 1. získati nám členy, třeba 20haléřové; 2.
každý může půjčovati svůj katolický tisk; 3. každý může povzbuzovati'občany,
aby sami katolické noviny odebírali, členy místních nebo okolních katolických
spolků se stali, chrám Páně pilně navštěvovali, doma život přísně katolický si
zařídili. Tato drobné. práce je veliká, rozmanité., nikdo jí překážeti nemůže a

ovoce její jest nemalé. Tedy jen neumdlévat, jen drobně pracovat; každá, bytijen
jedina duše, jest drahocenná.
V práci může posilovati katolíky vědomí, že lid katolický na volebním bo
jišti neztenčený zůstal jako před čtyřmi léty. Tehdáž, roku 1907, napočetlo se
83.113 katolických voličů. kteří hlasy své dali kandidátům katolickým a letos na
početlo se jich 82.152. Schaznzde tedy pouze 961 hlasů do úplného počtu, jaký
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jsme měli roku 1907 — ase stranou, za níž stálo 83.000 voličů, neuznali mlado
češi a národní socialisté jednati o společnou dohodu“ ke kandidaturám. Tedy si
tuace do budoucnosti není nikterak zlou — ale. pro nás nadějnou. A proto
k drobné práci! —

Chaloupky tiché . . .
Píše FRANTIŠEK KALNÝ, učitel:

Bylo kdysi pořekadlem starých paedagogů, že všechno zlé z měst vychází.
Jest nyní sice také pravdivým, ale brzo nebude míti platnosti všeobecné, ježto
jsou nyní na venkově poměry tytéž skoro jako ve městech. Nedostatek nábo
ženské výchovy a náboženského ducha vede neodvratně k naprosté degeneraci.
Citlivému pozorovateli jest až úzko, má-li příležitost seznat život v některých
českých vesnicích poněkud blíže. Abylo by zajímavo, sestaviti z dat, jež by
sebrána byla na různých místech naší vlasti, povšechný obraz nynějšího mrav
ního stavu českého lidu.
Mínuly doby, kdy mohl Hálek čistým, jasným okem básníka hleděti na naše
tiché chaloupky, o nichž snad není ani možno jiného se domnívati, než že v nich
sídlí mír a Boží požehnání. Taková útulná krajinka, po níž rozsety stydlivě bílé
štíty, jest mnohému jen rámcem klidných idyl.
Němcová jest v díle svém rovněž jako Hálek representantkou onoho lite"—
rárního směru, jímž vyznačuje se naše probuzení a jemuž sluší název »idylismua
Její »Babičkac dýše štěstím, 'dobrotou, nad každým slovem spočívá dech pravé
zbožnosti. Němcová zobrazovala život venkovský jistě příliš zidealisovaný. Již
Světlá však vystihla život lidu venkovského jinak — u ní nalézáme již mnoho
tragického, mnoho zla, bídy, utrpení, hříchů. Ale při tom všem'umělecký zřetel
brání příliš hrubému, bezohlednému realismu.
Psychologie našeho lidu se změnila. Náboženství bylo lidu našemu oprav
dovou potřebou, bylo mízou, podnětem a trestí všeho jeho života, každý čin
uváděn ve vztah k němu a veřejné jeho osvědčování bylo něčím přirozeným,
z podstaty jeho vyplývajícím.
Jinak dnes. Nevěrecký tisk a protivníci křesťanského názoru životního pro—
níklí i do nejmenších chat. A to právě dokazuje nemohoucnost pokrokářských
názorů, »vědeckého názoru životníhOc, že boří a nestaví. Vytrhává ze srdce lidu
náboženství, pevnou víru a přesvědčení, že existují nezměnitelné zákony mravní,
dané Bohem, že jest hluboký rozdíl mezi dobrým a zlým; připravuje ho o vě
domí velké osobní zodpovědnosti, již člověku ukládá náboženství i svaluje
všechnu vinu nynějších bídných poměrů na societu, na ňxní pomyslné pojmy.
A'není třeba, aby působení zhoubných těch »světlonošů- 'dálo se přímo.
Ono se šíří jako nákaza, jako rozruch 've vodivém prosrředí. Čilé komunikace
dneška umožňují báječně rychlé rozšiřování myšlenek, mnoho vykoná také osobni
styk a tak působí nákaza zvolna a jistě.
Mnozí lidé, si ani neuvědomí ten ohromný přechod, který se děje v jejich
nitru, protože obyčejně koření v náboženské 'indiferentnosti. Ten přerod děje se,
zvláště u lidí menší intelligencí nadaných, často bez krisí, bez otřesů, hladce,
jako když se vítr mění. Ale následky nejsou méně strašlivé. Ano, to je vlastně
ten nejnebezpečnější proces, jímž vesnice jindy dobrým, mravným životem vse
vyznačující jaksi ktidně se odkřestaňují. Jsou “tobolestné fakta. Život v některých
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vsích nezadá již v ničem životu velkoměsta, svou pak hrubostí, neomaleností a
přímostí je snad předstihuíe.
Nesmí se souditi jenom dle novinářských zpráv. Do denních listů dostane
se jen nepatrná část toho všeho, co se děje po našem venkově. Nezasvěcenému
cizinci se ani nezdá, co je dnes možno. To všechno bahno zůstává mu utajeno,
nepřístupno. Ale ptejte se jen lidí, již mají příležitost nahlédnouti do těch idylekí
jichž dějištěm jsou ty naše tiché chaloupky.
Degenerace a znemravnělost jeví se ve vsích jako všude, hlavně v životě
pohlavním. Je-li kde viděti zřetelně působení moderní doby. je to “hlavně v roz
poutání va'šní, v bezuzdném jim hověni, v nedostatku sebevlády a přemáhání
sebe. Ale což! Vždyť moderní morálka bez Boha uznává vášeň za oprávněnou,
povznáší smyslný požitek, rehabilituje tělo, hmotu! A s tím vším spojuje ipojem
síly a krásy! Jest však vědecky dokázáno, že nedostatečná resistence vůči po
hlavnímu pudu jest jedna z hlavních příčin úpadku síly duševní i tělesné i de
generace potomstva. Věda nemohla než potvrditi blahodárné účinky plnění še
stého přikázání, jež vede k síle, zdraví a kráse.
Přehojné illustrace k těmto pravdám poskytuje nám náš venkov: mizí sty
dlivost. Ohyzdné řeči mluví“ se před ženami a dívkami. Muziky a tance jsou jen
pařeništěm smilstva. Počestnost je „mnohde věcí již zastaralou, závadnou, nemo
lderní, panuje názor: když celý svět je zkažený, proč bych byl výjimkou? Počet
nemanželských dětí stále vzrůstá. Děvčata sotva škole odrostlá touží jen po mu
zikách a brzy otupí se jejich svědomí.
' Manželské soužití klidné a spokojeně stává se zvláštností. Odehrávají se
scény, proti nimž i Tolstého realistická »Vláda tmy- jest příliš nevinnou. Žárli
„vost, nevěra a různé manýry bigamíe jsou zjevy zhusta se vyskytujícími.
Celé to milíeu působí na mládež. Jednak tím, že rodí se děti tělesně slabé,
zakrnělé, -s malou energií životní a- s malou schopností odporu vůči škodlivým
vlivům, dětí zakrnělé i duševně, se slabou vůlí, se zřejmou náchylnosti k různým
nectnostem._
.Rodinné prostředí znemravnělé působí pak zhoubně na vnímavou duši
dětskou, boříc všechnu práci, již snad škola vykonala. Před dětmi mluví se řeči
kalibru nejsprostšího, mluví se věci,-o nichž věděti dítě za žádnou cenu ještě
nemá. Pak stává se, že děti propadají zlu hned v-útlém věku & dospívají
předčasně. '

(Dokončení.)

RÚZNE ZPRÁVY.

—tuavisuje

se wobsazovací

komisec a ve

škcré učitelstvo okresu, nastane »alarmc a
zahájí se “»zachraňovací akce:; musí podati
žádosti i definitivní učitelé, kteří na místo
nikterak nere'ílektují, než projde konkursní
Učitele a ku podivu se s námi shoduje,
píše totižt" »Zákon' praví, že má na vy lhůta, aby místo pro ty »budoucíc bylo za
psaná místa býti volná kompetence, tedy chováno, kteří na ně dosud nároky nemají,
pro veškeré učitelstvo v království, a nikoli nebo ještě vůbec ani neexistují. — Zadatel
jen pro učitelstvo téhož okresu, po případě z »cizíhoc okresu ovšem presentován není,
části okresu. Jakmile je konkurs vypsán, ježto 'byli »žadatelé domácí:. Poněvadž
však tito .odomácí žadateléc žádaného místa
střeží se bedlivě, z'da některý žadatel z ji
ného okresu na vypsané místo žádá. Hlavní vlastně nechtí, Ípodají resignaei. Žadatel
strážce sedí v kanceláři c. k. okresní školní z cizího okresu místa nedostal, »domácí:
rady. & přijde-li žádost nějakého »vetřelceq_,____plesají, že je místo zas uchráněno, že tam

O obsazování

míst se rozepsal »Č.
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žádný »cizinec- nepřišel: okres je zachráněn.
Vypíše se konkurs znovu, a komedie se
opakuje. Je tohle jednaní kollegiální? Je to
poctivé? Je to šlechetné? Je to čestné? Je
.to zákonné? Učitelstvo toho okresu činí tu
proti ostatnímu »chabrus-, který znemož
ňuje konkurenci i na to nejposlednější místo
v okrese, které již žádný domácí nechce.
Jakým právem? Ti, kteří se dostali bud ná
hodou nebo příznivými okolnostmi na lepší
okresy a na lepší místa, opevňují se tu
»čínskými zdmi-, proti kterým pak i po
krytecky horlí. Pak volá se po spravedlnosti
a po čestném jednání a takhle se jedná a
skrývá se za »obsazovací komisic. — Je
to mezi jinými stavy, aby svým příslušni
kům zamezovaly přístup k místům, jichž
sami ncchtt? Takovým způsobem se vážnost
učitelstva nezjednává, to ji: podkopává, a

XIV. sv. kniha, jediná snad svého druhu.
»Velikonočním pozdravemc nazval spi
sovatel toto dílo, zajisté se vztahem na ra.
dost slavného Vzkříšení i z probuzené pří
rody. Celou knihou vane duch probuzení,
osvěžení, útěchy. Povzbuzení k radosti,
osvěžení v skleslosti, útěchy v protiven
stvích. Jakoby spisovatel ztělesniti chtěl
rčení: bRadujte se a veselte sele Každý

člověk má právo

na radost, to! jako

světlá stuha, proplétající obsah celého díla,
a povinností každého člověka jest, nejen
sám se radovati, ale i radost šířili a roz
množovati.

Proč radost a veselost klesají a hynou,
dokazuje spisovatel na úkazech každoden
ního života; ličí život obyvatelů velkých
měst., uvádí do dílen průmyslových, dává
vrhá toto na sebe světlo úzkoprsostí a hnus— nahlédnouti i do příbytků rodiny. Pak nás
vede i do škol a do chrámu. Kniha je za
ného sobectví.. —r. —
apologií křestanství. Církev nepřekáží
Pověstný učitel Weber, jenž pro roveň
v radovánkách, přeje veselosti. Výňatky
svou vášnivou agitaci pro »volnou školu:
z bible a citáty ze života svatých dokazují,
byl z Prasetic z trestu přeložen, zříká se že sám Bůh vybízíjiž'v Starém Zákoně
tímto školním rokem po l4leté službě uči k veselosti a k radostem, v Novém pak
telské vyučování a přijal místo jako kočovný
Ježíš i svatí obraceji od zádumčivosti k ra
učitel u »Freic Schule: ve Vídni. r. —
dování se. Apoštol Pavel jmenuje radost
Česká zemská komise pro ochranu ovocem Ducha svatého, V závěrku povzbu
dětí a péči o mládež v král.
est-tém zuje spisovatel: »Mnoho zdaru v boji za
vydává zvláštní časopis v libovolných roč radost! Život náš často je chud radostí;
ních lhůtách s názvem »Ochrana mládežec. nuže, obohacujme radostmi sebe ijiné.<
Už vyšly 3 sešity (1. a 2. sešit vyšel na— Celé dílo možno nazvati vzýváním radosti,
jednou jako dvojitý). Jsou tam články pů velikou modlitbou za radostný život, vlastní
vodní, literatura, zprávy, věstník české zem—
ské komise a drobnosti. Mnohé články jsou
dobré. Jenom se nám nelíbí, že se mnohdy
citují zprávy o týrání jen 2 »Práva Lidu
a : »Arbeiterzeitunguc, vždyt známe, jak
ty zprávy v časopisech sociálně-demokrati
ckýéh mnohdy jsou přehnány. Prof. dr..B._
Fouska v článku »Dva stíny v životě mlá
deže: cituje z »Práva Lidu- třikrát, a třikrát
z >Arbeiterzeitunguc. Fr. Houser v článku
o výdělečné práci dětské uvádí líčení Mar
xovo v Kapitále o dětech 7 až 14letých.
Což jiných pramenů není než socialně-de
mokratických. Náboženský duch ovšem žád
ným z článků nevane; o výchovné moci,
náboženství dosud nebyl ani jediný článek.
Ta psychologie a psychiatrie a statistika to

i cizí. Překlad velmi dobře vystihuje originál
a je jím literatura česká, v tomto směru tak
chudá, znamenitě obohacena. Kniha stojí
K 2'40 a je k dostání v každém řádném

knihkupectví.

_ Cyrillský sjezdeutné

Hoře konal

se ve dnech 17.—19. července t. r. Nálada

byla- slavnostní.-- Sjezd zahájil arciděkan

nespraví.
,
Radosti více! Napsal Dr. Pavel Vilém

Mrštík, nejd. p. biskupa králohradeckého
zastupoval b_isk. rada prof. dr. Jindra. —
Pozdrav poslal též ndp. biskup Hůlka,
srdečný telegram zaslal místopředseda 0.
Jednoty Cyril. Monsgr. kan. Wunsch. —
Přednášky byly znamenité a praktické. Pra
ktické cvičení 0 chorálu dle vydání vati
kánského vedl docent dr. Cibulka. Učast
níků cizích bylo 200. Obsažný referát při
nesl »Čechc z 20. a 21. července z péra

z Kepplerů. přeložil Josef Kalandra. Ne
dávno vyšla v »Melicharově Bibliotecex jako

p. prof. Dobrosl. Orla zPrahy. na nějž“od
kazujeme.
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Škola volná nebo Kristova?
Napsal ILJA.

Všude vede se houževnatý boj o školu. Jednou kloní se vítězství na
stranu Kristovu, podruhé na stranu Satanovu. Než, vítězství Satanovo jest pouze
časové, pozlátkové, klamné.
Nad výsledky moderní školy bezbožecké lomí rukama i sama Francie,
která Boha vyhostila ze svého středu i ze světnic školních. Napsal list franc.
»Univers< — »Od těch dob, kdy víra přestala býti Ochranou mravů, lze všude
pozorovati vzmáhající se znemravnělost mládeže. V Paříži jest mravní zkaže
nost mladého dělnictva, jež vyšlo : obecné školy, hrozná. Hanebnosti, které
před 10 roky ještě byly neznámý, nyní denně se páchají. S takovou mládeží
vracejí se mravy Sodomy. Veliké jest zlo. Nikdo před ním už nemůže za
vírati oči.: .

Francie naříká, a u nás ozývají se hlasy po »volné škole:. Po ní přijde na
řadu »volný chrámc, »volné vyhazování kněžíc, >volné zabrání statků kněžstva
a církve: atd.
V Japonsku praktikovali »volnou školu: deset let, od r. 1890—1900, ale
když viděli, že to s výchovou nikam nevede, leč na šibenici, zanechávají vol
nosti. Vláda nařídila vyučování náboženství na státních školách. Ministr vyučo
váni Savayamagi pravil: »Morálka bez náboženského podkladu jest úplně bez
užitku, ba, výsledky její' jsou zcela negativni. A proto jest na čase zavésti do
škol zase nauku náboženskou.
I Japonci postřehli, že »volná škola: jest oprátkou mravnosti a rozhodli se
energicky k nápravě.
Svaz učitelů v Dánsku vyslovil se 2993 hlasy proti 377 hlasům pro nábo
ženské vyučování na obecných školách.
Biskupové francouzští pozdvihli hlasu svého a pravili v pastýřském listě:
»Stavba katolické školy jest právě tak potřebná jako stavba kostela. Na tom
málo záleží, máme-li kostely, jsou-li však prázdné; a ty naše chrámy brzo by
se vyprázdnily, kdyby stále více plnily se ty školy, z nichž je vyučování nábo
ženské odstraněno. .
Škola náboženská jest nesmírně důležita, má-li z dětí něco býti. Nábožen
ství ocenili přemnozí mužové vynikající, když vešli do světa. Seznali, že většího
daru nemohlo se jim dostati.
„Zvláštní jest, že křesťanské náboženství, které nezdá se míti jiné úlohy
než štěstí po smrti, založilo také štěstí v tomto životě.< (Montesquieu)
Krásné svědectví vydává Maistre: >Náboženství jest matka vědy, žezlo vědy
patří Evropě jen proto, že jest křesťanská.
Když biskupové franc. vystoupili proti světským školám a novým učebni
cím, v nichž se ubíjí křesťanství, všechno učitelstvo podalo žalobu na biskupy,
že popuzují rodiče a děti proti němu. Jen spolek učitelský v okresu Meurthe-et
Moselle žaloval nantského biskupa za náhradu 100.000 franků.
Proiessoři a učitelé nevčrci jsou vlastně fabrikanty nemravné a zločinné
mládeže a za to své děsné řemeslo dostávají jestě plat z kapes ubohých rodičů.
Za »volnou školou: stojí Židé a mají radost, když lid mohou znemravniti.
Vládu vedou na oko nevěrci a Židé jim dávají direktivu. Vizte jen Žida z Tarno
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polu, jak nenávidí zté duše kříž, kreslí křesťanům v novinách nemravné obrazy,
aby jejich mravnost podryl, plije na kruciňx pln zášti proti všemu, co křesťan
ského.
Nemáme státně uznanou >volnou školu:, ale co se ve škole děje, v mno
hém také se nesrovnává s řádnou výchovou v duchu katolickém. Listy učitelské
nestydatě píší o kněžích a učitelstvu, jež má právo svobodně vyznávati svou
víru a přesvědčení.
»Český Učitel: napíše, že náboženství katolického musí se štítili každý
učitel a že by bylo buď vědomou nepoctivostí nebo nízkou zbabělostí, aby
vlivy tohoto náboženství uplatňoval ve škole jako spolupracovník knězův.
Za dřívějších dob pracoval svorně učitel i kněz na charakteru dítěte a ne
bylo tolik lotrů jako nyní. Vezměte všechno náboženství škole a máte kriminál.
Dobře pravil franc. ministr vyučování Portalis: »Žádné vyučování bez vy
chováváni, žádná výchova bez náboženství.
Komenský umřel a učitelstvo zapomíná jeho slov; »Vznešený úkol školy
budiž, aby dílnou byla, v níž by lidé pravými lidmi a křesťané pravými křesťany
se stali!
Jistý šlechtický rod v Holandsku má znak s heslem: »K světlu, lásce, ži
votu!<
Kéž by si tato slova vštípilo do srdce učitelstvo a vedlo naznačeným smě
rem naděje vlasti! K světlu — ke Kristu, k lásce — vlasti a k životu — mrav

nému!
Někteří učitelé dokonce jdou se stranou soc.-demokratickou, přísahají na
rudý karaňát. Ti nemohou vychovávati mládež mravně-náboženský, jinak byse
neřídili »credemu, jež jim napsala r. 1889 »La Justice: :'n-Kdyby dělníci (učitelé
jsou také dělníci na vinici školy) měli ještě viru, očekávali by trpělivě, nevě
domě, bezmyšlenkovitě, jako tažný dobytek, nevýslovné radosti rajské. Ale ne
jsou to již ubozí duchem, víra zhynula, skončily se doby almužny.<
Nám se zdá naopak, že doby almužny nastávají, budeme chudí na hodnou
mládež, bohatí na zbůjnou a neurvalou.
Soc. demokraté rádi si přisvojují Havlíčka, a on také zavrhoval školu bez
náboženskou, chtěje míti spojení církve se školou s náležitou reformou: »Též
my myslíme, že musí být církev a škola spojena, má-li zůstati církev pravou
církví a škola pravou školou . . . My myslíme, že, jak škola tak církev, obě po
třebují velikých časovýéh oprav a pak budou k libosti boží spojeny.: (Tobolka,
Polit. sp. III. 611.)

'

Odsuzuje K. Havlíček školu beznáboženskou. není váš & jméno jeho si
vypůjčujete k svým machinacim!
Moravský sněm přijal v únoru r. 1910 návrh posl. Seiferta: »Vláda se vy
zývá, aby všemi zákonnými prostředky zamezila zneužívání víry, náboženství
a zřízení církevních . . . .
V první řadě mělo by se to uplatnili ve školách, kde základ má býti po

ložen k spořádanému životu.
Engels pravil: »Všechno, co jest, zasluhuje, aby nebylo.<
My bychom to uvedli v tom smyslu, že vše, co moderního nám nasadili
do školy, zasluhuje, aby bylo vyhozeno. Vězme, že letem orla k vyšinám ne
beským jest život člověka právě katolického, letem z poroby pozemské ku vol
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nosti synů božích, letem z puchu a prachu pozemského k čistým vyšinám ne
beským, letem z temnoty ku světlu, letem ze země hříchem stížené ku blaže
nosti nebeské (Dr. Novák). Oto chtějí nás připraviti nepřátelé, kteří nemají
vznešených ideálů. Nemusíme však jejich slova bráti do opravdy. Kdo dělá se
nevěrcem, nemusí jím 've skutečnosti býti. Jistý protest. spisovatel & kdysi mi
nistr pravil: »Jsou na světě lidé, kteří o sobě myslí & vyhlašují, že jsou ne
věrci, že na Boha nevěří. Ale provázejte tyto lidí ve všech příhodách jejich ži
vota a shledáte, že i oni se modlí a vroucně se modlí.: To nalézáme i v řadách
učitelstva!
Nutno tedy voliti, buď s Kristem nebo proti Kristu! Jeden na konec musí
zvítěziti! Chceme-li míti národ spořádaný, velký, jděme s Kristem, chceme-li jej
míti zločinný, jděme s Beliálem!
Volte, dokud jest čas: já jdu s Kristem!

Chaloupky tiché . . .
Píše FRANTIŠEK KALNÝ, učitel.

(Dokončení)

Krilicism rozumu zavrhuje všechno, nepřipouští Boha, jehož existence
dokázatelnost popírá. Spiritualita ustupuje do pozadí, učenci na mnoze staví se
proti dualismu hmoty a ducha, materialism zdá se že je dominantou všeho.
Jest jenom jedna věc, hmota; a všechny síly nejsou rovněž nic jiného než
rozličné modifikace jedné a téže hmoty.
Tyto názory mající původ svůj ve íilosoíi: francouzských racionalistů
a vyvíjející se až v monism IIaecklův, mají ol'iromný vliv na život jedince
i společnosti. Povstává veliká massa lidí nábožensky lhostejných a z vlažnosti
přejde se ke hříchu velice snadno.
My uznáváme & tvrdíme, že bez náboženství není mravnosti. Podkopává se
víra, ničí se, tím ničí se i mravnost všeobecná. Vinu nesou tedy hlavně ti, již
klamné názory rozšiřují. Simě rozneseno je a koukol klíčí. Lid prostý„ venkovský
dávno již pozbyl své osobitosti v názorech ajakési konservativnosti. nezávislosti
na městech. Nevěra šíří se z kruhů t. zv. vyšších a do lidu stále přechází. l na
vsích pokládá se často náboženství za zastaralé, za něco, co dohrálo již svoji
úlohu, a v zastrčené vísce mezi lesy zřimc v hostinci obraz Fcrrerův.
Mnoho zaviňuje na tomto stavu i nynější výchova školská. Moderni škola
zaplavována jest různými hesly, jež musí učitel-vychovatel bedlivě zkoumati,
neobsahují-li falešné jádro. Lest a ínleš jsou nejdůležitější vlastnosti těch, již
horují pro zásady spolku »Freie Schulec. Náboženství věnují se sice dle zákona
2 hodiny týdně, ale de íakto je naše škola většinou beznáboženská, atheistická.
Učitelé jsou svádění tím, že v první řadě uváději se jim požadavky uznané
užitečné, na př. snížení počtu dětí vjedne' třídě, zlepšení hmotného stavu učitel
stva a p. a na konec přidává se desiderium, jež je vlastně kredem a kardinálním
principem »volné školyc: odstranění náboženského vyučování ze škol.
Paedagogika a různé jiné discipliny učitelské doznaly v poslední době
ohromného rozmachu. Je nutno stále studovati, stále býti na stráži, když každého
dne vyrojí se tisíce a tisíce nových myšlenek. V mnohém možno pozorovali
opravdový pokrok, ale v ohledu mravním jeví se úpadek, všeobecná bezradnost
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Ve Francii laická škola s morálkou bezbožskou zbankrotěla. Je potřebí vzdělání
pravého, hlavně vzdělání vůle; a nejmocnějším prostředkem jest náležitá ná
boženská výchova 'veškolei v rodině. Duch náboženský, katolický, musí prolnouti
katolickou rodinu i školu, katechismus musí býti pravým vodítkem života každého
člověka. Jen tak možno mluviti o nápravě. Je třeba lidi, již by se nelekali po
směchu a prodchli život katolicismem. Proti různým bájkám a námitkám jest
nutno býti připravenu pilným studiem a nezvratným přesvědčením. Pravý vzdělanec
váží si víry, proto dovede ji i obhájiti.
Srdce našeho lidu není zatvrzelé. Buďme tedy každý apoštolem ve škole
ive svém okolí a výsledky se dostaví. Nebojme se, budme sami sobě nej
přísnějšími soudci a předeházejme všude příkladem. Braňme planým slovům
& hlavní důraz klaďme na život die víry.
Pak vrátí se do našich vsí ten mír a ta zbožnost, jež prchá & mnohde
zmizela zcela. Pak zase bude možno říci — chaloupky tiché, buďte požehnány!
RÚZNĚ ZPRÁVY.

Zápis do dvoutřídní dívčí obchodní
školy na Královských Vinohradech.
(Korunní tř. 6. 4.) jakož i do I. třídy dív-

čího vyššího gymnasia koná se dne 15. a
16. září vždy od 8—10 hodin v ředitelnách ústavu. Při ústavě zřízeny jsou: 1.Jednoroční kurs ku vzdělání industriálních uěitelek pro školy obecné iměštanské. 2. Praktický kurs ku vzdělání vychovatelek. Kromě
toho vyučuje se hře na klavír 'a housle,
zpěvu, němčině, francouzštině, angličtině,
všem druhům praktických i ozdobných ručních prací, malbě atd. Pro dívky z venkova
zřízen jest pensionát. Přihlášky přijímají se
denně. Prospekty ochotně zasílají Školské
sestry ř. sv. Fr.

tomu podala ale zemská školní rada, o niž
se jednalo, odvolání ke správnímu soud
nímu dvoru. Než tato nejvyšší správní in

stance stížnost tuto úplně zamítla a odů
vodnila nález svůj tím, že vdově po učiteli
přísluší nárok na pensi, i když jejímanžel
nevstoupil do výslužby, jen když jest po
pětileté vpočítatelné služební činnosti zjištěno,
že se nestal dobrovolně přivoděným poško
zením svého zdraví ke službě neschopným.
V případu, o nějž se jednalo, nutno míti
za to, že tento stav věci jest prokázán, pro
tože nyní zemřelý učitel skutečně pět let
sloužil (také nikterak se vůbec uni netvrdí,
že by byl úmyslně si přivodil poškození
zdraví), protože pak nesporně zemřel násled
kem nemoci, která, jak její smrtelné zakon
čení dokazuje, odůvodňuje služební nezpů

Pense vdov po učitelích, již neslousobilost, byt i jen na krátkou dobu před
žíli deset let. Správní soudní dvůr učinil cházející jeho úmrtí.
r.—
před nedávnem zásadně důležité rozhodnutí',
Nábožensko-mravní
výchova. Z vo
o pensích vdov po učitelích, kteří neslou-ílebního
okresu pelhřimovského dovídáme se
žili deset let. Jednalo se ovdovu po učiteli, >_téměř neuvěřitelné věci o českém nvlaste
jenž zemřel před ukončením desátého slu- neckémc učitelstvu. Učitelstvo z celého
žebního roku. Příslušná okresní i zemská okresu agitovulo po hostincích, ve školách,
školní rada byla toho náhledu, že této vdově ano i ve volebních místnostech pro volno
nepatří pense, nýbrž pouze odbýtné. Zákon myšlenkáře Donáta. Na Kamenieku byli vo
totiž stanoví vdově stálou pensi jen tehdy, lebními komisary téměř výhradně učitelové
když zemřelý manžel dokončil desátý vpo(kněz ani jeden !). Školní děti roznášely
čítatelný rok služby, anebo stal-li se ke agrární letáky. V Černovicích před užší
službě neschopným pro nemoc nebo tělesné volbou dal učitel měštanské školy Eduard
poškození, jež nebylo úmyslně přivoděno. Waichet žákovi druhé třídy měšťanské Aloisu
V posledním případě má býti s osobou Balkovi balík (zvláštního vydáníl) »Ha
stavu učitelského po pěti letech tak nalovlíčkac, aby ho roznesl po městě. Ono číslo
ženo, jako kdyby byla dokonalá deset let »Havlíčkac, plné zášti proti křesťanskému
služební činnosti. Ministerstvo kultu a vy- náboženství roznášeli žáci Balek a Čapek po
učování vyhovělo stížnosti, podané onou městě od hostince k hostinci a od kupce
vdovou po učiteli proti rozhodnutí obou ke kupci. Tak vyhlíží nábožensko-mravní
školních rad a přiřklo jí stálou pensi. Proti výchova ve skutečnosti.
“r.—

Ročník XIV-

“ * " '-

UCITELSKÁ

PŘÍLOHA

511111!61

L'Erreur primaire.
Pod tímto názvem uveřejnil v Paříži (nakladatelství Marcel Riviere) H. Maze
Sencier nedostižný spis o zednářském provedení beznáboženské státní školy.
Pro nás má tato číselná a věcná statistika dalekosáhlý význam. »Volná Škola
v Rakousku snaží se za stejným uskutečněním bezbožného vyučování, a její
ideál zní, jako všude, kde podvratni živlové všechno chtí strhnouti: jako ve
Francii. Zmíněný, dobře známý spisovatel se svým názorným, objektivním a
vřelým způsobem líčení, jasná hlava, jenž léta už svýše přehlíží celý kruh fran
couzských záležitostí, současně jsa eheíredaktorem Ústřední korrespondence časo
pisů, — byl tím pravým mužem pojednávajícím s výsledkem o těchto věcech.
Jeho práce jest více než krásným, literárním dílem, jest to v první řadě socialně—
politický čin.

Když v r. 1882 Jules Fairy a ženevští, štrasburští a londýnští protestanté
založili tak zvanou neutrální státní školu, znělo omamující, kouzelné heslo:
volnost. Toto slovo působilo, zlákaná massa lidu slepě za ním šla. l—l.Maze
Sencier dokazuje v různých dílech své znamenité knihy se všemi možnými do
klady, jak zednářská vláda slib neutrality zcela, nejbezohlednějším a nejhrubším
způsobem, zrušila. Jest pravým duševním požitkem, všechna tato sdělení pro
čítati. Učebné knihy, časopisy, noviny, vědecky historická. díla, vrchní správa
ministerstva vyučování, chování se učitelů obecných škol, všechno směřovalo
k stejnému cíli: boj proti Bohu. církvi, rodině, vlasti. Zde tkví historická pravda,
že idealni dobra lidské společnosti jsou bez výjimky solidární. Vyloučí-li se Bůh
z veřejného života., zničí se zároveň socialni, mravní a duchovní hodnoty země.
Erreur prímaire vysvětluje na'rn hrozné, zkázonosné tajemství tohoto věčně
psychologického zákona. Učebnice, noviny, časopisy & dějepisné díla schvalují
nejenom úplný odpad od víry, nýbrž současně pozdvižení se proti armádě, lásce
k vlasti, státu, rodině, společnosti, požehnání dětmi, autoritě atd. Jest to praktické
vybudování "práce Simplicissima. Prolhané jakobínství jednoduše zemi omámilo.
ošidilo a úplně zkazilo.
Vážný, bodrý otec rodiny nemá. k tomu srdce. aby své dítě posílal do
státní školy, a děje se prostě socialni pochod, jejž kdysi Waldeck-Rousseau
drasticky označil jménem: les deux France (dvojí Francie). Jsou v té době ro
diny, jež svým dítkám prostě zapovídají sňatky s absolventy státní školy. Pro
past každou hodinu se více prohlubuje. Vůdcové atheistického hnutí doznávají
nyní, že neutralita jest nesmyslem & nemožností.
Když zákon v paláci bourbonském byl projednáván, dokazovali vůdcové
katolíků, že neutralita jest nicotou. Na to Jakobíni učinili slavnostní slib, každou
víru, každé vyznání, každé mínění atd. ctíti a chrániti. Nyní vedou jinou řeč.
Ve své poslední knize »Le Volume: zdůrazňuje s hrdou otevřenosti pověstný
vůdce hnutí za státní školu H. Payot: »Neutrality není.: Každý protinábožen
ský názor světový spočívá právě na podvodu, korrupci, otrávení lidu, rušení
státu, společnosti a rodiny. l-i. Maze-Sencier přináší nám k tomu s objektivnosti
a s plnou znalostí situace nevyvratný důkaz.
Státní obecní škola bez Boha způsobila nekonečnou zkázu. Nejvyšší zá.—
sada Jakobínů zněla: Vědění, volnost, samostatné myšlení a cítění. A hle, první
dokázaný následek jest rozmnožení analfabetů. Vojenské autority stěžují si sta—
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rostlivě do toho. V Laonu na př. přibylo jich o 20%. Katecheti vedou stejné
nářky: dítky nejsou většinou schopny, aby se .něčemu důkladně naučily a 10
gicky myslily. Zde jest významný důkaz podán, že vlévání vědy do hlavy bez
vřelého, mravního vedeni k tomu, co jest pravda, dobro a krásno, ducha splo
štuje a otupuje. —
Ostatní následky daly se předvídati: vzrůst mladistvé kriminality. vymírání
lásky k vlasti, protisocialní pacifismus, ubývání a mizení morálky, zatemnění ve
řejného svědomí. Nehodlám zde čísla a skutečnosti v Erreur primaire uvedené
podávati. . Podotýkám, že moderní Francie, tento oslavovaný exemplář svobod
ného zednářstva a volnomyšlenkářství, učinila úplné ňasko. Slíbily se zemi mi
liardy ze zrušených řádů, a zatím ztoho nic nezbylo, šampaňské a kurtisánky
všechno pohltily. Při rozluce státu a církve byl francouzský lid ošálen před
stíráním, že se oněch 700 milionů z církevních statků & oněch 40 milionů v_roz
počtu na kult použije na socialni pojištění. Nic se nestalo. Jednoduše se to
ukradlo, & země má volnost se na to dívati.
Tak se má věc i se státní školou. Zkáza je neodvratně., a chce-li block
zednářský ještě Francii jako ideál velebití, tu jest v té době historickou skuteč
ností, že jakobínství znamená tolik, co vyssa'uání lidu, nehospodámost, snížení
a oslabení národa a obecné vzdělanosti.
R.

První mezinárodní kongres pro křesťanskou výchovu ve Vídni r. 1912.
Protektor Jeho c. k. Výsost arcikníže František Ferdinand-Este.
Přítomné. doba vyznačuje se bezpříkladnými boji na poli hmotném a nábo
ženském. Jest to zápas o křesťanský názor světový. I když zjevy poslední doby
daly silám pravdě nepřátelským triumfovati, přece jest patrno vzplanutí a zdatné
zmohutnění idealních sil v moderním kulturním životě. Před našimi užaslými zraky
osvědčuje se nezničitelné. síla socialni myšlenky, tak jak ji křesťanství zplodilo.
Moderním lidstvem prochvívá nejhlubší náboženská touha. Lidstvo jest plno
nechuti a sytosti materialismu & smyslného požitku, a každý pravdu hledající
přistane naposled v lůně Boha.
A prostřed v této neklidné době stojí škola. Okřídlenému slovu: kdo má
školu. má budoucnost, bývá velmi často špatně rozuměno. Jest správné, že škola
pomáhá kulturu a mravy budoucnosti spolu tvořiti a utvářeti. Ale právě tak velice
jest zase škola dítkem své doby, na ní jsouc závislá & vliv jeji přijímající. A tak
ve škole se vždy věrně zrcadlí kulturní život doby a jako ve světě válečný hlas
»Zde Kristus! Tam antikristuslc stal se heslem, tak tvoří i náboženská otázka
pro školu stěžejní bod jejího vývoje.
Reformy, jež se chtějí v oboru výchovném a vyučovacím uplatniti, mají také
skutečně svoje jádro a své východisko z náboženské otázky. Filosoňi výchovy,
jež by vznikla z pevně zdůvodněného celku názoru světového, může jenom kře
sťanství poskytnouti; a namáhali-li se filosofové, vysoko a středoškolští učitelé
i učitelé obecné školy všech možných přesvědčení o zlepšení výchovy, bude tato
jejich námaha marnou, nedorozumějí-li se o cíli, možnosti apodmínkách reformy.
Utváření se vyučování trpí s jedné strany nadbytkem učebně látky, jako s druhé
strany přílivem nových předmětů a prací. Celému našemu způsobu vychová
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vacímu a vyučovacímu schází vnitřní převaha oproti minulosti a hrozí velké ne
bezpečí, že při rostoucím bohatství všeho vědění moderní lidstvo duchovně víc
a více zchudne. Jediný záchranný prostředek proti této zkáze může poskytnouti
pouze philosophia perennis (pravá ňlosoňe).
Tím více dlužno uvítati, že křesťanské učitelstvo celého světa, jež se v ka
tolickém paedagogickém svazu světovém, počtem 70.000 členů, sjednotilo, na to
pomýšlí, aby výchově a vyučování vyznačilo ona pravidla, jichž nezbytně obě
potřebují ku spáse lidstva. V posledním týdnu srpnovém r. 1912 bude se- konati
ve Vídni první mezinárodní sjezd pro křesťanskou výchovu. Program sjezdu bude
přetřásati nejen palčivé otázky paedagogické a didaktické, aťsi rázu empirického,
racionelního nebo technického, nýbrž i k práci výchovné v celku lidské životní
práce obrátí svůj zřetel. Cílem výchovy jest přenášení duchovních a mravních
statků na potomstVo azařadění mládeže do socialnich jednot. Výchova musí tudíž
svůj zřetel obraceti k postupu pokolení a k jich duševnímu stavu, aniž by přes
rozsah a výši socialních úvah ztratila teplo a hloubku osobního poměru mezi
vychovatelem a chovancem.
Teprve tak bude výchova 5 to sloužiti intelektuelní &.mravní obnově soci
alniho celku, pro niž ve spasných právdách naší církve máme ty nejvyšší a ne
klamné vůdčí hvězdy.
Vůči různým bludům časovým budou na sjezdu nejprve vztahy paedagogiky
a didaktiky k náboženství ujasněny a podstata ivýenam přirozené morálky ohra
nic'ena. Základní pojmy křesťanské nauky o společnosti a úvaha o problému kul
tury budou orientovati o poměru vzdělání ku hospodářství a k právu.

K_přednáškám bude se řaditi historické líčení základních proudů v paeda
gogickém žití přítomnosti a v jiném výkladu o pravdě a bludech v didaktických
reformních snahách naší doby najde tento výklad případný protiobraz.
Časové & sporné otázky, jež stoleti dítěte se zvláštním zájmem sleduje,
budou na sjezdu rozebírány; tak psychologie dítěte, experimentalní bádání vpsy
ekologii a v didaktice, tělesná výchova ve světle křesťanství, škola a učitel v péči
o mládež, jednotnost výchovného díla.
Výchově zralejší mládeže poslouží pojednávání těchto otázek: Jak může
střední škola poskytovati podklad pro světový názor? Zvláštní způsob ženského
vzdělání dle přírody, dějin a zjevení. — Význam křesťanskéfilosofie ve shonu po
vědění v přítomnosti.
Řada jiných přednášek bude oceňovati jednotnost stavu učitelského v duchu
křesťanskéhopojímání jeho povolání, dále vyznačí postavení a úlohu učitele ve
společnosti, posléze cestu ku povznesení stavu učitelského v ohledu hospodářském,
právním i idealnim. Náležitý bude brán ohled na spojení se katolických paedagogů
ve světový svaz a na podporování katolického školního tisku.
Že vedle racionelní stránky paedagogiky ke slovu přijde i empirická a tech
nická, zaručuje složení sjezdu z učenců a paedagogů rozličných národů, s jejichž
školstvím budou jednání sjezdová rovněž seznamovati.
Následník trůnu převzal protektorát nad tímto prvním mezinárodním sjezdem
pro křesťanskou výchovu, proniknut jsa poznáním, že blaho státu a dobro ve
škerého lidstva nerozlučně spojeno jest s výchovou, již podává škola.
R.—
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nání se uskuteční, připustí-li ustavení sněmu,
RUZNÉ ZPRÁVY.
projednání předlohy o upravení učitelských
platů, zvýšení zemské dávky pivní a osvo
Schůze učitelstva v Čechách k vůli bození osobní daně z příjmů od zemské při
hmotným požadavkům. Učitelstvo v ce— rážky. Kníže Thun navrhne prý Němcům,
lých Cechách zamýšlí vdruhé polovici září, aby tyto berní zákony byly povoleny jen
nejspíše 24. t. m., konati 40 až 50 kraj na určitou dobu.
ských schůzí, a to jen schůzi učitelů, k nimž
Jest velmi pochybno, že místodržitel
pozváni budou i poslanci dotyčných krajů, kníže Thun zanáší se opravdu takovým plá
školní úřady, jakoži přátelé učitelstva a nem, jak byl tuto vylíčen. Jestit přímo ne
školy. »Těchto schůzí — tak ohlašuje »Freie možno, aby sněm projednal osnovu o upra
Schulzeitungc, řízená zemským poslancem vení učitelských platů, která bude míti za
učitelem Leglerem — musí se účastniti všichni jistév zápětí značné zvýšení zemských výdajů
členové německého i českého zemského spolku
a současně usnesl se o úhradě jen na ur
učitelskéko, aby země viděla, že veškero čito'u dobu. Dojde-li k úpravě učitelských
učitelstvo ve svém přání a oprávněné snaze platů, bude delinitvní. Proto musí býti opa
po hmotném zlepšení úplně jednotně a v jed třeny definitivně také prostředky k ní. Po
nom šiku zde stojí.
r. —
volení nových zemských dávek na určitou
Úkol české učitelky. »Škol. Obzor dobu mohlo by nastati jen tehdy, kdyby
jest list věnovaný školským zájmům, ale také upravení učitelských platů bylo vyme
kdo jej čte, může za to míti, že má před zeno na touže dobu. Tím by však učitelstvu
sebou volnou myšlenku. V době, kdy uči pomoženo nebylo, existence jeho ještě by
telstvo žádá zvýšení svých platů, ukládá se spíše zhoršila.
Není známo, zda. na naléhání německého
»Školský Obzorc učitelkam tento žhavý a
štvavý úkol: »Nás nemůže a nesmí uspo učitelstva, nebo z vlastního poznání němečtí
důvěrnicí dospěli přece k přesvědčení, že
kojiti šťastný poměrně výsledek letošních
nutno také opatřiti potřebné prostředky.
voleb do říšské rady. My musíme pracovati
stále a stále houževnatě i soustavně, aby Nyní jsou k tomu ochotni, avšak s výhra—
dou, že nebude to na újmu jejich obstrukční
chom klerikální bejli všude vyplenili . . .
taktice.
Budou-li prý dány německým stra
pracujme na uvědomění lidu a zejména žen
českých. Tu mohly by mnoho vykonali naše nám záruky, že rozpočtová komise bude
české učitelky, kdyby vesměs ovládány byly uvažovati pouze o finančních podmínkách
duchem pokrokovým . . . .: A tak to po upravení učitelských platů, mohl by prý
vzbuzování k volnomyšlenkářské práci jde sněm zvolili také rozpočtovou komisi.
dále. —
r. —
Nadbytek učitelek. V Bavorskujest
K dohodování mezi Čechy a Němci takový přebytek učitelek, že ministr se viděl
oznamuje se v novinách, že místodržitel nucena, chopiti se působivých prostředků,
kníže Thun učiní Němcům návrh, aby sněm by zabránil další nadvýrobě učitelek. Klá—
království Českého byl svolán a projednal štery smějí napříště vzdělávati na učitelky
osnovu zákona o upravení učitelských platů. nejvýše desátý díl svého řádového členstva.
Sněm musel by zvoliti zatím účelem školní Soukromé ústavy ku vzděláni světských
komisi, která by podrobila předlohu zem učitelek se zrušují zcela, taktéž několik klá
ského výboru pi'edběžnému jednání. Sou šterních ústavů. Semináře v Mnichově a
časně rokovala by dosazená již berní ko Aschaffenburgu, jež jsou státní, smějí při
mise o otázce úhrady a usnesla by se zvý jmouti toliko polovici obyčejného počtu cho
vanek.
šiti zemskou pivní dávku. ,Za tento ústupek
bylo by prý Němcům přiznáno, že národně
politická komise zahájí znova své porady a
podrobí revísi ujednání o novém zemském
zřízení, o rozmnožení počtu přísedících zem
ského výboru, o rozdělení zemského výboru
v národní odbory, o zřízení národního klíče
pro jmenování úředníků v celé správě zemské
& o volebnich kuriích, ujednání to učiněná
koncem loňského roku. Němci prý vždy žá
dali, aby jim byly dány záruky, že vyrov

Upozornění.

— Dovolujeme si upo

zornili P. T. kněžstvo a učitelstvo na to,
že jedna známá firma se velmi zajímá o ná
mel (Mutterkorn, Secale coruntum) a platila
by za něj dobré ceny. Doporučuje se tudíž
upozorníti venkovany na tohoto škůdce obilí,
kterého mohou děti bez námahy sbírati a
dáti podnět k tomu, by oznámili své adresy
našemu listu, kteréž my pak rádi dotyčným
interesentům sdělíme.
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Uprava učitelských platů.
(Doplněk k zprávě vc >Vychovatcli<.)

Zemský výbor král. českého ve schůzi sněmu král. českého 20. září t. r.
podal zprávu, v níž navrhuje, aby plat a) pro učitele škol obecných po zkoušce
dospělosti činil příště 1000 K, po zkoušce způsobilosti 1400 K, pak 9 triennalek
po 200 K (úhrnem 1800 K), dohromady 3200 K. a pro učitele, kteří do 30 let
po zkoušce způsobilosti nenabyli místa řídícího, další triennálku 200 K; b) pro
učitele škol měšťanských po zkoušce způsobilosti 2000 K. pak 8 triennálek po
200 K (úhrnem 1600 K) a 1 kvinkvenálku po 400 K, dohromady 4000 K, a pro
učitele, kteří nenabyli míst řídících, další kvinkvenálku 400 K. Finační effekt této
úpravy obnášel by 4,650000 K u učitelů škol obecných a 1,000.000 11učitelů
škol měšťanských, dohromady 5,650.000 K. 
Úpravu služebních požitků sil zatímm'ch navrhuje zemský výbor tak, že by
učitel se zkouškou způsobilosti pro školy obecné ustanovený zatímně na škole
měšťanské měl požívati osobní přídavek 200 K. Síly zatímní požívali by mohly
již při nynější úpravě po 5leté službě na obecných školách 1400 K a se zkou
škou pro školy měšťanské na měšťanských školách 2200 K. Při postupu auto
matickém požívaly by síly zatímní na škole obecné 1400 K a po 3 letech 1600 K.
na škole měšťanské 2000 K a po 3 letech 2200 K; zatímní katechetové na ško
lách obecných 1600 K, resp. 1800 K, na školách měšťanských 2200 K a 2400 K.
V případě postupu automatického, kde vlastně po celou řadu let pouze rozdíl
v základním služném činí rozdíl mezi požitky školy obecné a měšťanské, nelze
věc jinak provésti než stanoviti k služebním požitkům školy obecné “jistý pří
davek, který by v prvních 6 letech od zkoušky způsobilosti pro školy obecné
činil 600 K a pak po celou řadu let 400 K; až v letech 28 a 29tých klesl by
na 200 K ročně, kdežto v 30. roce stoupl by na 600 K, v 31. a v dalších le
tech pak by zase obnášel 400 K ročně. Tento přídavek byl by pro definitivní
učitele školy obecné. kteří sloužili na měšťanské škole pouze v postavení za
tímním aspoň 10 let, a v této hodnosti odcházejí do výslužby, vpočítatelný do
výslužného a docílí se jim o něco nižších celkových požitků, nežjaké stanoveny
jsou při autom. postupu pro školy měšťanské; na počátku služby pak rovnaly
by se úhrnné požitky učitele takového požitkům na škole měšťanské, čímž by
bylo docíleno na roveň postavení se silami, které by byly ustanovený přímo na
školu měšťanskou jako síly zatímní.
Učitelstvo pražské žádá, aby bylo odpomoženo příliš nepoměrnému počtu
sil zatímních na školách pražských a jako prostředek proti tomu navrhuje jme—
nování ad personam silami delinitivními, pak příznivější úpravu předpisů pro
přeměnu tříd zatímních v deňnitivní apro rozdělování škol co do správy. Zemský
výbor navrhuje výhodnější předpisy, pokud se týče služebních požitků sil za—
tímních, zvláště též definitivních učitelů Škol obecných, kteří zastávají místo za
tímní na škole měšťanské, o něž zvlášť v Praze se jedná, pro něž i příznivější
pensijní předpisy přiznány býti mají. Za to však vyslovuje se proti tomu, aby

zlepšení učitelských platů. Z téhož důvodu vyslovuje Asezemský výbortaké proti
tomu, aby učitelé zatímní po určité řadě let byli jmenováni ad personam deň
nitivními. Stejně nedoporučuje odchylnou úpravu služebních požitků učitelstva
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pražského oproti učitelstvu v ostatních zemích, nečinil by však námitek, aby
učitelstvo pražské domáhalo se za souhlasu obce pražské zvláštního zákona,
kterým by dosavadní obcí pražskou dobrovolně povolený přídavek učitelstvu jako
zákonně do pense včítatelné příbytečné, jež by se platilo výhradně z prostředků
obce pražské. byl přiznán.
Co se týče požadavků učitelek, zemský výbor ve smyslu přání učitelek ne.
míní nic měniti na nynějším zákonném stanovisku, jímž zásada na roveň posta
vení učitelstva mužského a ženského byla stanovena.
V příčině funkčních přídavků zemský výbor navrhuje toliko přesnější sty
lisaci % 27. zákona o právních poměrech učitelstva z roku 1903 a kromě toho
funkční přídavek 700 K pro řiditele škol měšťanských, kteří mají ve správě více
než 6 definitivních tříd školy měštanské, spojených správou se školou obecnou.
Doba služební. Její zkrácení. Zemský výbor navrhuje započítání minimálních
aktivních přídavků do pcnse a to ve škole obecné vpočtení částky 240 K pro
učitele do 10 let, 320 K pro učitele do 20 let a 400 K pro učitele mající více
služebních let od zkoušky způsobilosti. Pro učitele škol měšťanských pak 320,
400 a 480 K za podobného předpokladu. Zemský výbor navrhuje, aby 40letá
doba služební byla sice ponechána nadále, přimlouvá se však za vpočítání 2 let
před zkouškou způsobilosti do výslužby, navrhuje pro sily učitelské, které působí
od zkoušky způsobilosti více než 35 let, plné výslužné s nárokem na trvalý od
počinek, jakmile dosáhly věku 60 let. Za to navrhuje zemský výbor zvýšení pen
sijních přispěvkův u učitelstva z dosavadních 10 na 20 proc., z ročních 3 proc.
na 4 proc. i z kvoty aktivního přídavku, započítá se do pense. Celkový vyšší
náklad pro pensijní fond odhaduje zemský výbor as na 5,000.000 K.
Úhrnný náklad na takovou úpravu učitelských platů činil by tedy asi 14
až 15 mil. K, kdežto úpravou provedenou na základě požadavkův učitelů činil
by 27,500.000 K.
Přísedící zem. v. poslanec dr. Burian podal 23. září v sezení zem. sněmu
v prvním čtení zprávu zemského výboru o úpravě učitelských platů a odův'odnil
ji takto: Učitelstvo v Čechách, české i německé, domáhá se po řadu let zlepšení
a úpravy svých služebních požitků. Poslední úprava stala se v _lednu roku 1903.
Od této doby, a to nelze nijak upříti, poměry valně se změnily a sice jsou to
zejména drahotní poměry, které dosáhly závratné výše a v míře nemalé se zhor
šily. Ale jsou to i poměry bytové. Zemský výbor král. Českého konal již letos
šetření, přihlízeje k petitům učitelstva. Finanční efekt těchto požadavků na zá
kladě šetření zemské účtárny uveden byl ve zprávě, která byla minulou středu
v 1. schůzi sněmovní vyložena a jest již v rukou pánů poslanců. Zemský výbor
přičinil také k těmto finančním efektům své návrhy se zřetelem k stanovisku
vlády, která žádá, aby se bral zřetel na finanční poměry země a na poměry
ostatních zemí korunních. Na základě usnesení zem. výboru král. Českého činím
následující formální návrhy: 1. Nechť zřídí se školská komise, sestávající ze 24
členů po osmi z každé kurie, která by se radila o návrhu úpravy služebních
požitků učitelstva škol obecných a měšťanských. 2. Nechť zřídí se komise fi
nanční, sestávající rovněž ze 24 členů po 8 z každé kurie, která by se zabývala
otázkou úhrady na příslušné návrhy.
Jménem všech stran českých prohlásil posl. Anýž, že přijímají předlohu
zemsk. výboru za podklad sněmovního jednání a souhlas projevil jménem če
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ských stran s návrhem referenta prel. dra Buriana, aby zvoleny byly dvě ko
mise, školská a finanční, po 24 členech. Totéž prohlásil za německé poslance
posl. Legler.
Předsedou fmanční komise zvolen posl Pazderka, předsedou školské komise
posl. Legler. Obě komise mají 2 měsíce času, aby se radili a naléhavé poža
davky učitelstva blíže k cíli přivedli.
Zatím konány v neděli 24. září v Praze a městech venkovských četné
schůze učitelstva. Velká schůze učitelstva konána byla v ten den v Karlíně
v sále representačního domu za účasti poslanců. Předsedali pp. řed. Kneiál, Po
jezáný, sl. M. Tůmová a p. Poš. Po projevu poslance dra Fiedlera, učiněného
jménem Svazu poslanců českých na sněmu a po referátu učitele Skály z Vy
sočan přijata resoluce tohoto znění: »Učitelstvo a občanstvo, přítomné schůzi
o úpravě platův učitelských dne 24. září 1911 v Karlíně, vyslechnuvši vý
vody referentovy a projev poslancův i zástupců korporací, prohlašuje úpravu
platův učitelstva v takové výši, jakou mají úředníci státní s rovnocenným uzdě
lám'm středoškolským, za nejnaléhavějši a nejdůležitější hospodářskou záležitost
království Českého a žádá, aby všichni směrodatní činitelé přičinili se všemožně
o to, by sněm království Českého ještě v r. 1911 tuto řádnou úpravu platů pro
vedl.- — Také na Smíchově konána velká schůze učitelů za přítomnosti poslanců
Schůzi předsedali pp. Jirava z Kročehlav, Melichar z Unhoště a Fišer z Hlu
bočep. Reíeroval učitel Staněk & po projevu posl. Donšy a zástupců samosprávy
schválena resoluce téhož znění jako v Karlíně. — Podobné schůze manifestačni
konány byly téměř ve všech okresních městech království.
Učitelstvo okresu kutnohorského a čáslavského pořádalo 24. září v zasedací
síni Vlašského dvora v Kutné Hoře manifestačni schůzi za hojné účasti "veřej
nosti. Po referátě učitele p. V. Kolmana z Čáslavě přihlásili se k projevům pro
požadavky učitelstva poslanci pp.: c. r. Ant. Blažek za Svaz zemských poslanců
sněmovních, Jos. Švejk, dále pp. okresní hejtman JUDr. B. Pecka, starosta král.
horního města Kutné Hory Jan Macháček aj. Písemné projevy zaslali pp.: J. E.
Dr. Bedř. Pacák. poslanci dr. J. Zimmer aFerd. Jirásek, organisace živnostnictva
a obchodnictva kutnohorského. Navržená resoluce přijata byla jednomyslně.
Učitelstvo v Čechách, české i německé, přeje si zajisté, aby se stala jednou
řádná úprava jeho služebních požitků & považuje každé jiné upravení vzhledem
na neutěšené poměry a stále stoupající drahotu za práci polovičatou. která za
nechá neuspokojení a bude míti za následek stálé boje o novou a novou úpravu.
Ovšem dlužno počítati také se skutečností. První skutečnost jest, že království
České nalézá se ve zubožených finančních poměrech a dokud tyto nejsou řádně
upraveny, není možno tak snadno pomýšleti na řádnou a úplnou úpravů platů
učitelských. Ale snad by se i zde nalezlo finanční krytí pro větší úpravu. Než
druhá skutečnost je zde ta, že vláda vídeňská — jak známo — vyslovila se
rozhodně k zemskému výboru král. Českého, že nová. tato úprava učitelských
platů nesmí předně výše jíti, nežli pro přítomnost země unese, a za druhé, že
se úprava musíLřešitiv poměru k platům učitelskýmjv ostatních zemích rakouských,
Vláda zde měla na mysli asi tu okolnost, že kdyby království České stanovilo
nepoměrně vyšší platy učitelstvu než-li jsou v ostatních korunních zemích, že
by pak učitelstvo v těchto zemích poukazujíc a opírajic se o toto značné zvýšení
v Čechách, nezůstalo pozadu v domáhání se rovněž podobných příjmů. Tím
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by však ony ostatní země, jichž finanční příjem nemůže přece se měřiti s příjmy
král. Českého, byly přivedeny do úzkých. Ovšem zdá se, že věcným důvodem
to není proti vyšší úpravě učitelských platů v Čechách. Neboť když některá země
je chudší, nenásleduje z toho, že by druhá země, bohatší, nesměla upraviti platy
svým příslušníkům, jak sama by chtěla a mohla. Než poukaz vlády zde stává
a muselo se asi naň přihlížeti se strany zemského výboru, jenž návrh na zvýšení
platů pracoval. „Když se však komise' školská usnese na vyšší úpravě nežli iest
ona vypracovaná zemským výborem a na druhé straně komise finanční najde
patřičné a skutečně možné krytí a sněm pak návrhy tyto schválí, tu myslíme,
že nebylo by zde důvodu, aby i vláda nedala odhlasovanou ve sněmě úpravu
vyšší předložiti ku sankci. Učitelstvo s dychtivostí sleduje tuto svou palčivou
existenční otázku a očekává, že jeho naléhavým požadavkům bude přece co
nejvíce vyhověno. — '
Pro porady obou permanentních komisí, školské a finanční, jest vyhrazena
doba více jak dvou měsíců, jež při dosti dobré vůli obou válčících stran by
dostačovala, aby učiněna byla konečná rozhodnutí. Ovšem dobrý výsledek závisí
také na tom, zda permanentní komise národně-politická dospěje k dohodě tak,
aby přivodila rozhodnutí ohledně tak zvaného malého vyrovnání mezi Čechy
a Němci. Bude-li toto rozhodnutí zníti příznivě, lze pak s určitostí počítati na
svolání českého sněmu v měsíci prosinci ku schválení výsledků všech tří perma—
nentních komisí. Pak by byla úprava učitelských platů i konečná sankce počátkem
r. 1912 hotovou “věcí.

Konečně budiž zmíněno, že pensionované učitelstvo v král. českém přeje
.si, aby do nového zákona o úpravě učitelských platů byl vložen paragrat tohoto
znění: Ustanovení tohoto zákona o výslužném osob učitelských, jich vdov
a sirotků vztahují se nejen na ty osoby, které teprve po schválení téhož zákona
budou dány do výslužby, nýbrž i na všecky ony učitelské osoby, které již před
_ R.—
platností jeho byly ve'výslužbě.
RUZNÉ ZPRÁVY.

O uherském

Školství čtemev jednom

budapeštskčm dopise ze dne 23. září t. r.,
uveřejněném v »Prager Tagblattuu tato ne
uvěřitelná fakta: Jednotlivé listy jsou dosti
poctivé, aby prosty všeho strannictví do
znaly, že vedle půl čtvrtá milionů dítek
obojího pohlaví, jež ve 32.000 národních
školách požívají vyučování, téměř půl mi

Dle toho nemá ze 420 obcí 218 jich žádné
školy. Před pěti lety bylo tamtéž 339 škol
se 474 učiteli, nyní jest tam 268 škol se

400 učiteli. Ze 42.020 školou povinných
dětí navštěvuje školu pouze 19.450 dětí, a
ktomu ještě obnášel počet zameškaných
půldnů těchto školu navštěvujících okrouhle
776.000 půldnůl V severních Uhrách vy
kázal školní inspektor komitátu trenčínského
(ovšem ubohé zanedbávané Slovácko !), že
v jeho okresu jsou 124 obce beze škol.

lionu školou povinných děti nenavštěvuje

A Uhry leží přece v Evropě . . .

vůbec žádné školy. Ne méně smutným jest
pro každého uherského příslušníka, když
vychází na jevo, že z tohoto půl milionu
dětí něco přes 100.000 jich osvobozenojest
od návštěvy školní pro —- nedostatek o
děvu. Další charakteristický příspěvekk panu
jícím v Uhrách hrubým nepřístojnostem po
dávají úl'ední zjištění jednoho školního in
spektora, jež tento z komitétu hunyadského
v Sedmihradsku zaslal vládě budapeštské.

Úžasné jest procento anallabetů v Uhrách.
A tu vynořuje se náhle v těchto dnech zpráva,
že vláda uherská pomýšlí vážně zřldíti třetí
universitu. Zdá se nám, že by bylo mnohem
naléhavější. nejprve v tak zanedbaném oboru
obecného školství nápravu zjednati. Bude-li
tato přední podmínka splněna, napotom at
se pomýšlí na třetí universitu, o níž — jako
o místo narození nebožtíka Homera — hádá
se sedm měst.:
r.—
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Křesťanství jest náboženstvím pokroku.
Odpůrcům křesťanství zdá se tato věta něčím paradoxním; ale v pravdě
platí v celém svém rozsahu. Mluvíme-Ii o pokroku, tu nejprve dlužno obrátiti se
k ethickě stránce, k_životu mravnímu. A tu slova: »Bud'te dokonalí, jako Otec
váš v nebesích dokonalý jeste zahrnují v sobě program, jaký žádná doposud
ethika, kromě křesťanské, nepostavila. A ten, kdo slova ta vyřkl, stal se nám
vzorem v jejich provádění praktickém. Dle toho jest kategorickým imperativem
Boží vůle a cílem jeho uplatnění Boží zákon, dekalog. Mimo tento okruh není
mravního pokroku. Sta i tisíce lidí učinili uznání hodné pokusy, aby na této
Bohem-člověkem vyznačené cestě ku předu přišli, lidstvo ve svém celku
této
cesty ani nenastoupila. Ještě stále oddává se zbožňováni svého vlastního ,já. a
zotročování bližního. Dokud Bůh a bližní není u všech nejhlavnějším před
mětem účinné lásky, dotud nemůže se mluviti o značnějším mravním pokroku
lidstva.
Ale takový pokrok má za účel křesťanství; jenom pošetilec nebo zlomyslný
pokrytec mohl by toto popírati, odvolávaje se na špatné křesťany. na karikatury
ctnosti. Kristus jako člověk jest nedostiženým a nedostižným ideálem, k němuž
směřovati musí býti každého cilem, kdož mravně ku předu chce přijíti. Jeho
učení a jeho příklad jest pro všechny, pro všechny k následováni možný, ne
jako ňlosofémata jenom pro jednotlivé nebo pro třídy o malém počtu. Při dobré
vůli a něco přemáhání lidské bázně nečiní první deska zákona, Božím prstem
popsaná, těžkostí a také předpisy druhé desky jest možno zachovávati. Rozumné
jsou všechny. Neměli bychom snad nespokojenců, sotva by existovala socialni
otázka, kdyby se v lidstvu ztělesnilo, čeho tak zv. Barnabášův list v 2. století
křesťanském požadoval:

.Nedopust své duši nižádné pýchy; buď mírný a snášelivý; neodplácej
svému bližnímu ničím zlým; neodtahuj své ruky od svého syna nebo své dcery,
ale vyučuj je od mládí v bázni Páně; nebuď dvojího jazyka; neohlížej se na
osobu, máš-li někoho z poklesku kárati; podrob se představeným, jako zástupcům
Božím; nerozkazuj služce a služebníku v hořkosti, doufajiť oni v téhož; na všem
dovol svému bližnímu účastniti se, ničeho nenazývej svým výhradním majetkem;
nevztáhni své ruky, abys rád bral, a nedávej ji nazpět, máš-li dáti, dej každému,
který tebe prosí; mluv právo a spravedlnost.: (Dle Alzoga; citováno v Anne
garnově Weltgeschichte, III., 1895, str. 79.)
Tyto věty jsou téměř 18 set let staré a přece poutají nás jako zjevení šťa
stnější budoucnosti; jsou důkazem věčné, svěží mladosti křesťanského učení.
Ještě dnes musíme na ně hleděti jako na cíl pokroku, neboť jsme ještě daleko
od jejich všeobecného uskutečnění.
.
V kostýmu vědy vykračujíc zjevuje se dnes socialni ethika aohlašuje jako
velikou novinku: nejen jednotlivec 'ma' povinnosti ke společnosti, ale ispolečr-ost
má povinnosti k jednotlivci. Dobře, Moudrý zNazaretha, jakjej moderní jmenují,
volal své běda o pohoršování ne jen k jednotlivcům, nýbrž i k celé společnosti.
A jeho dílo, církev katolická, hledí už skoro 19 set let, jako společnost, vycho
vávati jednotlivce a zkrze jednotlivce společnost. Co tedy křesťanství dávno-zau
mýšlelo a zamýšlí uskutečnovati, to se nám dnes hlásá od moderních jako nej
novější novinka, jako princip mravního pokroku. '. Jako by možnývbyl mravní
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pokrok bez Kristova učení! Dnes oblíbené volání: »Bůh je mrtev; rozbijte ty
staré deskyh jest úvodem k mravnímu zpátečníctví, ano činí toto programem
budoucností.
'
Jako měřítko pokroku béře se právem všeobecné lidové vzdělání. Toto jest
výsledkem různých činitelů. Roztřiděnía smíšení obyvatelstva, stav jmění, zvyky,
socialní. právní a politické poměry, na snadě jsoucí veřejné prostředky vzdělávací
plodí i utvářejí obecné vzdělání. Mezi veřejnými ústavy pro vzdělání ducha za
ujímají první místo ony školy, jež všem bez rozdílu jsou přístupny; jsou to
u nás školy obecné. Mají za účel pečlivé vzdělání dítek celého národa. Myšlenka
však tohoto vzdělání přišla teprve křesťanstvím na svět. »Obecná škola jest
v podstatě své ovocem křesťanské lásky k bližnímu, křesťanského ocenění každé
jednotlivé duše lidské. Tomu odpovídá i to, že první praktická zařízení k usku
tečnění všeobecně křesťanského vzdělání vyšla od církve. Už katechumena't, toto,
starokřesťanské zařízení ku přípravě na křest, byl předstupněm kideálu všeobec
ného vzdělání.: *)
»Vytvářením se farního systému a církevního řádu vůbev byl na jihu Evropy
už kolem prostředku prvního tisíciletí základ položen ku křesťanskému vyučo
vání dítek.a_")
Ovšem máme teprvez doby Karla Velikého úplnějších zpráv o vlastním
obecném vyučování. Pastýřská instrukce Theodulfa z Orleansu žádala na farářích
aby ve vesnicích a měst)/seek školu konali. Také žádal tehdá jistý bavorský
biskup od rodin, aby své dítky do školy posílaly. Řehoř lX. přijal starobylé usta
novení do své sbírky dekretalií, jež požadovalo, aby každý farář měl klerika,
který bu mohl školu konati, ve čtení, psaní a zpěvu církevním vyučování udíleti,
neboť náboženství měl farář sám v kostele učiti. »Farní školy byly po úmyslu
církve pravými obecnými školami, ovšem ne v “tom smyslu, že by bylo nucené“
školní vyučování — toto platilo jen pro náboženství — ale měla se ve farních
školách všem třídám společenským poskytovati možnost, by si osvojily základní
znalosti.: ***)
Trvání a zdar těchto škol byl podmíněn nejprve povinnostným vědomím
dotyčného faráře.
Rozkvět měst ve 13. století a vývoj měšťanského i selského stavu přivodil
nové potřeby i ohledně vzdělání mládeže. Počet stávajících škol nestačil a tak
vznikly farním školám podobné školy městské, v nichž vyučováno bylo čtení,
psaní, zpěvu, trochu latině, většinou i počtům.
Ityto městské školy měly církevní ráz; náležely zpravidla k některému
farnímu kostelu, učitel přicházel s celou školou ke každým bohoslužbám. (Odtud
na př. v Praze jsou školy: u sv. Jindřicha, Petra, Haštala, Štěpána, Vojtěcha,
P. Marie Sněžné atd.). Spory, jež vznikly mezi duchovní vrchnosti a městskými
správami, nebyly zásadního rázu, nebyly následek různého světového & život
ního názoru, nýbrž měly pouze povahu právní. »Byli-li papežové za rozhodčí
soudce voláni, zněl jejich soud příznivě pro města; om“vždy mluvili pro rozmn
non svobodu vyučování, a chtěli, aby v otázce školské všechno bylo odstraňo
váno, co neslo zdání osobního zájmu.
*) Kirchenlexikon, XII., sl. 1048.
") E. Michael, Gesch. d. deutschen Volkes, II. 1.—3., str. 889.
"*) E. Michael, str. 392.
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Počátkem 13. století byly ve všech městech, i nejmenších, takové školy.
Ke konci středověku byly i venkovské školy ve velkém počtu. To platí zejména
o Německu. Iv Dolních Rakousích a Štýrsku — zde dokonce i v menších
osadách — jakož i v Sedmihradsku lze vykázati středověké obecné školy.
Ani církevní rozštěpení nezměnilo obecné školství po stránce právní; zůstalo
připojena na vyznání náboženské.
O školách klášterních a dómských není třeba ani mluvili, a co se týče
významu hierarchie pro pěstování věd, budiž připomenut výrok racionalisty Her
dera, který praví: »Snad by'byly vědy dávno zchudly, kdyby nebyly ještě aspoň
spoře živeny zbylými drobty těchto starých stolů svatých.:
(Dokončení.)

WWWW
Nebezpečí při stoupání.
(z knihy dr. FR. W. FOERSTERA: „Nauka životní-..)

O nebezpečích při stoupání na horách čitáme mnoho. Sotva mine jeden“
den v létě, aby noviny neoznamovaly některé neštěstí. Laviny, sřícení se bal
vanů, mlhy, roztržení ledovců, sklouznutí — to jest několik z nebezpečích,
o nichž nejvíce slýcháme. Ale největším nebezpečím při všech příkrých stou
pánich po skalách jest a zůstane závrať. Kdyby lezec klidně patřil na vysokou
stěnu skalní, na níž má vylézti, přišel by snad bezpečně nahoru. Ale láká ho
to, aby se podíval nazpět do hlubiny k příbytkům lidským, aby viděl, jak daleko
se už dostal, jak vysoko už nad světem tam dole se vznáší. Sotva se však
obrátí, tu jako by ho tajemná moc strhovala do strašlivé hloubky, ztratí rovno
váhu i padá v málo vteřinách do propastí, po jejichž okrajích celé hodiny byl
stoupal. Malíř pohádek Mořic ze Schwindu znázornil to v obraze úchvatně: jak
horský lovec po skále šplhá a. mlhová postava jej oblétá &.své paže svůdně ko
lem krku mu klade, by jej dolů stáhla.
Ale tak tomu není jenom při stoupání po horách. Také když člověk touží
býti lepším a čistším a chce vystoupiti nad mlhavé údolí nízkých přání, nahoru
k nejvyšším cimbuřím sebepřemáháni — i tu číhají těžká nebezpečí naň. I zde
jest největší nebezpečí, že se člověk sřítí dolů, nedivá-li se ku předu k nejvyš—
šímu cíli, nýbrž se obrací nazpět, aby měl hrdý požitek, jak daleko jiné lidi
předstihl, jak hluboko ty malé chatrče tam dole v údolí ještě dřimaji, kdežto jej
už ranní slunce ozařuje. Kdo chce lepším býti, nesmí nikdy za sebe a pod sebe
se dívati, aby se těšil ze své výše nad ostatními: poněvadž jinak pýcha jako

závrať k němu se přiblíží a ho bez záchrany

do hlubiny strhne — neboť ctnost

marné, kam dostoupil — klesá do temné hlubiny chladna svého srdce, jest pro
výšiny na dlouho ztracen. Před touto závratí může se člověk zachránili jenom.
nemyslí-li nikdy na to, co už vykonal a vybojoval, nýbrž jen na cíl ve výši,
upírá-li jen oči pevně na vzor nejčistších a největších lidi a celý jest naplněn
pocitem, jak hluboko ještě pod nimi jest a jak mnoho toho ještě před ním leží.
Potom jest obrněn proti závrati. —
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a zvlášti v útlých srdcích dětských vědomí
povinnosti k vzájemné pomoci v nouzi. Do
volávámc se známé obětavosti českého lidu
a vřele se přimlouváme, aby neodepřel po
Změny v ministerstvu vyučování. moci trpícím českým dětem a přispěl svou
Odborový přednosta a bývalý správce mi pomoci k zdárnému výsledku letošního dět
nisterstva vyučování tajný rada ryt. Kančra ského dne, pořádaného opět v prosinci t. r.
byl po dokončené služební době na svou Nedejme se zahanbiti opět Němci, kteří, ač
žádost dán na odpočinek a nynější správce jich jest méně, získali ve prospěch něme
středoškolského odboru vtomto ministerstvu ckých dětí téměř třikráte tolik nežli rny, ač
ministerský rada šl. Kelle jmenován odbo německých dětí ochrany potřebných v Ce
rovým přednostou. Správa odboru podříze chách jest mnohem méně než českých. —
ného odborovému přednostovi ryt. Kaněrovi, K tomu podotýkáme dále: Česká sekce zem
jenž obsahuje záležitosti školského dozoru ské komise pro ochranu dětí a péči o mlá
„obecných škol a ústavů ku vzdělání učitelů, dež stěžuje sobě ve veřejných listech, že
byla svěřena dosavadnímu přednostovi pre nedostává se jí od soukromých dobrodinců
sidialní kanceláře, ministerskému radovi ryt. takové hmotné podpory, jako sekcí něme
Madeyskému.
ízením rozsáhlého referátu cké. Cotoho příčinou? Prohlédneme-li listinu
činovníků české zemské komise, nalezneme
při tomto odboru pověřuje se ministerským
radou jmenovaný místodržit. rada Ardelt v ní pány, kteří nejen že jsou až přílis ex
z Prahy. V universitním oddělení byl usta ponování v boji protikatolickém, ale kteří
noven prolesor české university v Praze dr. této své vášni dávají průchodu v komisi
Krčmář. Přednostou presidialní kanceláře byl samé. Mohl-li se ve valné hromadě objeviti
jmenován odborový rada dr. ryt. Mayer. a projednávati návrh. aby do ústředního vý
— 1.
boru byli povoláni zástupci »Volné My
šlenky-, svědčí to o snaze jistých pánů uvá
Druhý dětský český den. Českázem děti náboženské štvanice i v instituce tak
ská komise pro ochranu dítek a péči omlá
eminemně humanní. Nesmí se proto nikdo
dež v král. Českém rozhodla se uspořádati divití, že v širokých vrstvách občanstva
na všech českých školách v celém králov není nálady podporovati instituci, která ve
ství, ve všech českých obcích letošního roku svém ústředním výboru má míti zástupce
opět slavnosti, jichž výsledku použila by oslavovatelů a propagatorů revolucionál'ských
pro svoje účely. Český dětský den loňského snah Ferrerových. To by byla znamenitá
roku, 2. prosince pořádaný, ač značně při »péčec o mládež. Príncipiis obsta !c — r.
spěl v široké veřejnosti a k 'rozmnožení
Realistické komando. Na ňlosoflcké
příjmů této komise (vynesl 98.000 korun,
z čehož část odvedla Česká zemská komise fakultě vládne klika prof. Masaryka; prof.
jednotlivým okresním komisím pro pcči o mlá Masaryk a redakce »Časua chce však také
dež, které o to požádaly), nemůžese srovnati vladnouti ministerstvem zahraničních zále
s výsledkem německého dětsk. dne ve prospěch žitostí a ministerstvem kultu a zemskou školní
německé zemské komise, pořádaného na všech radou. Známojest,jaký kraval způsobil »Časc,
německých školách v král. českém. Ač ně že jistý zemský inspektor, jeho chráněnec,
meckých škol v Čechách jest méně, vynesl nebyljmenován místopředsedou zemské školní
německý dětský den loňský 225.330 K 62h.
rady, teď zase prohrav Weniga, »Časc prsty
Německa zemská komise bude letos opět si může upsati k vůlí prozatímnému řediteli
pořádati svůj německý dětský den. Dětský ženského paedagogia v Litomyšli, dru Inno
den na školách pořádán jest se svolením cenci Arnoštovi Bláhovi. Proti Bláhovi vy
zemské školní rady. Česká zemská komise slovila se zemská školní rada i její dva
požádala zemskou školní radu, aby pořá mladočeští členové Metelka a Anýž z váž
dání dětského dne ustanovila jako stálou ných důvo—lůvěcných a paedagogických—
každoroční instituci, jež by byla trvalým >Časc už týden soptí úvodníky a lokálkami
zdrojem příjmů pro české děti zvláštní péče a na konec zoufale tvrdí: )Arcíbiskup a
potřebující. Tím zamýšlí komise u nás za konsistoř obsazují u nás místa školská.: —
vésti instituci,jež jinde,jako zvláštěthrách
A to je jistě k zlosti, nebohČaSc by chtěl,
a v Belgii, již zdomácněla, jsouc nejen stálým aby místa školská obsazovali Masaryk a
a vydatným pramenem potřeb. hmotných pro Drtina za porady evangelické kostnickéjed—
středků, nýbrž budíc i v nejširších kruzích noty a volné myšlenky!
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Křesťanství jest náboženstvím pokroku.
(DokončenL)

Nejkrásnějším výkvětem lidske vzdělanosti jsou umění; jsouť ztělesněním
krásna, i nadsmyslného krásna. Zdrojem veškeré krásy jest však Bůh. Proto musí
i onen způsob umění, který božské idey vyjadřuje — pokud se neprohřeŠUje při
volbě svých prostředků — býti ten nejvznešenější. »Umění slavila také vždy
svůj nejvyšší rozkvět tam, kde nalézala v hluboce náboženském vědomí lidu nej
bohatší půdu pro svůj vývinf) Z antiky obdivujeme nejvíce ušlechtilé sochy
bohů & jich krásné chrámy. Jako náboženství stojí křesťanství nebetyčně nad
klassickým pohanstvím; na katedrále remešské, na velechrámu štrasburgském vi
díme ztělesněný projev hluboce náboženského smýšlení křesťanskéminulosti, v Linci
na Dunaji buduje si v přítomnosti věřící mysl překrásný pomník v dómě Nepo
skvrněného Početí P. Marie. Všechen pokrok, všechny kulturní hodnoty jsou vý
sledkem duševní i tělesné práce. A křesťanství jest náboženstvím práce. Kristem
samým byla práce posvěcena. Jeho církev neučí pouze, že má každý právo,
nýbrž “také povinnost pracovati; zahálka platí za. počátek všelikého úpadku.
Křesťanský duch práce ornými učinil širé lány země, státy založila zachoval,
učencům a básníkům vtiskl do rukou pero, pomáhal umělcům vládnoutí kladí
vem, tužkou a štětcem. »Bez zbožných mužů a žen legendy žebraly by nyní
snad všechny músy v Evropě anebo spíše ani by bez nich nebylo možno na
músy myslim-") praví už zmíněný racionalista Herder.
Jenom málo skutečností bylo zde dotčeno, by se ukázalo, že lidský cha
rakter, že práce, věda a umění, celý společenský život nalézá popud, pohyb a pod
poru v křesťanství. Ano, kdo dnes ještě zpolajméno mravného člověka zasluhuje,
žije dle učení Kristova. Bismarck pravil v r. 1882: »Ty, kdož ve zjevené pravdy
křesťanství nevěří, upozornil bych na to, že celé pojmy a morálce, cti a smyslu
pro povinnost, dle nichž se jejich jednání v tomto světě řídí, jsou přece podstatně
ienom fossilní zbytky z křesťanství jejich otců, jež jejich jednání bezděky určují.:
Křesťanství jest naší duchovní matkou, naší učitelkou a vůdkyní. Jenom že
nesmíme křesťanství posuzovatí podle jeho nezvedenych synů, jeho neschopných
nebo špatných žáků. Chceme-li je dokonale poznati, musíme na ty hledětí, jichž
myšlení a chtění, jednání a utrpení tvoří pravé následování Kristovo, stálé cvičení
se v obojím zakonu lásky. Ars non habet osorem nisi ígnorantem. (Umění ne
návidí leč neznající.) Tuto starou větu chtěl bych také o křesťanství uplatnití, ne
boť jen ten může křesťanství nenáviděli, kdož jeho nezná. Je poznatí není tak
těžko a nejlepší jeho obhajobou jsou dějiny. Jenom nesmí při jich studiu se pře
hlížetí, že se zde jedná. o uskutečňování božsky velikých ideí v lidsky malých po
měrech; pak pochopíme i stíny v jinak světlém obraze, stíny, jež nikdy nepo
stihují podstatu, nýbrž povždy jednotlivé representanty křesťanského učení.
Dějiny vykazují o křesťanství, že toto jest učení nade všechna učení, ná
boženstvím ducha a pokroku, náboženstvím, jež jest hodno, aby učitel se k němu
přiznával; duch netrpí nouzi v stánku nadpozemské moudrosti.
>O otázkách, v nichž Bůh nebo církev poslední slovo neřekla, jež Bůh po—
nechal volnému rozhovoru, může každý mysliti, co chce; co za správné uznává,
') E. Michael, Gesch. d. deutschen Volkea, _VI., 1—8, str. 3.
") Citov. u Weisse, Weltgesch. III., str. 255.
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může také vysloviti; to není od přírody zakázáno; tato svoboda nesvádí
nikdy ku potlačování pravdy, spíše pomáhá nám často pravdu nalézti a
přívěsů.-*)
To jsou slova'Lva XIlI., jenž také se vyslovil: »Musí se učencům
chati, aby bloudili.: Touto větou dotýkámc se snášelivosti. Moudrost a

člověka
k světlu

čas ne
snášeli
vost, dvě veliká dobra, nenalézá učitel nikde v té míře, jako v křesťanství.
Učitel nemá však jenom své uspokojení hledati, nýbrž trvale na jiné působiti.
Chce-li tak, nesmí domýšlivě s filosofem Jodlem zdravý smysl lidu. jenž svoji
potravu v evangeliu nalézá, zlehčovati nebo lhostejně přijímati, nýbrž musí jej
sdíleti. »Vážnost doby žádá, bychom o tom přemýšleli, co nás nejhlouběji a nej
vnitřněji s lidem spojuje; to může však býti jenom víra, moudrost, světový ná
zor takového rozpjetí, kde jest místo jak pro přísnou duševní práci tak pro prostý,

zdravý rozum.-**)
Tento světový názor jest křesťanský. Uvědomělé přimknutí se ku křesťan
ství odpovídá i směru doby. Část vzdělaného světa vzpomíná sidnes opět na slovo
Goetheovo: »Nejvlastnějším, jediným a nejhlubším thematem dějin světových a
lidských, jemuž ostatní všechna jsou podřízena, zůstává konflikt víry a nevěry.:
Za dnů farizeů, v době počínajícího pádu antické kultury, nedal se sklon ke
Kristu více zadržeti. A mnohým poskytuje přítomná doba obdobnosti s onou
minulou. »Tehda jako nyní nalézáme společnost počínající se rozpadávati, po
hromadě drženou. všemohoucím státem železnými kruhy, nalézáme odumírající
náboženství, jež dílem v theurgii (kouzelnictví) — dnes se nazývající okkul
tismem —, dílem ve filosofii oporu hledají, kterážto sama opory žádné nemá,
ježto se brzo k materialismu zahazuje, brzo k monismu utíká, nalézáme dále vědu
a vzdělání beze středisek poskytujících světlo a život, nalézáme dále massy va-'
líci se proti vzdělanostním kruhům — tehda to byly asijské zástupy —, čá
stečně divoké, ale schopné ušlechtění — nordíčtí barbaři —; dnes nejsou hro
zivými mračny národové, nýbrž lidové třídy čili proudy v lidu. Ale dnes tak málo
jako tehda schází požehnaná moc, jež dovede zmatky osvítib', divokou sílu
krotiti, stárnoucí kulturu zmladiti, státní leviathan zažehnati, svazky společenské
znova navázati; jest to jedna a též moc, jež povolána jest po obadvakráte za
, sáhnouti: nositelka tíže dějin ve trojím věku, církev, jež dovede pomocí svého
spojení s mimočasností a jejími dobry zmatky a nebezpečí doby přehlédnouti a
pomoc přivésti, dnes jako tehda. Není vylóučeno, že církev ještě jednou bude
archou, jež vědu a kulturu přes vlny přenese; jejim Arafatem byl tehda ger
mánský svět počínajícího středověku; druhý Ararat nebude ji ani v budoucnosti
odepřen.*"*) Nebylo by to čestné, kdyby křesťanské učitelstvo náleželo k oněm
vrstvám, jež tento Ararat budoucnosti pomohou stavěti?
R.

Ke zlepšení učitelských platů.
Ve schůzi německého národního svazu 13. října vyzval poslanec Pacher
předsedu, aby v poslanecké sněmovně žádal a zabezpečil urychlené projednání
obou návrhů, které se týkají učitelských platů, totiž návrhu představenstva ně
') Encyklika z 20. června 1888 »Církev a lidská svobodu.
") Willmann, Gesch. des Idealismus, ILSu-. 598.
'“) 0. “Ellamaa, Gesch. dea Ideelisrnus, III., 960.
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meckého národního svazu na změnu 5 55. říš. zákona o školách obecných vtom
smyslu, aby učitelé byli postaveni na roveň státním úředníkům Xl. až VIII. třídy
hodnostní, a dále návrh posl. Pachera na poskytnutí dvou milionů korun ročně
jako státního příspěvku na zlepšení učitelských platů. —
Výbor Spolku pražského učitelstva podal 13. října toto prohlášení: Nejsmut
nější a nejvýš trapná doba v životě pražského učitelstva je čas, ztrávený
v postavení zatímního učitele na obecné škole pražské. Jest neuvěřítelno, že za
tímní služba na obecných školách v Praze trvá až 15 let. Po celý tento čas nemá
zatímní učitel (ani rodina jeho) nároku na pensí, ačkoliv musí platiti příspěvky
k pensijnímu fondu stejně jako učitel definitivní. Po celý tento čas nedostává
zvýšení slušného (kvinkvenálek), takže po dlouhá leta plat se mu nezvyšuje.
V Praze jest nyní na obecných školách přes 80 učitelů zatímních atýpomocných,
což činí přes40 procent všech učítelův obecných škol. Ze 65 zatímních učitelů
28 má 10 až 15 let služby (1 učitel má 10 let, 12 učitelů 11 let, 4 učitelé 12 let,
3 učitelé 13 let, 7 učitelů 14 let 1 učitel má 15 let). Mnozí z nich jsou v Praze

od počátku svého působení a nemají ani na venkově definitivy. Nepředpojatý
pozorovatel dovede uvážiti, jakou pohromou je tak dlouhá doba provisoria pro
učitele v nynější kruté tísni hospodářské.
Nestane-li se náprava, bude zatímní učitel obecnéškoly v Praze opět beznároku
na pensz' a na zvýšení služnéhoXtrienálky),takžeslužné jeho v Praze bude při stejné
služební době menší než plat učitele v kterékoli obci na venkově. Na příklad: Po
14. roce služebním měl by učitel v nejmenší obci venkovské 2440 K ročního
příjmu (1400 K zákl. sl., 4 trienálky po '200 K a 240 K aktivního přídavku),
kdežto v Praze by měl po 14. roce jenom 2050 K, při automatickém postupu
2250 K (1400 nebo 1600 K zákl. služne'ho a 650 K akt. přídavku). Ve větších
obcích venkovských by tento rozdíl 390 K (ev. 190 K) při vyšším aktivním pří
davku ještě vzrostl (na 480 K až 680 K!) A tento rozdíl v příjmech by vznikl
z toho, že každý učitel na venkově jest ve 14. roce služebním dávno definitivně
ustanoven a dostával by tríena'lky, kdežto 'v Praze jest 've 14. roce služ. ještě za
tímní a trienálek by neobdržel. Tak dlouhá zatímni doba služební nevyskytuje se
nikde na venkově ani v předměstích pražských. Objeví-li se tu přece, stává se
tak jen ojediněle, ale nikdy nezasahuje tak veliké části učitelstva jako v Praze
(přes 40 procent!). Výbor Spolku pražského učitelstva je si vědom, že jediná
cesta k odstranění mnohaletého provisoria je změna zákonítých ustanovení a žádá
tudíž, aby v příštím zákoně o úpravě právních a hmotných poměrůu učitelstva
byl obsažen článek, jímž ustanovují se učitelské osoby po tříletém působení od.
zkoušky učitelské způsobilosti definitivně ad personam se všemi právy a požitky,
jaké mají definitivní učitelé na systemisovanýoh místech. —
(Dokončení)

o

,

Dr. Fr. Kordač a převzal řízení schůze. —

RUZNE ZPRÁVY.
'
Výbor Jednoty českého kat. učitelstva a přátel křest. výchovy konal

Jednatel katecheta Ant. Suchoradský četl
protokol předešlé 'schůze, jenž byl probrán
& schválen. — Předseda vzpomenul úmrtí
člena výboru, 1- ředitele škol Karla Chmela,

schůzi v domě družstva Vlast za předsednictví říd. učitele P_ Jos. Katky. Asi za
hodinu dostavil se do schůze předseda Msgr.

a pntornn: vzdal; povstanim pamatce .iChO
poslední cest. Pohrbu jeho úcastnili se za
Jednotu: “G"“ Vl. Jelinek & k. a. notař
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Tom. Škrdle. Rovněž bylo usneseno, vy
sloviti písemnou soustrast nepřítomnému II.
místopředsedovi Jednoty, p. Tom. Jirouškovi,
nad úmrtím jeho sestry, učitelky Aloisie,
která byla rovněž členem naší Jednoty. —
Jubilejní schůze Soc. odboru družstva Vlast
v týž večer súčastní se za Jednotu: řídící
učitel K. Ludvík, učitelka sl. Terezie Tro
janova a katecheta Ant. Suchoradský. Před
seda Msgr. Dr. Fr. Kordač projevil přitom
Social. odboru srdečné blahopřání. — Ozna
muje se, že mají členové Jednoty kalendář
»Štitnýc za 50 h, poštou za 70 h. Z ad
ministrace družstva Vlast se k tomu sdě
luje. 'že letošní kalendář Štítný jde čile na
odbyt. — Výbor Jednoty vyzývá své členy,
aby obětavě šířili: a) kalendář Štítný; b)
_časopis »Vychovatelc, v němž si Jednota
řídí Učitelskou přílohu; c) »Vzdělávací četbu
katolické mládeže: ; d) vůbec katolický tisk;
c) a strojílí se k obraně pro r. 1915. Pan
řídicí Jos. Kafka se táže, v čem tato pří
prava naše na rok 1915 má spočívati. Na
dotaz ten odpověděl kníž. arcib. notář Tom.
Škrdle delším výkladem, uváděje: a) co se
podniká veřejně & b) co se podniká, ale
bude až později katolické veřejnosti sdě
leno. — Také upozorňuje výbor, že se blíží
konec správního roku i prosí své členy,
aby své dluhy a nedoplatky včas zapra
víli. — Kolekta na paedagogium v Bubenči
vynesla 3 K. — Výbor vyřídil ještě celou
řadu různých jíny'ch záležitostí, načež ujav
se slova I. místopředseda, řldící učitel pan
Josef Katka, líčil nám kulturní a hlavně
školské poměry v polském městečku »Olkuszc,
gubernie Kielská, Ruské Polsko. Nanejvýše
zajímavé líčení sledováno bylo celým vý
borem s napjatou pozorností a odměněno
hojným potleskem. — Jako host přítomen
byl známý a vážený katolický pracovník
z Kladna p. Jos. Brož.

V městském zastupitelstvu na Král.
Vinohradech
dne 23. října žádal řed. p.
Pavlík, aby učitelstvo vinohradské posta
veno bylo na roveň učitelstvu pražskému
a aby obce osvobozeny byly od připlácení
na školy.
— r.

Ročník XIV.

»Mnozí kollegové nemohou si odepříti, aby
dali vždy a všude v každém případě svému
okolí zjevně a nemotorně na jevo: Já jsem
intelligent! Já stojím nad vámi a vy všichni
jste nepatrní proti mně. A tak to zdůraz
ňují, že každý ihned utíká od nich dál. Ba
přivádějí to tak daleko, že i prava intelli
gence se jich štíti, a jdou-li tací »intelli
gentic z řad našich do společnosti lidské,
tu berou ostatni dobří občané již raději klo
bouk, aby se poroučeli, když přichází mezi
ně taková intelligentní »pochodeňc. — Ale
znají se ti učitelé pokrokářští navzájem, že
ano? Proto by se měli vždy nejdřív na sebe
podívat, jací jsou a předem mésti před svým
prahem. Je však dobře, že časopis »Česká
škola: řekl pravdu a že tal do živého. r.

»Podivuhodná

věc.: — »C. Učitel

praví: »Kdo vynalezl celé křesťanství? Po
křtěný židle Odvážná slova! »Právo liduc
nazvalo Krista »velkým proletářemc, na
něhož měly by děti o vánocích vzpomínali:
Mohamed ho nazval »velkým prorokemc,
Kant vyznal, že »nauka Jeho úplně obja
snila nejvznešenější cile člověka a všeho
tvorstva a kladla na srdce vznešené ctnosti
jako

lásku

k nepřátelům, k bližnímu,

po—

koru, mírnost, trpělivost, chudobu, jež posud
byly zcela neznámý a jichž mimo Krista
žádný člověk nevynalezl.: Štraus napsal:
»Ptedčiti Krista ve věcech náboženských
jest nemožným po všechny časy.: Petr pro
hlásil: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živého! . _.
Konečně přijde »Č. Učítel< &řekne, že celé
křesťanství vynalezl — pokřtěný židi Až

začne pokrokový učitel s novou naukou,
budeme viděti, kam dojde ajak dlouho po
trvá! Mohl-li »pokřtěný Žid: 30 let v ústraní
žijící tolik, oč může pokrokový ucitel? Zkus
me to, máme století páry a elektřiny, někde
ve Lhotě sice svítí ještě olejovými lampi
čkami, ale to nevadí . . . Jen aby se ne
přihodilo něco jako nemoudrým pannám
v evangeliu — došel jim olej . . . .
»Katol. Učitele.

Náboženství

a věda. -— »Zemščina

uvádí: »O poměru vědy, kna'boženstvi mů
žeme citovati slova slavného Aksakova:
V základě současných učení západu leží
negace všeho, co posvěcuje člověka a s ním
i přírodu, negace všeho vyššího v člověku;
ve vědě samé netkví zlo, ale v tom směru,
jaký vědě dala evropská civilisace, jež od
Pravdu mluví také aspoňjednou »Ceská vrhuje víru v Boha a božské zákony.
'
— r.
škola: k učitelstvu, kdež v č. 2. píše:

Moderní

mládež. — Oktaváni stat

ního gymnasia v Sučavě zahájili stávku pro
velké přetěžování školními pracemi a přísné
vystupování professorského sboru. Prohlásili,
že nepůjdou do gymnasialní budovy, dokud
nebude zjednána náprava.
—r.
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K úpravě platů učitelských.
Dne 14. října sestoupila se školská komise ke druhé své schůzí, aby po
kračovala v generalni debatě, a došlo ke zvolení referenta (posl. Morawetz) a kor
referenta (posl. Kafka). Oběma rcferentům uloženo, aby do příští schůze 23. října
připravili určité návrhy, které by se hodily pro specielní debatu. — Dne 23. října
konala se pak schůze školské komise, v níž zvolený předešle referent, posl. Mo
rawetz, přednesl svou zprávu o základních zásadách zákona o úpravě učitel
ských platů. Pro nedostatek místa nebudeme návrh ten uváděti dopodrobna;
v hlavních listech politických byl celý otištěn. Zmíniti se dlužno pouze o hlav
ních zásadách, které jsou: 1.: Remunerace prozatímních učitelů s vysvědčením
zralosti činí 1200 K ročně. II.: Základní slušné učitelů na školách obecných
s vysvědčením o způsobilbsti učitelské budiž vyměřeno 1600 K, služně základní
učitelův odborných na školách měšťanských 2200 K, a zvýšení platů činí vždy
po 3 letech pro učitele škol obecných čtyřikrát po 250 K, a pětkrát napotom po
200 K, celkem 2000 K; pro odborné učitele na školách měšťanských čtyřikrát po
300 K, a pětkrát napotom po 250 K, celkem 2450 K. — Co se přídavků akti
vitních týče učinil referent tento návrh: Přídavky aktivitní bud'tež vyměřeny uči
telům dle týchž ,ustanoveni, jaká nyni platí pro státní úředníky v XI. až VIII.
třídě hodnostní. Mimo to učinil referent ještě k tomuto návrhu tři návrhy even
tuální. Ale školské obce nemají na částečnou úhradu přídavků aktivitních při
pláceti. — Mimo to učinil referent pozměňující návrhy stran osobnich přídavků,
funkčních přídavků, doby služební. V náhradě za bytné souhlasí zvolený referent
s návrhem zemského výboru. — Po vyřízení těchto svých návrhů chce pak týž
podati zprávu a návrhy o dalších předmětech poradních (právní poměry proza
tímních sil učitelských, ketechetů, zástupcův, učitelek industriálních a učitelů
vedlejších), jakož i o předloženém materiálu petičním.
Korreferent poslanec Kafka obšírně pojednal o návrhu zemského výboru,
o peticích učitelstva, o návrhu svazu poslanců českých a zvláště se zmínil
o Praze, projeviv přání, aby pro Prahu byl vypracován zvláštní zákon. Názory
a zásady jeho značně se lišily od názorů a zásad posl. Morawtze. Po delší de
batě, když p. přísedící prelát dr. J. Burian se přimlouval za to, aby se dospělo
k jednotnému názoru, usneseno na návrh posl. Siegmunda, aby oba elaboráty,
Morawtzův a Kafkův, dány byly do tisku a všem členům komise byly včas do
ručeny, aby je mohli prostudovati, a aby v příštím sezení 30. října stalo se roz
hodnutí, jak dále postupovat. —
Ve schůzi permanentní školské komise sněmovní dne 30. října navrhl po
slanec Anýž, aby všechny návrhy na úpravu učitelských platů byly přikázány
permanentní komisi ňnanční, aby o nich podala zprávu. Němci se vyslovili proti
tomuto návrhu. Posl. Klofáč jménem české delegace prohlasil, že nemá nic proti
tomu, aby zemský výbor vypočítal finanční efekt všech podaných návrhů, tudíž
i návrhů posl. Anýže, Švehly a Klofáče, a aby zároveň projednal otázku úhrady.
Při hlasování byl schválen návrh posl. Zykmunda, jakož i dodatek, že výsledek
má zemský výbor co nejdříve předložiti školské komisi. —

Ve schůzi dne 4. listopadu byly nejprve rozdány členům zásady komise
školské oběma referenty Morawtzem a Katkou vypracované na úpravu platů
učitelek ručních praci a vedlejších učitelů a učitelek. Krátce po zahájení schůze
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přihlásil se o slovo přísedící z. v. prelát dr. Burian a jménem zemského výboru
podal prohlášení, dokazující, že návrhy zemského výboru na úpravu platův uči
telských znamenají značné zlepšení platů dosavadních.
Na pořadu schůze byly návrhy referenta Morawtze o základních platech
učitelstva se zkouškou způsobilostí.
Ohledně otázky, zda místa učitelů II., třídy mají býti zrušena, vyslovili se
oba referenti pro zrušení těchto míst. Stejně se vyslovili poslanci prelát dr. Bu
rian, dr. Koldínský a Novák. Na to bylo otázce tétoozrušení míst ll. třídy při hla
sování jednomyslně přisvědčeno.
Při jednání o této otázce nadhodil posl. Katka jako korreferent otázku, aby
učitelům pražským dostalo se zvláštního postavení, t. j. aby se komise vyslovila
o jeho praejudicielním návrhu, pro učitelstvo pražské vydati zvlástní zákon. V de
batě o tomto návrhu posl. Anýž navrhl, aby nejdříve byla obecpražská tázána,
zda si zakona toho přeje, zda sama dotyčnou předlohu chce podati a co by
navrhovala ohledně krytí větších výdajů. Po delší debatě bylo o návrhu posl.
Anýže hlasováno, při čemž byla rovnost hlasů.
Pro návrh hlasovali čeští poslanci za města a obojí velkostatkáři, proti nim
všichni Němci a. čeští agrárníci. Poněvadž z předcházející debaty bylo viděti, že
nálada při většině členů komise jest proti zvláštnímu postavení Prahy oproti ven
kovu, rozhodl předseda komise posl. Legler svým hlasem proti Praze.
Na to řešila komise otázku, zda učitelky ve svých platech mají býti na ro-'
veň postaveny s učiteli. Oba referenti vyslovili se pro rovnost, stejně i poslanci
Anýž, Trojan, dr. Burian, Klofáč, dr. Koldínský a Maixner, kterýžto poslední byl
toho názoru, aby se přílišná návštěva ústavů pro vzdělání učitelek omezila, po
něvadž jest nemožno tak veliký počet absolvovaných učitelek umístiti. Posl.
Peters projevil přání, aby se při úpravě platů učitelek bral ohled na dřívější vzdě
lání a na práci učitelek i na jejich taktické potřeby. Není prý pochyby, že po
třeby učitelek proti potřebám ženatých učitelů jsou podstatně menší. Posl. Wallis
přál si rovné postavení učitelek s učiteli v základním platu a ve zvýšení služ
ného a navrhoval, aby v přítomnosti bylo usneseno o rovnosti s tímto omeze
ním. Posl. dr. Zimmermann žádal, aby se také při této příležitosti jednalo o t. zv.
celibátu učitelek. Z jiné strany bylo však během debaty projeveno, by se tento
návrh projednával později. Prelát dr. Burian při tom prohlásil, že zemský výbor
nečiní žádné zásadní námitky proti zrušení nynějšího celibátu učitelek.
Posl. Heiser sdůraznil, že ačkoli se vyslovil pro rovnost učitelek s učiteli,
že přece na učitele s rodinami má se v zákoně nějakým způsobem zvláštní
ohled bráti.
Pri hlasování byla nejprve stanovena otázka: »Rovnost učitelek s učiteli-.
V tomto směru byla otázka kladně vyřízena 11 hlasy proti 8. Pro hlasovali všichni
poslanci čeští a někteří velkostatkářští, proti všichni poslanci němečtí a několik
velkostatkářských. Tím odpadlo hlasování o užším návrhu posl. Wallise. —
Dne 13. lístop. ve schůzi “školské komise jednáno k návrhu posl. Klofáče
o zásadách týkajících se úpravy služebních požitků industriálních učitelek. Zá
sady tyto obsahují vedle toho ustanovení, že vyučováním ručních prací mají býti
pověřovány jen učitelky k tomu účelu vyzkoušené, pokud možno učitelky z po
volání. Za učitelky industriální ustanovovány buďtež jen učitelky industriální a
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jen v případě, že nebylo by po ruce odborné síly z povolání. buďtež přijaty uči
telky, jež mohou se vykázatí odbornými zkouškami. O návrhu, aby vyučováním
ženských ručních prací pověřovány býti mohly jen učitelky industriální s vylou
čením učitelek literních a žen učitelů a ředitelů, rozpředla se delší debata. K tomu
učinil vládní zástupce dr. Tobisch prohlášení, načež přijat 3. odstavec zásadních
ustanovení v tomto znění: Uvolněná místa učitelek ručních prací buďtež obsa
zena na základě vypsaneho konkursu. Dennitivní obsazeni děje se řízením obsa
zovacim, platným pro učitelky škol obecných &měšťanských. —
Už na schůzi škol. komise 11. listop. podal zemský výbor zprávu, že úprava
platů industriálních učitelek vyžadovala by 825.000 K. Veškeří poslanci vyslovili
se pro nutnost úpravy platů industriálních učitelek. Školská komise na žádost
nejv. maršálka ma' pracovatí nejrychlejším tempem. Poslanec Legler prohlásil, že
je proto nutno, aby školská komise zasedala dopoledne í odpoledne. —
R.

Škola.
(Výchova náboženské.)
Píše ANT. JEŽEK.

První institucí, která má dohled na dítěa rozhodný vliv, jest beze sporu —
rodina! Nemůže ani jinak býti, vždyt'otec a zvláště matka jest jeho prvním
učitelem a rádcem. Kdo má také s dítětem čas celý den se zabývati. je opatrovati
než matka? A blaze je dítěti, má-lí matku zbožnou, která záhy se stará.. aby dítě
vedla k učiteli největšímu — Ježíši Kristu.
Zbožná matka učí záhy dítě, poukazujíc mu na modrou bání nebeskou,
kde tolik v podvečer se třpytí hvězdiček, že tam sídlí »Pa'nbíčekc, který shlíží
na všechny ve své dobrotě.
A malé dítě, mluvit ještě neumí a již ručku nepatrnou pozvédá, hubičku
posílá v nebes království »Pánbíčkovi-l
Zdaž není to překrásný okamžik viděti dítě, jemuž v útlé srdéčko matka
lásku vštěpuje k Neznámému.
Později učí dítě znamení svatého kříže dělat na čele, ústech a prsou, aby
ukázalo, že na Pána Boha myslí, vyznává jej a miluje.
I modlitbičky nepatrné, ale něžné učí je na pamět a někdy do kostela za
vede k Ježíškovi. Dítě pamatuje si vše dobře a jde—lís matkou kolem kostela,
otáčí se a upomíná matku, aby šli k Ježíškovi. Dítěti líbí se, kde stánek má Spa
sitel, jakoby cítilo, že Kristus děti ze všech nejvíce miloval.
Bylt Spasitel nejlepším učitelem dítek, sám vyznal přede všemi: »Nechte
maličkých přijíti ke mně . . . :

Sotva dítě povyroste, překročuje důležitý práh školy.
Jeho vychovatelem se stává nyní učitel. Než hlavní váha spočívá v tom,
jakého jest smýšlení. Naše doba, naše učitelské ústavy posilaji do širého světa
učiti také ty, kteří pravdy náboženské uznávati nechtějí. Jim stačí známka 2 ná
boženství na vysvědčení, známka jest na papíru a v srdci jest protivné smýšlení
o Bohu, jest tam pusto a prázdno!
Jakého jest učitel smýšlení, tak bude vychovávatí své svěřence, bude je
vésti, aby přišli více méně ku přesvědčení, jake má on sám.

Strana 80.

UCITELSKA PŘÍLOHA

ROM XIV.

Neznaboh nebude nikdy vychovávati — opravdu věřící mládež!
Poněvadž bejli na roli učitelské se rozmohlo měrou netušenou a stromu
stavu tak vznešeného, Kristem posvěceného, mízy ubírá, povstati musili katoličtí
rodičové na obhájení svých práv vzhledem ke škole.
A co chtějí? Katolíci žádají školu křesťanskou, proniknutou vírou nejvzne
šenější nauky Kristovy!
V podstatě nežádají ničeho jiného, než školu Komenského, iejž učitelé
každou chvíli mají v úst.ech Snad jim to nyní nepřijde za těžko kráčetí šlépějemi
arciučitele tak slavného.
Dávno tomu, co počali se skrývati učitelé za Komenského, jako za pancíř.
Nyní spadla škraboška, která zevně ukazovala tvář Komenského, uvnitř však
ukázalo se to, oč Komenský pro milosrdenství Boží prosil, aby bylo odstraněno.
Komenský jest mnohým prostředkem pro snížení církve, ale duch jejich
jest daleko od něho.
Když se nechcete říditi zásadami Komenského při vyučování, zrušte jednoty,
nesoucí jeho jméno, vystupte ze spolků, jménem jeho se honosících, a nebeřte
nadarmo v ústa své jméno, ve vychovatelství tak slavné a památné. (Pokračováni.)
RÚZNÉ ZPRÁVY.

Platy učitelské v Praze. — K ná
vrhu p. měst. radního cís. rady Schrčttra,
Boliny, Slavíka, e. r. Schillera, Josefa Pe
terky a cís. rady Červeného byl jednomyslně
schválen projev, jímž se odsuzuje, že škol
ská komise sněmovní přešla ve schůzi své
dne 5. listopadu t. r. přes návrh, aby platy
učitelské v Praze upraveny byly zákonem
zvláštním, k jednacímu pořádku, neschválivši
ani formálního návrhu ve schůzi učiněného,
aby předem vyžádáno bylo dobré zdání od
zastupitelstva obce pražské. Poněvadž úhrada
zvýšených platův učitelských v celém krá
lovství dolehnouti má — ní již ve zvýšené
přirážce zemské, at ve formě samostatné
dávky — z velké části opět na pražského
poplatníka, jest nezbytně třeba, nemá-li již
nyní nespravedlivé přetížení tohoto poplat
níka býti ještě stupňováno, aby zákonné
požitky učitelstva pražského byly současně
upraveny v míře dostatečné a potřebám plně
vyhovující tak, aby obec nebyla nucena
doplňovati je nadále dobrovolnými přídavky
výhradně z vlastních příjmův udílenými.
Nestane-li se tak a bude-li obce k těmto
přidavkům i nadále nucena. jak dle zpráv
novinářských navrhovali někteří řečníci ve
školské komisi sněmovní, bude poplatnictvo
pražské z téhož titulu a za týmž účelem za-'
tíženo dvojnásob &zemský fond bude opětně
na újmu obce pražské neprávem obohacen,
čehož ovšem zastupitelstvo pražské v zájmu

poplatnictva dopustiti nemůže. V ohledu
formálním odkázáno bylo školskému refe
rátu, aby náležitými doklady opatřený ná
vrh předložil radě městské, která pak zvlášt—
ním podáním obrátí se na zemský výbor.

Ochrana mládeže v Haliči. Po pří—
kladě městské rady lvovské usnesla se mě
stská rada krakovská na zákazu, prodávati
mládeži lihové nápoje ve veřejných míst
nostech. Dle vyhlášky magistrátu nyní vy
dané zakazuje se majitelům hostinců, ka
váren, čajoven a p. v obvodu města Kra
kova přijímati do svých místností dítky ne
mající 14 roků, jakož i bez ohledu na věk
mládeži škol nižších a středních, přicházejí-li
bez průvodu osob starších, prodávati lihové
nápoje :: dovolovati hru v karty, kulečník,
šachy a jiné. Policejní úřady budou pečo
vati o zachování toho zákazu. Přestoupení
jeho trestá se pokutou do 200 korun neb
v případě nedobytnosti vězením do 20 dnů.
Takové opatření bylo by v zájmu mládeže
i jinde na místě.

Valná hromada Podpůrného spolku
pro české katol. dívčí gymnasium na
Král. Vinohradech

koná se ve středu,

dne 22. listopadu t. r. o půl 5. hod. odpol.
v místnostech gymnasia, Korunní tř. č. 4
Nesešel-li by se v ustanovenou hodinu do
statečný počet členů, koná se o půl ho
diny pozdějiřadná valná hromada za každého
počtu členstva. V týž den slouženn bude
v domácí kapli mše sv. za zeml'elé členy
& dobrodince spolku o 8. hod. ranní. Khojné
účasti zve P. T. pány členy a dobrodince

správní výbor.

' r.
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Úprava platů učitelských.
Dne 18. listopadu rokovala školská komise téměř čtyři hodiny o platech
industrialních učitelek. Předseda posl. Legler sdělil za jednání přípis zemského
výboru o finančním efektu úpravy platů učitelských, jejž na žádost školské ko
mise zemský výbor vypracoval a to podle všech dosavadních navržených návrhů.
Finanční efekt dle toho by byl:
Návrh poslance Anýže vyžadoval by 31,000.000 K čili 40 proc. zemské přirážky,
.
„

,

Moran/“tee .
Leglefa
„

„
,

27,728.000 K . 35
27,140.000 K „ 34

„
.

,
„

„
„

' dle pl'atů XI.-_ VIII. »
. 21140000 K . 34
,
»
'
třídu stát. úřednictva
, zemského výboru
„
, 12762000 K , 10 „
„
Mimo to vyžadovalo by uzákonění návrhu posl. Anýže na opatření služeb—
ních bytů pro učitele ještě 40.000 K ročně.
Mimoděk došlo zde k rozčílujícímu rozporu jazykovému. Posl. Anýž, dr.
Koldinský a dr. Zimmer vytkli, že referát zemského výboru nebyl komisi školské
předložen také jazykem českým.
Předseda komise, posl. Legler, vymluvil se na jednojazyčnost přípisu zem.
výboru. čehož však řečení poslanci čeští neuznali, trvajíce natom, že sdělení
předsedy posl. Leglera má býti učiněno oběma jazyky zemskými. Posl. Legler
se rozřešení tohoto případu vyhnul tím způsobem, že odvolal předložení zprávy
zemského výboru, která bude komisi předložena 20. listopadu oboujazyčně.
Programově bylo ve schůzi školské komise jednáno o stanovení základního
služného definitivních učitelek ručních prací (1000 K na obecných školách, 1200 K
na měšťanských školách).
Posl. Katka rozvinul tu opět otázku zvláštního postaveni učitelstva praž
ského, ale německo-česko-agrární koalice zamítla i jen žádost, aby obec pražská
byla tázána, přeje-li si zvláštního postavení svých industrálních učitelek a aby
se vyslovila o úpravě jich platů.
Potom jednáno o zýši remunerace za hodiny přespočetne'; jako odměna
stanovena 20. dílem základního služného.
Velmi dlouho se jednalo o otázce druhé kategorie industriálních učitelek.
Posl. Katka ujal se nedefinitivních industriálních učitelek a žádal, aby byl snížen
počet hodin povinných pro dosažení deňnítivy, & tento svůj návrh odůvodňuje
tím, že finanční jeho efekt bude nepatrný, ale pomoc pro industriální učitelky
velká.. Bylo pak usneseno požádati zemský výbor, aby se vyslovil o ůnančním
efektu tohoto návrhu. Debaty o něm, jež byla místy přímo vášnivá, súčastnili se
téměř všickni členové komise, až konečně se shodli v ten smysl, že o věci r0z
hodnou teprve, až jim bude předloženo vyjádření zemského výboru.
Potom rokovalo se o Mšmí služného industrialních učitelek. Navrhováno
bylo šest kvinkvenálek po 10 proc. služného industriálních učitelek. A o aktivním
přídavku pro ně. Hlasování bylo odloženo na dobu, kdy bude rozhodnuto o zá
sadách pro platy učitelské vůbec.
Dodati dlužno, že komise jednala jenom o zásadách úpravy platu indu
striálních učitelek, a zásady tyto byly vesměs se zřetelem na osnovy zemského
výboru vyřízeny téměř všechny.
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Dne 20. listopadu dokončila komise školská své jednání o platech a po
stavení industriálních učitelek. Jednalo se 0 g 4. osn0vy zákona. — Rada dr.
Voženílek k návrhu posl. Kloláče z minulé schůze uvádí, že po přijetí jeho
návrhu zvýšeno by bylo služné (190 učitelek) o 27.000a kvadrienálky po 10 proc.
0 23.000 (tedy při snížení z 10 let na 6 a 12 hodin na 10 hodin).
Spoluzpravodaj posl. Kafka odůvodnil předevšim návrh posl. Klofáče a Kafky
nitivních učitelek ručních prací. Přimlouval se v zásadě za snížení počtu hodin
a zatímních služebních let z důvodů, že v 59 českých okresích a také v Praze
jest počet učitelek zatímních k definitivním velice nepříznivý. Naproti tomu počet
německých definitivních učitelek v poměru k českým jest dvakrát tak veliký.
a důsledkem toho počet zatímních učitelek německých jest mnohem menší, nežli
učitelek českých. Počet 12 hodin pro zatímni učitelky jest nedosažitelný proto,
že tyto zatimní síly nemají vůbec žádného nároku na udělení hodin a tudíž zá
leží tvoření definitivnich mist druhé kategorie na libovůli úřadů školních.
Z důvodů těchto navrhl posl. Kafka snížení počtu hodin na 10 a snížení
služebních let na 6.
Prelát dr. Burian pravil, že bude-li přijat návrh Klofáče a Katky, stalo by
se přes 600 učitelek deňnítivními. Lépe by bylo zvýšiti cestné.
Posl. Klofáč polemisoval's prelátem drem Burianem. Nechápe, proč je tak
“velká debata o otázce, jejíž finanční efekt znamená asi 50.000 kor. Při hlasování
o návrhu Klofáčově pro hlasovalo 7 českých poslanců; návrh propadl,
K g 5. navrhl posl. Trojan 55 hal. za hodinu na obecné škole, 65 hal. na
měšťanské. Pro totéž mluvil posl. Klofáč. Po hlasování ohlašují ob_a své návrhy
jako minoritní votum.
Otázka coelibátu vyvolala opětně polemiku. Německý posl. Iugn'sch postavil
se proti zrušení.
"
Prelát dr. Burian hájil stanovisko, že vdá-li se industriální učitelka, ztrácí
definitivu a může být ustanovena jen za remuneraci. \'ěc byla však odročena,
protože bylo tak usneseno už ve schůzi sobotní; třeba čekat na rozřešení coe
libátu u učitelek literních.

Pozměňovací návrh posl. Klofáče, aby remunerace za vyučovací hodinu
učitelkám. které nikdy delinitivními státi se nemohou, zvýšena byla na 70 a 80 K'
propadl a přijat návrh posl. Peterse, aby těmto učitelkám remunerace po 8 letech
byla třikrát zvyšována o 10 kor.
Při odstavci »ceslnéc přijat návrh referentův lOti hlasy proti devíti.
Dne 25. listopadu pokračovala komise školská ve svých poradách.
Předseda připomíná, že dle usnesení minule schůze zasláno bylo parlao
mentní finanční komisi oznámení, že školská komise proti odchylnému názoru
předsedovu většinou hlasů se rozhodla, aby všechny návrhy na úpravu hmot
ných poměrů učitelstva postoupeny byly ňnanční komisi, která se má vysloviti,
do jaké výše mohla by opatřena býti úhrada zvýšených učitelských platů vzhledem
k celkovému stavu financí zemských.
Hlasováním přijato na vědomí, že permanentní komisi finanční budou při
kázány zásady, schválené školskou komisí o úpravě platů industriálních učitelek
se zprávou zem. výboru o finančním effektu. -—
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Potom pokračováno bylo v projednávání zásad o úpravě poměrů učitelstva
škol obecných a měšťanských.

Zpravodaj poslanec Morawetz doporučuje svůj známý návrh.
Spoluzpravodaj posl. Kafka prohlašuje, že nemůže souhlasiti s návrhem
zemského výboru, pokud se týče základního služného učitelstva škol obecných
(1400 K) a odbor. učitelů škol měšťanských (2000 K) a žádá, aby v zásadě po
staveno bylo učitelstvo na roveň státním úředníkům se vzděláním středoškol
ským a aby v důsledku toho zákl. služné učitelstva škol obecných stanoveno
bylo na 1600 K a učitelstva škol měšťanských na 2200 K.
Prelát dr. Burian soudí, že zákl. služné mělo by býti upraveno takto: Po
zkoušce dospělostí 1000 K, po zkoušce způsobilostí 1400 K, po dalších 2 letech
1600 K, a pak zvýšení tříletá.
Posl. sv. p. Brand souhlasí s prelátem drem Burianem a ve smyslu jeho
vývodů navrhuje základní služné 1400 K, po 2 letech 1600 K, pro učitele s vy
svědčením dospělosti (počáteční služné) 1000 K.
Posl. dr. Zimmer učinil sprostředkující návrh, aby učitelé po zkoušce do
spělosti ustanoveni byli s platem 1100 K, po zkoušce způsobilosti s platem
1400 K a za dvě léta aby jim byl přiřknut obnos 1600 K. Dále navrhuje, aby
se nejdříve hlasovalo o platech pro učitele se zkouškou dospělosti a pak teprve
o platech pro učitele se zkouškou způsobilosti. .
'
Dale pokud se týče učitelů měšť. škol navrhl, aby plat jejich stanoven byl
obnosem 2200 K, a odůvodnil svůj návrh tím, že zkouška pro měšťanské školy
je těžké. a že učitelé měšťanských škol pro své hodiny musí se důkladně připra
vovati, poněvadž jejich učebna osnova. je obsáhlá a složité a podléhá stálému
doplnění a zdokonalení.
Posl. dr. Koldinský mluví pro to, aby zákl. služné učitelů na školách obec—
ných s vysvědčením dospělosti stanoveno bylo na 1200 K, zákl. služné učitelů
s vysvědčením způsobilosti na 1600 K a zakl. služné učitelů odborných na ško
lách měšťanských 2200 K.
Posl. Anýz' odůvodňuje, proč bude hlasovati pro návrh obou referentů.
Posl. Haiser klade veliký důraz na vyučování ve školách obecných a pro
hlašuje za mylný názor, jakoby učitelstvo měšť. škol mělo vyšší úkol než uči
telstvo škol obecných.
Posl. Anýž ujímá se učitelstva měšťanských škol.
Přikročuje se k hlasování. Návrh, aby začátečni plat učitelů obecných škol
s vysvědčením dospělosti stanoven byl na 1200 K, zamítnut 12 proti 8 hlasům.
Návrh posl. dra Zimmra na 1100 K přijat byl 10 hlasy. Pro učitele se
zkouškou způsobilosti stanoveno základní služné 1600 (12 hlasy proti 7).
Dr. Burian a baron Brand ohlašují minoritní votum.
Navrh, aby učitelstvu měšť. škol vyměřen byl základní plat 2200 K, přijat
jednomyslně.
Dne 27. “listopadu komise školské. dále rokovala o úpravě platů učitelských.

referenta Morawtze a spoluzpravodaje Kafky promluvili posl. Heiser a Peters.
Poslanec Brandt vyslovil se pro 9 kvinkvenálek po 200 K a po 25 letech
+ 200 K, na měšť. školách 8 kvinkvenálek _po 250 K, jednu po 300 K a po 25

Sum. u.
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letech 300 K. Tím upraví se platy, jako úřednictvu v příslušných dietních třídách.
Škoda, že ňnanční poměry země jsou desolátní; v nich pracuje se těžko.
Posl. Klojáč pravil: Bojím se, abychom hlasováním o cifrách se neblamo
vali a nehráli s učitelstvem a sjeho bídou nedůslojnou komedii, dokud nemáme
v rukách zodpověděnou otázku úhrady. Nestačí, aby němečtí naši kolegové
mluvili zde pro zvýšený plat, je třeba, aby také ve ňnanční komisi se opravdu
o to starali, by řádnou sanací zemských financí pro toto zvýšení opatřeny byly
příslušné peněžní prostředky. Těžiště věci není dnes u nás, nýbrž ve finanční
komisi. Můj návrh zní: Finanční komise se vyzývá, by v nejkratší době, pokud
možno, v 8 dnech školské komisi podala zprávu o ůnanční úhradě úpravy platů
učitelských ve školské komisi dosud přijaté. Dokud zpráva ta nebude vypra
cována, jednej školská komise jen o otázkách zásadních a nikoliv ciferních.
Prelát dr. Burian pro svou osobu s posl. Klofáčem souhlasí, neboť je jisto,
že bychom vydali se posměchu celého světa, kdybychom usnesli se na něčem,
co nemůžeme provésti. Nelze—mluvitijen o zvyšování, třeba mluviti i o úhradě.
Pokud zvyšování základního platu se týká, je pro trienálky. Ženaté a svobodné
učitele nerozeznává.
Posl. dr. Zimmer souhlasí s posl. Klofáče'm. Také posl. Anýž souhlasí
s návrhem posl. Klofáče. České poselstvo na tomto stanovisku vždy stálo. Do
plňuje návrh posl. Klofáče. aby finanční komise podala zprávu o celé úpravě
zemských financí.
Posl. Kutscher proti tomu protestuje.
Posl. Trojan hájí návrh posl. Klofáče.
Předseda posl. Legler návrhu Kloláčovu odporoval.
Na to pravil posl. Klofáč: Dříve školské komise znaly finanční situaci. Teď
musíme úhradu hledati. !( čemu neříci si pravdu: Když zemský sněm obstruuje,
odpovězte nám přímo na otázku, odkud chcete 40 mil. vzíti? Jakmile mi tu
otázku zodpovíte, odvolávám svůj návrh.
Prelát dr. Burian ukazuje na rozdíl mezi dřívějšími a nynějšimi poměry.
Je pro Klofáčův návrh z důvodů věcných.
Posl. Anýž: Nehrajeme si na schovávačku. Bez dělnosti zemského sněmu
nemůže k projednání učitelských platů dojíti. To je jasné. Chtějí-li Němci uči—
telstvu pomoci-opravdu, musí zanechati obstrukce. Jinak celé jednání bylo by
jen nedůstojnou komedií s učitelstvem.
Dr. Koldinslgý souhlasí 5 kol. Anýžem a podporuje návrh Klofáčův.
0 1. hod. odpol. schůze se přerušuje. Pokračování bylo o půl 3. hodině
odpoledne.
Baron Brandt: Musíme věděti, co máme, abychom věděli, co máme dáti.
Z praktického stanoviska, nemá-li nastati zklamání v učitelstvu, jsem pro návrh
Klofáčův.
Protože nikdo více ke slovu se nehlásí, prohlašuje předseda, že návrh Klo
fáčův neznamená vůbec odročení meritorního iednání a konstatuje, že ňnančni
komisí v případě přijetí návrhu Klofáčova odevzdán bude dosavadní výsledek
jednání, a to přijetí platu začátečního a dalšího.
Na to hlasováno o návrhu Klofáčově. Návrh ten přijímá se 12 hlasy proti
6 hlasům německým.

Ročník xrv.

UCITELSKA PRILOHA

Str-m 85.

Proti duševní zhoubě mládeže.
Veliký a šlechetný úkol vytkl si »Osvětorý svazc, jenž předsevzal si pod
niknouti účinný a vytrvalý boj proti všemu, co duševně kazí mládež a tím
podtíná kořen budoucnostinároda našeho. Akce »Osvětového svazu: čelí přede
vším proti zhoubné četbě, ale také neslušným obrazům avýjevům, které zejména
přečetné biografy předvádějí. Ve věci této promluvil již Karlín, kde městská rada
převzala protektorát při schůzi, kterou za vytknutým účelem »Osvětový svaz:
tam pořádal.
V neděli 3. t. m. ozvala se Praha. »Osvětový svaz: svolal svoji schůzi
do sálu žofinske'ho. Súčastnilo se mimo četné obecenstvo (asi ke 400 osob)
mnoho vynikajících osobností.
O 10. hod. dopol. zahájil schůzi prof. dr. Pastmek a řídil pak její jednání.
Ve svém proslovu poukázal na svrchovanou důležitost boje proti špatnému tisku.
Vzhledem k politickým stranám asvětovým proudům nelze dnes stanoviti přesně,
co vše pod špatný tisk nutno zahrnouti, ale jsou jiné extremní literární a vý
tvarné produkty, které všichni, jimž na zachování čistoty mravů mládeže a národa
záleží, stejně rozhořčené odmítáme & za zkázonosné prohlašujeme. Dává initia
tivní návrh, aby k stanovení zavržení hodných spisů stanoven byl jakýsi volný
sbor, skládající se jednak ze zkušených paedagogů, jednak ze zástupců umění
slovesného a výtvarného. ——Vedle této negativní činnosti (podnícení obrany)
přistupme k positivní (zakládání knihoven, získávání ušlechtilých pracovníků
literárních a pod.).
Po té ujal se slova p. prof. F. V. Vykoukal, jenž promluvil o týznamu
a důležitosti četby. Vedle jiných četných vzdělávacích prostředků, kterými člověk
sám doplňuje své vzdělání školské, je na předním místě dobrá kniha. Jest znám
výrok básníka Petrarky, jenž knihy nazývá svými nejlepšími přáteli. Je třeba,
aby bylo z'akládáno hojně knihoven s dobrými knihami a ty knihovny aby byly
přístupny širším kruhům a celkům. Je zjištěno, že v krajích, kde bylo nejvíce
knihoven, bylo nejméně zločinnosti, a naopak tam, kde byly obce bez jakékoliv
knihovny, přístupné veřejnosti, bylo nejvíce holdováno karbanu a pijáctví. Dobrá
kniha otvírá člověku širší duševní obzory a zoceluje jeho karakter; my víme,
co znamenají české knihovny v našich pohraničních krajích. Jinde pečuje státní
zákonodárství o rozvoj knihoven a jich zakládání; tak ve Spojených státech
amerických, v Anglii, v Sasku, v Prusku. U nás je třeba, aby byl vydán ob
dobný zákon zemský.
Druhý řečník profesor dr. P. Zenkl pravil, že nelze protestovati jen proti
nemravné četbě, nýbrž i proti četbě literárně úplně bezcenné. Nyní se hojně vy
dávají knihy. brožury a časopisy. které svými sensačními nadpisy a zobrazením
obskurních seen poutají zrak & svádějí zejména mládež ke koupi. A zakáže-li
policie vyložení takové tiskoviny do skříně, otcne se tam cedule, upozorňující,
že dnešní číslo toho a toho časopisu nemůže se dáti do výkladu, ježto je příliš
pikantní. Nutno se též obrátiti proti kinematografům, pokud přinášejí scény
krvavé a oplzlé; to je právě nejhorší, že jest fantasie čtenářova nebo divákova
vydrážděna na nejkrajnější miru, že se vzbuzují ničemné chtíče a mrzké vášně.
A pak když svedený nešťastník pozná, že život nemůže být takový, jak si jej

sm.

es.

UCITELSKA PRILOHA

představoval ze své fantasie,
odchází ze života v zoufalství.

RočníkVH.

předrážděné nesmyslnou četbou a podívanou.

Nechceme, aby censura byla výchovným prostředkem, ale musíme od ní
žádati, aby nám nebránila v umravňovaci a výchovné činnosti. Jest třeba. aby
byly pořádány výstavy nemravné a zhoubné literatury, které by se ovšem ne
směly stát reklamou jeií; jest třeba, aby byly zakládány všude knihovny jen
s dobrými knihami a aby již existující knihovny byly podrobeny náležité
revisi; knihovníci mají býti rádci lidu ve výběru knih, proto mají býti ustanovo
váni jen lidé způsobili. Všechen poctivý tisk musí se spojiti v boji proti zne
mravňující literatuře a také všichni nakladatelé dobré vůle.
Řečník navrhl pak na konec svých vývodů resolucí, kterou shromáždění
s hlučným potleskem jednomyslně schválilo.
Resoluce zní: Shromáždění na veřejné schůzi dne 3. prosince 1911 na Žofíně
Svazem Osvětovým pořádané vyslechnuvše zprávy prof. F. V. Vykoukala o vý
znamu a ceně .dobré četby & prof. dra Petra Zenkla o tom, proč a jak bojovati
proti četbě špatné, odsuzují se vším důrazem činnost těch nakladatelů, kteří šíří
literaturu nemravnou, pornograňckou, detektivní, dráždivou knižní, časopiseckou
a vůbec periodickou, jsouce přesvědčeni. že sejimi působí na veškero čtenářstvo
zhoubně, slibují, že všemi silami budou brániti šíření tohoto špatného tisku
a volají na pomoc veškeré úřady správní i školní a všechno obecenstvo vůbec,
zejména pak rodiče, kterým musí záležeti na zdárném vývoji dětí, a zaměstna—
vatele, kterým jde o to, aby jejich svěřenci se mravně nekazili. Při tom nemáme
ovšem nijak na mysli omezovati prací ryze uměleckých. Žádáme školních úřadův,
školních správ & učitelstva vůbec, aby jednak varovali žactvo od četby vši
ničemné literatury, jednak mu zakázalo návštěvu místností, kdeje možno ohavný
tisk shlédnouti. Voláme k nakladatelům, aby nevydávali a nešířili otravného tisku
na škodu literatury dobré, voláme k rodičům a zaměstnavatelům, aby věnovali
četbě svých dětí a svěřenců plnou pozornost & chránili jich od četby škodlivé,
voláme k obecenstvu vůbec, aby se vyhýbalo obchodům a trafikám a vůbec
všem prodejnám, které přes opětovné výzvy vykládají a prodávají tištěné bejlí.
Zároveň žádáme všech povolaných činitelů, aby bud působili k tomu. by byly
znemožněny ničemné produkce divadel biograňckých, neb aby zakázali mládeži
jich návštěvu. — Doslovem předsedovým schůze pak skončena.

Škola.
(Výchova náboženská)
Píše ANT. JEŽEK.

(Pokračování.)

V jedné legendě se vypravuje, že Šalamoun se domníval býti největším
pánem na zemi, že nikdo ho nepředči. A ozvala se v něm pýcha, právě když
seděl na nesmírném koberci v povětří s 10.000 lidmi. V tom nastal ohromný
vítr, kobercem hnul, Šalomoun spadl a ostatní skoro všichni se zabili.
Něco podobného se stalo s učitelským stavem, když odvrhl svatou víru;
ozvala se v něm pýcha — »budu učiti, jak já budu chtít,: řekl si mnohý a vy
znal veřejně svůj úmysl.
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Několik odvážlivců zaplatilo své »credo: nedobrovolným opuštěním školy,
hned byli z nich mučedníci & mučednice, jež v náruč svou přijala všem to
noucím na pomoc jdoucí — >Volná Myšlenkac.
Za »Volnou Myšlenkou- chutě si mnuli ruce židé, že se jim podařilo za
sáhnouti do školy, kam dosud přístupu neměli. A škola jest jedním z pilířů, na
němž tkví budoucnost národa.
Hned pověřen úkolem čestným nevěrecky smýšlející český básník (bohužel)
Machar & ten nazval křesťanství »jedem z Judeyc. Sebral své sporé vědomostí a
začal přednášet velkým, ale i malým. Mohli ho poslouchati učitelé i mládež, což
ve skutečnosti se stalo. Ba dokonce mládež z Plzně šla demonstrativně hned
z chrámu na přednášku. Na neštěstí poznali páni ze školních rad, že Machar
mládež neumravňuje, ale znemravňuie a proto vydali zákaz k nesmírnému pláči
z řad moderních paedagogů.
Tyto učitele zahanbila pokroková žena Foustková v »Časua, když napsala:
»Pojmenování křesťanství jedem z Judeji mne urazilo. Z Krista neplyne žádný
jed, nýbrž láska, milosrdenství, dobré skutky, pokora, hrdinská smrt. Miluji Je
žíše! I v naší beznáboženské době jest Kristus světlem světa.
Moderní učitelé nechtějí míti ve škole pravé světlo — Krista! Nechtějí se
řiditi dle Jeho nauky, nechtějí Ho vyznati veřejně před lidmi, nechtějí učiti na
základech vznešené a nepřekonané Jeho nauky.
Raději vyznávají s Níetzschem, že morálka křesťanská jest otrockou!
Jest otrockou pro toho, kdo se dle ní nechce říditi a snaží se popustiti
uzdu všem vášním a náruživostem!
Slavný řecký básník Euripides klade za vinu svému národu, že bohy
s oblačné výše strhl a jim klade za vlastnosti vášně lidské.
U nás došli dále, prohlašují, že vůbec Boha není, jest jen příroda! Nikdo
ji nemusí řídit, nikdo se o ni nemusí starat! A poněvadž Boha není, jsou
nebe, peklo, anděl atd. smýšlené věcí, napsal jeden z pokrokových učitelů
na tabuli.
Jedno z druhého přirozeně vyplývá. Běda dítěti, má-li za učitele — ne

znabohal
Ve škole má se dítě připravovati k veřejnému životu; jaký ten život bude
v otravném ovzduší, snadno možno si domysliti!
Škodlivý vliv mnohých učitelů zračí se v tom, že co kněz, jemuž pouhé
dvě hodiny v týdnu jsou věnovány, vystaví, učitel-pokrokář zboří.
rVždyť učitelé skládají přísahu,: namítne někdo.
Zajisté, dnes se odpřisáhne všechno na světě, jen když z toho něco jest.
Zákon říšský ze dne 14. května r. 1869 o veřejných školách obecných
praví: »Školy obecné zřízeny jsou k tomu, aby dítky v mravnosti a nábožnosti
vychovávaly, ducha jejich vyvíjely, známostí a zběhlosti, jichž mají k dalšímu
vzdělání v životě zapotřebí, jim poskytovaly a byly základem, by se z nich stali
hodní lidé a občané.: Tak zní 5 1. zákona.
At zní zákon, jak chce, ti z učitelů, kteří nevěří, si to k srdci nevezmou
a budou si dělati, co sami budou chtíti.
Lid ví, co učitel znamená; kdysi dvě osoby platily jako auktorita — kněz
a učitel. A byla mezi nimi patřičná shoda, která během let svedla učitele —
vlastně učitel prý se vymanil z vlivu klerikálního a šel cestou svou.
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Ještě nyní ctí učitele lid, ale ví zároveň, co na něm smí žádati, vlastně, co
musí v zájmu svých dětí od něho chtítí. Tam, kde má se utužiti dítě nejvíce
v mravnosti, kde jeho charakter má se vypěstovati, tam nesmí se nikdy pohrdati
náboženstvím, jako věcí přežilou.
Svět dítě v dobrém neutvrdí, ba naopak, jen silné květy, ze zdravé, kypré
půdy povstalé, nespadají a odolají nátlaku vnějších vlivů.
Kam dospěli Římané, kdyz' náboženstvím pohrdli?
Smutné byly jejich konce. Vzdělancům bylo tehdy právě jako dnes nábo
ženství stanoviskem překonaným. Věřili, důvěřovali pouze v přírodu, ve svoji
»hvěszc, v osud. Úcta božská vzdávána misto bohům císařům, herečkám a ta—
nečnicim. Vyznání »nema'm žádného náboženstvív bylo věcí čestnou pro sofisty
a básníky.
Tehdejší obraz, zdá se, jakoby se přesunul do našeho osvíceného století,
jen to nás odstrašuje, aby nenastaly konce římským podobné.
Či bylo by pak lépe, když by nastala pohroma?
Lid by zase hledal Boha svého, jehož v zlomyslností své opustil a nalezl
by Ho opuštěného v polorozbořených, zpustošených chrámech.
Lidstvo řídí se dle většiny. Neřekne-lí na'm socialni demokrat: »Když mnozí
profesoři škol vysokých, středních, ba již i učitelé škol obecných Boha veřejně
popírají, nevěru hlásají a za to ještě dobře placeni jsou, proč právě já bych měl
ještě míti náboženství?:

Jediné a výlučné božské učení křesťanství jest schopno & způsobilo vy
chovati povahy šlechetné, charaktery vzácné, ušlechtilé a tím bezpečný a zdravý
položiti základ všemu životu společenskému i veřejnému.
Kde počínají se šlechetné povahy vychovávali?
Zajisté ve škole, proto máme třeba hodných katolických učitelů, aby obrodili
(Pokračování .)
opět národ v Ježíši Kristu!
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Úspěchy vídenského spolku kalechetského 127.
Dieccsánníkomité vídeňské pro učeb. osnovu 128.
Nová učební osnova 28.
Nový školní zákon italský 198.
Obrod kalolícko-mírodni strany 142.
Pomůcky k církevním dějinám 148.
Kdy a pročb ijeme se v prsa 144.
Boj proti náboženství 1M.
Škola a náboženství 144.
Názory o národním školství 144.
Po vydání dekretu >Quam singularia l58.
Dopolední hod:ny pro vyučování sv. náboženství
1.59

Návrh učebně osnovy 'pro diecési čcskobuděiovi

ckou159.

Konlerence rakouského cpiskopátu 160.
Konání exhort na středních & národ. školách 176.
Slručný pozdrnv křesťanský 178.
Polstíap
z náboženství
H . školních dílek bez známek
S dětmi bezkoníesními iBl.
První sv. přijímání 192.
Zajímavá ciíry 192.
Mimo to v každém čísle zprávy ze Spolku kate
chetů v král. Českém, v některých číslech zprávy
kroužků katechetských, zprávy jiných spolků
cizích, recense katechetických knih & brožur,
konkursy atd.
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lllustrovaný katechismus. — Obrázky t. zv měsíčních patronů. — Promluva na I., II.::
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Skvěle/"ším vánočním dárkem nemohl mile překvapili katolickou veřejnost
českou vůbec a paedagogicko-katechetické kruhy zvláště vysoce důstojný pan kanovník
dr. Antonín Podlaha, než jako učinil po druhé vydaným

illustrovaným katechismem
nákladem c. k. školního knihoskladu v Praze. — Bylo-li první vydání této knihy
v půllelí kvapně rozebráno, tím spíše lze lo předpověděli o vydání druhém, zdo
konaleném. Cena knihy, o. k. ministerstvem schválené, je nepatrná 1 K 60 hal.,
(poštou 1'80 K). Nepokrylě řadíme ji mezi pomůcky vyučovací prvního řádu a
doufáme, že nyní ipřís'lě uháji svůj primát mezi kalechismy illustrovanými
národů jiných.
Kéž kniha lala razí si cestu k srdci malých i velkých a mluví k nim slovy
láskyplného Učitele: »Pojd'le ke mně všichni . . ..

Obrázky t. zv. měsíčních patronů.
Škola má také vychovávati. To se děje hlavně dvojím způsobem: vštěpo
váním zásad mravních a praktickým cvičením v jednotlivých ctnostech, z nichž
nejdůležitciší jc nábožnost, religio.
Cvičení náboženská nejsou bohudík dosud ze škol vyloučena, ač se ome
zují téměř jen na to, co činiti je povinen každý křesťan, takže o intensivním
cvičení v důležité této ctnosti nemůže býti ani řeči. Ano vidíme, že škola ná
božnost často podrývá, místo abyji pěstovala. Cvičiti jiné ctnosti ve škole nebývá
mnoho příležitostí.
Jedním z prostředků, kterým u dítek ve škole, u členů ve spolcích, ano
také u dospělých lze cvičiti názorně a úspěšně různé ctnosti křesťanské, božské
i mravní, jsou měsíční patronové. Co jsou měsíčnipatron0vé & jak má se cvičení
konati?
Bráti si velikého muže za vzor a následovati ho, bylo vychovávacím zvy—
kem už u pohanů. Verba movent, excmpla trahunt, jest přísloví prastaré. Nám
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ovšem vzorem všech ctností jest Pán Ježiš. Avšak i svatí se k tomu hodi. vždyt
svatí nejsou dle slov Řehoře V., nežli ctnosti Kristovy v tisícerých různých vy
dáních. Uctívajíce svaté, uctíváme Krista, následujíce jich, následujeme Spasitele.
Úcta patronů měsíčních nám dále velmi odpovídá. 0 Kristu může někdo říci:
byl Bůh a člověk. Měl všechny ctnosti nezbytně a lehce. U svatých toho není.
Ti praví nám se sv. Augustinem: hle, mohl ten a onen následovati Krista, proč
bys nemohl ty? Se svatými stojíme ve stejných nebo podobných podmínkách ži
votních, jaké měli, když začínali cestu svatosti. Dále pak nejeden svatý žil v po
měrech jako my, měl boje podobné našim, ctnosti, k nimž my cítíme jakousi
větší náklonnost. I jest nám vzorem zvláště příkladným.
Úcta k měsíčním patronům záleží v tom, že křesťan vyvolí si pro celý měsíc
jednoho ze světců, jichž svátky na tento měsíc připadají a uctívaje ho cvičí se
ve ctnosti, kterou světec zvláště se vyznamenal. V Mariánských Družinách byla
to obvyklá a velmi plodná pobožnost. Členové vytrhovali si cedulky se jménem
světce a průpovídkou, v níž obsažena jeho ctnost. Někdy také dávány obrázky.
V den, na který svátek světcův připadl, šel ten, kdo jej měl, k svátostem, anebo
konal něco jiného, zvláštnějšiho k jeho poctě.
'
Tuto pobožnost obnovuje právě v Družinách P. Žák T. J., a to nádherněji,
nežli jak dříve se konala. Hodí se výborně pro všecky duchovní spolky a také
pro školu. Vydal první serii měsíčních patronů. Reprodukoval obrázky českých
vynikajících umělců — též jeden od Matějky — na křídovém papíře, černé s ba
revným podtiskem. Na každý měsíc připadá světec nebo světice nebo tajemstvi
víry. Na rubu je krátký životopis nebo výklad tajemství. Ve veršičkách obsažena
je ctnost světcova, kterou máme v měsíci cvičiti. Jest to ovšem dosud jen za
čátek. Rozvoj & zdokonalení závisí na tom, nalezne-li podnik pochopení.
Pravili jsme, že tato pobožnost hodí se také pro školu. Vezměme příklad!
Na měsíc listopad vzata za patronku sv. Alžběta Durynská. .lejí svátek jest
dne 19. listopadu. Obrázek je překrásný, výtečně kreslený, živě stinovaný s bledě
růžovým podtiskem. Je od Fr. Urbana s pilíře Vyšehradského c'nrámu. Chéí
umělecké firmy v Trevíru, p. Taschemacher, vida obrázek, zvolal překvapen:
Kann der Mensch zeichnen! Několika rysy je virtuosně nakreslen žal sv. Alžběty,
vyhnané ze zámku, a její odevzdanost do vůle boží. Dítky, které dosahu neštěstí
nechápou, nakresleny s dětskou prostotou, jež dojímá. Jest to krátce umělecké
dílko veliké ceny. Vkus dílek takovými obrázky nezbytně se tříbí. A je toho
třeba. Neříkej nikdo, že dítky mají raději barevnou strakatinu. Právě vychovatel
má tento nevkus potirati. Dnes ve škole předvádějí se dítkám iumělccké antické
nahotiny. Krásnými náboženskými obrázky lze neblahý vliv této převrácenosti
aspoň poněkud napraviti. Mnozí katecheté dali dítkám již tyto měsíční pa
trony, vysvětlili obrázek, naznačili jeho uměleckou cenu a nalezli u dítek netu
šeného porozumění.
Na rubu obrázku sv. Alžběty jest její krátký životopis s některými zajíma
vými črtami. Katecheta poví ovšem o životě sv. Alžběty víc. A poněvadž při
dané verše týkají se jejího utrpení, zmíní se zvláště o bolestných osudech
světice.
Potom řekne dítkám asi toto: Tento obrázek vám dávám. abyste v měsíci
listopadu uctívali sv. Alžbětu, zvláště jeji svátek. Až bude 19. listopad, uctíme
ji společně zběžnou vzpomínkou. Jak jí máte ctíti? Můžete říkati denně nějakou
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modlitbičku k její cti, aby vám byla zvláštní přímluvkyní. Můžete konati i jiné
skutky. Můžete na př. na její svátek přijmouti nejsv. Svátost. Ale zvlášť mate
se podle jejího příkladu cvičíti a starati v ctnosti, která ve verších je obsažena.
Nyní přečte verše nebo dá. je přečísti;
'

Když po dnech slunných, útrap mračna
tvé duše obzor zahalí,
zor upři v sídla nadoblačná,
kde Ježíš sla'vu odhalí
ti krále nebes, kterou získal,
když v bolestech si Otci stýskal.

Dítky se veršům naučí snadno nazpamět. Verše dlužno ovšem vysvětliti.
Jaký jest smysl jejich? Každého stihne tu a tam nějaký bol. 1 má si vzpome
nouti, jak P. Ježíš trpěl. Trpěl oddaně, nebo přijímal útrapy z rukou Otce svého,
věda, že jsou k dobru jeho a lidstva. V nebi tisíceronásobně byl za to odměněn.
Stkví se ve slávě a blaženosti nekonečné. Sv. Alžběta ve svém utrpení myslela
na F. Ježíše trpícího a oslaveného atak obětujíc mu své utrpení, snadno je
snesla; Bůh přičetl jí to k zásluze. Nyní také ona je odměněna. Vy, milé dítky,
máte tedy uctívati sv. Alžbětu tento měsíc hlavně tím, že po příkladu jejím
ochotně malé své útrapy přijmete z ruky boží a trpělivě je nésti budete, obětu—
jíce je Bohu. Uvedou se některé příklady dětských žalostí.
Je, trvám, na bíledni, že jest to pobožnost výborná. Někdy připadne na
měsíc ctnost, která pro dítky velmi se hodí. Každá. se hodí, ale některé. zvlášte
je případná.
Dosud vyšla jedna serie obrázků, po jednom na každý měsíc. Najdou-li
odbyt, aby náklad, který ovšem je značný, se kryl, budou následovali serie další,
vždy s jinými ctnostmi, tak že za pár let byl by výběr značný. Některá třída
trpí nějakou nectností. Katechetovi bude lze potom vybrati si patrona nebo pa
tronku, jejíž ctnost uvedenou nectnost potírá. I může tak snadno chybu ze třídy
odstraniti.
Serie o 12 obrázcích stojí jen 20 h. Snad bylo by lze přiměti dítky, aby
si obrázky koupily. Doporučovalo by se ovšem, aby ty dva halíře byly dobro
volné. Nějakou obět třeba katechetovi přinésti. Obrázky dlužno objednati u P. Fr.
Žáka T. J. u sv. Ignáce v Praze.
Redakce souhlasí s vývody dp. spisovatele a měsíční patrony doporučuje.
V budoucí serii bude rub dle nabytých zkušeností arad ještě vhodněji upraven.

Promluva na I. ned. po Zjevení Páně.
Prof. FRANT. HRADSKÝ.

Spravedlnost, která mezi hlavními ctnostmi se klade na druhé místo, jest

ctnost,jež vede člověka k tomu,aby dával každému,což jeho jest.
Ctnost spravedlnosti zobrazuje se jako postava, jež majic oči zavázané,
v jedné ruce drží meč, v druhé váhy. Zavázané oči značí, že nehledí na osobu
a že nedává se vésti přízní nebo nepřízní, že nezná protekce nebo msty, nýbrž
že ke každému, buď si kdo buď, chová se tak, jak toho zasluhuje. Meč zna
mená, že se nebojí nikoho na světě, at je mocný nebo prostý, vznešený nebo
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nízký, učený nebo neučený, nýbrž že trestá každého, kdo jedná nespravedlivě.
Váhy znamenají. že dává odměnu přísně podle zásluhy, jakoby zásluhu a od
měnu na vážkách odvažovala.
Z toho obrazu již vidíte, že ctnost spravedlnosti je několikeré.
1. Jest spravedlnost. kterou- konati jest představeným. Kronikář Hájek vy
pravuje o králi Václavu 1., že proti kapli P. Marie na Lůži dal vystavěti ná—
kladný dům, aby v něm konali se zemští soudové. Každý, at chudý nebo bo
hatý, mohl zde svou při přednésti, a soudcové byli pod ztrátou hlavy zavázáni
konati přísnou spravedlnost. Sám král sem často přicházel, aby zasedl na stolici
soudcovské. Nikomu nesměl býti vstup k němu zabráněn. Král říkával: »Poně
vadž já toho žádám na Pánu Bohu, aby mne spravedlivě a milostivě soudití
ráčil, tak i já mám spravedlivě a milostivě souditi každého člověka. Též i vy
čiřite, ač chcete-li se pomsty boží i mé uvarovati.c Tak kronikář Hájek. Jakou
chválu vzdává králi Václavu? Že byl spravedlivý, snaže se, aby každý jeho pod
daný došel svého práva, toho, což jeho bylo.
To jest spravedlnost představených ku podřízeným. V čem záleží? V tom,
aby představený rozděloval povinnosti a práva, výhody a závazky, příjmy a vy
dání, přízeň a nepřízeň svou ne libovolně, nýbrž podle postavení,schopností, zá
sluh svých podřízených. Dva žádají o jedno místo. Komu je dá? Tomu kdo je
hezčí, nebo mu víc lichotí, anebo má větší protekci? Zajisté tomu, kdo podle
stáří, schopností, zásluh má na ně větší nároky. Ve státě, v obcí, ve spolcích,
v každé společnosti dlužno konati práce ve prospěch celku, platiti daně a při
spěvky. Jak je rozdělí představení? Dají všecku práci jednomu, snad tomu, kdo
se jim líbí, a druhým nic? Nebo slabému víc a silnému méně? Nebo svým mi
láčkům práce příjemné. ostatním práce obtížné? Ne, ale rozdělí je podle posta
vení, stáří, schopností, zásluh. Vloží daně a příspěvky jen na bedra jedněch a
druhým nevyměří nic? Ne, ale roztřídí je podle majetku nebo jiných všeobecně
uznaných zásad, aby byla rovnost a nikomu nebylo ubližováno. >Kdo přijímá
osoby, činí hříchu, dí apoštol Jakub.
Také vy budete jednou představenými v zemi, obci, úřadě ve škole, v rodině.
Bůh svěří vám část své moci, abyste ji vykonávali jeho jménem. Vaše vláda
bude se mu líbiti a bude úspěšná, budete-li ji vykonávati podle spravedlnosti
právě vyličené.
2. Jiná spravedlnost je ta, která vede všechny členy celku, aby dávali zemi,
státu, obci, národu, co jim po právu náleži. Král, president, sněm jsou též členy
celku. Není národ pro vládu, ale vláda pro národ. Kristus řekl: »Dávejte, co jest
císařovo, císařilc Kdyby se byl ptal Herodes, má-lí též nějaké povinnosti, byl by
mu Pán zajisté řekl: Dávej zemi, co jako král jsi ji povinen! Ovšem mají také
podřízení povinnosti k celku, dítky k rodině, žáci ke škole, měšťané k obci, lid
ke státu. Čeští stavové zvolili si na sněmu Ferdinanda II. za krále, ale když žá
dal pomoci proti Turkům, kteří Evropu ohrožovali, odpírali mu jí, tajně sesnimi
spolčovali, proti pravému panovníkovi se vzbouřili. To bylo hrubé porušení spra
vedlnosti. Proč pod vládou těchže stavů klesla slavná česká universita, že byla
zemi k ostudě? Poněvadž ničemní stavové se o ní nestarali, ano ji o jmění
okrádali. Aby obec mohla osvětové & mravně kvésti, potřebuje chrámů a škol.
Představení jsou povinni o ně se starati, občané poskytovali k tomu prostředky.
Příklad neobyčejné obětavosti dalo Rakousko a nejvíc ovšem země české, v do
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bách napoleonských válek. Všecka tíha jich padla na naše země. Těžko bylo
sehnati vojsko, těžko peníze; často se zdálo, že nelze z obyvatelů dobýti už
ničeho; ale na konec přece zase sehnáno tolik, až hrozný dobyvatel francouzský
byl povalen.
I vy budete míti povinnosti k úřadu, v němž budete působiti, k obci, v níž
budete žili, v zemi, v které bude váš domov, k církvi, které jste vyznavači.
Ctnost spravedlnosti bude na vás žádatí, abyste církvi, králi, obci, úřadu dali, což
jejich jest. To jest pravé vlastenectví. Imnohý pohan vida vlast v nebe
zpečí, obětoval rád a ochotně statky i život, neskrblil, když šlo o úctu bohů,
0 okrasu rodného města, o pokrok obce.
3. Jiné. spravedlnost jest ta, jež provinilce trestá zaslouženým trestem.
Hříchy třeba trestati dle míry jich velikosti a zloby. Kde se přestoupení zákonů
netrestá, nastane zkáza. »Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích bídné čim'národy..
Vrahové krále Portugalského nebyli trestáni, ba nesměli ani stíháni býti. Brzy
přišla revoluce, a co ještě se stane, nezavládne-li spravedlnost, nikdo neví. To
má platnost i v malém. Všude, kde jsou lidé, jsou chyby. Jsou hříchy a chyby
v_obcích, v klášterích, rodinách, všude. Kde se řádně trestají, tam není zle. Ale
běda kde zůstávají bez trestu! Hle Čenstochov, místo od staletí posvátné a všem
drahé! Dnes každý Polák, ba každý křesťan vyslovuje jes hrůzou a zármutkem.
Kdo sečte rodiny, které zahynuly rozvratem, chudobou hanbou proto, že nebylo
zlo trestáno. ch lidé přestanou dbáti spravedlnosti, tam koná ji potom Bůh.
Na Slovácku jsou zříceniny hradu Beckova. Ctibor, pán hradu, měl zami
lovaného psa, jeiž poddaný zranil na noze kamenem. Pan Ctibor tak se rozlítil,
že kázal jej shoditi se skály, na níž hrad stojí, do hlubiny. Marně prosil neštast
ník za smilování, poukazuje na to, že trestje nespravedlivý. Ortel vykonán. I pro
nesl, řitě se do propasti, divokou kletbu proti pánu a volal ho za rok a den
na soud boží.
V té době nebylo nikoho, kdo by bezohledného pána zajeho čin potrestal.
I potrestal ho Bůh. Pan Ctibor rozjařen vínem, ulehl si pod strom abylv obličeji
uštknut hadem. Tvář mu opuchla tak, že pozbyl zraku. Pobíhaje bolestí sem
tam, spadl do hlubiny na témže místě, na kterém právě před rokem a dnem za
hynul odsouzený. Trest boží byl patrný.
Také vám se přihodí, že za poklesky dostane se vám trestu. Přijímejte jej,
nebo činí zadost spravedlnosti a vyrovnává ji. Trest je k vašemu blahu. Moudrý
přijímá kázeň, dí Písmo. Také vy budete jednou jiné spravovali & říditi. Vězte,
že nebudete-ii zlo trestati, mírně sice a s láskou, ale zaslouženě, proviníte se
proti spravedlnosti; uražená spravedlnost se na vás vymstí.
4. Jest ještě jedna spravedlnost. Záleží v tom, aby každý rád a vždy dával
druhému, což jeho jest. Tu myslíme zvláště na vzájemný poměr lidí mezi sebou
při koupi a prodeji, najímání a pronajímání, při půjčce a navrácení. Týká se
také jiných statků, všeho, co člověk člověku má. přáti a dávati, aby zachována
byla dokonalá. rovnost mezi právem a povinností. Hned si o této spravedl
nosti učiníte správný pojem, když vám řeknu, že se jí protiví krádež a vše, co
nějakým způsobem ke krádeži náleží.
Této ctnosti jest nám ustavičně potřebí. Máji míti pán, aby nedával menší
mzdy, nežli se sluší, dělník, aby pána nešidil lenivostí,prodavač, aby tovaru ne
přecenil, kupec, aby prodavače neutiskoval; krátce každý. Vypůjčíš si od přítele
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nepatrnou věc. Řckncš: vždyť na ní nezáleží, přítel ji nepotřebuje. má podob
ných mnoho. Pravda, věc jest nepatrná, nevrátíš-li jí, máš hřích nepatrný, snad
i žádný; ale nepatrnou věcí není ctnost spravedlnosti. Chceš-li v té se skvíti
i nepatrnou věc vrátíš. Ctnost nezáleží ve velikosti věci, ale v útlosti tvého svě
domí, s kterou dbáš práv a majetku jiných. —
Tak jsem vysvětloval, co spravedlnost je, a vy jste pocítili zajisté pravdu
slova Aristotelova. že nad denici zasluhuje úcty a podivu. (Eth. c 5).
Chápete, že spravedlnost je základ, zdravého veřejného i soukromého života.
Opatrnost je světlo, ale spravedlnost uhelný kámen, na němž vše spočívá. Uvedl
jsem čtveru spravedlnost, ale rozumí se, že tojsou čtyři ratolesti jednoho kmene;
ctnost spravedlnost jest jedna. Vlohu k nadpřirozené spravedlnosti dal vám Bůh
na křtu. Rozmnožujte si ji modlitbou, rozvíjejte si jí cvičením. A kdyby svět se
shroutíl, nic vám nemůže ublížiti. dáváte-li Bohu co božího jest, císaři, což jest
císařovo, církvi,cojest církve, každému, co jest jeho. Vznešená ctnostspravedlnosti
veď vás životem! Půjdete jako vítězí se zářivou hvězdou na. čele, i brány nebes
před vámi se otevrou. Amen.

Promluva na II. neděli po Zjevení Páně.
Prof. VLADIMÍR HORNOV.

Dí matka jeho k služebníkům: ,Cožkoli vám řekne,
učiňtel' (Jan 2, 4.)

Srdečná radost a upřímné veselí naplňovalo síň svatební, kde Kristus byl
hostem. Přišel nedostatek, stín chudoby padl na cestu těch, jímž všichni přítomní
ze srdce přáli štěstí a blaha pro všechny dni života. Kristus byl však uprostřed
nich. Stín zmizel, jako když slunce do mráčku rozesvítí se teplým svým pa
prskem. —

Kde Pán Ježíš přebývá, tam ješt světlo, štěstí, radost. kterých ani dočasné
chmury života porušiti nemohou.
A čím nabýváme té milosti, aby Kristus byl hostem naší duše, aby ítehdá,
kdy chmury zatemní obzor dnů našich, světlem přítomnosti své osvěcoval cesty
našeho života? Odpověď k tomu jest ve slovech jeho matky: »Cožkoliv vám
řekne, učiňtelc Živí buďme dlc slov Kristových — a Kristus bude hostem naší
duše. Jen spravedlivý jest opravdu šťasten. V duši člověka, kde usídlil se hřích,
nemůže býti pravého štěstí 9. pokoje. “Připadá mi, jako ubožák vězněný na ga
lejích, jenž při práci, v odpočinku i ve chvilkových radostech vleče za sebou
těžké okovy, jež připomínají mu jeho bídu. Hříoh nešťastným činí člověka.
1. Hřešícímu Kainovi řekl Bůh: »Co jsi učinil.?c Tři slova jen, ale v nich
obsaženo mnoho! Bolest mluví jen krátkými slovy.
»Co jsi učinili“ Tak hlas Boží mluvíkčlověku po těžkém pádu.Aco praví svě—
domí? »Ztratil jsem Světlo lásky boží, klid duše,mravnísvobodulc -—-Azač jsem je
vydal? — Chvějeme se nevolí, když vidíme Jidáše vstupovati do velerady, když
slyšíme jeho slova' »Co mi dále?: — A přec jak podobné okolnosti, když duše
vstupuje do synagogy mravní bídy, kde na stolicích zasedla žádost těla, žádost
očí a pýcha života — a s ní pomocníci její. »Co mi dále ajá vám ho nudím?
——praví duše k nim. Člověk cítí, jak stud žene se mu ve tvář v tomto shro

Ročník KW.

k'ATECHETSKÝ VĚSTNÍK

sim.

i.

máždění mravní bídy, za jejíž peníz krve zaprodati chce královský diadém duše:
čistotu svědomí, mravní svoji svobodu. — Ale zrada již dokonána.
Shromáždění zla žádalo nejkrásnější ozdobu duše, něžný květ čistoty — a
duše přivolila; žádalo slzy rodičů, kletby bratří, vlastní budoucnost — a duše
bez zachvění dala vše. Celé to shromáždění bídy, lži a hříchu žádalo nevol
nictví duše plné, bezpodmíněné, bez ohledu na Boha, na lidi, na věčnost — a
duše Kristem k svobodě synů božích vyvýšená vzala dobrovolně na sebe jho
potupné. »Člověk stává se služebníkem toho, kdo jej překonala praví sv. Petr. Duše
která měla kralovati, padla pode jho služebnosti.
2. Jak působí na duši citlivou pokoření císaře Valeriána, jenž padl do zajetí
barbarského despoty Sapora! Tyran kyne, Valerian kleká; tyran poroučí, císař
schyluje ramena své. a jest podnožím barbarovi, který po ramenech jeho, ozdo
bených císařským purpurem světovládne'ho Říma, vstupuje na svůj vítězný vůz.
— Horší potupy účasten jest křesťan, schylující se dobrovolně vpodnoží svých
tyranisujících vášní a náruživostí. Jeho vášeň mu praví: »Jdi!- — a jde. »Učiň
to!: — a učiní. — Poroučí mu lest, podlost. lež, — on schyluje přímost a po
ctivost duše své, poroučí mu mravní sebesnížení a ten který měl hleděti knebi,
klesá v prach — a zlo přes jeho schýlenou porobenou šíji vstupuje na svůj
vítězný vůz. A nešťastný nevolník vlcče pouta svá; úpí pod nimi, cítí jejich po
nižující, zahanbující tlak a přece je vleče.
3. A což horšího jest: v tom bědném stavu duše i jeho nejlepší přítel,
který dříve ho těšil, chválil, povzbuzoval, stal se mu úhlavním protivníkem!
Jest to jeho svědomí! Ono bylo svědkem — a po hříchu stává se žalobníkem,
soudcem a mstitelem. Jako svědek ho obviňuje, jako soudce soudí a jako
mstitel trýzní.
Úchvatný jest obraz našeho českého umělce (Lišky), který mohutnými rysy
zobrazuje rozervané, nešťastné nitro prvního pronásledovatclc křesťanů. Název
obrazu toho: »Neronovi zjevují se jeho oběti.< Zničen hlasem probouzejícího se
svědomí, zděšen hrůzou činů svých, klesá imperator v podnoží hasnoucích po
chodní. V duši jeho valí se noc, temná noc výčitek probuzeného svědomí, z níž
vystupují vzpomínky jako svědkové kráčející před soud, srukou pevně semknu.
tou, aby nemohly býti podplaceny. —
V duši, v níž hřích vtiskl kleté znamení hrůzovlády, nemůže býti pokoje
a štěstí; každá radost, každá chvíle ztrpčena vzpomínkami minulosti, která není
usmířena.
A neprobudilo se snad svědomí po činu, kterým prohřešil se člověk těžce
proti Bohu, proti povinnostem svatým a nezrušitelným k sobě, k bližnímu? Nebyl
by člověk člověkem, kdyby prost byl hlasu jeho. Někdo však hlas ten umlčí!
Veliký světec a filosof sv. Augustin praví: »Jak ubohý jsi, pokud hlas ten zna
menáš; ale jak nekonečně politování hodný, jestliže více ho neznamenášl Mravní
bezcitnost, utlumené svědomí, připomínají slova Páně: »Zanechá se vám dům
'uáš pustýlc — Mrtvé ticho před úderem hodiny dvanácté! —
4. Táži se, co by mělo takového z této mravní bczcitnosti probudili? Jediné
snad, kdyby s upřímnou a jasnou myslí uvažoval: Jak hřích protiví se svatosti
Boha, který nás stvořil a jak v odporu jest s důstojností člověka, ku které nás
vyvýšíl! Pán Ježíš snášel mnoho urážek, jimiž zlehčovali fariseové a zákoníci
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jeho božské posláni, ale domnění, že by hříchu mohl býti podroben, vyvrátil
rozhodnými slovy: »Kdo z vás mne může viniti z hříchu ?. —
Všechna přikázání a nauky, neskonalá láska a milosti evangelia směřují
k tomu, aby v srdci lidském vzbudily odpor k mravnímu zlu, aby ukázaly, vjakém
odporu stojí hřích proti svatosti a spravedlnosti boží. A zdaž ivšechny svátosti,
všechny modlitby nesměřujík tomu, aby v duši naší roznícena bylaláskakdobru
a ctnosti a vzbuzen odpor, naprostý odpor ke zlu. Denně modlíme se k Otci
světel: »Odpusť nám naše viny! — Neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od
zlého: — & modlitba ta jako čistá peruť anděla povznáší duši k Tomu »v němž
temností není žádných: — ke zdroji pravdy, dobra a krásna.

'“

A jediné slovo lze jen vysloviti, aby zachvělo duší vericí. A slovo to jest:
Kalvárie! »Raněn pro nepravosti naše, a potřen pro hříchy naše a zsínaloslí jeho
uzdravení ísmeh — Tajemství vykoupení — tajemství kříže, jež dle slov Páně
objeví se na nebi v den poslední, o němž vyznáváme v apoštolském symbolu:
»Přijde soudit živých i mrtvýchla —
M. j. Hřích tedy zbavuje nás světla lásky Boží, zbavuje nás mravní svo

body, vrhá nás v nedůstojné nevolnictví mravního zla, nepokojem naplňuje duši,
svědomí. Tím však nevystihl jsem všech důsledků, jimiž cesta hříchu již zde na
světě jest provázena. Co důsledků neblahých a často nenapravitelných jde za.
hříchy mládí, z nichž na místě prvním: pýcha a z ní plynoucí svévolné porušo
vání úcty a lásky k Bohu, rodičům, učitelům; na druhém místě: mravní po
kleslost, která v hrob zkázy proměnivši duši vlastní. neostýchá se rukou svato
krádežnou, řečmi pustými dotýkati se duší čistých, jež chrámy jsou Ducha sv.;
na místě třetím: lenost, která zanedbávajíe povinnosti stavu, jest rzí zachvacující
a ničící celou povahu. V pravdě na stromě hříchu vyrůstá ovoce, jež otravuje
svého pěstitele.
»Co řekne vám, to učiňtelc pravila matka Spasitelova. — Řid'me se dle slov
těch 9. pak i v duši naší uhostí se radost a štěstí trvalé, vyplývající z poctivého
konání povinností k Bohu, k sobě a k těm, kteří nám a srdci našemu po Bohu
jsou nejbližší. Amen.

Promluva na III. neb IV. neděli po Zjevení Páně.
Napsal FRT. HRADSKÝ.

Spravedlnost je vzácná.
Vzácná jest ctnost spravedlnosti. Ipohanéji ctili. Plato, chtěje svému učiteli
postaviti nesmrtelný pomník, ozdobil jej spravedlností. Sokrates měl vypití číši
jedu. Jeho přítel Kriton chtěl mu dopomoci k útěku. Odsouzený odmítl. Plato
klade mu do úst asi tato slova: Zákony mají za spravedlivé, abych umřel. Já
slíbil jim poslušnost. Co by mi řekly, kdybych se jim vyhnul? Řekly by mi:
Sokrate, ty se nám zpronevěřuješ, ty, který jsi nás hájil, ty, který jsi učil, že
zákonů třeba poslouchali ? A mohly by mne, pokračuje mudrc, zákony onoho života,
bratři zákonů pozemských, přátelsky přijmouti? Srovnejte Sokrata, který jsa ne
vinen, nevyhnul se smrtí útěkem, s Košutem, který způsobil revoluci v Uhrách
a který, když prohrál, utekl, zanechav vlast osudu a vehnav tisíce v trest smrti.
Sokrates byl pohan, i není divu, že měl některé velké chyby. Ale proč přes své

Řečník xív.

kAj—Ecng'rsxý vás-mix

Strana 9.

poklesky svět ho chválí a se mu podivuje? Ctnost spravedlnosti zdobila jej vy
níkající měrou!
A chcete příklad z dějin římských? Císař Trajan odepnul prý jednou před
obličejem lidu meč od svého boku a podal jej prefektu města Říma řka: >Vezmi
tento meč a užívej ho, budu-li spravedlivě vládnouti, pro mě; pakli nespraved
livě, užij ho proti mně!-'
_
Vzácna jest spravedlnost. Štítný užívá místo slova vctnostc slova »šlechet
nost—.Spravedlnost je v pravdě-šlechetností, Jen" vznešená a šlechetna duše do
vede býti spravedliva, spravedliva na trůně, v úřadě, obci, rodině, k jiným, spra
vedlíva vždy a všude.
Písmo sv. chválí spravedlnost a povzbuzuje k ní. Představené napomíná,
aby byli spravcdlivi. Praví k nim: »Slyšte, králové, a rozumějte; učte se soud
cove' všech končin země . . . !( (Moudr. 6, 2 n.). Čemu se mají učiti? »Spravedl

nostilc A hned jim hrozí, že nebudou-li soudili spravedlivě, sami souzeni budou
přísným trestem, řkouc, že nejtvrdší soud stihne ty, kteří představeni jsouce,
jsou nespravedliví. Jindy napomíná k spravedlnosti »podřízene'u. »Dávejte, co jest
císařovo, císařů dí Kristus (Mat. 22, 21). A sv. Pavel píše: »Každá duše moc
nostem vyšším poddána buď, neboť není. mocnosti leč od Boha. .. Dávejte
ledy všem, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu
bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest: (Řím 13, l). Trestající spravedl
nosti učí, když chválí otce, jenž nešetří metly a vypravuje o zkáze domu He
liho, který ji zavinil hříšnou slabostí ke svým synům. Vzájemnou nespravedlnost
mezi lidmi odsuzuje, když dí: Falešná váha ohavnosti jest Hospodinu, ale zá
važí pravé jest vůle jeho. (Přísl. 11, I.) A opět: Váha Spravedlivá a rovná ať
jsou závaží, spravedlivý korec a spravedlivý žejdlík (3 Moj. 19, 31).
Spravedlnost chválí také sv. Otcové. Sv. Ambrož krásně líčí dílo Mojžíšovo,
které jako vůdce lidu israelského podnikl, aby vyvedl svůj národ ze zajetí egyptského.
A dodává nadšeně: Veliký jest lesk spravedlnosti, ona společnost lidskou udržuje
a povznáší. Sv. Tomáš ji chválí, ježto nezvelebuie jen toho, kdo jest jí pilen
ale také jiným jest užítcčna. Sv. Augustin píše asi takto: Hle stařec! Není na
něm krásy. Stáří a neduhy vzaly mu vše, co se nám na lidech zevně líbí. A přec
je etěn a milován. Říkají o něm: muž spravedlivý! Celý život miloval spravedl
nost, a tato ctnost ozdobila duši jeho krásou, které oči sice nevidí, ale každý se
jí koří.

Ptáte se snad, proč spravedlnost je pro život tak užitečna? Dávám za od
pověď, jen dva důvody: zvyšuje národ a zjednává šťastný pokoj.
Zvyšuje národ. V zemi, kde vládne spravedlnost, je mír, kvetou vědy, roz—
víjejí se síly lidu, rosle blahobyt. Není-li však v ní spravedlnosti? Sv. Augustin,
užívaje výroku pohanského mudrce, praví, že společnost, v které vládne nespra
vedlnost, mění se v lupičskou bandu. Co v ní rozhoduje? Pěstní právo, vášeň,
předsudky, podvod, lest. Tam není jistoty majetku, cti, osobní svobody, tam ne—
věří bratr bratru. Může taková země zkvétati? Není možná. Hynul národ český
v době, kdy jediným právem byl okovaný palcát Táboritů. Hynula Francie ve
velké revoluci, kdy libovůle několika krvežíznivců zabírala statky, vyháněla ze
země a vraždila guillotinou. l—lynou Slováci v Uhrách a Poláci v Poznani, kde
nejmenší projev lásky k národu a jeho řeči se trestá pokutami, žalářem, zabí
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ráním majetku. Hynou národové balkanští, vydaní zvůli tureckých barbarů.
A nezasadilo si Německo rány v tak zvaném kulturním boji za Bismarka, ne
hubí se Francie opět pronásledováním řeholníků? Odkud ty bědy? Spravedlnost
jest šlapána nohama.
Spravedlnost dává šťastný mír a pokoj. Prorok Isaíáš praví: »Účinek spra
vedlnosti je pokoi.- A žnlmista dí poeticky: Spravedlnost a pokoj políbíly se.:
Chce říci: Spravedlnost a pokoj jsou jako sestra a bratr, jako upřímní dva
přátelé; kde jeden tam druhý. Sv. Augustin praví, že pokoj a spokojenost jest
dobro tak veliké, že mezi pomíjejícími věcmi pozemskými není přijemnějšího a
žádoucnějšího. A opět dí: Jdi a zeptej se národů, chtěji-li pokoj? Všichni odpo
vědí: >Ano, chceme jej, žádáme si ho. A pravdu dí. Co máš z moci, nejsi-lí
spokojen? Co z bohatství, hryze-lí tě červ nepokoje? Co z roz-koše, neznáš-lí
spokojenosti? A jdi světem a zpytuj , kde jest pramen mnohých nepokojů, nářků,
hněvů, bolů? Jest jim velmi často porušení spravedlnosti, skutečné nebo domnělé.
Tarn úředník chvěje se rozčilenim. Proč? Byl nespravedlivě pominul. Tam na
řiká řemeslník nebo obchodnik. Proč? Nespravedlivě přišel o majetek. Tam souží
se dívka nebo žena? Proč? Nespravedlivě byla poskvměna jich čest. Tam po
zvedá se syn proti otci. Proč? Vidí se nespravedlivě skrácen. Tam bouří se celý
národ. Proč? Nemůže snésti nespravedlivé vlády. Nespravedlnost ničí klid duše,
spravedlnost jej dává. Myslete na rodinu, kde otec je spravedlivý k dětem a kde
dítky dávají otci. což jeho jestša sobě navzájemjv ničem nekřívdi. Zdaliž tam není
malý ráj! Myslete na obec, kde představení spravedlivě všecko řídí a přestupky
energicky trestají, kde všichni věrně pracujík obecnému dobru, kde není krádeže,
podvodu, klamu, nepoctivosti, urážek, kde každý dává každému, což jeho
jest. Zdaliž nebude tam mír a pokoj a štěstí? Nebyly u nás za Karla IV. takové
ideálně krásné poměry? Byly. A proč? Vládla dokonalá spravedlnost. Chcete
i vy býti šťastni? Buďte spravedlivi!
Ptáte se: Kterak dospěje člověk k této krásné ctnosti? Svatí spisovatelé
uvádějí tři prostředky: modlitbu, lásku k věcem vyšším a věrnost v malém.
Modlitba. »Spravedlnost je nadpřirozené ctnost. Modli se za ni, a Bůh ti ji
rozmnoží.
Láska k věcem vyšším. Nejvíce nespravedlnosti páší lidé z nezřízené touhy
po věcech časných. Dokud Jidáš chodil s P. Ježíšem z pohnutek vyšších, byl
dobrým učedníkem jako ostatní apoštolové. Když láska k měšci, jejž opatroval,
nezřízeně v něm vzrostla, stal se zlodějcm a pak zrádcem svého mistra. Pěstujte
v sobě stále snahu a lásku k vyšším statkům, zvláště statkům duchovním a po
rostete v spravedlnosti.
'
Věrnost v malém. >Kdo pohrdá malými věcmi, pomalu zahyne,- praví sv.
Duch (Sir. 19, 1). Věrnosti v malém vypěstíte si útlé svědomí, nejkrásnější ozdobu
člověka. Volej denně večer svého anděla strážce za svědka a předlož mu v bed
livém zpytování svědomí všecky myšlenky a skutky své a ptej se ho, jednal-lis
správně. Jsa spravedlivý v každém slově, v každé práci, v každé tužbě, budeš
spravedlivým jednou i ve velkém, nebo svědomí. jež v malém se ozývá, ozve se
tím více ve velkém. 0 sv. Medardu, jenž byl chud se vypravuje, že mu zloděj
ukradl kravičku. Světec modlil se: :Bože, naprav hříšníka, obrat srdce jeho,
dej mu milost kajícnostíl< Více při tom myslil na duši zlodějovu, nežli na svůj
statek. Kravička měla zvonec na šíji. Když ji zloděj odváděl. počal zvonec zvoniti
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& zvonil ustavičně. At dělal nepoctivec co dělal, zvonec zvonil. Z toho pojala ho
taková hrůza, že ještě týž den navrátil nespravedlivý majetek. Mějte útlé svědomí!
Útlé svědomí jest jako zvonec, který při nejmenší nespravedlnosti zvoní a nedá
se umlčeti.
Vzácná jest ctnost spravedlnost. Pohané znali její cenu, sv. Písmo a sv.
Otcové ji velebí, pro blaho jednotlivce a národa jest veledůležité. Pěstujle si
spravedlnost! Snad mi řeknete: Co znamenám já! Co je jeden spravedlivý mezi
stem nespravedlivých? Každý ho ošidi. Odpovídám: Tak nesmite mluvili. P. Ježíš
stal se obětí nespravedlnosti a co tím ztratil? Nic, ale získal světu spasení, sobě
věčnou slávu. Jeho příklad ozařuje jako slunce celý svět. Tak jediný poctivec
může býti požehnánim škole, rodině, obci, zemi. Tisícové na něm se vzdělají,
aniž on o tom snad ví. A není s ním Bůh? Neraduje se z něho? Raduje, ano
více, ctí ho. Uvažte! Bůh ho ctí.
Před Napoleonem stojí papež Pius, ctihodný kmet. Císař ho k sobě vylákal.
Chytrý tyran sv. Otci lichotí, slibuje hory doly, maluje zlaté zámky. Chce ho
pohnouti k nespravedlnosti, kterou by získal císařův lesk. Papež prohlédaje dobře
licoměrníka, odpověděl jediné slovo: »komediantelc Císař vyskočil. Jako had
zasyčel vztekem. Na šediny sv. Otce sype se hromobiti vyhrůžek, jež císař po té
z části také krutě splnil. Pius zůstává kliden a odpovídá opět slovem : »tragediantelc
Větším nežli slavný dobyvatel světa u Jeny nebo u Slavkova byl tehdáž sv. Otec,
ač bezmocný ve své spravedlnosti a poctivosti. A na konec zvítězil, Napoleon
padl, uvedl Francii do zkázy, kterou ještě dnes trpí; papežství trvá dosud. Spravedl
nost je věčna.
Buďte spravedlivil Aťvás stihne cokoliv v životě, spravedlivi jsouce nemusíte
se báti; ani svět ani peklo vás nepřemůže. Budete jako dub,“ jako skála, nebo
spravedlivý Bůh bude s vámi. Za hrobem dá vám pak korunu věčné spravedl
nosti. Amen.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

JAN PTÁČEK, relerent.

(Pokračování)

O druhém přikázání Božím.
»Neuezmešjména Božího nadarmo.
Ve druhém přikázání zapovídá. Bůh jméno Boží a jiná svatá jména zne
uctívali.
Proti tomu hřeší:
l. kdo bere jméno Boží nadarmo,
2. kdo kleje,
3. kdo o Bohu & svatých věcech potupně mluví,
4. kdo hříšně přísahá a
5. kdo slib Bohu učiněný ruší.
Svatý Pavel píše: >Svčdek jest 'mi Bůh, že bez přestání činím zmínku o vás.

Přísahá. kdo Boha za svědka. bere, že mluví pravdu nebo že splní, co
slibuje.
Hříšné přísahá: 1. kdo při přísaze lže.
Nepřátelé svatého Pavla se zapřísahali, že jej zabijí.
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2. kdo přísahá, že něco zlého učiní.
Taková přísaha neváže a nového hříchu by se dopustil, kdo by ji splnil.
Esau bez potřeby přísahou se zavázal, že prodá prvorozenství za trochu čočovicc.

3. kdo přísahá bez potřeby.
Hřeší také, kdo neplní, k čemu se přísahou zavázal.

Křivá přísaha je velmi těžkým hříchem, neboť křivopřísežník:
1. dovolává se Boha za svědka své lži,
Přijde zlořečení do domu . . . toho, jenž přísaha' skrze jméno mé lživě a přebývati bude upro
střed domu jeho a stráví jej. (Zach. 5. 4.)

2. svolává na sebe kletbu Boží,
3. ničí mezi lidmi všechnu důvěru.
Proto i světské úřady křivou přísahu jmenují zločinem a trestají ji těžkým žalářem. Křivo
přísežnika trestá Bůh často již na tomto světe.
Jakub na útěku před Ezauem slibuje Bohu za šťastný návrat desátek ze všech věcí, jichž nabude.

Bohu činí slib, kdo Bohu dobrovolně slibuje, že učiní něco dobrého.
>Slíbil-lis co Hosdodinu, neprodlévej to splnitilc
»Mnohem lépe jest neslibovatí, než po slibu, co připovědčno, nesplniti.: (Kaz. 5, 3, L.)
Pouhé předsevzetí není ještě slibem.
Starodávná píseň zní: Blahoslavená Panno, Matko milosti,
nedej v hříších umříti bez lítosti!
Poslední ať jsou slova mil
Ježíš, Josef, Manal
Naučení: Následuj zbožných předků v uctívání jména Božího & nezapomínej na křestanské po
zdravy, kterých oni užívali: >Pochválen buď Ježíš Kristus:; >S Pánem Bohemc; >Pomáhej Pán Bůh;
>Pozdrav Pán Bůhc — »chž to Pán Bůh-. Vykonej je vždy náležitě! Neklej a nedušuj sel

0 třetím přikázání Božím.
'Pomm', abys den sváteční světů!
Ve třetím přikázání Bůh poroučí, abychom světili neděli jako den sváteční.
Neděle nazývá se také den Páně.

Neděli SVětíme, protože Pán Ježíš v neděli vstal z mrtvých av neděli seslal
Ducha svatého.

Neděli světíme: 1. slyšíme-li pobožně celou mši svatou,
2. odpočíváme-li od služebných prací a
3. konáme-li dobré skutky.
Služebné práce jsou na př. práce řemeslnické, polní, tovární a jiné. Dobré
skutky, které v neděli konati máme jsou na př.: slyšeti kázání, přijímali hodně
svátosti, jíti na odpolední pobožnosti, čísti nábožné knihy, navštiviti nemocné aj.
Slušné zábavy v neděli jsou dovoleny.
Proti třetímu přikázání hřeší:
!. kdo v neděli vlastní vinou buď celou mši svatou pobožně neslyší
neb značnou její část vynechá,
2. kdo v neděli bez nutné potřeby služebně práce koně. a
3. kdo v neděli súčastní se neslušných zábav.
Kdo v neděli vlastní vinou buď celé mši svaté pobožně neslyší neb
značnou její část vynechá, těžce hřeší.
Naučení:Odpočiň sobě v neděli od práce, kterou konáš všedního dne; jdi
na mši svatou do chrámu Páně a hled“si vyprositi na Bohu požehnání k dílu
svému, neboť věz, že »bez Božího požehnání, marné naše namáhání-.
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0 čtvrtém přikázání Božím.
»Cti olee svého a matku svou, alzvs dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi..
Ve čtvrtém přikázání Bůh poroučí. aby děti rodiče své ctily, milovaly & jich
poslouchaly.
Děti mají rodiče své ctiti, miiovati a jich poslouchali, nebot rodiče Boha
zde na zemi zastupují a po Bohu jim nejvíce dobrého prokazují.
Písmo svaté důtklívč napominá děti k úctě rodičů slovy: .v skutku a řeči i ve vší trpělivosti
cti otce svéhoh (Str. 3. O.) — Josef, nejvyšší úředník královský v Egyptě, spěchal vstříc otci svému
Jakubovi, prostému pastýři.

Děti své rodiče ctí, když si jich jako zástupců
uctivě chovají.

Božích váží a k nim se

Synu, ujmí sc stáří otce svého a nazarmucuj ho v životěl (Sir. 3, M.) Josel vzkázal otci svému:
»Bůh učinil mne pánem celé země egyptské; přijď ke mně a neprodlévej! Bydleti budeš v nejkrásnější
krajině země blízko mne se všemi svými. Tam tebe budu živili, nebot hlad bude trvali ještě pět let..
—Chuda Ruth opustila kvůli Noemi svou vlast, šla s ní do Betléma a tam ji prací rukou svých živila.

Děti milují své rodiče, když jim vše dobré přejí a chováním svým radost
působí; když v potřebách jejich je podporují & za ně se modlí
Svatý Pavel napsal: »Synové (a dcery) poslouchejte rodičů svých, nebo to je libé Pánulc
(Kolos. 3, 203 — Mladý Tobiáš vydal se na rozkaz otcův ochotně na nebezpečnou cestu do daleké
cizrny, pro půjčené peníze.

Děti rodičů svých poslouchají, když ochotně činí, co jim rodiče přikazují
nebo radí.
Vzorem dětinné úcty a poslušnosti jest Pán Ježíš. Po všechen život svůj byl svých rodičů
poslušen, každé jejich přání plnil a ještě na kříži na svou matku Pannu Marii pamatoval.

“Proti čtvrtému přikázání hřeší děti, které:
]. ke svým rodičům hrubě a vzdorovitě se chovají,
2. jim něco zlého přejí nebo i činí,

3. jich poslouchají nerady nebo vůbec neposlouchají.
Hřeší také, kdo svými rodiči pohrdají, za. ně se stydí, v potřebách jc opouštějí. chováním svým
zarmucují a za ně se nemodlí.
Joseta egyptského, Ruth a mladého Tobiáše odměnil Bůh již zde na zemi štěstím &_dlouhým
životem. —

Zdárným dětem slíbil Bůh, že budou dlouho živi a dobře se jim povede
na zemi.
Ve Starém Zákoně přikázal Bůh: »Ma-li kdo syna zpurného . . . přivede ho ke starším města
a řekne k nim: Syn náš tento zpurný jest, na napomínání naše nic nedbá . . . . tehdy kamením uhází
jej lid města a umře. 5. Mjž. 21, iB.—21.— Nezdárne' syny Heli-ovy a zpurného syna Absolom. po
trestal Bůh předčasnou smrtí.

Nezdárné dětí trestá Bůh často již zde na zemi.
Sv. Pavel napsal: >Každá duše moenostem vyšším poddána bud'la Řím 13, 7—?.

Máme poslouchali nejen svých rodičů, nýbrž i představených.
Představení jsou: pěstouni, poručníci, učitelé; mistři a hospodáři; duchovní
i světská vrchnost.
Když vclcrada židovská zakazovala apoštolům kázati o Ježíši Kristu & hrozila jim tresty,
odpověděli apoštolové: »Více sluší poslouchati Boha, než lídí.< Skutk. ap. 5. 29.

Svých rodičů & představených
hříšného.

nesmíme poslechnouti, nařizují-li nám něco
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>Před šedivou hlavou povstařt a ctí osobu staréholc 3 Mojž. 19. 32.

Ve čtvrtém přikázání Bůh také poroučí, abychom ctili staré lidi.
Naučení: Chceš, aby se ti dobře vedlo na zemi? Buď uctivý ke svým rodičům, poslouchej jich
a modlí se za něl Věř, že požehnání otcovo utvrzuje domy synů, zlořečení matčino z kořene vy
vrací za'klady. (Sir. 3, II.)

Výstava katechetické v Č. Budějovicích.
Releruje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol v Kardašově Řečicí.

(Pokračování)

Katechismus
u nás — v jiných dobách — v jiných zemích.
(s dodatkem o vzorných katechesich dra Tomka, exhortach od P. Worla a o používání křídy ve škole).

V minulém ročníku uvedlijsme to, co mohla opatřiti škola, anebo katecheta,
v dalším pojednám o pomůckách, jež jsou dítěti snadno po ruce a to jest:
katechismus.
. Malý katechismus Slováků jest chloubou a vzorem; jejich kraslíce, kroj a
katechismus poutal pozornost zvláště duchovních návštěvníků výstavy nejvíce.
Velký katechismus nejlepši (bez illustrací) podávají ve škole praktičtí mís
síonáři američtí. Americký katechismu Faerbro'va (pro smíšené školy je jedna
stránka česká, druhá vedle anglická) exemplář německoanglický poslal jsem před
lety Correspondenzblattu, přijaličlánek a radovali sc; bratři Píchlerové dle Faerbra
vydali nejlepší dnes katechese, ale zavésti česko-německý katechismus do smí
šených osad po způsobu americkém, chauvínismus rakouský brání.
Za nejlepší malý katechismus jak uvedeno jest uznán římsko-katolický

slovácký:Katechismus
z Bíblíe pre druhů

pre počiatočnikov

triedu

Gálí, Zílinský děkan & katecheta.

l'udových

s krátkym výfahom

škol. Z maďarskéhopreložitJozef

Nákladem spolku sv. Štefana v Budapešti. (A Szent

Istva'n-Térsulat Budapest, VIII. Cena 40 halierov. Zapůjčil do výstavy
farář v Ratajích u Bechyně.

Ježíš Kr. odevzdal své učení Utěšitelí.

dp. M. Mareš,

Duchu svatému a tim trvale na

značil ráz celé hodiny — že má býti dle přání mílostívého Ježíše — milosti

darem Utěšitele— tedy »jho sladké a břímě lehké.: — Krátce, jasně
rozum rád slyší, vůle ráda plní, pamět lehko uchová, — člověk se bude dle
náboženství v katechismu čteného rád řídit, nežádá-lí se jen mnoho; dlouhé věty
zapomene, pravda nejasná málo mu bude svítit na cestu ku blaženosti zde i po smrti
jako světlo nejasné.

Praktický

Američan

odstranil četné vady naších evropských učebnic

a učí vskutku krátce a jasně. Srovnejme články téhož náboženství dle obou
knih a naplnění budeme radostí, že církev katolická tuto podává to, čemu u nás
učí temně, široce a dlouze v 877 odpovědích; v Americe bojuje proti nevěře —
moderněji, rychlopalně methodou ve 486 odp. a mimo to učí již také o \; olbá c h,

o stavbě kostela, vydržování si kněze aj.

Komise pracující na úpravě nového katechismu rychle síce pokračuje na
stavbě kostry i jejich, detailů a přiznává, že vítáni jsou jí íjíní praktičtí katecheté
jako spolupracovníci. — Faerbrů'v katechismus americký sloužil za základ bratřím
Pichlerům při jejich chvalnych katechcsích, týž katechismus však doporučoval
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vdp. kanovník vyšehradský Vaněček již dávno před vydáním nynějšího rakous.
katechismu. Franclouo knihkupectví objednalo již značný počet výtisků Faerbrova
katechismu (česko-angl, vydání). Komise katechismová dbá bedlivě praktičností
a lehkosti, jakou vyniká právé zmíněný amer. katechismus. — Mezi katechismy,
jež má katechismová komise po ruce, je i katechismus Faerbrův. (Pozn. red.)
Nejkratší katechismus: ]. Otčenáš, 2. Zdrávas, 3. Věřím v Boha, 4. De
satero, 5. AnděleBoží, 6. Zdrávas Královno, 7. Za duše v očistci — denně si
opakuje dobrý křesťan.
(Pokročováni.)

Z praxe a různé.
Pozvání ku valné hromadě Spolku
katechetů v království Českém, jež se
konati bude v pátek dne 6. ledna 1911 o
2. hodině odpolední ve spolkové místnosti
v restauraci pana J. Slámy vedle »Flekůc,
Praha II, Křemencova ul. 188. — Pořad:
1. Zahájení valné hromady proslovem před
sedy spolku. — 2. tení protokolu o mi
nulé valné hromadě. — 3. Zpráva jednate
lova. — 4. Zpráva pokladniční a zpráva
revisorů účtů. — 5. Zpráva knihovní a zpráva
revisorů knihovny.
6. Volba 4 členů
výboru, 4 náhradníků, 2 revisorů účtů a
2 revisorů knihovny. — 7. Volné návrhy.
(Tyto dle € 16. stanov podávají se aspoň
4 dny napred písemně výboru.) Dle % 16.
stanov potřebí jest přítomnosti pětiny všech
členů spolku. Ncscšcl-li by se tento počet,
koná se za půl hodiny druhá. valná hro
mada, která usnáší se platně, nehledíc již
k počtu členstva. — Dp. kollegové! Do
stavtc se v počtu nejhojnějším, abyste po
znnli důležitost organisace spolkové! Přijďte
podati návrhy na novou úpravu služebních
platů! V Praze, v prosinci 1910. Antonín

Benda,t . &.jednatel, Jan Konopík, t. č.
predseci.

Spolek katechetů v království Če
ském konal 30. listopadu VlIl. členskou
schůzi za účasti 37 katechetů. Předseda
projevil potěšení nad velikou účastí. Dopisů
došlo 17. Všechny byly jednak pečlivě vy
řízeny. jednak na vědomí vzaty. Důležité
rozhodnutí učinila c. k. zemská školní rada
ve příčině remunerace za vyučování nábo
ženství na škole obecné, jež převzal kate
cheta za duchovní správu. C. k. okresní
školní rada poukázala kateehetovi toliko re
munernci duchovní správy. Týž podal re
kurs žádaje remunerace za vyučování ná
boženství 50 K za týdenní hodinu, která
jemu jako katechetovi obecné školy zákon

nitě náleží. C. k. zemská školní rada roz
hodla ve prospěch jeho vynesením ze dne
20. října 1910, č. 55.331 a c. k. okresní
školní rada v Nové Pace ze dne 29. října
1910, č. 4416 poukázala c. k. berní úřa'd
k doplatku na remuneraci dříve toliko pro

duchovní správu vyměřenou. — Poté jed
náno o úpravě služebních platů dle norem
úpravy platů učitelských. Věc celá bude se
vésti ve stálé evidenci, avšak dle domnění
presidia není dosud tak akutní, aby s ní
bylo na spěch. — Dp. Jan Flum daroval
knihovně 14 ročníků »Hlídkyc. Za nové
členy od ]. ledna 1911 přihlásili se dpp.
kolleg0vé: Ant. Bulant, katecheta obecné
dívčí školy »u Studánky: v Praze VII,
& Jos. Mašína, katecheta měšťanské školy
chlapecké v Kutné Hoře. Vivant sequentes!
— Po té vyřízeny různé otazy

Spolek katechetů v dkrálovství Če
ském konal 7. prosince výborwou schůzi.
Za členy spolku přijati: Vrátný V. B. ze
Sedlčan, Zelinka Jos. z Poděbrad, Ptáček
Jan z Prahy VIII., Diviš Čeněk ze Žižkova,
Bulant Ant. z Prahy VII., Mašína Josef z
Kutné Hory, Chochola V. z Příbrami a Pin
koševský Frant. ze Smíchova. — Zprávu
pokladní podává kol. V. Hála. 342 K je
na dluzích a bylo by záhodno, by dluhu—
jící členové částku tu do valné hromady
vyrovnali. Po zaplacení »Vychovatclec za
II. pololetí zbývá spolku asi 1400 K čistého
jmění. — Valná hromada konati se bude
6. ledna 1911 ve 2 hodiny. — Ve příčině
zvláštních petic katechetských přinové úpravě
platů učitelských vypracuje kollega Jindřich
Rotta, katecheta v Mnichově Hradišti zvláštní
petici a všichni kollegové členové se vy
bízejí, aby svá přání ve věci této jemu co
nejdříve zaslali. Kollega Košák navrhuje ko
'nnti občasné schůze katechetské za spolu
účastí důstojného kléru z duchovní Správy
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v Čechách na takových místech, jež by
byla jakýmsi centrem pro celé okolí. Spolu
zve na schůzi katechetů ze západních Čech
do Plzně na středu 14. prosince, na níž
promluví známý odborník ve věcech škol
skic—.h, řídící učitel V. Špaček na thema:
» kolské a přítomné kulturní potřeby.: —

Mimo jiné přijat návrh dp. Svojsíka na
cestopisnou přednášku o Japanu. Přednášku
uvolil se dp. Svojsík konati zdarma.

Schůze katechetů ze západních Čech
v Plzni.
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»Kroužek katechetů Plzeňskýchc

pořádal ve středu dne 14. prosince 1910
ve 2 hodiny odpoledne členskou schůzi v
Měšťanské Besedě s tímto programem: 1.
Postavení katechety. (Referent Fr. Košák.)
——2. Přehled

naší

činnosti

v uplynulém

roce. (Referent Jar. Zika) — 3. Školské
a přítomné kulturní poměry. (Referent zná
mý odborník ve věcech školských řídící
učitel Vaclav paček.) — 4. Volné návrhy
a rozhd'vor o časových otázkách. (První
svaté přijímání dítek, kinematograňcká před
stavení a m. j.) Referát o této zdařilé
schůzi podáme příště.

Nový zákon katechetský v Tyro

lích. — Zákonem ze dne 7. června 1910
byly upraveny tamvější bídné poměry uči
telů a spolu katechetů. Zvláštní katecheté
mohou býti ustanoveni na více než troj
třídních školách obecných a měšíanských
při počtu aspoň 18 nábož. hodin týden
ních a žádá-li za to církevní úřad. Jmeno
vání jich se děje dle norem, jak tomu je u
učitelů, ovšem se předpokládá approbace
církev. úřadů. Ve služném a pcnsi je ka
techeta postaven na roveň s učiteli, počí
naje od svého ustanovení dennitivního, při
čemž se mu započítá předchozí činnost ka
techetská neb duchovní správy do pěti let.
Nedělní exhorty počítají se za dvě hodiny;
hodiny vyučovací, přesahující 25 hodin tý
denních, budou zvlášt remunerovány a to
50 korunami za hodinu týdenní. Na více
než trojtřídkách, kde buď není 18 hodin
anebo tam není ustanoven zvláštní kate
cheta, může býti vyučování náboženství re
munerováno; měřítkem je hodina týdenní.
Remunerace za hodinu týdenní činí při de
sítiměsíčním vyučování 60 K. při 9měsíčním
54 K, při 8měsíčním 48 K. Pro školy přes

polní, vzdálené od bydliště aspoň čtvrt ho
diny, stanoveno cestné 20 hal. za čtvrt ho
diny cesty tam i Zpět, Služné učitelů dělí
,se na 4 kategorie dle míst; \: katechetů

však platí první 2 (nejvýš 3). Do 1. kate
gorie jsou zařazena města: Innsbruck, Bo
zen, Meran, Trident, Rovereto. Do 2. kate
gorie většina ostatních měst a městysy (lá
zeň. místa). Po započtení 5 služebných let
(resp. let duchov. správy) bylo by služné
1. kateg. 1800 K, 2. kateg. 1600 K, 3.
kateg. 1400 K a stoupá po 4letech o 200
K. Pense po 10 letech činí 40% a další
stoupá ročně 0 2%. Dle toho katecheta,
který by se po 5 letech duchov. správy
"věnoval katechetství, měl by po 25 letech
— 30 vpočítatelných letech služebních —
(ve stáří 55 let) ve 2. kategorii platu 3000 K,
resp. pensi 800/0 čili 2400 K. V 60 letech
(kdy je schopen pense) měl by dle 2. kat.
platu (ve 35 letech služebných) 900/0 čilí
ze 3300 K — 2070 K pense. Přídavek na
byt jest pro 1. kateg. 500, pro 2. kateg.
400, pro 3. kateg. 300 K.

Konkursy:
Definitivně se obsadí místo katechcty:
1. Při měšťanské škole chlapecké v Ka—

menici n. L (do 14. ledna 1911.)
C. k. okr. šk. rada v Kamenici nad L.,
24. listopadu 1910.
2. Při obecně škole chlapecké

& dívčí

ve Strakonicích (do 31. ledna 1911)
k. okr. šk. rada ve Strakonicích,
14. prosince 1910.

Svým kollegům a známým dávám tru
chlivou zprávu o úmrtí mé drahé matky pí.

Kateřiny Slavíčkové,
choti po 1- řídícím učiteli v Minicích u Kralup

nad Vlta ou.

Zemřela zaopatřena v 63 letech a po
hřbena byla na Štědrý den v Minicích,
kamž byla převezena z Cernuce u Velvar.
Odpočinuti věčné a světlo věčné raě ií
dáli, ó Pane!
Spolu srdečný-.dík u vděčné: zaplat Pán Bůh
vyslovuji vdpp. duchovním bratřím, kteří jí po
slední službu církevní prokázali: vdp. Polákovi, dě
kanu a dp. Špalemu, katechetovi a dp. Šettnerovi
kaplanu z Velvar a vdp. Daďourkovi, faráři a kníž.
arcíb. notáři v Minících.

Jaroslav Slavíček,
katecheta a t. ě. redaktor »Katech. Včstn..

Kulhtirnra- drubtvl Vlast v Praze.

J
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Přípravy na katechetický kongres rakouský. — Valná hromada »Spolku katechetů v krá
lovstvi Českému. —< Z naší organisace. — Návrh na úpravu katechismu. — Z praxe

a různé.
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Přípravy na katechetický kongres rakouský.
(Výkonný výbor Katechetické sekce Společnosti Lconovy.)

Program (s vysvětlením).

A) Učebné osnovy.
l. Učebná osnova pro školu obecnou. — Učebná osnova pro školu střední.
Nejedná se tu o pouhé rozdělení učebné látky, nýbrž o plán veškeré né.
boženské výchovy, pokud ona spočívá v rukou katechetů; tento plán nutno míti
jasně před očima: máli se mluvili o zřízení učebnic, které výchově slouží.

B) Knihy pro žáky škol obecných.
3. Biblická dějepra'va. — 4. Modlitební hniha. -— 5. Církevní dějiny. —
6. Spojení katechismu a biblické dějepravy. — 7. Učebnice pro závěrečné vyučo
vání. —-8. Spisy pro mládež. — 9. Menší náboženské spisy pro děti.
Tato skupina obsahuje knihy pro žáky škol obecných. Se všech stran sly
šeti Stesky, že naše oíficielní knihy neodpovídají dnešnímu stavu katechetiky ve
mnohém. Kongres bude uvažovati na základě starých a nových zkušeností a
studií, jak ma' býti zařízena biblická dějeprava, modlitební kniha pro žáky, cír
kevní dějiny, aby vyučování náboženství byly na prospěch. Ke katechismu ne
bude se tentokráte přihlížeti. Sekce se domnívá, že pro Rakousko není ta otázka
aktuelní, ježto jednotný katechismus máme a změna je vyloučena pro krátkost
doby, po kterou je zaveden. Také v Uhrách byl zaveden katechismus nový před
krátkým časem. V Německu však se protívy, týkající se této otázky, nedávno tak
prudce srazily, že povstala obava, aby otázka ta nevzbudilo. na kongresu ně

jakého zlozvuku.
Mimo jmenované knihy je na programu »spojení katechismu a biblické dě
jepravyc pro nižší stupeň a »učebnice pro závěrečné vyučováníc. Thema to od
povídá přesvědčení, dnes téměř všeobecně rozšířenému, že vyučování náboženství
nesmí se již děliti na nižším stupni na dva odd'íly, katechismus abiblickou děje
pravu a že při vyučování maličkých má. míti biblická dějeprava vedení. Tento
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způsob jest vyzkoušen katechesemi od G. Mey-e, které vyšly před čtyřiceti roky
a ještě dosud jsou nejoblíbenější pomocnou knihou pro nižší stupeň. (V diecesí
rottenburské jest jich používání obligátní) Také pokusů zříditi knihu vyhovující
jen dětem, není nedostatek. Na kongresu uherských učitelů náboženství v čer
venci v Budapešti byla vyslovena zásada: Bible a katechismus musí býti pro
nižší stupeň podany v jedné učebnici & to na biblickém základě. >Učebnic'epro
závěrečné vyučování: má sloužiti potřebám školy pokračovací eventuelně i nej
vyšší třídy školy obecné a obsahovati hlavně apologií a nauku o křesťanském
životě.

Posléze v tuto kategorii byla pojata idalší dvě thémata: »Spisy pro mládeže
.a »menší náboženské spisy pro děti-, jelikož jsou podporou náboženského pro
spěchu dětí. Že nesmíme spisy pro mládež í-na dále přenechávati skoro úplně
našim odpůrcům, jak dosud se dalo, _tomu nebude snad nikdo odporovati. Školní
rada Bůrgel upozorňuje v časopise »Schulfreund- (1910, IX.) na to, že již roku
1891 bylo usneseno na socialistickém sjezdu v Erfurtě: »Více než doposud mu
sime hleděti k tomu, aby utvořena byla četba pro mládež, která by zábavným
způsobem dětskému duchu přizpůsobena, ducha &cit mládeže k dobru socialismu
probouzelaavytvářela.: Menší náboženské spisy mohou dobře posloužiti při pří
jímání sv. svátostí, k oslavě církevního roku, k uctívání svatých atd. Že se jeví
toho potřeba, jest zjevno z toho, že se takové spisy ve velikém počtu vydávají
a kupují. Ale na jakém stupni stojí!

C)Knihy pro žáky škol středních.
10. Spojení katechismu a líturgiky pro nižší třídy. — 11. Učebnicelítnrgiky.
— 12. Dějiny starého zákona. — 13 Dějiny nového zákona. — 14. Učebnice vše
obecné věrouky. — 15. Učebnice zvláštní uěronky. — 16. Učebnice morálky. —
17. Učebnice církevních dějin. — 18. Spisy pro studující mládež.

Předměty tuto navržené vzbudí jistě všeobecný zájem, byť i z praktických
důvodů k rakouským poměrům zvláště se přihlíželo. Pro první a druhou třídu
středních škol v Rakousku jenyní předepsán velký katechismus s poučkami
z liturgiky. Na hlavním sjezdu Spolku katolických učitelů náboženství na střed
ních školách v Rakousku v únoru 1910 byl pověřen výbor úkolem, aby zažádal
u nejdůstojnějšího episkopátu za fakultativní použití učebnice, která obsahuje
látku z katechismu a. líturgiky v přihodném pojetí. Zásady pro takovou knihu
mohou jen společnou prací několika býti uvedeny ve skutek, jak to právě na
korgresu možno. — Také učebnice systematické liturgiky pro 1. semestr třetí
třídy potřebuje dohody na takovém kongresu. Zde byly by předmětem úvahy
hlavně výběr a uspořádání illustrací a význam i důležitost liturgie po umění. —
Pro dějiny božského starého zákona i nového zákona vyžaduje učebná osnova.
jiných zásad než těch, které jsou praktikovány ve většině učebnic toho druhu.
— Totéž nutno vytknouti i většině učebnic pro vyšší třídu, „pro všeobecnou a
zvláštní věrouku a morálku. Zvláštností thetickěho, apologetiekého a polemického
způsobu poiednáváni musi konečně ve všech směrech býti objasněny, má-li vy
učování požadavkům doby vyhovovatí a vyhnouti se chybám, jež maíí důležité
následky. — Církevní dějiny tvoří na rakouských školách středních závěr vyučo
vání. Mají shrnouti, doplnití a mnohdy i opraviti. Povinnost přihlížetí kspecíficky
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rakouským událostem a své vlasti je samozřejme. Učebnice nemá býti výtah
z většího díla, nýbrž práce samostatná..
Četba žactva má na práci učitele náboženství na střední škole ještě větší
vliv než na škole obecné. Jsou tedy spisy pro mládež a zvláště periodické časo
pisy důstojným předmětem pro porady kongresu, který si vytkl za úkol vy
učování náboženství a jediné také od takového kongresu mohou býti dostatečně
podporovány.

D. Literatura pro katechety a učitele náboženství.
19. Pomocné knihy. 20 Metodika vyučování náboženství na školách středních.
21. Přípravy encyklopedické příruční knihy katechetilzy. 22. Katechetícěé časopisy.
23 Průvodce katechetickou literaturou.
Literatura pro katechety zasluhuje vysoké pozornosti kongresu. Především
katechetické »pomocné knihy-. Mají umožniti všem katechetům. kteří své po
vinnosti pojímají vážně, aby mohli udíleti vyučováni náboženství přiměřeně po—
žadavkům doby. K tomu je nezbytně třeba, aby pro veškerá odvětví tohoto vy
učováni byly zřízeny pomocné knihy, které by se pokud možná přibližovaly
praksi; i to má býti cilem kongresu.
Ale i o theorii katechese musí býti pečováno, aby byla objasněna a vy
tvořena. Toho ma' potřebí zvláště metodika vyučování náboženství na středních
školách, která v učebnicích katechetiky _je velmi zatlačována do pozadí. I ve
mnohých jiných otázkách detailních není dostatečného objasnění; vůbec dnes
není nikdo s to, napsati uspokojivou učebnici katechetiky; kdo dovedl by roz
uzliti všecky ty rozpory mínění, jež se vyskytují v jednotlivých oborech a kdo
by vyplnil mnohé mezery? To zdařilo by se nejspíše, kdyby zkušení odbornici
rozdělili si mezi sebou celé pole katechetiky a je projednávali ve specielních
statích — kdyby zřízena byla encyklopedická kniha ketechetikyj Aby s tím
se započalo, mohl by kongres zjistiti themata dosud nepropracovaná, která by
pak v časopisech, kursech, kongresech, monografiích byla řešena. Její dokončení
přineslo by vyučování náboženství největší požehnání; dílo to umožnilo by
theoretikovi i praktikovi, aby se o všem rychle a důkladně orientoval & tak jen
dokonalé věci prováděl.
Poněvadž naše časopisy jsou jedním z nejdůležitějších prostředků, jimiž lze
vyučováni náboženství prohloubiti a rozšířiti na další okruhy, záleží velmi mnoho
na jejich zdokonalení; k tomu jediné kongres poskytne hojné příležitosti.
K dobrému průvodci katechetickou literaturou provedou referenti kongresu cenné
předběžné práce tim, že budou se zabývati literaturou v tento obor spadající;
hlavně pak bude se jednali o to sestaviti jednotný plán, dle něhož by oni
zpracovávali jednotlivé obory.

E. Dodatek.

24. Katechetické professury.
Na kongressu má se mluviti též o zřízení katechetických professur. Uvádíme
zde slova Stieglitzovn: »Zajisté mnoho se pracovalo na poli katechetiky v uply
nulém desítiletí a mnohého praktického se dosáhlo. Bylo to však přece jen
přinášeni stavebních kamenů. Hnutí vskutku velikého vždy ještě pohřešujeme.
Budoucí kongres musi předevšim soustřediti pracovní síly a vzbudili nové, které
ještě tu a tam dřímají. Musí práci, dosud plánu prostou a namnoze subjektivní,
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uvésti v jednotný systém atak umožniti vícc vědeckou produkci. K tomu je
však nezbytně třeba, aby myšlenka professora dra Swobody postupně dosáhla
uskutečnění: »Vyučovací stolice pro katechetiku na našich vysokých školách.
Toho dosáhnouti & prosaditi je dle mého úsudku nejvznešenější &nejvyšší úkol
jednoho neb několika kongressů. Jinak zůstane vše ostatní více méně kusou
praciu
'.
i
*

Referáty mají býti vypracovány do 1. ledna 1912 a jako »Základní otázky
katechetikyc uveřejněny, tak že kongres by se mohl konati na podzim r. 1912.
Na tomto již referáty nebudou vyžadovali “mnoho času; v navázání na určité
vůdčí věty, kterých se nabude ze »Základnich otázek. & referátů, o nichž jsme
mluvili, má se vésti diskusse.
*

'!

Kongresu mají se účastniti všickni, jimž záleží na povznesení katechetiky
a katechese, kněží i laikové.
Otázka o místě kongresu může snad zůstati prozatím nezodpověděna.
Její rozhodnutí závisí z veliké části na tom, jak a kde se nabude potřebných
prostředků. Vydání bude veiiké, ale poznání ohromného významu. který má
jednotné dokonalé vyučování náboženství, sílí naději.
il

.

lu

Myšlenka kongresu, soustřediti všecky síly, aby pro vyučování náboženství
bylo vykonáno vše, co vůbec dnes se vykonali může, je i v intencích sv. Otce.
Ve svém okružním listě »Acerbo nimis- ukazuje na nesmírnou zkázu, které
propadají duše »neznalostí věcí božských,c napomíná k úsilovné práci »aby
křesťanská nauka všecky pronikla a docela naplnilac a v nadšení volá »Si quis
est Domini, jungatur mihita — jeli kdo Páně, postav se po můj bok!
*

*

Předkládá se cirkulář, který bude zaslán jednotlivcům za účelem založení
seznamu katechetických spisovmelů a řečníků.
r.

Valná hromada

„Spolku katechetů v království Českem.“
(Ant. Benda.)

Spolek katechetů v království Českém konal dne 6. ledna r. 1911 XIV.
valnou hromadu ve spolkové místnosti restaurace Slámovy, Křemencova ul.
čp. 186. v Praze-ll. za velmi četného účastenství českých katechetů. Přítomno
bylo 47 členů katechetů a několik hostí z duchovní správy pražské.
Předseda Jan Konopík zahájil schůzi o půl 3. hod. s následujícím proslovem:
Vážení přátelé! Vítám vás všecky, přespolní i domácí, kteří jste přišli na
dnešní valnou hromadu. K. a. ordinariát Pražský jmenoval svým zástupcem na
dnešní valné hromadě vldp. prof. Em. Žáka; vítám jej též _vestředu našem.
J. M. nejdůstojnější pan preláta děkan kapitoly vyšehradské Msgr. Dr. Josef
Burián zaslal omluvný list, v němž sděluje, že nelze mu súčastniti se valné
hromady & přeje spolku plného zdaru.
Na rozloučenou s předsednictvím ve spolku katechetském, považuji za nutné,
jednak pro domo mea, jednak pro dobré jméno spolku, pronésti těchto několik slov.
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Po celá tři léta, co jsem byl předsedou spolku katechetského, dbal jsem
toho, aby účel spolku, jaký mu stanovami vytčen jest, pokud to jen možné bylo,
též byl dosažen.
Při tom výslovně podotýkám, že spolek katechetský staral se vždy o zájmy
všech katechetů z celého království Českého a nikoliv toliko o zájmy katechetů
pražských a z předměstí. Ti, kdož účastenství brali na schůzích spolkových,
musí mí dáti ve věci tě za pravdu!
Že nedosáhli jsme všeho, čeho bychom si byli přáli a co bylo nejen
k užitku našemu, ale hlavně věci, kterou zastáváme, za to nikdo z nás nemůže.
Snad později, až otevrou sc oči těch, kteří dosud toho viděti nechtějí, přece
podaří se nám dosíci toho, po čem dosud marně jsme volali.
Jaké záviděnihodné postavení máme ve dnešní škole a kdo všecko postavení
naše nám tu stěžuje, otom častokráte hovořili jsme na členských schůzích svých.
Uplynulý rok pilně pracovala komisse katechismová na úpravě nynějšího kate—
chismu a bylo by si jen přáti, aby více pracovníků z řad katechetských k této
pro nás tak důležité věci se hlásilo.
Co se hmotného postaveni našeho týče, podotýkám toto: Je-li učitelstvo
světské s nynějšími pláty služebními nespokojeno, co bychom měli my katecheté
v té věcí říkali? A přejí-li si učitelé, aby platy upraveny jim byly tak, aby
odpovídaly jejich vzděláni, katecheté v té věci ničeho jiného by si ani nepřáli.
Nálada pro úpravu platů učitelských dělá se na všech stranách ai zemský
výbor království Českého uznává nynější platy učitelské za nedostatečné.
e spolek katechetů v království Českém učiní pro zlepšení hmotných
poměrů katechetských vše,—co mu v jeho moci, jest na bilední.
Spolek náš ztratil v tomto roce svého horlivého člena Jaroslava Pihlera,
katechetu ze Smíchova. Zemřel po dlouhé trapné nemoci rakovinou střev.
Zesnulý byl jeden z těch, kteří rádi ve spolku pracovali. Při poslední úpravě
některých požadavků našich byl velmi činný. Vzdejme čest povstáním jeho
památce! Duši jeho přeji věčný klid a mír!
Ke konci vzdávám všem. zvláště jednateli spolku kol. Bendovi, srdečný
dík za podporu v úřadě předsednickém mi prokázanou; díky vz'dávám redakcím
listů konservativních — zvláště redakci Čecha — za laskavé uveřejňování zpráv
spolkových, jakož i kol. Slavičkoví za vedení »Věstniku katechetského.: Přeji
spolku v další činnosti všeho zdaru!
Přítomni uznávajíce zásluhy předsedovy o vzrůst a rozkvět spolku, projevili
souhlas svůj hlučným potleskem. —
Zápis loňské valné hromady nebyl čten, protože přítomným znám byl
z Věstníku katechetského roč. XIII., č. 2., 3. a 5. r. 1910, a schválen bez debaty.
Zprávu jednatelskou za XIV. správní rok 1910 přednesl jednatel Antonín

Benda takto:
Vážené shromáždění! Důstojní pánové! Uplynul opět správní rok a nastává
nám, kterým jste věnovali plnou důvěru v řízení Spolku katechetů v království
Českém, nutná povinnost, abychom počet vydali ze svého vladařství a tím Vás
obeznámili s uplynulým vedením, na němž není možno každému býti účastnu.
Podávnje Vám tuto skrovnou, letmo dle zápisů jednacího protokolu na
stíněnou zprávu jednatelskou za správní rok XIV., dovoluji si sděliti, že úřad
jednatelský, který již druhý rok dle nejlepšího svého svědomí a vědomí jsem
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rád & nezištně vykonával, skládám do rukou Vašich ajen oto Vás žádám, abyste
úřad jednatelský pro spolek náš tak veledůležitý — jet jednatel vlastně duší
celého spolku — podali kollegovi energickému, jenž by s chutí pro blaho a roz
květ spolku pracovati chtěl a také uměl.
Valnou hromadou dne 6. ledna 1910 zvoleni byli do výboru hlasováním
tajným: Ant. V. Adam, Jan Konopík, Václav Hála, Matěj Herynk a Václav Bečvář.
Za náhradníky akklamací zvoleni: Bedřich Štamfest z Karlína, Matiáš Vilhelm
z Nuslí, Josef Dycka z Vršovic, Jaroslav Vlasák z Košíř. Za revisory účtů
akklamací zvoleni: Václav Janota z Prahy-VII. & František Čurda z Vršovic.
Za revisory knihovny akklamací zvoleni: František Hladík a Václav Kudrna;
Ve výborové schůzí konané hned po valné hromadě zvoleni funkcionáři takto:
Předsedou Jan Konopík z Král. Vinohradů, místopředsedou Jindřich Rotta
z Mnichova Hradiště, jednatelem Antonín Benda z Prahy—VII.,knihovníkem Václav
Bečvář ze Žižkova, redaktorem Věstníku katechetského Josef Jonák z Prahy-VII.
Ostatní členové výboru byli Antonín V. Adam z Pardubic, Jaroslav Slavíček
ze Smíchova, Matěj Herynk z Kladna, Josef Smítka z Jistebnice u Tábora,
František Strnad z Prahy-II. aFrantišek Košák z Plzně. Během roku pro churavost
resignoval kol. redaktor Josef Jonák a na jeho místo zvolen kol. Jaroslav Slavíček
ze Smíchova. ch připisu nejd. k. a. ordinariátu v Praze ze dne 29. ledna 1910
č. 348. byl předseda Jan Konopík, katecheta měšťanských škol na Král. Víno
hradech, Jeho Eminencí, nejdůstojnějším pánem, kardinálem, knížetem arci
biskupem pražským, Lvem ze Skrbenských, v úřadě svém milostivě potvrzen.
Spolek náš i v tomto správním roce snažil se usilovně dosíci úkolů přesně
stanovami vytčených, totiž vzdělávati se vůbec a v oboru školském zvláště, při
spívati ke zvelebení katolického školství, pěstovati a hájiti duchovních i hmot
ných zájmů členů. Pokud úkolu svému dostál, suďtež sami z následujícího struč
ného přehledu a výpočtu činnosti jeho ze členských i výborových schůzí!
Spolek katechetů v království Českém konal v uplynulém roce 4 řádně a
2 mimořádné výborové schůze a 9 schůzi členských za veliké vždy adosud ne
bývalé účasti členů.
Dopisy, jích'ž v tomto správním roce došlo velice mnoho, byly vyřízeny do
iednoho, zodpověděn nezůstal ani jediný. I nečlenům poskytnuta přátelská rada
a podána ruka pomocná.
Výbor spolku katechetů v království Českém odeslal ve příčině 101etého
jubilea inthronísace Svého milovaného Arcipastýře, J. E. Leona ze Skrbenských,
knížete-arcibiskupa a primasa království Českého, na stolec sv. Vojtěchav Praze
blahopřejný dopis, na nějž Jeho Eminence blahosklonně odpověděti ráčila.
Po srránce vzdělávací byla velmi poučná a'zajímavá cestopisná přednáška
kol. Jos. Jonáka. katechety z Prahy —VII., doprovázená 150 světelnými a nád
herně kolorovanými obrazy »Letem africkým světem,: již nemalého lesku dostalo
se přítomností velikého přítele a příznivce katechetů Msgra Dra Jos. Buriána,
kapitulního děkana král. kollegiátní kapituly vyšehradské, zemského preláta, pří
sedícího zemského výboru a čestného člena našeho spolku.
Se živým zájmem sledovány přípravné práce ke katechetické výstavce kollegů
budějovických, jimž povolen na výstavku tu výborem spolku příspěvek 50 K.
Výstavka ta nesklamala naděje kollegů budějovických; mohou býti hrdí na do
sažený úspěch své práce.
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Přemýšleno, kterak by bylo možno zřídíti stálou výstavu náboženských
pomůcek v Praze. Byly tu obtíže finanční i obtíže umístění její ve vhodných &
stálých místnostech. Věc však neodložena ad calendas graecasl Dospěla již ke
zvolení finančního komité pro výstavku tu, jehož členové Mikuláš Koukl aJosef
Jonák, oba katecheté z Prahy—VII., uvolili se dobrovolně sbírali příspěvky.
Komise katechismová vykonala opravdu pěkný- kus záslužné práce. Propra
covala 12 článků viry, ——(referentem té části byl František Suchomel, kate
cheta měšťanské školy z Vršovrc) — potom o křesťanské lásce a čtyři přikázání
boží — (releruje Jan Ptáček, duchovní správce »Valentinumc v Praze—VIII.)
Návrhy své uveřejňovala komise ve Věstníku katechetskérn a bylo by sijen přáti,
aby se pouze nekritísovalo, ale, ví-li kdo lepší nebo vhodnější a připadnější ná
vrhy, at je komisi katechismové dobrotivě zašlel
V náležitou úvahu vzat byl výnos nejdůst. k. &. kon_sistoře pražské ze dne
12. ledna 1910 N. E. 1953/1909 (Ord. ]. č. 2.) ve příčině .S avnosti na počest
Ježíše, přítele dítckc jímž se doporučuje. aby dpp. katecheté & učitelé nábožen
ství zařízovali takovéto slavnosti a to především v kostele. Všichni katecheté za—
jisté s radostí a s tou nejlepší svědomitosrí tyto slavnosti konatí budou.
Uvažováno o tom, zda-lí by nebylo možno k nabytí vzdělání a rozšíření
svých vědomostí i zkušenosti pro školu konati cesty do Svaté země, do Říma
etc. V té příčině podána uctívá suplíka na nejdůstojnéjší episkopát v kralovstvi
Českém za udělení nějakých cestovních stipendií ve způsobě podpor na cesty
tyto. Nejd. konsistnř v Budějovicích a po ní nejd. k. a. konsistoř v Praze odpo
věděla, že takových stipendií ani podobných fondů nestává.
Výbor spolku upozornil své členy i na decretum S. Congregationis de Sacra
mentis: de aetate admittendorum ad I. Communionem Eucharisticam datum 8. mensis
Augusti 1910(Ord.l. 1910 č. 9.), jakož i nadecretum Sacrae Congregationis Consis
torialis: de amotione administrativa ab oft'icio et beneňcio curato datum Romae 20.
'Augusti 1910. Při tom upozorněno členstvo na způsob nové stylisace žádostí,
přípísů etc. k nejd. k. a. konsistoři v Praze; Členstvu po příznivé kritice dopo
ručeny nové učebnice pro školy obecné a měšťanské a to Xav. Dvořáka »Litur
gika pro školy obecné: a Dra Ant. Podlahy 'Illustrovaný katechismus<, který ll.
vydání zlepšeného dočkal se v e. k. školním knihoskladu. Z knihovny spolkové
Dra Ant. Podlahy »Výkjad velkého katechismu, který tu byl v pěti exemplářích,
dán k návrhu pokladníkově těmto přihlásívším se členům katechetům:Janu Skle—
náři v Pacově, Josefu Zelínkoví v Chrudimi, Josefu Jonákovi a Mikuláši Kouklovi
v Praze—VII.
,
Po stránce právní a hmotné byly probírány ve schůzích členských i výbo—
vých různé otázky z postavení katechetova ke škole a t. d Těžko bylo pociťo—
váno mnohými členy kollegy. že nemohou se náležitě súčastniti vikariátních po—
rad, poněvadž jsou vázáni rozvrhem hodin. Ředitelové pak se odvolávají, žádají-li
katecheté prázdno, že není žádného úředního výnosu v té věci. Tu na podnět
čilého katechetského kroužku plzeňského byla podána žádost k nejd. k. a. kona
sistoří v Praze, aby nějaký modus byl zjednán, jenž by umožňoval katechetům
súčastniti se bez překážek vikariátních porad. Dle sdělení Jindřicha Rotty v Mni
chově Hradišti, bylo c. k. zemskou školní radou v Praze cirkulářem sděleno, že
možno katechelům súčastniti se vikariátních porad záměnou hodin náboženských
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Rovněž požádán byl doporučeným dopisem vsdp. referent katechetskýc'n zá
žitosti Msgr. Dr. Josef Tumpach, aby dobrotivě stanovil si hodinu pro přijímání
katechetů.
Směrodatným jest také vynesení c. k. zemské školní rady v Praze ze dne
20. října 1910 č. 55331., jímž se stanoví, že katechetovi, byl! i převzal vyučo
vání katolického náboženství za duchovní správu, náleží zákonná remunerace jako
katechetovi systemisovanému a nikoliv toliko remunerace, za níž duchovní správa
vyučuje.
Ve příčině četných dotazů a stížnosti do vyplácení rcmunerace výborspolku
znovu byl přinucen upozorniti na výnos c. k. zemské školní radvaraze
ze dne
31. října 1903 č. 43332. uveřejněný v katechetské

příloze č. 1. z r. 1909.

Každý jiný způsob vyměřování remunet'ace jest nezákonný.
Spolek náš vzal také za svůj a podpoří fi'iančně rekurs Josefa Baštýře, ka
techetyzChlumceuTřeboně. který u Správního soudu domáhá se [. kvinkvenálky
od nastoupení služby katechetské vůbec, ač první 2 leta působil na místě nesystemi
sovaném a za remuneraci. z toho důvodu, že rozhodnutí o tomto případě bude pro
mnohé kollegy ve příčině I. kvinkvenálky směrodatné.
Jednáno rovněž o nové úpravě platů & dospělo se k tomu poznání, aby leta
z duchovní správy byla započítána do aktivní služby a abychom měli s učiteli
v témž věku rovný plat. Petici tuto uvolil se vypracovati kol. Jindřich Rotta,
katecheta v Mnichově Hradišti, a členové spolku vyzváni ve Věstníku katechet
ském, aby svá přání ve věci té jemu co nejdříve zaslali.
Nemocnému kol. M. L. poskytnuta podpora 50 K. Svazu paedagngickému
povolen příspěvek 10 Ka Katolické besedě 4 K. Školským bratřím v Bubenči na
stavbu katolického paedagogia poskytnuto 50 K.
Po stránce organisační jest mi sděliti tu potěšitelnou zprávu, že přibylo
v roce 1910 36 nových činných členů, 0 6 více než-li v roce 1909. takže spolek
náš čítá 2 členy čestné, 13 zakládajících a 260 činných. Pro zajímavost uvádím, '
že z 260 činných členů jsou tři řeholníci, 2 kaplani, l duchovní správce, 7 farářů
17 proíessorů středních škol, 1 katecheta na dočasném odpočinku, 1 výpomocný
katecheta a zatimních adefinitivních katechetů 228. Z řad členstva našeho spolku
tento správní rok vůlí Boží povolán byl na věčnost horlivý a milý kollega Jaro
slav Pihler, katecheta na Smíchově, 28. února 1910. Jako bývalému jednateli
o spolek velice zasloužilěmu zachována bude v dějinách našeho spolku vždy
čestná a vřelá památka. Ze seznamu členstva vypuštění byli pro neplacení 3 a.
vystoupil 1 člen, Němec. Uváží-li se, že c. k. zemská školní _rada uvádí ve své
statistice o silách učitelských všech českých katechetů 326, pozorujeme, že mimo
spolek náš stojí dosud 97 katechetů, kteří s 30 nově jmenovanými katechety ve
školním roce 1910/11 činí ještě číslici 127. Se strany výboru učiněno vše možné,
aby i tito katecheté vstoupili v řady naše. Snad bohdá i oni poznají, že pracuje
se ve spolku pro všechny katechety bez rozdílu a že jednotlivec neznamená
proti celku ničeho. Kéž by všichni brzy pochopili důležitost spolku eminentně
stavovského 1

postupu společných věcí katechetských.
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Za příčinou sesílení a utužení organisace vážně se pomýšlí na pořádání ob
časných schůzí katechetských za spolupůsobení kleru z duchovní správy. Na
schůzích takových, které by se pořádaly v místě, jež by bylo centrem celého
okolí, _katecheté vzájemně by se poznali. o časových otázkách porokovali a ku
práci na tak úporné za dnešních dnůbrázdě katechetské se povzbuzovali. Že by
prospěch z toho byl nemalý, svědčí nejlépe čilý kroužek katechetů v Plzni,
kteří takové schůze v západních Čechách pořádají a věru, neli skvělým, tedy
jistě uspokojivým výsledkem se vykazují.
Na valnou hromadu pozváni byli i nečlenové spolku, aby se přišli pre
svědčit o reélnosti a dobré snaze výboru: spolku celému v každém ohledu pro
spěti. Řídil jsem se ústovím: -I(do tluče bude mu buď otevřeno nebo natlučeno.:
Na členské schůze písemně zváni zpravidla všichni členové z Prahy, před
městí a blízkého okolí, dále ti, kteří toho žádali a předsedové odborů katechet
ských v Plzni a na Kladně. Dle usnesení výboru byl každý člen v roce do schůzí
členských jednou pozván. Při tom jest mi prohlásili usnesení výboru, aby tomu,
kdo 2 leta neplatí, Vychovatel zaslán nebyl; povinen však jest, nevystoupil-li,
aby aspoň členský příspěvek 3 K ročně zaplatil. Legitimaci obdrží každý ihned
po zaplacení členského příspěvku.
Všechna přání z řad členstva byla respektována a dle možnosti vyplněna.
Přání, aby spolek náš požíval výhod jako mají jiné spolky organisované, na
které by se katecheta odvolávati nemusel, vyšel jsem velice rádv ústrety a mohu
dnes sděliti, že spolku našemu dostalo se týchž výhod jako požívají spolky uči
telské a svaz úřednických besed. Seznam výhod těch bude každému členu zaslán,
nebot všechny výhody poskytnuty jsou pouze na průkaz legitimace spolkové.
Přeji si jen, aby členové skutečně výhod těch používali; stížnosti a přání vtomlo
oboru račte přimo sděliti presidiu našeho spolku.
Zprávy o schůzích členských a výborových za příčinou informace o čin
nosti spolkové byly výhradně zasílány předsedou nebo jednatelem do Čecha a
Věstníku katechetského.
Přání Emanuela Peška, katechety na Žižkově, vyslovené na ll. členské schůzi
dne 2. března 1910, aby za zemřelého člena našeho spolku po úmrtí každý člen
spolku jednu mši sv. obětoval, odkázáno ku dnešní valné hromadě; odporučuii
návrh ten vřelea doufám. že valná hromada jej ze vzájemné piety a lásky jedno
hlasně přijme.
Náš spolek súčastňuje' se i prací národních svým delegátem v Národní radě
české, jest zastoupen 5 delegáty ve Svazu paedagogickém, má delegáta svého
v Zemské radě nepolitické organisace katolíků v království Českém a je členem
Katolické besedy v Praze.
Finance spolkové, ač letos bylo dosti značné vydání, jsou ve velmi dobrém
stavu, jak o tom zevrubnou zprávu podá kollega pokladník. Utěšenou pro spolek
náš bude i výroční zpráva kollegy knihovníka.
Z této činnosti spolku našeho v tomto správním roce viděti jest zeelajasně,
že výbor Spolku katechetů v království Českém neopominul ničeho, co týkalo
se zájmů všech katechetů, ať již to bylo po stránce vzdělávací, právní, hmotné
čili organisační.
Budiž veřejně vzdán dík všem těm, kteří členské schůze pilně navštěvovali
a o povznesení spolku našeho pracovali. Domnívám se, že snaživá práce na
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šeho spolku, konaná vskutku ku blahu církve sv. na roli školské, najde vřelého
ohlasu nejen u členů a přátel spolku našeho, nýbrž i u nečlenů a na místech
kompetentních. Výbor je přesvědčen, že snaha jeho je dobrá a ušlechílá, že chce
jen prospěti věci dobré, věci svaté. >Per ardua ad astra: bylo heslem jehoa
také zůstane.
Konče zprávu svou, loučím se s úřadem jednatelským, jehož pilně vykoná
vání, řeknu to nepokrytě, leželo -mi na srdci a neslo se jen k tomu, aby spolku
prospělo. Každý úspěch. byť i nepatrný byl, byl mi “velikým zadostiučiněním
jednatelské namáhavé práce. Přeji spolku našemu zdaru a rozkvětu nejlepšího,
ať dočká se žádoucích výsledků své etapové práce jak pro školu a svatou církev
tak i pro sebe. Mnoho práce nás ještě čeká a snad práce dosti tvrdá, ale co
s láskou počalo, s láskou a vytrvalostí dokonáno býti má. A této další práci
za pomoci Boží volám z hloubi své duše upřímné »Zdař Bůhc.
Zprava jednatelova, se živým zájmem vyslechnutá, odměněna předsedovým
projevem díků a po té jednomyslně schválena.
Zprávu pokladní podává kollega Václav Hála. Celkový příjem za rok 1910
jest 1875 K 96 h, celkové vydání činí 1831 K 86 h, takže na hotovosti zbývá
44 K 10 h. Celkové jmění spolkové ku konci XlV. správního roku činí 1540 K
70 h a výkaz jeho jeví se takto:
Ve spořitelní knížce Vinohradské spořitelny . . . . . . K
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Staří dlužníci se vyrovnali. Nechť není nových!
Všeobecný souhlas, s kterým přijata byla zpráva pokladní, byl pro poklad
nika skvělým důkazem uznání a díků členstva, a když oba revisoři účtů navrhli
absolutorium, tlumočil předseda kollegovi pokladníkovi srdečný dík za správné a
namáhavé vedeni jmění spolkového jménem spolku.
Zprávu knihovní podává kollega Václav Bečvář. Knihovna spolková v uply
nulém správním roce rozmnožena darováním o 20 svazků. Dárcům vysloveny
nejsrdečnější díky. 4 svazky byly vyřaděny-a 5 ročníků »Vlastic darováno
křesťansko-sociálnímu a vzdělávacímu spolku »Svornostc pro okres Přelouč. Vy
půjčováni knih bylo hojné. K disposici byla výborem povolena Stárkova »Mra
voukac. Knihovna spolková čítá úhrnem 366 svazků. Když pak revisoři navrhli
kníhovníkovi absolutorium, vzdává i jemu předseda za neúnavnou práci knihovní
vřelý dík za celý spolek.
Po referátu knihovním přikročeno k volbám. Za odstupující členy výboru
Rottu, Slavíčka, Strnada a resignovavšího Janáka zvoleni tajným hlasováním kol
legové: Rotta, Pešek ze Žižkova, Vlasák z Košíř a Dycka. Za náhradníky akkla
mací zvoleni kollegové: Štamfest, Simon, Vilhelm a Zíka; revisory účtů kolle
gové: Janota a Čurda, revisory knihovny kollegové: Kudrna a Koukl.
Za delegáty do Svazu paedagogického zvoleni kollegové: Pešek ze Žižkova,
Hála, Čurda, Slavíček, Možíš a Dvořák Jaroslav.
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Delegátem v Národní radě české jest kollega Strnad a jeho náhradníkem
kollega Konopík.
Delegátem v Zemské radě nepolitické organisace katolíků v království Če
ském jest kollega Ant. Tichý z Podolí.
Jmění spolkové a zprávy spolkové bud'lež vedeny týmž směrem dále!
Zápisné pro nové členy K 2 zůstanou jako dříve. Roční příspěvek pro ty
členy, kteří nechtějí Vychovatele, stanoven na 3 K; kdož Vychovatele si podrží,
zaplatí roční příspěvek 7 K. —- V případě rozejití se spolku, zákazem nejd. kníž.
arcib. ordinariátu pro další trvání spolku nebo rozpuštění spolku úřadem poli
tickým, odevzdá se jmění nejd. kníž. arcib. ordináriátu v Praze, jenž s ním na
loží dle g 27. stanov spolkových. Ve příčině knihovny platí rovněž jako dosud
5 27. stanov spolkových.
Po těchto projednaných věcech spolkových přijala valná hromada katechetů
v království Českém tento jednomyslný projev:
»Valná hromada Spolku katechetů v království Českém odmítá s politováním
nespravedlivé útoky, jimiž protináboženský tisk učitelský štve proti J. M. vsdp.
děkanu kapitulnímu a přísedícímu zemského výboru Msgru Dru Josefu Buriánovi.
Členové spolku působí mezi učitelstvem a nejlépe vědí, kolik obecných a mě.
šťanských škol právě intervencí J. M. bylo zřízeno aže mnozí učiteléa jejich rodiny
s vděčností vzpomínají účinné ochoty, s jakou jim vždy v záležitostech učitelských
vstříc přicházíval.:
Návrh kol. Em. Peška ze Žižkova, aby každý člen spolku za zemřelého
kollegu obětoval jednu mši sv. po úmrtí, příjímá. se jednohlasně a bez debaty.
Návrh kol. Řehoře Vaňka“ z Domažlic a Čeňka Diviše ze Žižkova, aby ze
jmění spolkového zakoupena byla akcie Českoslovanské akciové tiskárny, za
mítnut.
Ostatní pak návrhy menší důležitosti valná hromada odkázala příštimu
výboru.
Po té přihlásil se ke slovu kol. Jar. Zika, jednatel plzeňského odboru a
pravil: »Za odbor plzeňských katechetů dovoluji si Vám vysloviti uctivý a-bra
trský pozdrav. Tak jako Vy dnes konate valnou schůzi a na ní podáváte pře
hledný obraz celoroční práce spolku, tak i odbor náš před měsícem podal kol
legům Plzeňským a 14. prosince m. r. i kollegům ze západních Čech podrobný
výkaz svojí činnosti, jež, jak dočtete se v příštím čísle »Věstníku: byla obsáhlá
a s pomocí Boží i v mnohém zdarem a úspěchem korunovaná. výsledku toho
domohli jsme se svornou a úsilovnou prací. Postavení naše jak ve škole tak
i v životě společenském jest čím dále tím horší. Potřebí nám všem útěchy, po
sily a podpory, abychom vytrvale na. vinici Páně pracovali. A místem tím jest
spolek Váš, k němuž všichni s důvěrou vzhlížíme a odkud posily, podpory
i rady potřebné se nám dostává. Přeji jménem odboru, aby spolek svornou &.
účinnou prací vedl nás k vítězství a vyplnění všech našich tužeb a přání jak na
poli duchovním tak i hmotném.
Proslov tento uvítán byl s nadšením všech přítomných členů.
Ke konci po vyžádání si slova zástupce nejd. kníž. arcíb. ordináriátu. vdp.
Em. Žák, děkuje za tichou a účinnou práci na poli katechetském za uplynulý
rok a dokumentuje slavnostně důstojný a .v
vážný průběh celé valné hromady.
Ujistiv spolek, že Jeho Eminenci nejdůstojnějsimu panu kardinálu bude uspoko
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jivě reierovati a. že poukáže na oddanost a lásku katechetů ke Svému milova
nému Arcipastýři, vybízí procítěnými slovy všechny přítomné k vytrvalé a účinné
práci na roli školské a poukazuje na vhodný směr, jímž by se nynější osnova
náboženská mohla pozměniti a prohloubiti ve prospěch svěřeného žactva i ve
prospěch svaté církve. Proslov vldp. zástupce nejd. kníž. arcib. ordinariátu byl
mocně aplaudován.
Po tomto nadšeném doslovu byla valná hromada za XIV. správní rok za
povznesené nálady o 5. hodině skončena.
Hned potom konána I. výborová schůze jako ustavující. Předsedou zvolen
Antonín Benda, katecheta měšťanské školy »u Studánky: v Praze-VII., Bělského
třída čp. 976, místopředsedou Jindřich Rotta z Mnichova Hradiště, jednatelem
Jaroslav Vlasák, katecheta v Košířích, Erbenova ulice čp. 228, pokladníkem Vá
clav Hála, katecheta na Král. Vinohradech, Letohradské ulice č. 25 n., knihov
níkem V. Bečvář ze Žižkova a redaktorem Věstníku katechetského Jar. Slavíček,
katecheta na Smíchově. Odstupujícímu předsedovi Janu Konopíkovi za účinnou
tříletou práci ve prospěch spolku poděkoval za nadšené ovace předseda právě
nově zvolený a žádal ho zároveň, aby s neztenčenou láskou a horlivostí vedl
kommissi katechismovou jako dosud. Když byl odstupující předseda spoíku na
šemu přislíbil všestrannou pomoc svou, ukončil nově zvolený předseda tuto I.
schůzi výborovou s výzvou ke svorné a vytrvalé práci na roli školské a svaté
církve.

Z naší organisace.
Schůze katechetů ze západních Čech v Plzni Kroužek katechetů plzeň—
ských pořádal 14. prosince 1910 třetí velmi zdařilou schůzi západočeských katc
chetů v Plzni za účasti 29 kollcgů a četných hostí z města i z dáli. Schůzi za
hájil předseda »Kroužkm kol. Košák proslovem a ve své obsažné přednášce
referoval »o postavení katechety jednak hmotném a jednak právnímc. Jednatel
Zíka, podal pak přehled činnosti v minulém roce, z níž vyjímáme: Kroužek měl
18 schůzí na nichž projednávány byly záležitosti týkající se hájení stavovských
zájmů a rozvinuta horlivá činnost vzdělávací a kromě nich pořádal dvě schůze
katechetů západočeských, velmi četné navštívené. Zajmy stavu hájeny takto:
Během roku obsazena tři místa na školách měšťanských. Při obsazení těch míst
bylo jednáno v intencích »Kroužku- a místa udělena pctcntum dle normy katechet
ských let. Deputace kroužku stěžovala si u p. místodržitelského rady na nepořádné
vyplácení remuneraCIza přespočetné hodiny Spolek katechetů vPraze byl vyzvan.
aby žádal kníž. arcib. konsistoř, by stanovila podporu (stipendium) na cestu do
Italie nebo Svaté Země pro katechcty škol obecných a měšťanských. Dále upo
zorněn spolek v Praze na petici středoškolských katechetů moravských o úpravě
platů, aby dle ní svoje petita zařídil. Posléze bylo jednáno o zřízení definitivních
míst katechetských na školách obecných.
Činnost vzdělávací obsahovala především dvě zdařilé schůze katechetů zá
padočeských a to první 19. ledna, na níž zastoupeny byly: Praha, Domažlice.
Mirošov, Klatovy, Rokycany, Spálené Poříčí, Plzenec a Mýto. Na schůzi té re
feroval kol. Píč: »Oprava katechismu anebo osnovy?; a předseda Košák: >Defi
nitiva katechetskác. Druhá schůze byla dne 22. června. Referoval kol. Bouzek:
»O účasti mládeže na službách Božích všedního dne- a kol. Stašek z Mýta:
»Výzkumy biblické professora Musila a vyučování náboženství-. Předseda kol.
Košák mluvil bo výstavách katechetických pomůcek a o právních poměrech ka
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techetůc. Kol. Píč: _rÚprava katechismuc dle professora Góttlera. — Projeveno
přání. by takové schůze se konaly častěji, protože spojenými silami cíl náš hmotný
ivzdělávací rychleji a bezpečně se dosáhne.
Na schůzích členských usneseno požádati knížecí arcibiskupskou konsistoř
o zasílání ordinariátníholistu všem plzeňským katechetům; žádosti bylo vyhověno,
Upravena k soukromému používání osnova pro I. a II. třídu; jednáno též 0 os
nově pro III. třídu. Spolek katechetů v Praze požádán, aby předložil kníž. arcib.
konsistoři žádost za docílení prázdna katechetům, aby se mohli účastniti povin
ných vikariátních porad, Předseda Košák podal posudky o některých katechis
mech německých dioecesí, jakož i o úpravě katechismu professora Hornofa u nás
a professora Stieglitze v Německu. Po ednal též o výstavce katechetické v Ne
pomuku a kol. Procházka o výstavě katechetických pomůcek v Č. Budějovicích.
Kol. I'íčo katechetském kursu v akově, jehož se súčastnil o. jednatel Zíka před
nášel v několika schůzích 0 své cestě do Brusselu, Ostende a Paříže. Projedná
vána konečně nabídka ňrmy Havlikovy ze Stuttgartu o vydání dílka: Vom Hei—
land und vom Gottesreich.
Z drobnějších věcí uvádím: Čten nástin rozvržení katechismu na jednotlivé
třídy. referováno o illustrovaném katechismu dra Podlahy, o křížových dnech,
poslán pozdrav chorvatským kollegům v Ěakově.
Hovořeno o kinematograíických představeních a účasti mládeže školní na

platů. o zemřelém kol. Pihlerovi a jeho zásluhách, o zlepšení postavení katechetů,
o kursech katechetických, nové liturgice X. Dvořáka aj.
Nejzajímavějším bodem schůze byla přednáška proslulého odborníka ve
školství pana řídícího učitele V. Spačka: »Školskó & přítomné kulturní poměry:,
v níž přehledným způsobem ukázal na dřívější a nynější postavení katechety ve
škole, které rok od roku je horší a uvedl praktické pokyny, kterak jediné lze
smutné postavení katechety zlepšiti.
Při volných návrzích a rozhovoru o časových otázkách referoval jednatel
Zíka: Kinematografická představení a mládež. Po jeho řeči jednohlasně usneseno,
aby Kroužek vypracoval žádost, aby proti představením těmto, jež zhoubně na
mládež školou povinnou působí, bylo zakročeno školními úřady po způsobu
okresní školní rady pražské. Kol. Eismann ze Škvrňan mluvilo nedělních školách
průmyslových a vlivu jejich na mládež. Všeobecně bylo poukazováno na to, že
mládež školy tyto navštěvující zanedbává nedělní služby Boží, protože vyučo
vání je položeno na hodiny dopolední a tím špatný příklad se dává ostatní mlá
deži. Touto otázkou bude se jistě zabývati Kroužek na členských schůzích.
Předseda ke konci schůze podal přítomným ku prohlédnutí dilo: Vom Heiland
und vom Gottesreich, jež Kroužek svým nákladem vydá. Doslovem předsedy
byla skončena tato zdařilá schůze, kdyz bylo před tím proieveno všeobecné
přání, aby podobná schůze co nejdříve opět se konala.
P ský.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

JAN PTÁČEK, relerent.

(Pokračování)

0 pátém přikázání Božím.
>Nezaszeš-l
V pátém přikázání Bůh zapovídá, abychom neškodili sobě nebo bližnímu
ani na těle ani na duši.
I. Sobě na těle škodí, kdo si život bere nebo ukracuje.
Život si ukracuje na př. kdo se opijí, kdo je prchlivý nebo nemravný.
Děti si škodí na zdraví zvláště kouřením & pitím lihových nápojů.
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Také nesmíme život a zdraví své bez potřeby v nebezpečenství vydávali.
Sebevražda jest hrozný hřích, neboť nemůže býti už napraven; proto církev
svatá odpírá sebevrahu církevní pohřeb.
II. Bližnímu na těle škodí, kdo jej nespravedlivě usmrcuje nebo zraňuje,
nebo mu život ukracuje.
Vražda je hříchem tak těžkým, že dle písma svatého se nazývá hříchem do nebo volajícím.
Fnrao řekl egyptským: ach, lid israelský jest četnější a silnější než-li my. Trapme je, by se
nemnožili a nespojili s nepřáteli našimi, kdyby nastala proti nám válka!

Bližnímu život ukracujc, kdo mu svévolně život ztrpčuje.
Kain ze závisti a hněvu zabil svého bratra Abela.

Proti pátému přikázání hřeší také, kdo je závistivý, zlostný, hašteřivý a mstivý.
llI. Anděl Rafael řekl Tobiášovi: »Ti, kteří činí hřích a nepravost, nepřátelé
jsou duše své.: Tob. 12, 10.
Sobě na duši škodí, kdo se dopouští hříchu.
Bližnímu na duši škodí, kdo jej slovy neb špatnými příklady ke hříchu svádí.
Kdo jiného ke hříchu svádí, říkáme. že mu dává pohoršení.

Pa'n Ježíš dí o tom, kdo by zvláště malé dítky pohoršoval, tolo: »Kdo by
pohoršil jedno z maličkých těchto, jenž ve mne věří, lépe by jemu bylo, aby
zavěšen byl kámen mlýnský na hrdlo jeho a on pohřížen do hlubokosti mořské.
Běda světu pro pohoršenílc
Kdo bližnímu na těle nebo na duši nespravedlivě uškodil, má jemu dle
možnosti škodu nahraditi.

V pátém přikázání Bůh poroučl:
Abraham řekl k Lotovi': >Prosím, at není sváru mezi mnou & tebou, mezi pastýři mými a tvými,
nebot bratři jsme.:

1. abychom s bližním svým v pokoji a svornosti žili,
2. jemu dle možnosti dobře činili.
V písmě svatém čteme: »Spravedlivý pečuje i o život zvířete svého, ale srdce belbožných jest
ukrutně.: l'řísl. 12. 10_

Zvířat nemáme trápili.
Kdo je ukrutný ke zvířatům, jest ukrutný také k lidem.
Naučení: Chraň života a zdraví svého i bližního; jsout vzácným pokladem. Ale vzácnějším
ještě pokladem jest duše; především tedy hleď spasiti duši svoul

0 šestém přikázání Božím.
»Nesesmilníš- !
I. V šestém přikázání Bůh zapovídá dobrovolné nestydaté myšlenky, ne
stydaté řeči a skutky.
K těmto hříchům svádějí:
1. společnost nestydatých lidí;
Špatná společnost kazí dobré mravy.

2. nestydaté obrazy a knihy;
3. zahálčivost & nestřídmost.
Též neslušné divadelní hry a představení svádějí k nestydntostcm.

Kdo něco nestydatého náhodou slyší nebo vidí a nemá na jom zalíbení,
nehřeší.
II. V šestém přikázání Bůh poroučí, abychom ve svých myšlenkách, řečech
& skutcích vždy byli stydlivi.
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Abychom zůstali stydlivými, máme:
»Na všelikém místě jsou oči Hospodinovy a spatřují dobré lidi i zlé.< Přísl. 15, 3.

l. v pokušení si vzpomenouti:

»Bůh mne vidílc

Král David volá v žalmu 50.: »Srdce čisté stvoř ve mne Bože a ducha přímého obnov v útro
bách mých!:

2. za stydlivost horlivě se modliti;
3. často Pána Ježíše v nejsvětější svátosti oltářní přijímati.
Nevinnost jest ze všech ctností nejkrásnější.
Nevinností podobá se člověk andělům. Čím je zlato mezi kovy, diamant mezi drahými kameny,
lilie mezi květinami, tím jest nevinnost mezi cnostmi.

chinnost Bůh zvláště vyznamenává: Pro nevinnost srdce' zvolil nejčistší
Pannu Marii za matku svého Syna, pro nevinnost stal se svatý Jan miláčkem
Páně; pro nevinnost i církev svatá vyvolila svatého Aloisia za patrona mládeže.
Naučení: Zůstaň stydlivým; nebo! sám Pán Ježíš řekl: »Blahoslavení čistého srdce, neboť Boha
viděti budou.< Mat. 5. 8.

Z praxe a různé.
O účastenství katechetů na vika
riátních poradách.

(Vynesení c. k. zem.

šk. rady ze dne 8. prosince 1910, č. 66417,
intimované c. k. okres. skol. radám.)
Ukládáme c. k. okresní škol. radě, aby
správám škol obecných & měšťanských po
ukázala. by učitelům náboženství, již se ví
kariátní, pastorální porady účastnití a tím
své povinnosti zadosti učiniti mají, v ten den
záměnou hodin nebojiným přípustným způ
sobem účastenství toto umožnila.

missí kanonickou bude nutno složili přísahu
církevní, jak stanoví synoda salcburská(z r.
1906) a na konci každého roku jest před
kládati Ordinarla'tu písemný výkaz ovyučo
vání náboženství na dotyčné škole. Taxa za
dokument kanonické misse činí 2 K.

N0vy katechetský zákon salcburský

byl odhlasován v zemském sněmu Salcbur
ském ve schůzi 9. listopadu 1910 u příle
žitosti úpravy platů učitelských. Deňnitivní
katecheté žádali 0 slevu povinných hodin
vyučovacích z 25 na 21; salzburský spolek
katechetů žádal: l. stejnoměrné remunerace,
2. započítání exhort do počtu povinných hodín
Za c. k. místodržitele:
vyučovacích, 3. zvýšení cestného. Sněm
povolil: 1. Učitel náboženství ustanovený
Dr. Tobisch.
se stálým platem je povinen vyučovati
Církevní předpis v diecési trident týdně až do 21 hodin; 2. a 3. Povinnost
ské u příležitosti nového katechetského zá— vyučovací učitelů duchovní správy stanoví
kona stanoví. Katechetický úřad je v prvé se na 7 náboženských hodin týdenních, v ka
řadě úkolem duchovního správce; proto bu ždém okrsku farním; všecky ostatní hodiny
dou ustanovování zvláštní katechetě jen tam, buďtež považovány za přespočetné, at se jim
kde jich bude absolutně třeba. Tací budou vyučuje buď ve třídách kmenových, poboč
žili v plné shodě s duchovními správci a ných neb zvláštních anebo ve třídách na
v plné míře dhátí nařízení církevních před školách rozličných. Exhorty budtež rovny
stavených. Jelikož jmenování katechetů je dvěma hodinám vyučovacím. Světští učitelé,
ponecháno školním úřadům a žádati se bude kteří vyučují náboženství, mají obdrželi tutéž
vysvědčení od církevního úřadu. stanovise,
remuneraci. Zvýšení cestného sněm nepo
aby aspirant na katechetské místo podrobil volil. Návrhy byly přijaty bez debatty, dva
sc zkoušce u Ordinaríátu & to písemné i sociální demokraté odešli, opposice hlaso
ústní. Zkouška a. následující o ní vysvěd
vala pro. Mimo to podotýkáme: 1. že re
čení'budou platny jen pro dotyčné místo, munerace za přespočnábož. hodinu v Salcf
takže při kompetování o jiné místo resp. při bursku je na měšťanských školách 70 K,
změně místa. bude třeba zkoušky nové. Před na obecných v městě Salcburku 70 K a
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60 K na všech ostatních školách; 2. že zmí
něná úprava o počtu povinných hod. vyučo
vacích a remuner. hodin přespočetných jest
nejlepší všech zákonů katechetských v Ra

ukazuje. že všecky odstíny chuti pochodí
od součinnosti čichových nervů. Víno spíše
voní než chutná. O významu čichu pro
chut lze se přesvědčiti, zacpeme-li nos a
kousku, 3. viděti, že řádně vedený kate— střídavě jíme jablko acibuli. Dětem lze říci:
chetský spolek je přece k něčemu dobrý.
Známo vám, že můžete !iřešit chutí, mlsá
Učebná osnova diecése tridentské. te-li; ale k mlsotč pomáhá vždy čich. Mnohý
Pro italskou část diecese tridentské byla již by nemlsal, kdyby mu nevstoupil do nosu
stanovena v r. 1907. Dle ní rozvrženo jest
čich. Máte-li rýmu, nechutná vám jídlo.
vyučování náboženství na tři léta: 1. rok
A jako v oněch a podobných případech
1. hlavní díl; 2. rok 11. a III. hlavní díl;
povolili smyslu čichovému je zvláštním
3. rok N. a V. hl. dil. Pro první tři školní druhem smyslnosti, která seslabuie vůli člo
roky jest učebnicí malý katechismus, pro věka a nenápadně zavádí ku pramenu mno
ostatní střední a pro měšťanky velký. Není-li hých hříchů, tak opět mrluení smyslu či
zvláštní hodiny pro bibl. dějepravu, má se chového (nepovolili mu) z lásky k Bohu a
jí věnovati aspoň z každé hodiny čtvrt ho bližnímu je bohumilým skutkem zdrželivosti.
dina. Také jest vésti zvláštní výkaz hodin,
Za časů římského císaře Septimia Se
kam by se zapisovala učebná 'la'tka.
vera, když v severní Africe zuřil mor a po
Per odoratum jak lze hřešiti, tázal
hané pro hrozný zápach utíkali od svých
se u příležitosti výkladu svátosti posledního
nemocných, křesťané vydrželi u nich, takže
pomazání jistý německý katecheta a »Chri-t
pohané s podivem pravili: »Hle, kterak se
stlich paed. Blátterc daly mu deset došlých
milujíc; sv. Petr Claver, apoštol negrů, ne
odpovědí, z nichž jádro uvádíme:
dal se odstrašiti nepříjemnými výpary kůže
Smysl čichový svádí k opomínuh' po negrů a po 40 let pracoval mezi nimi na
vinného dobra anebo k vykonání zla.
spáse duší jejich; podobně sv. Damián se
Odporný čich mýdla svádí dívku, by
svými druhy s týmž, ne.li větším sebeza
nepomáhala matce při prádle; odporný čich
přením působil v Západní lndií mezi malo
hnisavé rány svádí syna, by neobsluhoval
mocnými: na tomto poli žádná společnost
otce v nemoci; odporný čich šatstva chu
lidská nevykazuje takového bohatství zjevů
dých svádí ku pohrdání jimi neb od na' jako katolická církev; i v tom jeví se býti
vštěvy kostela atd. Váhný čich masa v pá
následovníci božského Paedagoga : »Kdo chce
tek svádí ku porušení postu; vůně lahůdky
za mnou . . . zapři sebe . . . .!G A nebude
svádí k mlsotě; vonný čich růží svádí kluka,
zajisté triviálností. vzpomenemeli tu těch
by skočil do zahrady a zhřešil krádeží;
mezi námi, kteří ač náruživí milovníci šňupce
opojný čich alkoholického nápoje svádí tabáku, dovedou krotiti zlásky ku P. Bohu
k opilství, vůně jidla svádí nasyceného ke smysl čichový po celý půst, dokazujíce pravdu
žravosti; dým tabákový svádí k zapověze
slov sv. apoštola: »Omnia cooperantur ad
nému kouření; a což, šňupání v nevhodný
bonum.:
čas (na př. při celebrováni) atd.
Viděti, že smysl čichový není tak ne

vinný mezi smysly, jak by se zdálo; jak
z pověděného patrno, svádí ke mnohým hří
chům, na př.-: k nelásce k bližnímu, ne
střídmosti, požívavosti, mlsotě, marnivosti
(postřikovati se parfumem, aby se líbil . ),
marnotratnosti a dokonce i chlípnosti. Co
se týče tohoto, známý je vztah mezi smy
slem čichovým &sexuelním životem člověka.
Již staří pohané dobře věděli, že silný čich
růží rozpaluje nejnižší vášně. Na východě
i západě pěstování omamujících vonných
růží hrálo důležitou úlohu v zahradách zhý
ralých buháčů. Byla růže »květinou láskyc.
Smysl čichový jeví podobnost a pří
buznost se smyslem chutovým; fysiologie

Z redakce. — Páni p. t. autoři, jichž
literárních prací nebylo možno uveřejnili
v tomto čísle, laskavě odpustí, bylo-li nutno

výminečně v tomto sešitě podali úplný
obraz celoroční činnosti spolkové a tak
vyhověli přáním mnohých. — Příští číslo
»Věstníkuc přinese zdařilý cyklus postních
exhort v lehkém stylu na. thémata tajemství
bolestného růžence z péra také již osvědče

néhodp.Frant. Malý-ho,kaplana vFraze
(u sv. Jindřicha).

Knlhlílnm- druutn Vlut v Praze.
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Vrchnopastýřské nařízení o prvním sv. přijímání.
Významným dekretem posv. Kongregace de Sacramentis z 8. srpna 1910
»Quam singulari- (Ord. L. č.9. str. 99) projevil sv. Otec rozhodnou vůli, abychom
prvních dob křesťanských. Sv. Otec poukazuje na to, že ve starých dobách
velebná svátost podávala se dítkám užívání rozumu ještě nemajícím, a dítky
poněkud odrostlé přistupovaly ke stolu Páně stejně často. jako dospělí. Tento
zbožný zvyk vymizel v církvi západní ve století dvanáctém.
Sv. Otec uvádí dále sněm Lateránský, jenž r. 1215 vydal známé čtvrté při
kázání církevní závazné pro věřící—vkteří
dospěli užívání rozumu-. Sněm Tridentský
obnovil a potvrdil toto nařízení. (Sess. XXI. c. 4).
Jmenovaným dekretem posv. Kongregace právem zavrhuje se mínění, jako
by »aetas discretionís: jiná byla pro první sv. zpověď a jiné pro první sv. při
jímání. Jako stačí pro první sv. zpověď, aby dítě poznalo a rozlišovalo hříchy,
tak se vyžaduje pro první sv. přijímání »ut'eucharisticus panis queata communi
dignosci: 3 out possint pueri devotionem concipere huius Sacramenti Eucharisliae
(s. Thomas); podobně praví sněm Římský za Benedikta XIII., že dítky maji
nejsv. Svátost přijímali v tom věku, »in qua (aetate) apti sunt ad discernendum
hunc sacramentalem cibum, qui alius non est, quam verum Jesu Christi corpus,
o. pane communi et profano et sciunt accedere cum debita pietate et religionec.
Přáním Jeho Svatosti jest, aby dítko ve věku co možná nevinném s celou
duší svou přilnulo k božskému Spasiteli :) naučilo se čerpati z toho nebeského
chleba posilu i statečnost v boji proti zlu. K tomu není však nutna znalost
svatého náboženství tak rozsáhlá, jakou mívají dítky tříd nejvyšších.
Kdy u jednotlivých dítek začínají se »anni et aetas discretionis- pro sv
zpověď a sv. přijímání, o tom rozhodují vychovatelé a zpovědnici dle normy
sv. Otce, který si přeje, aby dítky přijímaly sv. svátosti ve věku »asi sedmi let,
neb i něco dříve nebo něco později-. Přísně však jest zakázáno, dítky do 12 let
vůbec ke sv. přijímání nepřipouštěti.
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Učí-li se svatému náboženství soukromě v rodině nebo v řeholním ústavu,“
nebo jevi-li se u dítek zvláštní duševní vyspělost a zvlášť, kde zbožní rodičové
dobrým příkladem předcházejí, bude i u nás možno, aby takové dítky před
osmým rokem, ano i v sedmém roce ke svátosti pokání i oltářní s užitkem při
puštěny byly. Jest však žádoucno, aby itoto první sv. přijímání konalo se slavně,
třeba mělo jaksi ráz soukromý.
Ovšem to nemůže býti normou všeobecnou a pro všechny dítky bez vý
jimky závaznou u nás, kde vyučování náboženské vázáno jest na veřejnou školu,
a to jen po dvou hodinách týdně, tak že svrchu jmenované příznivé okolnosti
ne vždy se najdou.
Vodítkem necht tedy jest:
1. Dle nařízení daného na biskupských konferencích v listopadu 1910 není
první přijímání svatých svátostí odkládati přes třetí školní rok.
Při tom ovšem předpokládají se normální poměry jak u děti, tak na škole.
2. Dokud zvláštní snad ponaučení o té věci vydáno nebude, bude nutno
od učebně osnovy (0. L. 1894 str. 74 a násl.) poněkud se uchýliti, aby bylo
možno s oněmi dětmi probrali svátost pokání a oltářní asi dle dodatku k malému
katechismu; výsledek bude jistě i zde odpovídati dovednosti, horlivosti & lásce
katechetově; také se doporoučí, aby celé vyučování náboženské opět a opět
směřovalo a se obracelo k Eucharistii.
Katecheta bude dítkám nápomocen, aby s užitkem vykonaly pobožnost
před sv. přijímáním i po něm. Při vyučovánívysvětli dítkám smysl modliteb, aby
je pak uměly odříkávati s porozuměním a s citem, zkrátka, aby jim to šlo
ze srdce. Obsah těchto modliteb, totiž živá víra ve skutečnou přítomnost Božského
přítele dítek, upřímná touha po Něm i po spojení s Ním a vroucí, účinná láska
k Němu, budou výbornou disposici na svaté přijímání.
V den slavnosti pak, přijav celebrant nejsv. tělo a krev Páně, ihned obrátí
se k dítkám u mřížky klečícím a bude zřetelně, zdlouha, zbožně i s patřičným
důrazem předmodlívati se akty tuto uvedené, a to v kratinkých přestávkách, aby
dítky stačily se modliti za ním.
Takové modlitby obsaženy budou i v připravovaném diecesnim zpěvníku
a z části též v nové agendě. Ovšem, je-li poruce druhý duchovní a modlí se
s dítkami, tím lépe; dle potřeby lze úkol ten svěřiti i zbožnému laikovi, ano
i dospělejšímu žákovi.
3. Ve škole, která. nemá osm tříd (nebo pět tříd a školy měšťanské), kde
tedy ve třídách jsou oddělení dle různých školních let, ponechává se katechetovi
jakási volnost, aby rozhodl, které dítky připustí a spojí k přípravě na sv. zpověď
4. Nedovoluie se, ala; sv. přijímání kladlo se na pozdější školní rok nežli
první su. zpověď, jelikož již v tomto roce váže dílky 4. přikázání církevní. Dle
toho by se dala první sv. zpověď vykonali okolo velikonoc, a pokračovalo by se
v přípravě na první sv. přijímání, jež by se pak (ovšem po opětné sv. zpovědi)
slavně i okázale konalo ke konci času velikonočního.
5. Pro příště bude náboženské vyučování — pokud toho nutnost žádá —
světským silám zpravidla přenecháno jen ve třídách, kde se nekoná jmenovaná
příprava, která jen od kněze řádně diti se může. Pro letošní rok přechodní ne
žádá se od katechetů, aby ke svatým svátostem vedli ty dítky třetího roku škol
ního, které právě na sv. náboženství mají světského učitele.
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Letos půjde tedy výjimkou více dítek ke sv. svátostem poprvé v čase
velikonočním; dle potřeby lze je rozděliti a slavnost tu dvakráte í vícekráte konati
6. Onemocní-li dítko vážně, které sice není ve třetím školním roce, ale
s dostatek chápavost jeví, budiž stručně dle potřeby poučeno a svatými svátostmi
(i posledním pomazáním) zaopatřeno. Zcmře-li, pohřeb konej se dle obřadů »ordo
sepclíendi adultos<.
7. Konají li se mimořádné slavností (na př. missie, slavnost nejsv. Srdce
Páně, Ježíše přítele dítek, sv. Aloisie, euchar. tríduum atd.) doporoučí se, aby
i dítky přijaly sv. svátosti. Bylo-li by toto sv. přijímání mimořádné, s hledem
ke školním předpisům nadpočetné, nutno je zaříditi tak, aby netrpěl školní řád;
učitelstvo pak není zákonem nuceno k dohledu v tom případě.
8. Důstojnému duchovenstva opět vřele doporoučíme, aby dle přání sv.
Otce úctu k velebné Svátosti rozhojňovalo, jak v srdci vlastním, tak v srdcích
lidu, aby oživl starý chvalitebný zvyk častého, ano denního sv. přijímání. Mocným
prostředkem k tomuto duchovnímu obrodu osad jest právě pečlivý návod dítek
k úctě nejsvětější Svátosti oltářní *).
»Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, vivet in aeternumc
(Joan. 6, 55.).
Jmenovaný dekrét »Quam singularic bude za nedlouho vydániv řečičeské
a čten s kazatelen, aby dle přání Svatého Otce vešel takto ve známost nejširší.

Cyklus postních exhort.
Růženec bolestný.
Napsal FRANTIŠEK MALÝ, kaplan v Praze u sv. Jindřicha.

Neděle I. postní.
Exhorta

]. — Který se pro nás krví potíl.

Milé děti, znám růžový keř, z jehož pně vyrůstá patero větviček; na každé
větvičce rdí se 10 krásných, tmavočervených &.jako krvavých růží, jejichž vůně
až k výšinám nebeským se rozlévá. Jak se jmenuje tento podivný keř? Znáte jej
dobře, slyšeli jste o něm často. Je to bolestný růženec, který se nábožní křesťané
v této době postní rádi modlívají. Tajemství bolestného růžence jsou tato. Po
žehnaný plod života tvého Ježíš, 1. který se pro nás krví potil, 2. který pro nás
byl bičován, 3. který pro nás byl trním korunován, 4. který pro nás nesl těžký
kříž, 5. který byl pro nás ukřižován.
Poněvadž nám těchto patero tajemství připomíná hořké utrpení našeho Spa
sitele, umíníl jsem si v pěti postních nedělích tyto růže trhati a s vámi o nich
rozjíma'ti. Dnes utrhnu růži první & vysvětlím va'm, co znamená tajemství: »který

se pro nás krví potila

Pojednání.

Když Pán Bůh vyháněl Adama z ráje, řekl: »V potu tváře jisti budeš chléb
svůj.: A skutečně, v polu tváře vzdělávatí musil Adam půdu zemskou; v potu
*) Pro dítky »Návštěvy nejsv. Svátosti-, 32 strany, 60 výt. franko za 1 K 80 h
koncem března toho roku prodávati bude Růžencová Výrobna Praha 1.
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tváře rolník oře políčko své, v polu tváře koná dělník těžkou práci svou. To je
pot přirozený, ale Pán Ježíš se potil krvíl
1. Kdy a kde? Na zelený čtvrtek v zahradě Getsemanské.
Po večeři. kterou naposledy slavil s apoštoly, vstal, pomodlil se a ubíral se
s nimi 2 města ven přes potok Cedron na horu Olivetskou asi čtvrt hodiny vzdá
lenou. Na západní straně hory Olivetské byly rozsáhlé zahrady olivové, kam už
dříve P. Ježíš často docházel, kde mnohou tichou hodinku na modlitbách strávil.
(Dle Kateřiny Emerichové.) Do jedné z těchto olivových zahrad i nyní vstoupil
se třemi nejmilejšími apoštoly.
Bylo už 9 hodin večer, po zemi se plazila čirá tma, na obloze svítil měsíc.
Rozmlouvaje cestou s učedníky P. Ježíš byl velmi smuten a zmínil se jim 0 na
stávajícím utrpeni. Učedníci ulekli se ovšem nemálo, a. Jan, vida Mistra svého
tak sklíčeného. tázal se, jak je možno, aby byl tak smutný Pán, který vždycky
jen těšíval. A P. Ježíš odpověděl: »Smutná jest duše má až k smrti. Zůstaňte
tuto a bděte se mnou a modlete se, abyste nevešli v pokušení!
Pak poodešel něco málo ku předu. Veliká úzkost jako strašlivé mračno
na něj tak mocně doléhala, že se uchýlildo blízké jeskyně. která byla napolo křovím
zakryta, aby se tam skrytě mohl pomodlit a v modlitbě načerpat útěchy.
V tiché samotě padl na kolena a sv. ústa jeho šeptala takto: »Otče můj,
jest-lt možné. at odejde ode mne kalich tento, ale však ne, jakjá chci, alejak ty!
Když však pociťoval příliš těžkost samoty, šel za chvíli k apoštolům a našel
je spící. S láskou je probudil a s bolestí je napomenul: »Bděte a modlete se!
A vrátiv se modlil se ještě vroucnčji než dříve: »Otče můj . . .. Když pak se po
druhé přesvědčil, že jeho jediní přátelé bezstarostně spí, nechal jich spáti &
opuštěný ode všech vrátil se na své místo. V té chvíli podobal se člověku, který
překvapen byv velikou bouří bezpečného hledá útulku, ale nenalézá.
Truchlivost a úzkost jeho byla vždy větší a větší. Konečně, jako by už
umíral, padl na tvář, a hle, spánky a líce počaly vydávati pot, pot, jakého lidstvo
od počátku světa nevidělo a neuvidí, po! krvavý. Krůpěje krve zkrápěly žíznivou
zem a zbarvily žlutavý šat Páně skrz na skrz. Krvavý pot!
Milé děti, vy jste už viděly pot na starostlivých skráních vašeho dobrého
otce a matky, když na vás pracovali, ale potu krvavého jste dosud neviděli. Vy
jste snad slyšely, že lidem úzkostí a strachem vlasy zbělely. Nešťastná královna
Marie Antonie v žaláři hrůzou přes noc zešedivěla; básník Bedřich Spee, vypro
vázeje jako zpovědník několik odsouzenců na popraviště, žalem sešedivěl. Ale
Božský Spasitel, jak nám zaznamenal evangelista a lékař svatý Lukáš, potil se
docela krví! C) děti mě, to asi byla úzkost nevýslovné!
2. Můj Bože, ale proč se náš dobrý Pán a Spasitel už nyní krví potil, ač
koli ho vojáci ještě nejali, ač pouta nesvírala rukou jeho, ač kříž netlačil jeho
rámě a trnová koruna Ho nebolela? Proč se potil krví? Ze dvou příčin.
Předně proto, že už teď viděl svým vševědoucím okem živě před sebou ty
hrozné nástroje, jimiž měl býti mučen. Viděl zuřivost těch, kteří ode dávna ta
kových hrozných nástrojů užívali, i bolest těch, kteří takovými nástroji bud' vinně
nebo nevinně umučení byli. To vše cítil a znal vševědoucí Pán, a proto se potil
krví. —
Ale ještě pro jinou příčinu. Že viděl vševědoucim zrakem svým všecky těžké
hříchy lidstva od pádu prarodičů našich až do skonání světa. Milé děti, dovedli
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byste všecky tyto hříchy spočítatíi Nedovedli; nebot nedokážete spočítati ani své
vlastní hříchy od maličkosti až po dnešní den spáchané. Ale P. Ježíš je Bůh
vševědoucí a znal hříchy celého světa a proto se potí! krví.
Když babylonský král ztroskotal město Jerusalem, zničil chrám a lid isra
elský odvedl do zajetí, procházel Jeremiáš rozvalinami města a usedavě plakal.
ó jak by neplakall Vždyť viděl před sebou hrůzu a spoušť!
Avšak více než Jeremiáš nad rozvalinami rmoutil se P. Ježíš nad spoustou
těžkých hříchů, pro něž měl svůj mladý život jako tichý beránek obětovati.
Ale cožpak je těžký hřích tak hrozný? Ovšem, děti mé!
Sv. Kateřina Sienská prosila kdysi Boha, aby jí .dal poznati ohavnost hříchu
těžkého. Bůh ji toho odepřel, nebot věděl, že by pohledu toho ani nesnesla.
] prosila, aby aspoň hřích lehký v jeho'ohavnosti spatříti mohla. To jí Bůh do
volil. Když ale vidění to se skončilo, vyznala sv. Kateřina, že by raději po celý
život chtěla kráčeti po žhavém uhlí, nežli jen okamžik onen pohled znovu snášeti.
A hle, Kristus Pán viděl milliony nejen lehkých, nýbrž smrtelných hříchů
Viděl všecka rouhání, křivé přísahy, znesvěcování dnů svátečních, všecky hříchy
nezdárných a nedbalých dětí, všecky nenávisti a vraždy, všecky hříchy nečistoty,
nespravedlnosti, útisky chudých, vdov a sirotků, svatokrádežné zpovědi a při
jímání. Zkrátka: celé pluky smrtelných hříchů viděl P. Ježíš na hoře Olivetské
jako my spatřujeme obličej svůj v zrcadle. A proto se potil krví.
Milé děti, již tedy poznáváte, jak hrozná byla úzkost Pána Ježíše a jak
ošklivý je hřích smrtelný. A teď si vzpomeňte, jak lehkomyslně se někdy i vy
dopouštíte hříchu těžkého! O mějte slitování s Kristem, který se za vás krví
potil; neurážejte Ho už nikdy těžkým hříchem! A když už byste by'.i tak ne
štastni a neopatrni, že byste se skutečně těžkého hříchu dopustili, vzbudte hned
opravdovou lítost nad svou lehkomyslností a v nejbližší svaté zpovědi se z něho
upřímně vyznejte! Amen!

Neděle II. postní.
Exhorta lI. Který byl pro nás bičován.
Vzahradě Getsemanské byl počátek toho, co Spasitel trpěl za hříchy naše.
Tam pod olivovými keři vzkvetla první mučenka zkropenákrvavým potema země
ponejprv pila přesvatou jeho krev. Avšak Syn Boží musil vycediti ještě více
krve své, aby bylo dosti učiněno spravedlnosti Boha Otce. A marné bylo jeho
volání: »Otče můj, je—limožno, vezmi tento kalich ode mne!: Toliko anděla si
vyprosil, aby ho přišel posilnit k dalšímu utrpení.
A tak se, milé děti, se svatou krví Kristovou shledáváme také ve II. tajem
ství růžence bolestného, jež zní: který byl pro nás bičován.< Poslouchejtež i dnes
pozorně slova ma', jimiž vám toto tajemstvi objasním!
P oj e d n á n i.
1.) Od jeruzalemských bran směrem k hoře Olivetské ubírá se zástup žold
néřů ozbrojených meči, kopími, kyji &.provazy; v čele kráčí Jidáš,jeden ze 12
apoštolů. Jakmile spatřil Ježíše, svého největšího dobrodince, přistoupil k němu a
políbil jej řka: »Zdráv buď, Mistřeh Laskavý Spasitel přijal tento zrádný po
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líbek a vlídnými, bolestnými slovy odpověděl na pozdrav: »Příteli, nač jsi přišel?
políbením zrazuješ Syna člověka?
Milé děti, zde se zastavíme, abyste si mohli vzíti příklad z vlídného jednání
našeho Spasitele. Vidí do nejtajnějších hlubin zrádného srdce Jidášova a přece
chová se k němu co nejlaskauěji.
Ano, sem k tomuto vlídnému a laskavému Pánu pojďtež, dětí hrubé, ne
ústupné, mstivé, nelaskavé a učte se od něho mírnosti a vlídnosti!
Neboť, to mi věřte, že smutný bývá pohled na žáka hrubého a surového;
Takový žák je postrachem ostatnich, nikdo ho nemá rád ani ve škole ani kde
jinde, a samo Písmo sv. před ním varuje, řkouc: »Neuzavírej žádného přálestvi
s člověkem hněvivým a s člověkem horkokrevným neobcujlc (Přísl. 22. 24.)
Avšak je-li pohled na hrubého žáka bolestný, je za to potěšítelný pohled
na žáky mírné, tiché, laskavé & vlídné. O takových řekl kdysi sám Pán Ježiš:
»Blahoslaveni jsou pokojní, nebot oni zemí vládnoutí budou,< to jest: dobývají
sí náklonností a přízně u lidí i u Boha. A slíbil-li Pán Bůh pokorným a tichým
nebe, pak hrubým a hněvivým nezbývá nic jiného nežli peklo.
Tomu se tedy učte od milého Pána Ježíše: mírnosti, vlídnosti a laskavostí

ve všem jednání!
Z.) A nyní slyšte, co se dělo s Kristem dále! S toutéž vlídností,

s jakou
přijal zrádné políbení Jidášovo, přiblížil se Ježíš k žoldnéřům a dal se od nich
zatknouti. Byli to pohané, lidé nejšpatnější, vyvrhel lidstva. Byli silní, velmí
obratní, rudé pleti jako egyptští otroci. Pán Ježíš podal jim ruce, aby mu je
spoutali.
I svázali mu je, pravou ruku přes levou křížem přes prsa tak nemilosrdně
hrubým provazem, že se až do těla zařezával. Okolo beder připjalí mu pás,
s bodlinami uvnitř, na čtyřech místech opatřený 4 dlouhými provazy, kterých se
chopili a s P. Ježíšem podle své libosti smýkali.
Pak zapálívše několik pochodní dali se na pochod dolů do údolí a přes
potok Cedron, toutéž cestou, kterou Kristus ten večer už jednou se byl ubíral.
Ale jaký rozdíl! Nahoru se ubíral se svými miláčky a dolů jej vedou spouta
ného úhlavní nepřátelé.
Apoštolové těkali semo tamo nařikajíce jako smyslů zbavení; odevšad při
bíhali muži a ženy a lomíce rukama volali: »Propustte nám Ježíše! Kdo nám
bude pomáhati? Kdo nás uzdravovati, kdo těšití? Propustte nám Ježíše.!c (Kat.
Emerichova.)
Byla to srdcelomná podívaná, když P. Ježíš bledý a ztýraný jako obětní
beránek vedcn byl kolem třetí hodiny s půlnoci k Annášovi a od Annáše ke Kai
lášoví, kdež jej soudila vysoká rada židovská! Ostatek noci až do jitra ztra'vil
mezi vojáky v žaláři. Na veliký pátek vedli jej k Pilátovi, od Piláta k Herode
sovi & od Herodesa opět k Pilátovi, aby od něho byl poznovu souzen. Pontský
Pilát, vladař judský, byl sice úplně přesvědčen, že soudí bytost na světě nejne
vinnější, ale bál se židů, že by naň žalovali u císaře v Římě. Aby tedy ukonejšil
jejich zlobu, rozkázal Pána Ježíše zbičouaii.
3.) A nyní nastalo divadlo, k němuž se mně pro lítost ani nedostává slov,
abych vám ho vylíčil.
Spasitel byl až po bedra obnažen a přiveden k nízkému, kamennému sloupu,
který mu sahal po kolena. Svaté ruce jeho přípoutány byly k železnému kruhu
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tohoto sloupu, takže celé tělo bylo ohnuto a záda v podobě oblouku vystavena
hrozným ranám. Šest surových katanů připravilo se k ohavnému dilu.
Velitel dal znamení, a již vznesly se vzhůru ony hrozné bičíky! Ach, za
lkejte, nebesa! Již padla rána první, po ní následuje druhá, třetí, následuje jich
bez počtu, jako krůpějí silného deště. Hroznou' bolestí prohýbá se Pán jako červ
pod šlehy bezcitných vojáků, ale ústa jeho jakoby byla němé. — nenaříká, ne
běduje. Rána vedle rány tvoří se na těle, železné háčky na konci řeménkův
upevněné rozdíraji svaté tělo, potůčky řine se svatá. krev dolů po sloupě, stříká
na stěny, barví vojáky. ale krvežíznivost jejich dlouho není nasycena. Celé tři
čtvrti hodiny konají své bezbožné dílo, až Spasitel polomrtvý klesá vedle sloupu.
O iak hrozně se na něm vyplnila slova prorocké.: »Od paty až na vrch hlavy
není zdravého místa na mně!
Milé děti, chápete už. co vytrpěl Pán Ježíš, když byl pro nás bičování
A přece byl nevinný, byl čistý jako lilie, nikomu nic zlého neučinil, naopak jen
dobrodiní rozséval!
Mnoho, nesmírně mnoho trpěl P. Ježíš, když byl bičován, a to všecko trpěl
pro nás, pro naše hříchy. A to všecko trpěl také proto, že jsme my tak velice
netrpěliui, když P. Bůh na naše bedra nějaké utrpení sesílá. Ano, býváme velice
nedůtklivi u utrpeních.
Zmínim se pouze o jednom utrpení, které může stihnouti i vás, děti. Je to
nemoc. Milé děti, překvapí-li vás někdy nemoc vážná, snášeite ji trpělivě, bez re
ptání a zbytečným naříkáním nedělejte rodičům ještě větší starost! Je-li to však
choroba pouze nepatrná, nepoddávejte se jí příliš, nezanedbávejte pro ní učení
a školy; neboť ztracení dnové se tak snadno nenahradí a každý den má pro vás
velikou cenu.
Těžce nemocné dívce předepsal lékař hořký lék. Dívka jednou lék okusila,
ale podruhé už se vzpečovala. Marně jí domlouvali. Konečně jí ukázala matka
obraz Krista, potícího se krví na hoře Olivetské a anděla přinášejícího kalich, a
řekla: »Podivei se, dítě! Spasitel vypil kalich utrpení až na dno, Spasitel potil se
krví, byl bičován, a to pro hříchy naše. A ty se bráníš pro své zdraví
přijímati lrpký lék? Učiň tak aspoň z lásky ke zbíčovanému Pánu Ježišilc Dívka
dojata odvětila: »Matička, muže z lásky k Pánu Ježíši budu užívati toho léku.:
Milé děti, stihne-li někdy i vás nemoc jakákoliv, vzpomeňte si vždycky na
zbičovaného Krista a buďte trpělivi! Ano, trpělivosti se učte ze II. tajemství bo
lestného růžence a ještě něco si zapamatujte: abyste byli ke každému, doma
i ve škole, ke všem lidem vždycky laskaví, vlídní & zdvořilí, abyste se nikomu
nemstili a pak budou o vás platiti slova samého Krista řkoucího: »Blahoslavení
pokojní, nebot oni te'ž synové Boží slouti budou.: Amen.

Neděle III. postní.
Exhorta

III. — Který byl pro nás trnírn kozunován.

Svatá Kateřina Sienská vynikala nevšední učeností, příkladnou zbožnosti a
bezúhonnými mravy a přece neušla utrhačným jazykům zlých lidí. Trápila se
nad tím velice a upadala proto vtrudnomyslnost. V tomto bolestném stavu měla
kdysi zvláštní vidění. Spatřila P. Ježíše, který jí přinášel dvě koruny: zlatou a
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trnovou, a takto k ní promluvil: »Milá dcero, z těchto dvou korun si jednu vyvol
Ale dříve slyš toto: budeš-lí na světě nositi korunu trnovou, obdržíš na věčnosti
korunu zlatou.: Světice odpověděla: »Pane Ježíši, já si tedy nepřeji nic jiného,
než abych byla Tobě podobna v nejsvětějším utrpení.< A to pověděvši vztáhla
ruku svou po koruně trnové & vtlačila si ji na hlavu s takovou silou, že ještě
několik dní po tom cítila skutečnou bolest jako od trní.
'Í'aké náš milý Spasitel dal přednost koruně trnové, ač mu vlastně náležela
koruna zlatá! Ale On dobře věděl. že ne korunou zlatou, nýbrž jediné korunou
trnovou posloužili může člověčenstvu od prvopočátku až do skonání světa. Atak
se s jeho trnovou korunou setkáváme, kdykoli se modlíme lII. desátek růžence
bolestného »který byl pro nás trním korunovánc.
Jak a proč byl P. Ježiš trním korunován? Na tyto dvě otázky vám od
povím v dnešní exhortě.

Pojednání.
1. Suroví žoldnéři vykonali věrně úlohu svou: ztýralí azbičovali tělo Páně
tak strašlivě, že P. Maria, která to viděla, omdlela při tom lítosti. Sv. Augustin

vypravuje, že konečně bylo dojato srdcejednoho vojáka, který zvolal k ukrutným
pochopům: »Cožpak chcete, aby vám Ježíš pod rukama umřel dříve, než bude
odsouzenh Ale když ani tato slova nepomáhala, soucitný vojín vytrhl meč a
přetal provazy, jimiž byl Spasitel ku sloupu připoután. Ztrátou krve seslabený
a bolestmi přemožený Pán nemohl se již na nohou udržeti a sklesl na zemi.
Avšak ani teď zuřivost rozvášněných vojáků nebyla ukojena, nýbrž nové
muky a novou potupu si vymyslili. Vzpomenuvše si, že byl Kristus nazýván
králem židovským, ztropili si o své újmě nejsurovější žert z jeho královské dů
stojnosti.
Svolali všecky vojáky, kteří bičování nebyli přítomni, vyvedli Krista na dvůr,
svlékli jej ze svrchního šatu a ustrojili za krále.
Králové se odivají drahým pláštěm šarlatovým. Jakým asi přioděli Pána Je
žíše? Vojáci přehodili přes jeho ramena pošpiněný, obnošený, potrhaný červený
plášt vojenský.
Králové mají skvělý trůn. Na jakém trůně bude seděti Kristus, král nebes
i země, který rod věků hory způsobil a zavěšoval základy země-? Posadili ho
násilím na kus rozbitého kamenného sloupu.
Králové se zdobívají drahocennou korunou. Jaká bude zdobiti ted' Spasitele?
Zlomyslní vojáci přinesli trnové proutí, které hojně vyrůstá v údolí cedronském,
na rychlo je svinuli u věnec. Tuto trnovou korunu postavili mu na hlavu tak
necitelně, že se ostré a ohebné trny zarazily do hlavy, spánkův a čela. A již se
řinula ze svaté hlavy poznovu krev, stékala přes čelo, přes tváře a prahnoucí rty.
Ale ještě nebylo dosti. Král mívá v ruce žezlo na znamení své moci. Pánu
Ježíši také dali do ruky žezlo, ale jaké! Dutý rákos neboli třtinu.
A když jej tak přistrojili za krále, hle/cali před ním na kolena se směšnými
a hanebnými posuňky a volali: »Zdráv buď, králi židovskýlc Jeden přes dru
hého tlačili se k němu, plivali mu ve svatou tvář, jeden po druhém mu brali
z ruky třtinu, kterou jej bili do rozbolavěné hlavy, vždy hlouběji zarážejíce trny
do skrání Kristových.
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ó milé děti, proč asi dopustil Pán Ježíš, aby se mu dostalo tolikeré po
tupy tolíkerého ponížení a posměchu? Snad bez příčiny? Snad zbytečně? Nikoliv!
Pán Ježíš nečinil nic zbytečného; a když se dal trním korunovati, dovolil tak
proto. že chtěl pykati za hříchy, kterých se lidé dopouštěli a dopouštějí svou
pýchou. Ano, děti, pro lidskou pýchu byl Spasitel lrním korunován, pýcha při
chystala pokornému Spasiteli korunu trnovou.
2; Pýcha jest první mezi hlavními hříchy, pýcha je hlavou a kořenem všech
ostatních hříchův. V čem záleží? Pýcha záleží vtom, že lidé přehánčjí svou
vlastní cenu a zásluhu. A tak je na světě mnoho lidí pyšných, kteří, ač nullami
jsou, přece se náramně roztahují & domnívají, že by se bez nich svět ani ne
obešel. Získali byste si veliké jmění, kdybyste tyto domýšlivé lidí za jejich pravou
cenu skoupili a pak je prodávali tak draze, jak vysoko oni sami sebe vyceňují.
Avšak nejsmutnějším zjevem jest, že se pýcha jeví velmi často také u dětí,
ba iu mnohých zvás. Víte, jak se říká obyčejně takové dětské pýše? Říká se jí
neposlušnost. O děti mé, nechcete-li Krista znovu a znovu korunovati trním, va
rujte se takové pýchy a buďte poslušný doma i ve škole.
Poslouchejte doma svých rodičů! Kdykoli vám něco rozkazují, učiňte to
rádi a vždycky sobě rozumně vzpomeňte, že jejich rozkazy pocházejí z lásky
k vám. Jestliže rodičové z lásky vás živí a z lásky se o vás starají, tož také
z lásky vám poroučejí. Vzpomeňte si dále, že rodičové vaši jsou zkušenější vás
a že vám jistě neporoučejí nic, co by vám mohlo škodití, nýbrž co vám pro
spívá. Až jednou, ze deset, za. dvacet let se o tom přesvědčíte. Nuže, chcete-li
v pozdějším věku býti šťastní, na slovo poslouchejte svých rodičův!
Abych vám pak tuto poslušnost osladil, povím vám výrok sv. Ambrože:
.ó jak mnoho vytrpěla matka tvá k vůli tobě, kolik noci probděla k vůli tobě,
kolikrát si odepřela k vůli tobě pokrmu a nápoje, jakou úzkost měla, když jsi
byl v nebezpečí! Kterak se namáhal a přičíňoval tvůj otec, by tobě zjednal po
krm a oděv! Jestliže tvojí rodičové pro tebe tolik učinili a vytrpěli, kterak bys
mohl jich býti neposlušen'h Tak sv. Ambrož.
Ale ještě něco, milé děti! Poslouchejte také ve škole svých učitelů! Oni vás
učí a vzdělávají & připravují k vašemu budoucímu povolání. Jsou tedy vašimi
dcbrodinci. To mi věřte, že jen vaše dobro a vaši budoucnost máme na mysli,
když vám něco poroučime a ukládáme. A nevěříte-li mně, zeptejte se těch, kteří
byli hodnými a poslušnými dětmi, ale už dávno školu. opustili, a oni vám to
řeknou! A nevěříte-li mně, podívejte se pozorně do ustaraného oka svého učitele,
kdykoli má co činiti se žákem vzdorovitým a neposlušným! Jak ho trápí taková
pýchal —

Už končím. Třetí desátek růžence bolestného zní: »který byl pro nás trním
korunovánc. Co nám tedy připomíná? Že svatou hlavu nemilosrdně bodalatrnová
koruna a že ji bodá posaváde pýcha lidská a neposlušnost dětí. Nuže, chcete
i vy svou neposlušnosti zvětšovati jeho bolesti? O to zajisté neučiníte. A proto
už z lásky k Pánu Ježíši a k vůli svému štěstí pozemskěmu i věčnému proka
zujte poslušnost svým rodičům a představeným. Amen.
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Neděle IV. postní.
Exhorta IV. Který nesl za nás těžký kříž.
Jistý mnich z kláštera vallisoletského ve Španělích, 57 let starý, vydal se
r. 1643 na dalekou cestu do Palestiny, nesa na svých bedráeh těžký kříž. Nejprve
putoval pěšky do Říma, kde si dal kříž posvětiti od sv. Otce; pak šel nazpět do
Benátek; kde vstoupil na loď a plavil se do sv. země. Když tam doplul, navštívil
Jeruzalém, na hoře Kalvarii vztyčil svůj kříž a vykonav kajicnou pobožnost,
odebral se pak do Betléma a Nazareta. Proputovav takto s křížem vlast našeho
Spasitele, navrátil se lodí do Terstu, odtud do Říma k sv. Otci a konečně
do své vlasti španělské. Památný svůj kříž upevnil na hlavním oltáři klášterního
chrámu ve Vallisoletě,
Milé dětil k této cestě křížové potřeboval celá tři léta; mnoho příkoří za
kusil od policie, od celních úřadů, od mohamedánů a židů, od surových zvě
davců, kteří na něj ikamení házeli — a přece si nikdy nestěžoval.
Avšak mnohem více zkusil Pán Ježíš, když nesl za nás těžký kříž svůj na
Golgotu. Chcete-li věděti, co vytrpěl na této bolestné cestě, poslouchejte pozorně
dnešní rozjímání o IV. desátku růžence bolestného, jenž zní: »který za nás nesl
těžký kříže

Pojednání.
1. Dlouho si vojáci tropili žerty z královské důstojnosti Kristovy. Posléze
učinil tomu sám Pilát konec, neboť byl hluboce dojat pohledem na ztrýzněného
Pána. Doufaje, že krvelačnost nepřátel už bude ukojena, vyvedl trním koruno
vaného Spasitele na balkon (dle Dra. Sýkory) svého domu, ukázal Jej rozpouta
nému davu & zvolal: »Ejhle, člověklc Chtěl říci: »Pohledte na toho ubožáka!
Je to pravý muž bolesti! Vyhlíží jakoby jej dravá zvěř roztrhala. Smilujte se
nad ním a nežádejte jeho smrtilc
Avšak divá zvěř čím více krve vidí, tím více po ní žízní. Rozpoutaný dav
neměl žádného slitování, ale poroučel Pilátovi: »Ukřižuj, ukřižuj holc A vy dobře
víte, co učinil bázlivý a lakomý Pilát: vydal jim nevinného Beránka, Syna
Božího, aby ho ukřižovali. Pak si dal přinésti vodu, veřejně si umyl ruce
a s největší přetvářkou a neupřímností zvolal: >Nevinen jsem já krví tohoto
Spravedlivého !
Tomuto Pilátovi podobají se všichni lidé neupřímní, všecky prolhané děti,
které se přetvařují, t. j. na oko se dělají nevinnými a hodnými. Pán Ježíš nazval
takové lidi »obílenými hrobyc, které venku jsou sice krásné, ale uvnitř plny hni—
loby a umrlčiny. Jidáš se přetvářel, Pilát taktéž. Nic není na světě tak ošklivé,
jako přetvářka. Protož, nechcete—lise podobati Jidášovi a Pilátovi, budte upřímni
a pravdomluvni k rodičům, učitelům a pak“ také ve zpovědnici!
2. A teď slyšte dále! Jakmile Pilát vydal Pána Ježíše, ihned se děly přípravy
k ukřižování.
Nežli byl přinesen kříž, posadil se Pán Ježiš na nízký kámen, aby si od
počinul. Slavný malíř Albrecht Důrer vykreslil tento smutný odpočinek jeho
v dojemném obraze. Vidíme na něm Krista, an sedí na kameni; dlouhé vlasy
splývají mu přes levé rámě a pravou rukou si podpírá nachýlenou, trním koru
novanou hlavu. Celá postava je schoulena a sklíčena zármutkem i úzkostí. To
byl odpočinek Spasitelův! O milé děti, krátký odpočinek!
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Neboť, hle, již přinášejí kříž! Sv. Bernard praví, že Pán Ježíš spatřiv toto
své lůžko smrtelné, rychle vstal, rozpial po něm náruč a takto se modlil! »O pojď
již, pojď, můj kříži milený! 33 léta vzdychám po tobě, všudy tě hledám a objí
mám! Vždyť ty máš býti oltářem, na kterém chci obětovati svůj život za spásu
ovečeklc A to dořek', sám si vložil těžký a veliký kříž na zraněné rámě a vydal
se na cestu křížovou.

Cesta křížová! Co je na světě cest a stezek a silnic a železničních drah!
Kolik lidí po nich přešlo a přejelo a ještě přejde a přejede! Ale všecky ty tisíce
kilometrů velikých cest převyšuje krátká, 1220 kroků měřící cesta od domu Pi
látova až na Kalvarii; cesta posvěcené. krví nejdražší; cesta, ze které k vám
volá Beránek Boží takto: »O vy všichni, kteří jdete cestou, pozorujte a vizte,
jest—likterá bolest jako bolest mála (Pláč Jer. 1, 12.)

Nuže, pozorujte a vizte ivy, dětí, podivný průvod! V čele jede setník a za
ním voják držící na kopí bílou tabulku s nápisem (viny). Pak tlupa lidíškaredých,
nesoucích provazy, hřeby, kladiva a kleště. A teď zvolna kráčí nebo spíše potácí
se dobrý náš Spasitel; hladem, žízní a bičováním vysílený často klesá k zemi
pod tíhou kříže. V pravo i v levo kráčí stráž a vzadu dva lotři se svými kříži
& s tabulkou viny na krku. Průvod uzavírá vojsko.
3. Četl jsem, že Pánu Ježíši na cestě křížové největší příkoří se dělo v oné
části města, kde nejvíce dobrodiní rozséval chudému lidu. Ale lid ten svedený
a uplacený posílal děti, aby házely Spasitelí pod nohy střepy a hnusné, nečisté
smetí. O jistě že se chvělo Božské srdce Páně nad takovým nevděkem! Tak
svět odplácí!
Ale nebyli všicci tak bezcitni. Zbožné ženy plakaly nad Pánem Ježíšem a
nejvíce sedmibolcstná jeho Rodíčka. I ona se súčastnila křížové cesty. Ústní po
dání nám sděluje, že provázena jsouc sv. Janem, předešla křížový průvod kratší
uličkou a přišla mu vstříc, aby uv1děla Syna.
(Dle Kat. Emerichovy.) Když se k ní přiblížili katané se svými nástroji, vi
douce ji bědovati a lomiti rukama, volali. »Co je to za ženu, která tak usedavě
pláčcP- Poznavše zarmoucenou matku Ježíšovu, posmívali se jí & ukazovali na
ni prsty. Jeden pak z nich uchopil hřeb a držel jej posměšně P. Marii před
očima. Ona však, bledá jako mrtvola. upírala zrak svůj toliko na Syna a jako
nalomená květinka podepřela se slabostí o pilíř jednoho domu.
Když pak se přiblížil Pán Ježíš s křížem, pohlédl na ni vážně & bolestně
zpod hrůzné spleti trnové, zrakem plným synovské lásky. A ve chvíli té poznovu
sklesl k zemi pod těžkým křížem. Milé děti, už nemám pro lítost ani slov, abych
vám vylíčil toto smutné shledání Matky se Synem. Avšak marna by byla slova
má, kdybyste už nyní sami necítili ve svém srdci bol a lítost nad Ježíšem, »který
za nás nesl těžký kříž.

Jen o jediné váš chci ke konci dnešní exhorty prosíti. Hleďte, na horu
Kalvárii musil nésti Syn Boží těžký kříž, dříve než se navrátil do království ne
beského, aby nám tam připravil místečko. I my bychom Ho tam rádi po své
smrti následovali. Či snad někdo z vás nechce přijíti do nebe? O jistě, že všichni!
Ale Pán Ježíš kdysi řekl: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, Vezmi
kříž svůj a násle'duj mne!
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Nuže, chcete-lí jednou za Ním do nebe přijítí, mějte v uctivostí svatý jeho
kříž, zapírejte a přemáhejte své zlé náklonnosti, buďte poslušni, přičinlivi, pra
covití, zbožní, ke každému laskaví a hlavně trpělívi! Amen.

Neděle V. postní čili smrtelná.
Exhortn V.: Který byl pro nás ukřižován.
V životopisech svatých poustevníků čteme o jinochu, ktcrý zahořev touhou
po tichém životě. opustil svůj domov a odešel. Matka znala jeho náklonnost ke
zbožnosti a samotě a proto se dlouho nerozmýšlela, kde ho má. hledati. Do
pustin a lesů spěchala za ním, až jej nalezla. Ale v jakém stavu? V opuštěném
kraji udělal si sloup, na němž mezi nebem a zemí se zdržoval. Matka nepře
mlouvala syna, aby sestoupil a s ní domů se navrátil, ale u paty sloupu si vy
stavěla skrovný příbytek, ve kterém na blízku syna trávila zbývající dny života
svého a pohledem na ctnosti jeho se posilovala.
Milí žáci, v tomto příběhu vidím slabý obraz našeho milého Vykupítele.
který se pro nás krví potíl, který byl bičován a trním korunován, který za nás
nesl těžký kříž, na němž posléze mezi nebem a zemi tři hodiny v největších
mukách se trápil. A ona matka připomíná mně Marií Pannu, která následovala
Syna, až na Kalvárií, tam pod křížem až do konce setrvala a v němém bolu po
divovala ctností Jeho.
Postavmež se i my dnes v duchu u paty kříže a rozjímejme v posledním
desátku růžence bolestného. to jest o bolestech Spasitele, ,který byl pro nás
ukřižován.
Pojednání.
.
Krátce před polednem došel truchlivý průvod křížový na horu Kalváríí, na
níž dle starověké pověsti pochován byl praotec náš Adam. Tam se zastavili,
a Pán Ježíš složil těžké břímě na zemi. Nejdříve mu podali omamující nápoj
aby necítil příliš bolestí aúzkostí smrti Avšak zmužilý Spasitel jej odmítl, chtěje
s úplným vědomím vyprázdniti kalich utrpení až na dno.
Na to byl zbaven šatův a položen na kříž. O tvrdé to lůžko smrtelné!
Tvrdší, nežli jesle v Betlémě, na nichž jako dítě před 33 léty spočívall
A nyní nastal okamžik trýzně přehrozné: začali přibíjeti jeho údy na kříž.
Natáhli svaté ruce a nasadili veliké, rovné hřebíky na jeho dlaně, ze kterých se
prýštilo tolik milostí lidstvu. Natáhli sv. nohy, jež kráčívaly vždy jen k dobrému
— a již se ozvaly temné rány kladiv. Svaté tělo bolestí se chvělo, oko však
plápolalo láskou.
Mé děti, představte si, co trpěla as při tom Boží Rodíčka! Každá rána kla
divem projela jistě hrůzou její mateřské srdce. a oči její zalily se novým ' prou
dem slz, když pozdvihlí kříž i s Ježíšem a zasadili do jámy s necítelností bez—
příkladnou.
Sedm slov Páně.

—

]. Mé milé děti, ani byste nevěřily, jak ukrutni a bezcítnl dovedou býti
někteří lidé! Takoví byli katané & přítomní židé. Pán Ježíš jim nikdy nic zlého
neučinil, ale oni. jak jej spatřili nyní pnícího mezi nebem azemí, zajásali, s divou
radostí pobíhali pod křížem a posmívall se jemu, řkouce: »Jíným jsi pomáhal,
a sám sobě pomoci nemůžeš? Sestup s kříže, můžeš-li!
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0 děti mé, kdybyste musili hodně trpět a nikdo vás nepolitoval, bylo by
vám bolno. Ale kdyby si někdo z vašeho utrpení činil ještě posměch, bylo by
vám bolno dvojnásob. Také ukřižovanému se židé a katané vysmívali, ale On se
za ně nahlas modlil takto: »Otče, odpusfjim, nebo! nevědí, co činí/c
Kristus Pán se modlil za své úhlavní nepřátelé, a vy, moji žáci, býváte tak
často hrubí a nelaskaví ke svým bližním a nechcete jim odpustiti ani tenkráte,
když vám mimoděk & neradi ublížili. Jak vás zahanbuje milosrdný Kristus na
kříži! Řiďte se podle krásného příkladu a odpouštějte každému ze srdce!
2. A nyní slyšte, jak šlechetně se Pán Ježíš zachoval i ke kajícímu lotrul
Na levici ukřižovaný lotr se totiž ještě při vlastních mukách Pánu Ježíši rouhal,
avšak lotr na pravici Pána Ježíše litoval, že nevinně trpí, a důvěřuje v ieho bož
skou moc úpěnlivě žadonil: »Pane, rozpomeň se na mne, až přijdeš do krá
lovství sve'holu A Pán Ježíš jeho žádost vyplnil, nebot mu slíbil: »Ještě dnes
budeš se mnou 1) ráji !
0 ten dobrotivý Pán! Ina kříži rozdává milosti! Na sebe zapomíná, a přece
trpí duševně i tělesně jako žádný jiný dosud netrpěl. Neboť ještě žádný člověk
neměl smrtelné lože tak tvrdé anepohodlné, jako On! Nebylo podušky pod jeho.
hlavou. Chtěl-li položiti nazpět, trní vnikalo hlouběji do ní. Jest-li _že hlavu na
klonil vpřed, zdálo se, jako by se celé tělo chtělo vytrhnouti ze hřebů. Rány na
nohou i rukou zvětšovaly se tíží těla; všecky jizvy jsouce přímo na vzduchu
zapalovaly se vždy více a trápily Jej bolestí palčivou; nesnesitelné bolesti pů
sobil Mu také veliký nával krve do hlavy. O jak se tu do slova naplnil jeho
vlastní výrok, že »ptáci mají svá hnízda a lišky svá. doupata, ale Syn člověka
nemá, kam by hlavy položillc
3. Nemá, opravdu nemá, kam by hlavy položil, a proto ji sklání, věší, a
koho vidí synovské oko jeho státi pod křížem? Předrahou Matku, opuštěnou
královnu mučedníků. Kdo se bude o ni starati? O, nebojte se! Tak dobrý syn,
jakým byl Kristus Pán, nezapomene na bytost, která mu po Bohu zde na světě
byla nejdražší. Nezapomněl! Ale odevzdal ji svému miláčkovi sv. Janu slovy:
»Ejhle, matka iuálu
Děti křesťanské, takovou láskou k rodné matičce měla by plápolati také
srdce vaše. Neboť nikdo na svělě nemiluje vás více, nežli vaše rodná matka.
Nuže, za lásku věnujte jí zase lásku a budete tak milými Božímu_Synu.
Tomu se teď ulehčilo, když se postaral o budoucnost své Matičky a mohl
už klidněji očekávati anděla smrti.
_
4. Tu se však stalo něco neobyčejného. Slunce se zatmělo ahustá temnota
rozestřela plášť svůj nad Kalvárií a nade vší krajinou. (Dle Kat. Emer.) Ptactvo
hledalo úzkostlivě útulku! Rouhači umlkli. Někteří se bili v prsa, lomili rukama
a volali: »Krev jeho na jeho vrahylc Jiní padali na kolena a prosili umírajícího
Spasitele za odpuštění.
V této děsné chvíli dostoupila úzkost Páně stupně nejvyššího. Jako ubohý,
usoužený, od Boha i od lidí opuštěný člověk zalkal hlasem žalostivým: »Bože

můj, Bože můj, proč jsi mne opustilh
5. Když pak odnikud žádná pomoc nepřicházela, zvolal: »Žízním I- 0 ne
divte se, že tak volal! Neboť žízeň působí muka nevýslovná. Už mnohý člověk
žízní přišel o rozum a nejhorší smrtí jest umírati žízní. Také P. Ježíš trpěl na

Strana 46-

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Ročník xxví.

kříži krutou žízeň. María viděla, jak se rtové jeho chvěli, a ráda by je byla
svlažila, ale nemohla, protože nesměla. Konečně jeden voják vzal houbu, naplnil
ji octem a podával Spasiteli.
6. On pak okusiv octa., zvolal hlasem velikým, mohutným, daleko slyšitel—

ným: »Dokonánojest/
ústa svá k modlitbě: »Otče, do rukou tvých poroučím ducha svého./c — a na
kloniv hlavy, vypustil duší.
To se stalo na veliký pátek 0 hodině třetí, kdy obyčejně býval zabíjen be
ránek velikonoční, aby se naplnily předobrazy starozákonných obětí . . .
Beránek Boží Ježíš Kristus umřel. Pro koho umřel? ProBoha? Pro an
děly? Nikoli: Beránek Boží umřel pro nás, pro mne i pro vás.
0 to mi věřte, děti mě, že této veliké oběti ani nezasluhujeme! Neboťjsme
břišní a nevděční tvorové, kteří svými hříchy Krista znovu bičujeme a trním ko
runujeme, naše hříchy znova a znova kladou kříž na jeho rámě a znova Jej
křižují.
A přece byste mohli svému Spasitcli za jeho obět aspoň jednu radost způ
sobití. Jakou? Až půjdete na veliký pátek do kostela a budete klečeti u Božího
Hrobu, vzpomeňte si, co jsem řekl dnes, že to byly hříchy také vaše, které
Krista ukřižovaly, vzbuďte opravdovou lítost nad nimi a slibte svému Vyku
pitelí, že chcete býti hodnýmí a zbožnými dětmi. Vyplníte-li pak tento slib,
bude to jistě nejlepší užitek z našich rozjímání o růženci bolestném. Amen.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismove'.

JAN PTÁČEK, referent.

(Pokračování)

0 sedmém přikázání Božím.
»Nepokmdešh
V sedmém přikázání Bůh zapovídá škoditi bližnímu na majetku.
Blížnímu škodí na majetku:
1. kdo krade;
2. kdo podvádí;
3. kdo cizí majetek jakkoliv poškozuje.
Kdo cizí majetek násilím bere, dopouští se loupeže.
Podvodem škodí bližnímu na majetku na př.: kdo dává špatnou míru nebo váhu; kdo špatné
zboží za dobré prodává; kdo padělanými penězi platí.
Cizí majetok poškozují zvláště lichváři.
Lichvářern jest, kdo zvypůjčených peněz příliš veliké úroky žádá, nebo nouze bližníhoksvému
prospěchu vykořistuje.
Cizí majetek poškozuje na př.: kdo svévolně šlape obilí, la'me keře a stromky, trhá květiny na
hřbitovech a v cizích zahradach; zvláště velikou škodu činí palič.

Proti sedmému přikázání také hřeší, kdo nalczcné nebo vypůjčené věci si
ponechává, jakož i ten, kdo jakkoliv pomáhá bližnímu škoditi na majetku.
Zacheus řekl Pánu Ježíši: »Polovici statku svého, Pane, dám chudým; a oklamal'li jsem koho
v čem, navrátím čtvernásob..
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Kdo bližnímu na majetku uškodil, má věc odcizenou navrátili, nebo škodu
dle možnosti nahraditi.
Nevlme-li, komu věc nalezená patří, mimo ji ohlásiti na př. ve škole, na faře, na úřadě.

V sedmém přikázání Bůh poroučí:
Z práce rukou svých jisti budeš. Žalm 127,2. Lepší jest maličko se spravedlností, než mnoho
užitků s nepravostí. Přísl. 16. B.

1. abychom poctivým způsobem majetku si dobývali a s ním šetrně zacházeli.
Cti Boha ze statku svého. Přísl. 3. 9. Pán Ježiš platil daň chrámovou. Bible čl. 41. str. 155. —
Tobiáš napomínal svého syna: >Kterak budeš moci, tak bud milosrdný. Budeš-li míti mnoho, dávej
mnoho; jestliže málo míti budeš, i z toho mála rád udílej.: Tob. 4, 8—9.

2. abychom majetku svého užívali ke cti a chvále Boží, ku prospěchu svému
a svého bližního.
Na úrok Pánu Bohu dává., kdo se nad chudým smilovává.
Nemírné pití, mlsnota, parádivost, hry o peníze a podobné utrácení přivedly mnohé rodiny již
na mizinu.
Naučení. Svoje svato, cizí nejsvětější! Kdo stojí 0 cizí, přichází o své, Bohatství nečiní šťastným.
ale poctivost, S poctivostí nejdál dojdeš!
(Pokračování)

Z praxe a různé.
Spolek katechetů v království Če
ském pořádal dne 1. února 1911 první
členskou schůzi za účasti asi 36 katechetů;
navštívili nás i kollegové z Kutné Hory,
Kralup, Kladna, Chlumce u Třeboně atd.
Pořad: 1. Přečten a schválen zápis “z po
slední členské schůze. Vyřízeny všecky došlé

spisy, jichž byl slušný počet. Pozornosti
zvláštní těšil se relerát kollegy Baštýře o
jeho při u správního soudu ve Vídni. V evi
denci vzaty nové výhody došlé pro spolek.
Jednáno o účasti na manifestaci bratrstva
svatého Michaela v Rudolňnu proti'staro
stovi římskému Nathanovi; v příští členské
schůzi rozdány budou vstupenky. 3. Přečteno
vrchnopastýřské nařízení ze dne 4. ledna
1911 N. E. 418 o svatém přijímání dítek
školních. Rozpředla se dlouhá a živá de
batta poradná, jak by u nás v našich tak
abnormálních poměrech jak co do počtu
dětí, jejich domácí náboženské výchovy a
přítomných protináboženských štvanicích,
dalo se tomuto nařízení svatého Otce co
nejlépe vyhověti. Všeobecně uznávána ne
vyhnutelná potřeba nového vyučovacího
plánu vzhledem k'této dalekosáhlé změně
nastalé a přípravě malých ku prvnímu sva
tému přijímání. Doporučovány pro letošek
iporady kollegů v jednotlivých předměstích
dle jejich individuality sjejích školním do
zorcem náboženství. 4. Po dotazech a vol
ných návrzích schůze za neutuchávající

účasti skončena. Jaroslav Vlasák, t.č .jed
natcl. ——II. členská schůze. Přítomno asi
32 kollegů. Přečten a schválen protokol z

minulé schůze po dodatku předsedově, jaké
kroky byly učiněny o slevách na dráze
i pro katechety. Po té čteny a vyřizovány
hojné dopisy od členů. Zejména jednáno
bylo o návrzích kollegů z Plzně o zakou
pení apůjčování diapositiv pro potřebu školní,
vzato na vědomí, že někteří kollcgové sú
častní se katechetického kursu v Sarajevě
o prázdninách, z čehož zajisté vyplyne
spolku mnohá zas nová zkušenost zejména
pro kurs katecheticky', který po návrhu těchže
kollegů spolek v Praze v roce 1912 bude
pořádati. Spolek svatého Michaela zaslal ke
své slavnostní valné hromadě 10 vstupenek,
které byly rozdány s podmínkou závazné
návštěvy. Po vyřízení dopisů žádá předseda
oněch dp. kollegů, kteříjsou delegáty v Pae
dagogickém Svazu, aby referovali o činnosti
tamtéž po každé schůzi. Přítomné členy na—
plnila potěšením zpráva předsedova, že byl
milostivě přijat Jeho Eminencí, když se před
stavil jako nově zvolený předseda a podě
koval za potvrzení. Jeho Eminence s uspo—
kojením přijal projev & ujištění předsedovo
o synovské oddanosti veškerého členstva
spolku katechetů vůči Jeho Eminenci. Kolle
gové necht zaznamenají si další Slevy, jež
na legitimaci spólkovou nám povolil odborný
velkoobchod Alois Pelz, Berlitzova škola
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jazyků. lázně na Žižkově,'Eliščiny lázně,
třída Eliščina, a lékárna u Milosrdných Bratří
u mostu Svatopluka Čecha 30 procent. Po—
ukázky na slevu do lázní a divadel vydává
jednatel, na něhož postačí úplně krátká
.adresa : Jar. Vlasák, katecheta, Košíře-Praha.
Projektovaná přednáška slovutného cesto
vatele dp. Al. Svojsíka o jeho posledních
cestách po Japonsku, provázená překrás
nými světelnými obrazy, s kterouž vyšel
spolku s takovou laskavostí vstříc — po
řádána byla ve středu dne 22. února ve 4
hodiny odpoledne v sále bývalé záložny
svatováclavské. Vstup pro“ členy a hosty
jimi uvedené volný; proto'žádal spolek svých
členů, aby této krásné přednášky v počtu
co nejhojnějším se súčastnili. Za členy spolku
se přihlásili: dp. Václav Vacek, katecheta
v Bráníku a dp. Boh. Bradáč, katecheta v
Příbrami. Doufáme, že příště budeme moci
ohlásili iako členy i ty, kteří stojí dosud
mimo! Volné návrhy: Kollega Tichý na
vrhuje, aby spolek postaral se o vydávání
řádných liturgických obrazů; přítomný vdp.
professor X. Dvořák slíbil nám v této věci
podati pomocnou ruku, zejména při jednání
s Unií a ustanoveno obrátíti se o pomoc
i k p. kan. Podlahovi. Za tím účelem zvolí
se kommise. Kollega Pešek činí dotaz 0
diecésním zpěvníku, jehož pořádání bylo
zastaveno. Další bod programmu, 3. přiká
zání církevní, odložen pro schůzi kommise
katechismové za 14 dní, ježto čas valně po
kročil. Tím schůze doslovem předsedovým,
projevujícím potěšení nad hojnou účastí,
skončena.

Další drobnosti z činnosti spolkové.
K výhodám již veškerému členstvu ozná
meným přičísti třeba ještě tyto další:
Firma Pelz — Platýz, obchod koloniál
ním zbožím 5 procent. Městské lázně na
Žižkově: parní lázeň I. třída 84 h, Il. třída
44 h; vanová I. třída 84 h, II. třída 64 h.
(Poukázky bezplatné u kollegy jednatele Jar.
Vlasáka z Košíř, Erbenova ulice, č. 228.)
Lékárna u Milosrdných Bratří Praha-I.
30 procent.
Berlitzova škola pro zemské jazyky za
2 hodiny týdně při počtu 4—8 kollegů
členů 36 K, pro cizí jazky 40 K měsíčně.
Spolek katechetů při slavnostní valné
hromadě bratrstva svatého Michaela pro
království České konané 19. února t. r. za—
stoupen byl svým předsedou, Ant. Bendou
a 10 kollegy členy.

Za činné členy spolku katechetů v krá
lovství Českém přistoupili letošního roku
tito dpp.:
Trojan Vojtěch, kaplan a katecheta u
sv. Haštala v Praze-I.; Vacek Václav, ka
techeta v Bráníku u Prahy; Bradáč Bohu
mil z Příbrami a Černý Václav z Bakova.
Vivant sequentes!
Dne 22. února uspořádal spolek kate
chetů přednášku slovutného cestovatele dp.
Aloise Svojsíka na thema: »Japonsko a jeho
lide ve velké dvoraně bývalé záložny Svato
václavské. Tato zajímavá a poučná před
náška. o níž sám důstojný pan cestovatel
pravil, že to pohádka ve skutečnosti, byla
doprovázena 220 krásně kolorovanými svě
telnými obrazy, a stala se dostaveníěkem
netoliko kollegů členů z Prahy, předměstí
a blízkého venkova, nýbrž i téměř veške
rého duchovenstva pražského jak světského
tak řádového. Dvorana byla již ve 4 hodiny
četně naplněna. Přednáška byla sledována
s povýšenou náladou a dlouho utkví v pa—
měti všech přítomných.
Bda.

Katechetické

museum. Nelze popříti,

že pro rozvoj katechese bylo v posledním
desítiletí mnoho učiněno. Ale též potřebí je
pomýšleti na založení katechetického musea,

kde by byla zřízena odborná katechetické

knihovna a stálá sbírka nejlepších učeb
ných pomůcek. Ve Vídni jest založení ka
techetického musea zabezpečeno, neboť se
o ně stará neunavně katechetický odbor
Leonovy společnosti ve spojení a katechet
ským spolkem. Město povolilo k tomu
účelu na jisté škole dvě veliké učebny a
několik menších místností, kromě peněz!
U nás náhradu takového musea spatřujeme
v museu, založeném vdp. univ. prof. Dr. Se
dláčkem, proť. biblické archeologie při české
fakultě theologické, jež však je spíše sou
kromé a nemnohým známé.

Konkursy.

Definitivně obsadí se místo

katechety :
'
1. při měšťanské dívčí škole v Hradci

Králové.

(do 16. března 1911.) — c. k.

o. š. r. v Hradci Králové 30. ledna 1911.
2. při měšťanské škole chlapecké v Čer.
Kostelci. (do 27. března 1911.) — C. k. o.

š. r. v Českém Brodě 1. února 1911.
3. při II. měšťanské chlapecké škole ve
vých. obvodu v Plzni. (do 31. března 1911.)
-— C. k. o. š. r. v Plzni 9. února 1911.

Knihu-turn:divim. titul v Prue.
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Ježíš, přítel dítek. — Promiuva ku prvnimu sv. přijímáni. — Katcehcm abnormálních
dču'. — Exhorta na první neděli po Velikonocích. - Návrh na úpravu kelechisr'nu. —
Výstava katechetické v Č. Budějovicích. — Vypsání bezplatných mist ncb bytů pro
kněze v lázních. _: Novější názorné pomůcky vo vyučováni náboženství. — Různé.

Ježiš, přítel dítek.
Jas pláni galilejských v duši hoří
&.světla nebes rozlévá se v šiř,

skráň v úctě dětinné se Pánu koří,
vzdech

modlitby

se nese k nebi výš. —-—

nO pojďte k němulc šept se chvěje sladký
zástupem dětí — »přichází náš Pán,
je pohled Jeho jako úsměv matky
& vésti nás chce v nebes jasný stanic
»Jen nechte maličkých, at přijdou ke mněl: —
hlas Jeho lásky světem širým zní
»ve srdcích dětských obrodí se země
a. v doby lepšíjpřijde výslunílc

O Ježíši, viz srdcí našich květy,
jež v lásce dětinné Ti kladem na oltář,
& skloň se k nám jak před mnohými lety.,
když v Galilej Tvé lásky splála zář.
A chraň své děti v době plné chladu,
své lásky otevři jim živý zdroj,
dej pokrm spásy v duše teskném hladu
a v boji těžkém milosti své zbroj!

Jas pláni galilejských v duši hoří,
a světlo nebes rozlévá se v šiř,
skráň v úctě dětinné se Tobě koří:
»O, žehnej mím & veď nás v nebes říši

Vladimir Homav.
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Promluva ku prvnímu sv. přijímání.
Nejradostněiší den hodných dětí.
JAROSLAV SLAVÍCEK.

Milé dětil Když Syn Boží žil jakožto člověk na zemi a chodil zemí židov
skou, aby lidi učil, nemocné zázračně uzdravoval a všem prokazoval dobrodiní,
tehda nedaleko Jerusalemav městečku Bethanii přebývala pospolu dvé rodných sester
Marie a Maria a bratr jejich Lazar. Byli velmi zámožní, ale což cennější jest,
byli i bohabojni — byli to nábožní a upřímní ctitelé Pána a Spasitele našeho
Ježíše Krista. Proto Pán Ježíš měl rád tyto tři dobré duše a často zavítalvjejich
dům. Z toho radovali se ovšem tito velice a kdykoli viděli milého Mistra přichá
zeti, srdce jejich bušilo radostí a potěšením.

Milé děti, tot byli jistě šťastní sourozenci! Věděli zajisté, kdo jest Ježíš
Kristus; věřili pevně_a nezvratné, že není jen člověkem, prorokem anebo vyslan
cem Božím, nýbrž že je to Syn Boží sám, druhá božská osoba v lidské podobě.
A ten Syn Boží vchází do jejich domu, přátelsky je navštěvuje a dlíu nich delší
čas. Milé dětil Jistě i vy dovedete plnou měrou oceniti tu velikou čest, kteréž
dostalo se těmto třem obyvatelům Bethanie a myslíte si: »Kéž bych i já byh
patřil k těmto přátelům P. Ježíše! Neboť nemůže býti větší radosti, většího vy
znamenání pro člověka, leč jako když Syn Boží k němu přijde &přátelsky zavítá!

Nuže, milé děti, těšte se ve svém srdci, a velebte dobrotu a pokoru našeho
božského Spasitele ——
nebo hle, totéž činí P. Ježíš i dnes vám! Přichází kvám,
navštěvuje vás; ano více. vam přáno jest většího štěstí, než Lazarovi a jeho
sestrám -- k vám přichází Syn Boží nikoli jen zevn'ě, nýbrž do vašeho nitra,
abyste jej nosili ve svém srdci a to veliké štěstí měli, již zde na zemi býti s ním
nejúžeji spojeni! Milé děti! Co nejdříve přijmete malou, nepatrnou hostii, ale vy

víte, co ta vlastně je — totiž pravé tělo a pravá krev Pána našeho, Ježíše Krista!
Nebo ten bělostný chléb byl proměněn při mši svaté a to mocí Všemohoucího
proměněn v pravé tělo a pravou krev Pána Ježíše. Týž Ježíš jest přítomen pod
způsobou chleba, kterého nejblahoslavenější Panna Maria zrodila, který sice za času
Pontského Pilata ukřižován byl, ale z mrtvých opět vstal a slavně na nebe
vstoupil — ten Ježíš přichází k vám, vchází do srdce vašeho a chce tam pře
bývati.
2. Milé děti! Jaká to radost, jaké štěstí pro vás! Tak krásného dne jste
opravdu ještě nezažily! Kdyby k vám sestoupil anděl Boží, s vámi mluvil, vás
doprovázel jako kdysi anděl Rafael mladého Tobiáše, bylo by to jistě pro vás
veliké štěstí a vyznamenání. Anebo kdyby se vám zjevila nejblahoslavenější Panna
Maria, královna nebeská, vás za ruku ujala, vedla a vám udělila mateřského po
žehnání, byla by to jistě pro vás svrchované čest a svrchované blaho. Ale dnes,
milé děti, dostane se vám něčeho nekonečně lepšího a nevýslovně velebněišiho
— není to anděl, ani Panna Maria, matička Boží, nýbrž Pán Ježíš sám toje, Syn
Boží, který přichází k vám, vchází do srdce vašeho a spojuje se co nejúžeji
s vaší duší. Přichází k vám ten, jemuž všecka moc je dána na nebi i na zemi,
jemuž se koří nebeští duchové v nejhlubší úctě a který jednou přijde s velikou
mocí a velebností, aby soudil celý svět. Ano. milé děti, Pán Ježiš přichází k vám
a ve viditelné Způsobě nepatrného chleba se tají jako Bůh a člověk.
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Šťastné děti, jaký to svrchovaně radostný den pro vás! Nezapomeňte naň,
a podržte jej ve své paměti, že dnes to bylo poprvé, kdy se vám dostalo té
obzvláštní milosti, přijmouti tělo a krev Pána našeho Ježíše Krista.
'
3. Nuže, připravte již srdce svá ku přijetí tohoto nekonečně velebného těla
Páně! Netrpte nižádné zlé myšlenky ani zlého hnutí ve svém srdci! Vzbuďte
ještě jednou lítost, že jste dobrého Pána Ježíše často urážely ve svém mladistvém
věku! Věřte pevně a nezvratné, že v nejsvětější svátosti oltářní je pravdivě pří
tomen Syn Boží a kořte se mu co nejvíce! Jako onen setník v evangeliu i vy
volejte u vědomí své víny: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou.
Luk. 7, 6.

4. Milé dětí, tak-li se připravíte ke sv. příjímání, získáte si toho nejkrásněj
šího ovoce a zvíte »íak libý jest Hospodín- Z. 33, 8.
Jdou—lívaši rodiče, kteří vás milují a kteří radují se, mohou-li va'm nějakou

radost způsobiti, jdou-lí, jak pravím, na delší vycházku, nepřícházejí s prázd
nou, nenavracuji se, aby Vám něco nenesli sebou; a Syn Boží, myslite, zavítá
k vám, aniž by vám co sebou přinesl? Milé děti, jeho příchod není nikdy pro
vás bez požehnání, on vás obdaří co nejbohatěji; ovšem nepřinese vám nic k jídlu,
ani krásných šatů ani čeho podobného, ale přináší vám milost, žívia nasycuje vaši
duši k životu věčnému, dává vám světla a síly, abyste dobré poznaly a také
konaly. To však je daleko cennější nade všecky pozemské statky.
Radujte se tedy, milé děti, radujte se srdečně ze dnešního dne, chvalte a
zvelebujte vašeho nejlepšího Přítele, který to s vámi nejlépe myslí, vás upřímně
miluje a rád vstupuje ve vaše srdcel
5. A proto také, milé děti. nečiňte v budoucnosti ničeho, čim byste mohly
milého Pána Ježíše urazíti, nezarmucujte ho nijakým hříchem! Buďte nábožny a
poslušnyl Hle, Pán Ježíš byl také ve své mladosti poslušen, nebot evangelium
praví o něm výslovně: »Byl svým rodičům poddán.: Luk. 2. 51.
I vy následujte svědomitě toho skvělého příkladu — buďte poddány
svým rodičům, učitelům a představeným, čiňte rády & ochotně, co vám přika
zují, střezte se všeliké neochoty, vzdorovitosti a svěhlavostíi A dnešní den dobře
si zapište ve své srdce! Dobře si buďte vědomy toho, co dnes s vámi se děje!
Syn Boží přichází k vám, vchází do srdce vašeho & přebývati bude v něm: tím
bude vaše tělo posvěceno a stane se chrámem Božím. Proto. milé děti, chovejte
od nynějška tělo své ve svatosti a nečiňte ničeho, co by uráželo vaši stytllívost.
A proto v tuto slavnou a významnou chvili ve vašem životě učiňte dobrá.
předsevzetí, uvažte veliké štěstí, jehož budete účastny a děkujte za ně! Řekněte
dobrému Spasitelí: »Budu dobrým dítětem, budu se dobře učítí a modlili. Ne
budu činítí toho, co je mi zakázáno; rodičůma představeným budu radost dělatí;
se svými sourozenci a jinými lidmi budu se snášeti av míru žití; všude, na kaž
dém místě, i tam kde budu samoten, budu se chovatí mravně — neposkvrním
srdce svého nížádnou lží, ani závisti, ani nestoudností. Až Pán Ježíš vstoupí do
srdce mého, dám si pozor, abych ho zase nevypudíl těžkým hříchem ze svého srdce.
S těmi předsevzetími vyzdobte srdce své. a ten dobrotivý Přítel váš posílí vás
milostí Ducha svatého, abyste svá předsevzetí splnily. Amen.

5m.

se.

KATECHETSKÝ VÉSTNIK

RočníkXIV.

Katecheta abnormálních dětí.
(Píše Josel Jonák, katecheta v Praze.)
1.

V předešlých dvou ročnících »Vychovatelec rozepsal jsem se o soustavné
výchově mládeže téměř od kolébky až do let, kdy dítě prošlo jeslemi, opatrovnou,
mateřskou školou, různými kategoriemi škol veřejných, nalézajíc přitom ve volné
chvíli útulku v různých pomocných institucích, se školou organicky spojených,
které se stávají na záchraně a výchově mládeže téměř jediným a všeobecně
uznávaným činitelem, když dítě opouští školu a rodinu a ocitá se bez rady a
pevných sil ve víru nebezpečného ovzduší pro vznětlivé srdce dospívající mládeže.
Při této stati dotknul jsem se jen zběžně dětí, které nutno z různých příčin po
kládati za nešťastné, zvláště ohrožené a proto potřebující zvláštní péče výchovné.
Též jsem slíbil tenkráte ke konci své práce, že o jednotlivých kategoriích dětí
i studií při výchově mládeže pojednám podrobněji. Dnes tedy plním slib už tím,
že podávám čtenáři stať jistě časovou pod heslem: »Katecheta dělí abnor.
málm'chc.
Než počnu se obírati vlastní prací, jen mimochodem jaksi na vysvětlenou
a omluvu udávám, proč právě tuto stat kladu na první místo svých speciálních
úvah o výchově mládeže, čili praeventi'vní ochraně mládeže, přiznávaje nápravě
mládeže již zkažené místo teprve druhé.
Moje první místo katechetské hned po vysvěcení bylo na obecné chlapecké
škole na Kladně. Kdo nebyl na Kladně, nebyl prý nikde. Kladno v důsledcích
několika výstředních událostí stalo se místem vykřičeným nejen v oboru vycho
vatelském, ale i politickém, národním, národohospodářském i společenském, při
tom však neváhám veřejně prohlásiti, že se Kladnu mnohdy škodí a ubližuje.
Mně tu leží na srdci jen poměry kulturní a hlavně školní.
Kladno jest město horníků a možno je pro rychlý vzrůst nazvati městem
í s okolím v mnohém zajímavým. Kde by bylo dnes se svým vývojem Kladno,
kdyby houževnatý horník Váňa nebyl po mnohých neuspokojujících pokusech a
výsledcích u Kladna objevil r. 1846 uhlí ve vrstvě 6 rn silné? Kladno bylo
by dnes nepatrným místem rolnickým kol panství břevnovských Benediktinů,
kdežto dnes čítá Kladno nejméně 25.000 obyvatel, zatím co má při tom
ve vzrůstu &.otvírání nových dolů a závodů nebezpečné konkurenty v osadách
Kročehlavech, Motyčíně, Rozdělově, Libušíně. Od doby, kdy na Kladensku ob-_
jeveno uhlí, nastala byl vždy návalem dělníků odjinud do dolů & železáren
sem se stěhujících citelný nedostatek bytů, tak že společnosti samy hleděly nouzi
0 byty odpoma'hati zřízováním zlověstných ratejen pod jménem kolonií na růz—
ných samotách při dolech. Že přírůstku dělnictva cizího z různých krajů, různé
národnosti a často i mravní hodnoty, neodpovídaly různé potřebné instituce ve
řejné, samo sebou se rozumí.
Tak nebylo právě ku prospěchu poměrům na Kladensku, že nebylo tu sa
mostatného okresního hejtmanství, město s 18.000 obyvateli po celou řadu let
i s hustě zalidněným, sociálně, finančně i mravně až příliš živým okolím patřilo
pod vzdálené sousední hejtmanství smíchovské; školství a zdravotnictví bylo tu
zvláště dlouho v plenkách. V posledních 20 letech teprve nastal znatelný obrat
k lepšímu, přes to však nemohly abnormální poměry na Kladensku býti jen tak
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zažehnány, mnohé se vžily, jiné jen s velkým finančním apparátem mohly býti
odstraněny.
A že do nedávna byly na Kladensku mimořádné poměry? Dík (!) školním
zákonům, které připouštějí pro jednotlivou třídu početžaci'ua až do 80ti, učil jsem
na Kladně v 5. třídě na 111. obecné škole půl roku 105 žáků, do našich škol
chodily děti přespolní, z Motyčína velmi neschůdnou cestou přes hodinu trvající
docházelo asi 500 dětí, pravím 500 dětí z osady Motyčína, který v samotném
Kladně pro své poměry prohlašován za republiku, a dnes po 15letech tedy také
jistě více než tisíce dětí musí docházeti vzdálenou a neschůdnou cestou dále,
protože interessenti vinou německé pražsko-železářské společnosti nemohou se
dostati ke stavbě potřebné školy v Motyčíně.
Jak tento smutný a neuvěřitelný, ba docela skandální fakt na zdárné výchově
mládeže, našeho nadějného dorostu se jevila dosud sejeví, dovolím si illustrovati
jedinou momentkou: Jednoho dne musely se kladenské úřady usnésti, že nelze
řádění školní mládeže z Motyčína docházejíci jinak přítrž učiniti, než když bude
tato zlatá mládež od školy až na hranice katastru kladenského doprovázena dvěma
strážníky.
A tak po delší dobu po denním školním vyučování bylo možno na Kladně
vídati kulturní obrázek, jak strážníci z jednotlivých škol přijímali pod svůj dohled
děti motyčínské, sestavili je do řady a pak jeden v předu a druhý v zadu vedli
přes památné krveprolitím náměstí kladenské ze školy domů, aby — se jim nic
nestalo? I toto! Aby nemohly své nemravné choutky prováděti na děvčatech
i dospělých ženách, aby_nerozkradly zelenářské zahrady, aby nevyšinuly vlak a
neukamenovaly ty, kteří si dovolili je zakřiknouti. Inu byly to abnormální po
měry mezi tou mládeží, které však byly důsledkem abnormálních poměrů v obci
motyčínské a zvláště v motyčínských rodinách, do nichž jako jednatel dobro
činného spolku jsem musel na různá šetření docházeti, měl jsem tedy příležitost
tomu zlu nahlédnouti tváří v tvář.
Otcovských, Kolaříků a Knotků bylo kolikeré vydání, 0 mravních poměrech
nemohu se tu rozepisovati, jen tak mimochodem ještě připomínám, že v Kladně
nebylo jžádným tajemstvím, že v Motyčíně pořádali — adamitský bál. A u této
odříznulé & zanedbané osadě asi s 8 tisíci obyvatelův není školy, ba což jistě ža
lostno, není ani kostelíčlzal V zájmu těch hynoucích duší upozorňují na tyto
smutné poměry vsd. pražský Ordinariát a spolek sv. Boniiáce.
Jako z Motyčína též ze vsi Rozdělova docházelo až do nedávna několik
set školních dítek, tam však dnes mají pěknou školu a proto o tom, co dříve
bylo, pomlčím a jen o některých zvláště drastických úkazech ve svém pojednání
se zmíním.
K objasnění dalšího musím ještě uvésti několik momentů ze života dělného
lidu na Kladensku. Dělníci v železárnách jsou obyčejně daleko lépe placeni než
horníci, jsou obyčejně více intelligentní a mají rodinný život spořádanější. Horníci
v některých kategoriích jsou placeni nedostatečně, mívají četnější rodiny, 9—»ll
dětí není žádnou vzácností, ba mám zjištěno, že otec u soudu nedovedl vyjme
novati svých 12 dítek, rodinný život u mnohých bývá k politování. Přišel jsem
do světnice přízemního domku, v níž bydlely tři rodiny, každá s více dětmi,
podlahu měly rozdělenu a vyměřenu křídou. Kolik lidí v té světnici bydlelo, ne
mohu se již dnes upamatovatí, jen tolik vím, že při vyšetřování poměrů jedné
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rodiny, jejíž otec byl souchctinami na smrt nemocen, stěžovala si mi žena,
zbožná vdova z druhé rodiny, že příslušníci třetí rodiny pro její zbožnost dělají
jim co nejhoršího;
A takových a podobných abnormálních poměrů s nádechem bud' bídy mravní
neb hmotné byl bys na Kladensku nalezl dosti, a proto myslím, milý čtenáři, že mi
uvěříš, že též na kladenských školách b'ylo znatelné procento dětí abnormálních,
které se nám dodávaly z četných abnormálních rodin a abnormálních poměrů.
Byla to těžká štace na kladenských školách hlavně pro mne, který jsem se do
těch poměrů zahloubal, je spisoval a vyšetřoval a přemoci snažil. Ký pak div,
že zdraví jsem si tam podryl.
Přišel jsem z poměrů kladenských na školu, která. byla dělnickými žáky
opět velmi přeplněna, všecky třídy měly paralelky &, b, c, škola pro tolik tříd
nestačila, byl najat dům se třemi poschodími. třídy c byly umístěny v onom
soukromém domě. Tehdejší správce školy přišel na krásný paedagogícký nápad,
že do těch tříd c dal všecky repetenty a větší děti (vlastně největší darebáky)
a odůvodnil svůj nápad tím, že když jsou tam třídy ve vyšších poschodích, že
tam musí umístiti ty starší a silnější. Však také ty třídy vypadaly! Bylo v nich
sice 30—45 dětí, za to však v jedné takové třídě »cc mezi 32 žáky bylo 28 re
petentů. Inu byl to vzor paedagogického opatření žactva! Aby pak se to nepletlo,
byla v témž domě umístěna pomocná (slabomyslná) škola se SVOujednou třídou.
A tak se vlastně »šťastnom náhodou stalo, že v jednom domě se octlo pět tříd,
ze kterých byste nebyli si mohli vybrati ani jednu, o níž byste mohli říci, že
není pomocná., ba dokonce čtvrtá & pátá třída si úplně zasloužila epitheta
»kárná- škola.
Neočekávaně, beze všech zvláštních povolování nákladů měli jsme improvi
sovanou pomocně-kárnou školu a že i v této škole se našly »abnormálníc děti
a abnormální poměry, nebude z milých čtenářů snad pochybovali nikdo. Psal
jsem tedy případy abnormální do denníku na Kladně založeného, dále studoval
a pořádal ie ve zvláštní speciální práci, kterou dnes předkládám milým čtenářům
s doplňkem studií různých těch pomocných ústavů a literatury u nás i za hra
nicemi v zájmu pro pochopenia ulehčení'působení katechetského, který se stává
přírůstkem abnormálních

dětí mnohdy velmi těžkým.

(Pokračoval-tí.)

Exhorta na I. ned. po velikonocích.
Napsal FRANT. PRAŽÁK.

.Pokoj vám.< Jan 20, 21.

Na. hřbitovech čitáme někdy nápis: »Pax vobisc — pokoj vám — ale ne
každý, kdo na hřbitově odpočívá, jej má. Je tam klid, je tam dojemný klid, ale

pro mnohého je pouze zdánlivý.
Pravý klid má sestru, bez které nemůže býti pravým a trvalým, a toje:
nevinnost. Vidím Josefa egyptského v cisterně, v rukou egyptských kupců, v ža
láři, ale na jeho tváři není zoufalství. Je si vědom své nevinnosti a proto dí se
žalmistou P.: »Kdybych vzal křídla svá na úsvítě a bydlt'l v končinách moře,
i tam ruka tvá prouodila by mne a držela by mne pravice tvá. Měl klid pravý,
nezlomný, šťastný, poněvadž v nevinnosti měl záruku přátelství Božího.
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Je však také klid zdánlivý. Jest nebezpečnější, nežli nepokoj & kruté vý
čitky svědomí. Proč? Je to klid hříšníků, kteří tíhu své hříšnosti necítí. Kéž by
je svědomí znepokojovalo! Obrátili by se k Bohu, očistili. Ale zůstávajíce klidni,
zůstávají také ve svých hříších.
1. Tážete se, jak je to možné, když sv. Písmo výslovně dí, že »bezbožní
nemají pokojec? Jest to možno u toho, kdo hřích svůj nepokládá za nic. Pilát
umyl si ruce, řka: »Nevinen jsem já krvi spravedlivého tohoto.< Než, v tom
okamžiku, kdy tato slova pronášel, dopouštěl se nejhroznějšiho zločinu. A zůstal
kliden. Proč? Neměl se za vinna. Tak mnohý nepokládá některý těžký hřích za
nic. Má ovšem klid, ale je to klid zdánlivý. Přestane a probuzení bude bolestné.
Je to klid před bouří, po němž bouře rozpoutává se dvojnásobnou silou.
Dr. Musil vypravuje, že na poušti arabské, kudy šel, rozprostíral se někde
daleko široko žlutý jemný písek. Zdá se bezpečný, ale běda, kdo ne
znaje nebezpečí, na něj zajde. Celé karavany v něm se propadly. Mužové vy
stoupili na sedla svých velbloudů, domnívajíce se, že zvíře dosáhne zatim pev
ného základu, ale chvile, hrozná hodina, a nebylo ani po nich 'památky. A zase
byl klid na poušti.
Zpytujíce svědomí své, nezavírejte oči, řikajíce, to nic není, nemám hříchu,
mé svědomí je pokojné. Je klid, který je horší bouře. Pane Ježíši, pošli nám do
duše jasný paprsek svého světla, abychom dobře se poznávali aneukolébali snad
ve zdánlivém klidu!

2. Ještě jinou příčinu může míti nebezpečný tento pokoj duše.
Jeden “z výbuchů důlních za poslední leta, který způsobil mnoho škody a
měl v zápětí zkázu mnohých lidských životů, byl zaviněn-lehkovážnosti jediného
dělníka. Všichni měli nařízeno, aby dbali největší opatrnosti, jelikož hrozily vý
bušné plyny. Vše v pořádku? ptal se inženýr, když dělníci vystoupili. Ano, dáno
mu za odpověd. Že jeden zapomněl dole svou lampu, neřekli, domnívajíce se
bezpečně, že se nemůže nic státi. A stalo se. Jak snadné bylo dojíti pro nil Ne
stalo se. Hrozně neštěstí je poučilo, že kde běží o důležitou věc, dlužno pečlivě
dbáti o každou maličkost.

Táži se vás nyní: je důležito, a_bys žil v míru s Bohem, t. j. abys byls nim
spojen posvěcující milostí? Zajisté. »Beze mne m'a nezmůžete,c praví Spasitel. Já
jsem vinný kmen, w ratolesti.: Chce říci, bez milosti nejsi spojen s Bohem,
nemáš nadpřirozeného života, který z tohoto spojení plyne jako míza z kmene,
nejsi schopen záslužného dila pro nebe, jsi zničen, jsi mrtev duchovně. Opět se
těží: je důležit úkon, který tě opět s Bohem spojí? Zajisté, nebo znamená život
věčný. Víte, že tímto úkonem je sv. zpověď.
Jsou mnozí, kteří jakž takž ji vykonavše, oddávaji se bezstarostnému klidu.
-Osudný klid. Máme ovšem zaručeno slovem Božím, že řádnou zpovědí všecky
hříchy se odpouštějí. Ale o to běží, aby byla řádná. K tomu náleží dokonalé vy
znání, opravdová lítost &pevné předsevzetí. Nuže, jak konáš své zpovědi? Dobře-li
je konáš, důvěřuj, důvěřuj celým srdcem v milosrdenství Boží. Raduj se z klidu
duše své, je pravý. Jsi-li lehkomyslný jako onen havíř, věz, že tvůj klid je zdán
livý a brzy se shroutí. Stane se ti, co stalo se vojsku syrskému. Slepě a bez—
starostně šli za svým vůdcem, až náhle viděli se obklíčeni bojovnikyisraelskými
a zahynuli pod jejich meči.
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Pane Ježíši, Spasiteli, nedovol, abychom ledabyle konali dílo tak důležité a
nebyli zdanlivým klidem oklamáni.
3. Jiná příčina nepravého klidu duše jest zatvrzelost. Všemu člověk při
vykne, i hříchu. Vše ztrácí časem svou hrůzu a ošklivost, i hřích. Běda, volá
prorok Isaiáš, těm, kteří přivykli hříchu, jsou jako spánkem držáni. ó, nešťastný
spánek! Znamená ovšem klid, ale klid nejosudnější.
Však pomlčim o něm. Vím, že není nikoho mezi vámi, který by do té míry
zpřátelil se s hříchy. Vy se jich bojíte, vy nechcete Boha urážeti, vy když hře
šíte, jen ze slabosti upadáte. Díky tobě, milý Ježíši, že chréniš pečlivě duše dítek
těch, aby nikdy hříchu nepřivykly. Chraň je i dále! Vnukej jim před ním bázeň
a ošklivost, jíž zasluhuje.
Troji pramen může tedy míti zdánlivý klid duše: bludný soud, že ten onen
skutek zlý není nic zlého, lehkomyslné spoléhání na ledabylou zpověď a zatvr
zelost, jež hřešením hříchu přivykla.
Když rozneslo se v kterémsi městě, že bude v něm missie, způsobilo ně
kolik nespokojenců vzbouření. Říkali a psali: byl u nás dosud klid, nyní missi
onáři jej zničí. Pobouří dítky proti rodičům, ženy proti mužům, občany proti ob
čanům. Bude bouře, budou vády, bude znepokojení svědomí. Však missionéři
přišli přece. Nastalo skutečně velké pohnutí svědomí. Vyplnilo se slovo Páně, že
»přinesl oheň a chce, aby hořelc.Slovo Boží rozburcovalo lid z nepravého klidu a
milost Boží dala mu klid pravý, jehož základ jest očištění a posvěcení srdce,
spojení s Bohem posvěcující milosti a láskou. Při odchodu missionářů tisicové
jim žehnali, nebo nyní zakusili, že není vniternějšího štěstí na zemi nad pravý
mír a pokoj s Bohem.
Tento klid, o němž dí Písmo, že převyšuje blahem všecko pomyšlení, přeji
také vám nyní, po celý život a na věčnosti. Amen.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

JAN PTÁČEK, reíerent.
(Pokračování)

0 osmém přikázání Božím.
»Nepromluvíš křiuéha svědectví proti bližnímu svému!
V osmém přikázání Bůh zapovídá:
lhátj;
2. bližnímu na cti_ubližovati.
Pen Ježíš řekl: Ěa'bel jest lhář a otec lži.: Jan 8, 44. Písmo svaté praví: »Ohevností jsou
Hospodinu slova lživá; ale ti, kdož upřímně jednají, líbí se jemu.c Přísl. 12, 22.

Lež jest velmi ošklivý hřích & svádí i k jiným horším hříchům na př.:
ke křivému svědectví, ke křivé přísaze, podvodu a j.
Křivě svědčí, kdo před soudem lže.
Jidáš políbil v zahradě Getsemanské Pána Ježíše a řekl: »Zdršv bud,.Mistřelc Tím vydával jej
nepřátelům na smrt. Jidáš byl pokrytcem.

Kdo se dělá lepším nežli je, aby jiné klamal, jest pokrytcem.
Bližnímu na cti ubližuje:
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l. kdo jej křivě podezřlvá;
2. kdo jej pomlouvá;
3. kdo mu nadává.
>Nesudte a nebudete souzenih Luk. 6, 37.
Křivé podezřívá, kdo bezdůvodně si myslí o bližním něco zlého.

Pomluvou hřeší, kdo o bližním zlé věcí si vymýšlí a je roznáší.
Hřeší také, kdo skutečné, ale tajné chyby bližního bez příčiny vyzrazuje.

Kdo bližnímu na cti ublížil, má jej odprosití a pomluvu má odvolatí.
V osmém přikázání Bůh poroučí:
»Mluvtež pravdu jedenkaždý s bližním svýmh Eies. 4. 25.
Svatý Jan Křtitel vyznal & nezapřel těm, kteří se domnívali, že by byl Kristus: >Já nejsem

Kristuslc

1. abychom vždy pravdu mluvili;
2. abychom napadené cti bližního dle možnosti se zastali..
Naučení. Mluv vždy pravdu, oškliv si lež! Pán Ježíš napomíná: »Nepotu
pujte a nebudete potupeni! Tou zajisté měrou, kterou měřítí budete, bude vám
zase odměřcno.: Pamatuj si také, že vlepší dobré jméno, než bohatství.: Přísl. 22. l.

0 devátém & desátém přikázání Božím.
»Nepožáda'š manželky bližního svého.: — »Am'z'požádáš statku jeho.<
V devátém přikázání Bůh zapovídá. abychom nic nestydatého si nemysleli
ani nežádali.
»Blahoslavení čistého srdce, nebot, Boha viděti budou.. Mat. 5, 8. V devá
tém p'ríkázání Bůh poroučí, abychom ve svých myšlenkách & žádostech byli
stydlivi.
'
V desátém přikázání Bůh zapovídá., abychom po cizím majetku hříšně ne
bažili.
70. Náboth nevinně ukamenován. Str. 82.
Esau řekl Jakubovi, když mu nabízel při svém návratu domů část svého majetku (svých siád):
»Mám sám dostatek, bratře můj, nech sobě svéhol.

V desátém přikázání Bůh poroučí, abychom každému, co jeho jest, přáli
a se svým spokojení byli.
Naučení. Bůh jestipánem i našeho srdce. Říd'me se nejen ve svých skutcích,
nýbrž i v myšlenkách a žádostech nejsvětější vůlí Boží!

Výstava katechetické v Č. Budějovicích.
Reierujo FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol v Kardašově Řečicí.

(Dokončení)

Dnešní děti jsou namlsane' množstvím rozmanitých pomůcek z kabinetu
přírodovědeckého, iysikálního, pokusy chemickými, vycházkami do přírody, do
museí, hudbou, zpěvem, hrami ——
nemá-li katecheta pěkných obrazů, zajímavých
příkladů, chtěl—liby suše memorovat &sekcírováním definic, neudrží mysli dětské
pohromadě leč násilím, kostru katechismu postaví do konce roku, ale unikne
duch lásky & radosti z Boha, není tu nálada, z níž by vytryskala modlitba chvály
a díků. Náboženství se znechutí. — Tomu předejití, a hodiny kněze ve škole
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učiniti nejradostnějšími nejmilejšími, dovede kněz svým milým zjevem, živým
přednesem — maje nad hlavou obraz nejtrpělivějšiho Učitele, vlídného, dobro
činného i k nepřátelům, plného soucitu ke všem bídám; spíše nechá bít jiné,
sám před chybou sklopí zrak a píše do písku.
Dopisovatel Eucharistie (1895. č. 2.) odpověděl na některé části otázky
o methodě správné a nesprávné: »Onen katecheta jedná nejlépe, který mluví
slohem Spasitele našeho, zachází s dětmi, jako Ježíš, ve stylu iformě dle
vzoru Mistra. Tažme se: Jak by jednal Spasitel se svými školáky? Mořil by
slabé výčitkami? Vyžadoval by každou otázku exaktně za pomoci opisování
a trestů? Požadoval by odpověď v jemné spisovné řeči 5 ňlologickými odstíny?
Mrskal by Spasitel a dával potupné titulatury? Jak dětský, dobrotivě, přátelsky
by Spasitel katechisoval! Jak málo by požadoval, jak by slabým shovíval
a chudým přednost dával! Příběhem biblickým dá se osladít hodina a dá se
ctnost lépe vštípit než nejlepší deňnicl katechismu.: »Vážný jest výrok jednoho
missionáře tamtéž: »Velikou nynější nevědomost mají na svědomí přečetné otázky

katechismu; výsledek nynější katechese je ignorantia crassa.:
Kdo četl na výstavě krátké vysvětlení katechismu od Dra Mik. Tomka
v Praze 2 r. 1837 (majetek dp. J. Holuba ve Žďáře Piuhově), přál si míti v novém

rouše tyto české katechese. — Tomek čítá 136 stran, ajsou to katechesc, kdežto
Vel. Katechismus čítá 216 stran a jest učebnicí.
V archivech, u antiquařů, ve farních bíbliotékách, pod hrncem smetany,
nebo místo pukličky nevážen leží Tomek. S malými změnami ve slovosledu
dočkal by se kolika vydání českých a překladu do cizích řečí. — Staří nežili
marně, zužitkujeme plody jejich duchů!
František Word ——
vystavil kaliigraůcky psané: Obsah svatého evangelia
(od 1. ned. adv. až do Nejsv. Trojice) a z něho naučení víry a mravů.
Kdy používá katecheta křídy ve škole? Od konce šk. r. první třídy až
do nejvyšší třídy. Napisuje cizí jmena osob a míst, těžko vyslovitelná a chybně
vyslovované místa z denních modliteb, 'jak zní správně.
Kde není jednotné knihy, vedle Velkého katechismu nutno jest dětem při
stěhovalým ponechati Střední, žák napíše na tabuli: O modlitbě. V. K. 57. —
Stř. — 55

'

Schusterova bible a Panholzrova dlouho ještě budou vedle sebe používány,
různost stran činí katechetovi potíže. — Stará i nová kde se v nich čte,
označí křída.
'
Slova příbuzná, jsou.li napsána vedle sebe, význačněji padnou do oka,
Vryjí se v pamět. Kristus, křest, křesťan.
Slovo Bůh, (ze tří písmen kryje v sobě Trojici Boží) začáteční značí Boha
Otce. h, dechovka Ducha sv. — uo, staročeské, nyní ů, značí dvojí přirozenost
v Kristu: Božství o, a u, cestu z nebe na zem návrat !( Otci — člověčenství
Krista.
Mnemotechnický prostředek >POZNác připomene lehce svátky Mariánské
zasvěcené, jež nepřipadají na neděli. Početí, Očišťování, Zvěstování, Nanebevzetí,
Narození Panny Marie.
Podobně ze začátečních písmen slova Půst, píše-lí se ů jako v, zábavně
se učí dítě: proč se postí účel, kdy se postí a kdo jest osvobozen.
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1. Pán Bůh poručil prvním lidem se postit; proroci se postili; Pán Ježíš
se postil a jiným půst přikázal; papež půst předpisuje.
u 2. Ušetří-li člověk na sobě, utrhne si od úst, zbyde mu pro chudé, udělí
almužnu.
s

3. Střídmosti se učí, kdo se postí, stačí snadno s málem, kdo z mládí již
zvykal leccos si odepřít.
4. Trestá se za to, že někdy darů B-.jen pro sebe, nebo nestřídmě požíval.
Kdo se nemusí postit? Začáteční písmena povědí.
Kdo ne.
P
]. pracující těžce, potřební, pocestni
u
2. vojsko
st
3. stonaví a u cizího stolu.
Alfa a omega, IHS = Ježíš hříšných Spasitel.
Jindy: V tomto znamení (nad .lHS) zvítězíš.
Kříž kreslí se malým, aby se naučily správně vésti ruku s hora dolů a od
_.
levé strany k pravé — většina, v 2.—3. roce po článku o věčném oddělení,
řekne, proč se kříž takto dělá a nejinak? Pán Ježíš sestoupil shora dolů,
s nebo na zemi, aby převedl lidi s levé strany na pravou, ze zlých učinil
dobré, z mrtvých — živé.
Části mše sv. píší se dvojí křídou polovici první až do proměny bile (bílá
hostie), od proměny do přijímání bíle a spolu červenou křídou (červena' “krev těla).
1- 1- 1- K evangeliu čarou se naznačí, že po epištole. se missál přenáší,
'—

poslouchali evangelium, řkouce: Chceme učení 1- Pana Ježíše znáti, ? ústy vy
znávati a + v srdci zachovávati.
Zpověď.
Viditelná znamení: se strany kajícnika zpověď, se strany kněze rozhřešení
naznačí se křídou Zp. +.
Pojmy: milost a obět nebudou těžké pro mysli dětské, spojí-li se — při
stvoření darů Božích a při vykoupení člověka: co Bůh dává a co dáme my.
Bůh da'vá : milost — dar Boží.
člověk dává = obět. — dluhy lidské.
Rozdíl mezi požehnáním Božím a žehnánim lidským ozřejmi třemi slovy:
Bůh žehná. = dává,
člověk žehná = přeje.

Vypsání bezplatných míst neb bytů pro kněze v lázních.
Z kníž. arcib. konsistoře v Praze, dne 1. března 1911.
(Ord. list k. a. konsistoře pražské.)

l. V Mariánských Lázních.
Přípisem z 11. ledna 1903 oznámil vysocedůstojný pan opat Gilbert Helmer,
že klášter teplský se rozhodl, kněžím arcidiecése pražské, jimz' léčení je třeba,
jednak dva pokoje v ústřední lázní v Mariánských lázních v měsících květnu až
zaří, jednak použití koupelí dle rady lékařské bezplatně poskytnouti. Pobyt v láz
ních ustanoven na čtyři neděle, tak že umožněno desíti kněžím nepatrným ná
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kladem vlastním léčení se podrobiti. Mimo to poskytuje se jím příležitost, aby
v restauraci dom. správce za laciný peníz dobrou stravu obdrželi.
Kniž. arcib. Ordinariátu zůštaveno jest rozhodnutí o žádostech kněží za
bezplatné byty. Žadatelé necht podají své žádosti k. a. konsistoři do počátku
měsíce dubna a v nich udaji, který měsíc je jim k použití lázní nejvhodnější,
eventuelně na který měsíc by léčení nejsnáze odložíti mohli.

II. V Karlových Varech.
Kníž. arcib. konsistoři přísluší právo zadati pro jednoho churavého kněze
svobodný byt s posluhou na dobu čtyř neděl v domě sv. Josefa u křížových
sester v Karlových Varech. Žadatelům, kteří hodlaji léčili se v Karlových Varech
v měsíci květnu neb srpnu, dáva' se přednost. Žádosti nechť podají se kníž. arcib.
konsistoři do 5. dubna t. r.
'

III. V Gieshliblu-Puchsteinu.
Dle oznámení ředitelství lázeňského v Gieshiiblu-Puchsteině projevil majitel
řečených lázní také v přítomném roce 1911 přání, aby v tamní kapli sv. Anny
aspoň 0 dnech nedělních a svátečních mše sv. sloužena byla a uvolil se, že
knězi tamtéž mši sv. sloužícímu bezplatný byt, osvobození od taxy lázeňské a
bezplatné koupele poskytne po dobu čtyř týdnův, a sice tak, že 1. bezplatné
místo od 15. května do 15. června, II. bezplatné místo od 15. června do 15. čer
vence, III. bezplatné místo od 15. července do 15. srpna, IV. bezplatné místo
od 15. srpna do 15. září potrvá. Obsazení bylo zůstaveno Jeho Eminenci neidůst.
arcipastýři našemu.
Protož timto důstojné duchovenstvo světské v arcidiecési vybízíme, aby,
kdokoli vzhledem na stav zdraví svého by si přál onoho místa dosíci, žádost
svou s připojením vysvědčení lékařského nejdéle do 5. dubna t. r. nížepsané
kníž. arcib. konsistoři zaslati neobmeškal.
_

IV. V lázních Konstantinových u Stříbra.
Pan Otomar Pankrác, majitel lázní Konstantinových u Stříbra, rozhodl se,
že propůjčí katolickým duchovním ze všech českých diecesí čtyři místa bezplatně
ve svém lázeňském místě. Dle času udělí se první místo od 15. května do 15.
června, druhé od 15. června do 15. července, třetí od 15. července do 15. srpna
a čtvrté od 15. srpna do 15. září.

Výhoda poskytnuta záleží v tom, že dotyčný duchovní obdrží zdarma byt
ve slušném pokoji a osvobozen jest od všech poplatků lázeňských. Za to však
jest povinen sloužiti o nedělích a svátcích, dle možnosti také o všedních dnech
v kapli P. Marie mši sv., a to v čase, aby to nebylo na újmu farním službám
Božím v Okrouhlém Hradišti a Želivu.
Žádosti o propůjčení míst těchto buďtež podány do 5. dubna t. r. kníž.
arcib. konsistoři v Praze.

V. Lázně sv. Kateřiny u Počátek (Čechy).
Dle sdělení ředitelství lázní sv. Kateřiny u Počátek ze dne 19. března 1909
poskytuje ředitelství všem kněžím značné slevy z cen velmi mírných. a to zej
ména 20 proc, z bytu, koupelí a lékařského honoráře.
Upozorňujíce důst. duchovenstvo na tento vodoléčitelný ústav, sdělujeme,
že ředitelství jest ochotno na požádání každému prospekt zaslati.
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VI. V Janských lázních.
Kníž. arcib. konsistoři přísluší právo zadali pro jednoho churavého kněze
svobodný byt na dobu jednoho měsíce v sanatoriu Janských Lázní. Saisona trvá
od 1. června do konce září.
Žádosti buďtež podány do 1. dubna t. r. kníž. arcib. konsistoři.

Novější názorné pomůcky ve vyučování náboženství.
Školní rada Fr. W. Btirgel píše: »Ještě před 28 lety na svých inspekcích
školních ve sto školách sotva v jedné jsem shledal obrazy ze sbírky Herderovy

a to ještě pokryté prachem.
by se i dnes nepřišlo na netušená překvapení v blízku i dáli.
Lze říci, že na některé škole jediným náboženským názorným předmětem
je kříž na stěně a že nedostává se těch, kteří i ten by rádi odstranili, známo
ze zkušeností.
A přece je dosti pomůcek, kterých lze si poříditi i v té nejchudší, zapadlé
vísce. Jsou to' především:
!. Předměty in natura, jež lze do školy přinésti anebo jež lze v kostele
ukázali. Na prvém místě mezi nimi uvedl již prof. Swoboda na mnichovském
kursu r. 1905 bibli či Písmo sv. Mnozí slyší po celý svůj život mluviti o ném,
ale nikdy ho nespatřili. Nezasluhuje toho tato kniha knih, aby se také jednou
objevila ve škole? Ale exemplář má býti ve slušné úpravě. Růženec, kropenka,
sošky anděla strážného. svatých, medaile, stan, síra, granátová jablka, prak aíj.
liturgické předměty, kolik dá se jich vysvětliti kratčeji a zřejměji pouhým uká
záním než dlouhým popisem.
Na prvním vídeňském kursu r. 1905 navrhovali někteří katecheté za ná
zorný předmět i nekonsekrovanou hostii. Ale tu lze říci: Omne nimium vertitur
in vitium. A také proti tomu ozval se kurát Hartmann (»Katechetische Blitter—<)
uváděje, že demonstrování hostie ve škole je bezúčelné a zbytečné; nebo čeho
lze tím dosíci? Názoru na hostii netřeba dětem skýtati, majít jej při mši sv.
Rozdílu mezi hostií konsekrovanou a nekonsekrovanou nelze jim tímto způsobem
znázorniti. Jistojistě však působí to na děti nezvyklým a jejich náboženskému
cítění nikterak příjemným dojmem, vidí-lidsvého učitele náboženství, an ze škatulky
hostii vynímá a ukazuje, kdežto jindy nevidí jí jinak, leč na oltáři v monstranci
v záplavě světel anebo v pozdvižených rukách kněze anebo nesoucího ji na
cestě k nemocnému, kdy zvykly jsou v nejhlubší úctě se skláněti. Článek končí
myšlenkou: Něco takového nesnese důkazu vůbec; kdo toho necítí, tomu nestačí

ani tucet důkazů.
2. Pomůcky, jež si katecheta sám může poříditi. V té příčině píše farář
Minichthaler ve »Christl. paed. Blátternc (1909 str. 47.) »Sbírám nějaký čas
všecky náboženské obrazy, které mi přijdou do ruky a slibuji mi vydatnou
katechetickou kořist. Ze starých ročníků illustrovaných časopisů, prospektů,
knižních katalogů vystřihuji všecky upotřebitelné obrazy, podlepuji a zařazuji
v sedm skupin: Katechismus, biblická dějeprava, život svatých, liturgie, katolický
život, Svatá země, Řím. K tomu se druží obrázky svatých b_ud'koupené, bud
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darované a pohlednice. Tak shromáždil jsem si již několik set obrazů a není
hodiny, v níž bych vyučování náboženské neoživil nějakým obrazemx
3. Kreslení v náboženské hodině pojí se úzce ku používání náboženských
pomůcek, v čemž již existuje hojná literatura. Kdežto však rozcházejí se mínění
o způsobu a rozsahu kreslení žáků v náboženské hodině, tož přece všecka
pojednání toho druhu vybízejí katechetu ku pilnému užívání tabule a křídy vůbec.
(Pokračování)

Z praxe a různé.
Spolek katechetů v království Če
ském

pořádal dne 22. března členskou

schůzi 111. ve spolkových místnostech za
účasti 26 členů z Prahy i z venkova. Přečten
protokol z minulé schůze a po upozornění
jednatele o úplném a neúplném otištění re
ferátů zaslaných v některých listech, schvá
len. Pak vyřizovány četné došlé dopisy (asi
17). Remeslnická živnostenská beseda pro
půjčila nám ku přednášce dp. Svojsíka sál
zdarma. začež vzdán jí dík. Cyrillo-Metho
dějské knihkupectví nabízí slevu 5 proc.,
česká záložna G proc. půjčky. bez záruk při
5—25letém splácení. Českoslovanská dopo
ručuje střa'danky pro dítky. Vyřízen dopis kol
legů plzeňských o bohoslužebném řa'du, nové
osnovy ažádosti o odvolání nařízení pro le—
tošek o primokomuníkantech ze Ill. tř.a vzato
jejich sdělení na vědomí, že zákaz konsistorní
o vydávání obrazů Havlíkových byl odvolán.
Na dopis koll. německého spolku katech.
o společné činností při budoucí možné úpravě
platů, usneseno zvoliti komité, které by tuto
věc nespouštělo se zřetele; návrh koll. Ko
šáka, aby místo obrazů liturgických poří
zeny obrazy pro círk. dějepis, odkázán po
zdějšímu projednání. Ježto po zaplacení Vy
chovatele bude stav pokladny slabý, žádají
se P. T. členové o lask. zaslání létoš. pří
spěvků člensk. Za členy přihlášeno dosud 1_7
kollegů: nejnověji dpp.: Václav Černý, ka—

Volných návrhů kromě predem uvedených
n'ebylo.

Glossy z »Jarac.

.

Spolek katechetů

v kra'l. Českém skrze svou redakci sleduje
již od počátku umravňující činnost tohoto
prý »pokrokového časopisu pro dětic. Ten
tokráte opět několik vybraných gloss z po
sledních sešitů. Poznámek k nim netřeba.
Stůj tu: »Pánbu stvořil nebe i zemi a na
padlo ho, že by to nebylo špatné, kdyby
stvořil taky člověka. Nasbiral sl bláta, roz
válel a vyhnětl a uplácal z něj tělo. Aby
dobře uschlo, opřel je o plot, který tam
stál a šel si domů pro duši. — Ničemu
z toho, čemu nás z katechismu o dušiuěili,
nevěříme. — Není spravedlivého soudce na
zemi, není spravedlivého soudce na nebi,
a pošetilý, kdo se naň spoléhá.. -— Ježíšek,
ten co je v nebi, má se dobře a o nás se
nestará. —- Do kostela nejděte . . . nedělní
klid lze trávili četbou pěkných knih, v mě
stech posloucháním koncertů, v divadle a
iinýml ušlechtilými zábavami. — Evange
lium je směšné, kněží nedávají s kazatelen.
Pastýřské listy papežů a biskupů poslou
chat? Nejlépe prý je pastýřským listům se
zasmát. — A poslouchati církve, papežů?
Byly a budou jen tři druhy papežů: veskrz
ctihodní, jichž bylo dosud tuze málo, špatní
a ukrutní, jichž bylo už dost a humorističtí
(směšni), jichž bylo nejvíc. — Kněží jsou
techeta z Bakova; Jos. pála, katecheta zloději, vrahové, nejhorší zločinci. Mají na
z Čáslavi; Vojt. Fáhnrich, katech. z Král. svědomí zastřelení šlechetného Ferrera, který
Vinohrad; Jan Hradil, katech. z Kouřimi; zakládal školy pro chudé děti . . . Nedovolil
Vojtěch Průša, katech. z Kobylís; Bedrich však černým pánům do svých škol ani
nohou páchnout: Proto dali jej zastřelit. —
Holík katech. ze Žižkova; Karel Jirka, ka.
tech. z Opočna; Jos. Konarovský, katech. Dobře by bylo, jak to začali ve Španělsku
z Vys. Mýta; Josef Petříček, katech z Ro a Portugalsku, začíti s různými činy, které
venska. Kéž i ve zbývajícím nepatrném katoličtí páteři se svou neomylnou hlavou
zlomku hne se svědomí. Po té demonstro
občana papeže proklinají do horoucieh pekel,
vány obrazy Fugelovy, Rebsovy, Wange— totiž: začít smývat staletou špínu a čistit
mannovy. Pan Kotrba nabízí objednati všecky kouty od hnusného hmyzu. — Nej
jakékoliv obrazy bibl. s 10 proc. slevou. lepší je, nevšímat si žádné z církví.! —
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mají-lí touhu po něm a dle úsudku rodičů
a zpovědníka dostatečné vědomosti, byti ne
úplně, má se jim však dostati od duchov
ního spra'vce přiměřeného poučení. 3. První
sv. přijímání pro všecky děti bude se konati
Musilův objev ohoře Sinaj. Známo, jako dosud každoročně na bílou neděli. 4
že professor Al. Musil ohlásil, že na své Děti těžce nemocné, které dospěly k užívání
výzkumné cestě po Arabii našel biblickou rozumu a jsou schopny jakési úcty k nej
horu Sinaj, ale jinde než na poloostrovu světější Svátosti, buďtež po krátkém pří
Sinajském, totiž na východě v zálivu Akaba, padném poučení vyzpovídány, buď podáno
kteroužto krajinu procestoval. Jsou zde staré jim viatikum & uděleno poslední pomazání
sopky, o nichž již starší badatelé jako Beke, a v pádu úmrtí buďte pohřbeny dle ritu
Burton, nejnověji pak P. Haupt soudili, že adultorum.
Spolek německých katechetů praž
některá z nich jest pravou horou Sinaj.
Musil vyzván byl tureckou vládou, aby po ské diecése zaznamenává skvělou schůzi,
blíže Mekkské dráhy nalezl vhodné místo konanou 1. února t. r. v Karlových Va
rech.
Jednáno bylo o vadách učebnic ná
ke zřízení lazaretu. Použil příležitosti té zá
roveň k vědeckému badáni, provázen jsa boženských a jich odstranění; o dekretu
papežském, o primo-kommunikantech a usne
geologem L. Koberem a topografem Thomas
bergrem. Procestoval krajinu po obou stra— seno požádati Ordinariát, by pro letos pro
nách dráhy na jih až k Vadi Sirhamu. Stalo krátkost času dispensoval třetí třídy; aby
se to ovšem s velikým nebezpečím. nebot přijímáni byli za členy i katecheté z du
Beduini jsou fanatičtí. Musilovi průvodčí byli chovní správy; a posléze katecheta Pčller
vyslovil podiv, že knížka »vom Heiland und
v_ podezření, že jsou křesťané. poněvadž
měli světlý vous. Proto také snímky, pátrání vom Gottesreichc je zcela v duchu prote
a pozorování mohly býti jen v noci pro stantském & přes to anoncována v 'Reichs
váděny. Přes to však jsou docílené výsledky postě: a »Chr. plid Bl.:
Vídeňský spolek katechetů uvádí ze
vysoce zajimavy a důležity. Vjižní krajině,
kterou professor Musil procestoval, nepršelo svých zdařilých schůzí 22. února a 2. března
již plná čtyři léta. Nejvyšší zjištěná teplota mimo jiné zprávu onovém učebném plánu,
byla tam 55 stupňů Celsia.
o který spolek usiloval a který blíží se
Prof. dr. Alois Musil, učenec, ba svému uskutečnění. Arcibiskup koadjutor
datel a spisovatel český, přednášel 7. února jmenoval l5ti člené komité a první úspěch
v Kadani v 'Královské zeměpisné společ jeho činnosti je sestavení velmi krátkého,
nosti: o své poslední cestě severní Arabií snadno pochopitelného naučení pro první
s velikým úspěchem. Přednášce přítomni sv. zpověď a přijímání. Nový učebný plán
má býti hotov počátkem školního roku a
byli také všichni členové královské rodiny.
Dr. Musil jmenován pak čestným členem bude povolen provisorně. Na modlící knize
»Královské zeměpisné společnosti: a od dán pro děti a to od třetí třídy pracuje farář
ského krále vyznamenán komandérem da Minichthaler.
nebrogského řádu.
Katolický kongress v Miláně. V mě
První sv. přijímání v biskupství síci září r. 1910 slavil Milán 300letou pa
augsburském.
Dle známého dekretu pa mátku kanonisace sv. Karla Borromejského.
pežského stanovil biskupský ordinariát. aug— Při té příležitosti konal se i třídenní kate
sburský 20. ledna 1911 toto: 1. Vzhledem chetický kongress, jehož se súčastnilí četní
kardinálové a biskupové. Prvního dne sta
ku pozdějšímu vývoji děti v našich krajinách
novena byla nutnost, aby klerus horlivě
a všem ostatním poměrům u nás obvyklým,
stanovíme jakožto normální rok, v němž čelil náboženské nevědomosti, neodvislé sub
jest přistupovali po prvé ke sv. přijímání, jektivní laické morálce a vládnoucímu rna
rok jedenáctý, čili pátý rok školní. V ná terialismu, v katechesi aby šířil náboženské
sledující tedy bílou neděli buďte přibrány vysvětlování dogmatických pravd & výbor
k dětem šestého školního roku i děti školního
nosti katolické morálky a mládež aby na
roku pátého'a pro budoucnost má se slavné bádal ku praktickému užívání nadpřiroze
první přijímání konatí v pátém skol. roce.
ných. prostředků milosti. Druhého dne vy
2. Ktomuto prvnímu s_v.přijímání majíbýti
sloven v přednáškách požadavek, by dů
připuštěny'] dětí před stanoveným termínem, lkladněji se vykládala biblická dějeprava
A teď si představte, že do školy k dětem,
které čtou »Jaroc, přijde učitel, který ma'.
vyehovávati mravně-nábožensky, že dostaví
se sem katecheta, aby vyučoval katechismu
& biblické dějepravě.

.. .
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liturgie & dějepis církevní na obranu proti
nešván'tm učebnic na školách veřejných.
Třetího dne mluvilo se o katechesi domácí,
školní a chrámové, při čemž se hlavní váha
kladla na to, aby učilo se methodou přímě
řenou věku. Dískusse tří dnů týkaly se
vlastností katechety, katechumenů a kate
chetické methody. Důležité byly tím, že po
dávaly zajímavý pohled ve stav nábožen
ských poměrů u italské mládeže a uka
zují nápravu, jíž by si bylo přáti.

Katechetické museum ve Vídni. —

Přípravy k němu obstaralo komité, v němž
byl zastoupen vídeňský spolek katechetů,
spolek professorů náboženství &katechetické.
sekce Leonovy společností. Počáteční práce
vykonal hlavně H. W. Piehler, další Dr.
Kraus. Místo poskytla obec vídeňská a
účelům musea darovala v jisté zrušené školní
budově dvě místnosti větší a několik men
ších. Finanční stránka také se daří: Jistý
laik daroval 1000 K, 500 K zbylo z paeda
gogícko-katechetíckého kursu, 600 K da
roval spolek professorů a 300 K vídeňský
spolek kateehetů. Dolnorakouský sněm po—
volil subvenci 1500 K a ministerstvo kultu
a vyučování darovalo '1500 K pro letošní
a tolik i pro příští rok. V dary asubvence
se strany církevní lzeještě doufali. To však
daleko ještě nestačí, ježto jen počáteční za
řízení obnáší 6600 K výloh, což teprve
další! Účel musea je trojí: 1. Odborná ka.
techetická bibliotéka; nebot katecheta není
s to, aby si zjednal všecky pomocné knihy
potřebné k jeho povolání a také ani ty mu
nestačí, třeba mu i jiných knih, nebo do
katechese zasahují otázky theologické, lilo
sofické, přírodovědecké, sociologické a ju
ridické . . těch mu má poskytnouti museum.
2. Čítárna je druhým účelem a to čítárna
pro časopisy katechetické a paedagogické;
ovšem nemá tato nahradili katechetov'i ode
bírání časopisů katolických vůbec, nebot
takového katechetu, který by ani svého sta
vovského listu neodebíral, bylo by-záhodno
zařaditi do katechetického musea; teč všech
odborných nelze odebíratl, těch mu tedy
poskytne museum. 3. Třetí účel je sbírka
pomůcek, zvláště pro názorné vyučování.
V posledních letech bylo vykonáno dobrého
mnoho l málo. Tu platí Paulinské: »Pro
bate omníalx To má. býti usnadněna kaž
dému katechetovi stálou výstavou pomůcek.
() tomto bodu dobře promluvily mnichovské
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iKatechetische' Blítterc: Kromě paedagoga
a katechety sluší míti zřetel i k umělci a
nakladateli. Umělec může se nejlépe vy
školiti studiem tohoto názorného materiálu,
může srovnávali a srovnání bude mocným
podnětem a pobídkou snaživým umělcům.
Na poli názorného vyučování náboženského
dalo by se ještě mnoho vykonatilu Dosud
mnohými pomůckami přispěly lirmy: Herder,
Bachem, Kirsch, Holder, Pichler, »Styriac,
sv. Norbert aj. Museum bude též projekto
vatí pořádání přednášek a představení ski
optikonem, k tomu účelu bude upravena
jedna větší síň. Leč to bude prý státi ještě
mnoho času, práce a zvláště peněz.
Museum se nalézá ve Vídni v IX. okresu
(grtíne

Torgasse

11,

II. po.—roh.), otevřeno

ve středu a pátek od IAS.—7,8. hod.
Ve Vídni je 50 museí různých, toto je
nejmladší a jediné toho druhu v Rakousku.
Zasláno.
Zdární venkovští noši mající touhu vč

novati se stavu duchovnímu přijmouse
za mírných podmínek do juvena'tu kongre
gace Bratří Nejsv. Svátosti v Čes. Budějo
vicích.

Nemajetnost není přijetí na závadu.
Žádosti budtež' zaslány nejdéle do konce
května na adresu: Vdp. P. Pius Karpíšek,
gen. představený kongreg. Bratří Nejsv. Svá—
tosti v Čes. Budějovicích.

Konkurs. Definitivně obsadí se místo
katechety:
]. při měšťanské škole chlapecké ve
Vodňanech (do 26. dubna 1911). — c.k.

o. š. r. v Písku I.“ března 1911.

Snažná urgence ze Spo/lm: Pokladník
prosí kollegů členů, lay neopomenuli co
nejdříve zapravili povinný členský při
spěvek. — I aké kollegové, kteří se pře

sídlili, mčle laskavě oznámili — v zájmu
svém — místo svého nového působiště;
předejde se tím mnohým nepřífemnoslem
:; pošlou.

hmmm-n- družatu vrut " Prue.
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Katecheta abnormálních dětí.
(Píše Josei Jonák, katecheta v Praze.)

II.

Potřeba kárnýeh škol.
Četli jste? Slyšelijste? To je strašně! Nadějná mládež! Tak a podobně
dnes podivují se lidé spustlosti školní a mladeži škole odrostlé. A jak by také
nc! »Školáci vylrhali na vysokém viaduktu kolejnice dráhy, učitel nechce do
třídy svých žáků, školáci zapálili třídu, školáci vyplenili školu, školák postřelil
školníka . . . a, tolik asi proskočilo v poslední době novinami. A co kousků kri
minálních se ve škole umlčelo a do novin nepřišlo! Obyčejně se udělá v po
dobných případech radikální řez, vyloučí takového provinilce ze školy . . .
Škola formálně se zbaví spustlého a spolužáky mravně a často i tělesně
ohrožujícího žáka, ve skutečnosti však takový vyloučený žák se vyloučení vy
směje, byl vlastně za své kousky odměněn, nadán privílejí, že nesmí chodití do
školy, druzí spolužáci, též nehodní nebo do školy neradi chodící, považují pak
takového vyloučence za šťastného hrdinu, kterému jeho svobody závidí a té
často rafinovanou zlomyslnostídle vzoru vyloučence hledí dosíci. — Výstraha tedy
alespoň pro velkou část selhala. — Než pozorujme dále takového vyloučeného
žáka! Přijde domů, někdy má doma řádné rodiče, kteří dbali o zdárně vychování
dítěte, ti jsou zdrceni, ztratí, jak se říká hlavu, vzdají se dalšího vlivu na vý
chování dítěte, ba snad na dítě zanevrou. Velká část rodičů dětí vyloučených
byla již na to dávno připravena, čekala, ba dokonce i přála si vyloučení svého
dítěte.
A výsledek toho, že vyloučené dítě ze školy bývá zároveň vyloučeno z ro
diny (l) a vystaveno na ulici. Do učcní, do práce takové dítě přijato býti nesmí
a pro svou qualiňkaci vlastně již předem i tu vylučována. Ve smutné situaci
octne se tu vyloučenec, který je dosud člověk a dítě a “důsledky toho mstí se
nejen na. tom vyloučeném, ale i na okolí a to hlavně na dětech. Tím, že byl
pokleslý žák ze školy vyloučen, nebyl vyloučen z obcování s dětmi, ba naopak
ve škole byla jeho zlá a nebezpečná činnost omezována a kontrolována, po vy
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loučení stala se však neomezenou, svobodnou a nekontrolovanou atím také mno
honásobně nebezpečnější a škodlivější! Ba i autorita školy a učitele není tu chrá
něna. Ze školy vyloučený zúmyslně v okolí školy a mezi bývalými spolužáky
se zdržuje a své svobody ku podkopávání autority učitelovy a k znemravnění žáků
_zhoubně využije. A tak stává se z pokleslého a obyčejně naprevítelného dítěte
člen společnosti lidské, kterému se nedostalo patřičného a zákonitého vzdělání
školního, vychování rodinného a zaměstnání životního, stává se z něho nedů
stojný a často nebezpečný člen společnosti, která obyčejně na tom nese hlavní
vinu. Rodina, škola, úřady, veřejnost, sta't nesmí v zájmu lidskosti připustiti, aby
příslušní činitelé suo/"i vychavatelskou činnost zdánlivě si nlehc'ouali paušálním
vyhazováním plevele přes zed školy na ulici, aby tam plevel bujně a volně se
vzmáhala, již z toho důvodu ne, že by zbujnělá plevel konečně veřejně a při
valem přes mez do školy a odtud i do rodin, mezi děti dosud nezkažené se pro
valila. Tedy očívidno, že se tu jedná neúspěšně či lépe řečeno, nedostatečně. Tu,
nelze-li již jinak, aspoň pro začátek připojuji se k volání po zřízení kárných škol.
do nichž by vyloučenci přímo ze školy byli předávání a internováni.
Jsem tedy v takových případech pro kárnou školu spojenou s internátem,
v němž by byly disciplinované děti dále vychovávány, a to hlavně z toho důvodu.
že by podobné ústavy z velké části působily n a v ýc h o v ě ohrožených dětí
profylakticky, což musí býti stěžejní snahou každého upřímného vychovatele.
Vím, že mnohý konservativec & hlavně počtář mi namítne, zase vyvoláváte nové
instituce, nové a drahé ústavy, kde vzíti na to náklady, to stojí peníze. Zřízením
a to včasným zřízením kárných škol, odpadnon

velké a často zbytečně vynaklá—

dané výlohy na trestnice, káznice, porodnice a polepšovny a ještě při tam pro
společnost zach rání te a vychováte užitečné členy a školám normálním nlehčíte
a své hodné dětí před nákazou nchra'níte.
Na odkazování, že pro podobně děti jsou již dnes polepšovny, musím od
pověděti, že jsou dosud nedostatečny & to z několika důvodů apak již typickým
pořekadlem mezi učitelstvem se stalo: »V Rakousku baiv Praze stane se mnohý
spíše m . . . (velkým pánem), než by se dostal do polepšovny..
Tím myslím, že by odpadl jeden smutný a vážný zjev či nedostatekv dneš—
ním školství, který osměluji se též počítati mezi »pařeništěc.
Nedá se upříti, že hlavně po vyloučení školního dítěte, vystupuje tu ve vy
chovatelství citelná mezera. Právo na vyloučení nebezpečného dítěte ze školy tu
dnes je, práva toho za dnešního systému ve školství a hlavně za dnešních po
měrů sociálních jest ob čas i nutně zapotřebí, ač i dnes v neikrajnějších přípa
dech svědomitý paedagog třikrát dobře sí rozmyslí, než zvedne ruku k hlasování
na souhlas vyloučení. Vždyť i se zkaženým & nebezpečným dítětem školním musí
míti a také obyčejně má učitel soucit a svědomí, co z něho bude, když je na
ulici ze školy vystrčíme. Nevyhnutelná potřeba kárné školy tu je, nedá se upříti,
snad ve všech průmyslových městech takovou potřebu na školách cítí, tím spíše
pak je takové kárné školy třeba. Dnes je Praha velká. a což teprve, až v něko
lika letech po připojení bude Velká. Praha. V Praze se sejde z celého království
intelligence kol vysokých úřadů, ale v Praze je také svod nejnižších tříd,v Praze
jest až příliš pohyblivý život, velká nekontrolovanost.
Bytové poměry, majetkové, pracovní, mravní, zdravotní, rodinné, tovární,
spolkové, veřejné, uliční vykazují křiklavé protivy.

Ký pak div, že i školní pro—
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tivy a výstřelky i ve středu Prahy se vyskytují, o předměstích &. hlavně peri
feriích ani nemluvíce, ký pak div, že v Praze snad téměř na každé škole v zájmu
klidu a školní kázně a mravnosti musí se občas (na některé ale často) sáhnouti
k poslednímu trestu školnímu. vyloučení dítěte ze školy na nějaký čas? Ale,jak
jsem již dříve se zmínil, vyloučením ze školy se vyloučenci nikdy neprospěje, a
o něj se tu přec také jedná, neprospěje školám, dětem, učitelům, ba ani rodi
čům, kteří systematicky k vyloučení dítěte svého pracovali, toho si přáli, aby
mohli pak volně dítěte použití k svým nekalým záměrům, o nichž se ještě ob
šírněji jindy zmíním, se také neprospěje.
V takovémto krajním případu, když se řeklo a) — vyloučení ze školy —
musí se také říci b) — internováni žáka v ústavě, aby se pro něho škodlivé okolí,
vnitřní poměry

změnily.

(Pokračováním

Promluva na 111.neděli po velikonocích.
VLADIMÍR HORNOV.
»Maličko & již neuzříte mne . .:
(Jan 16.)

Slova bolesti a slova útěchy: »Maličko a již neuzřítc mne a opět maličko
a uzříle mne; nebo! jdu k Otci !.
1. M. j.! slova tato čitáváme často na kamenech náhrobních. Dala je tam
napsati duše, hledající útěchy, hledající úsvitu nové naděje v temnotách záhrob
ních, kamž odešla jí bytost nade vše drahá.
Vzpomínám velikého myslitele a básníka Longfellow, stojícího nad rakvi
zemřelé dcerušky. Veliká víra v Kristu, vítěze nad smrtí naplňuje jeho duši: »Ne,
není smrt! Jen přerod smrtí zdá se a život náš — je předměstím ku elysejské
kráselc — Hledí na zavřené oči svého miláčka, z nichž před nedávnem zářil mu
celý svět dětského štěstí; hledí na tváře jeji bílé, lilijové a z duše jeho v Krista
věřící plynou slova plná síly a křesťanské naděje:
Ne — není mrtva — dítě milované — jen do školy šla nám,
kde netřeba jí péče naší plané, kde učí Kristus sám!
Tam v kraji svatém velikého ticha pod stráží anděla
dál žije, prosta bouří, prosta hříchu, ta, jež nám umřela . . .
A pln útěchy a odevzdanosti hledi přes rychle plynoucí vlny času k oné
chvili . . . »kdy v zlaté nebes záři — ji uzří v plesu s jasuplnou tvářila
Vznešená, útěchyplná víro Kristova! Bolesti života hojíš balsa'mem lásky,
stíny smrti prozařuješ světlem naděje! »Maličko —- a uzříte mne!:
Maličko — chvile nepatrná — je život náš! Radost života a stíny smrti
tak rychle za sebou následují, že zdálse nám býti vše snem, chvílí nepatrnou.
Sotvaže děti poznají lásku těch, kteří je vychovali, sotvaže chápati počnou, co
vše pro ně obětovali a v duši staví se plány, jak se jim za vše odslouží, již
v cestu života padají stíny smrti — a neúprosně bortí plány, ničí nadějel Člověk
naučí se té pravdě hleděti tváří v tvář, spřátelí se s ní: »Jsi tu ode dneška do
zitřkalc Loď rychle kolem letící, stín přecházející, oblaka do daleka mizící —
tot život lidský! »Maličko a již neuzříte mne!
') Henry Longfellow (čti: longt'éllo) " 1907 1' 1882 slavný angl. básník v Americe.
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2. K čemu nás vybízí krátkost života pozemského?
Vzpomínám oné legendy, vypravující o pokladech, k nimž přistup otevřen na
dobu nepatrnou.
Poklady ty zjevily se člověku. Za chvíli malou již zaduni země, skála se
zavře, poklady zmizí. Co člověk z pokladů vynese, bude míti. Jaký tu spěch!
Dychtivě sahá v hromady klenotů, aby se obohatil, aby si zajistil život šťastný
a klidný; nebot k zajištění toho štěstí je mu vyměřena jen chvíle krátká, kra
tinká! Různé ozývají se hlasy — hrozivé i svůdné — aby ho odvrátily od kle
notů drahocenných. Běda však, kdyby jich poslechl, kdyby se jich zalekl! Vyšel
by ven s rukama prázdnýma, chudý, nešťastný!
Země naše — toť skrýš ona tajemná; život lidský — chvilka ona nepatrná,
“vníž možno nám získati si pokladů ceny nesmírné.
Proto v dnešní epištole napomíná nás sv. Petr: »Neímilejši! Prosím vás,
abyste jakožto příchozí a pohostimn' zdržovali se od tělesných žádostí, které bo
jují proti duši, obcování své mezi pohany majíce dobré — aby spatřujíce dobré
skutky vaše, velebili Boha.:
Při čtení dnešní epištoly sv. Petra, zdá se mi, jakoby sv. apoštol měl na
mysli slova Páně: »Maličko a již neuzříte mnel. — a vykládal nám, jak zaříditi
je krátký život lidský, aby drahocenným byl před Bohem.
»Tak jest vůle Boží, abyste dobře činililc pravi apoštol. Dobré skutky. po
ctivý křesťanský život — toť jsou ony poklady, jimiž v krátkém životě zabezpe
čiti si mámenštěsti života věčného.
3. A cestu k těmto pokladům?
Dříve než orel vzlétnouti může k nebesům, musí býti zbaven pout, která
brání svobodnému rozpjetí křidel a dříve než vůle naše může se povznésti
k dobru, k ctnosti, musí býti sproštěna toho, co brání jeji duchovní svobodě.
V :Kosmíckých písních čteme slova:
»Jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v kleci jatí,
my bychom vzhůru k nebesům
a jsme zde Zemí spiatílc — —
Nedomnívejme se, že jasně bychom mohli poznati pravdu, že duše naše
by mohla býti naplněna nadšenou láskou ke ctnosti, kdyby tížila ji pouta nízkého,
pozemského smýšlení.
»Kdo v těle rozse'vá, : těla žití bude porušení, kdo rozse'va' v duchu, z ducha
žíti bude život věčný!c Mravní svoboda od hříchu, svoboda, jež líbala svým či
stým rtem čela světců. mučedníků, vyznavačů & panen — ta jediná je cestou ku
pokladům drahocenným. Bez ní rozum zůstává zatemněn, aby pravdy Boží ne
poznal, bez ní vůle stává se třtinou se chvějící a sebeláska zvrhá se ve zbožněni
vlastního ojá- & v nenávist všeho, co vyšší povinnosti a mravní závazky ukládá
člověku. Platí tu slova >Kosmických písní.: »My bychom vzhůru k nebesům —
a jsme zde Zemi spjati!
Proto krásně praví sv. apoštol: »Jako svobodní, a ne jako majíce svobodu
Zu zástěru zlosti, jako služebníci Božílc Jsme křesťany, vyznavači. Toho, který
smrti svou osvobodil nás od hříchu, neměime tedy svobodu za zástěru, kterou
bychom zakrývali a ospravedlňovali mravní zlo! Jediná jest jen pravá svoboda:
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svoboda mravní, oproštěnost od hříchů, svoboda dětí Božích, ke které nás po
volal Kristus.


Bylo to za dob Neronových, kdy slova ta psal sv. Petr ku křesťanům, aby
připravil je na doby těžké. A za nedlouho umíralo na křížích tisíce Kristových
vyznavačů. Ruce jejich byli rozpjaté na kříži, tělo jejich spoutáno provazy, ale
v duši své cítili světlo, život — svobodu synů Božích! Vídouce dvůr Neronův,
hýřící ve stínech zahrad Vatikánských, vidouce zástupy dvořanů, jímž sloužil
celý svět a kteří přece na čelech svých nesli znamení vášní nejnižších — zvolati
mohli: »My v mukách jsme svobodní — vy v rozkoších nevolníkyh Za hřích,
za zradu víry a ctností nabízeli jím požitky života. Zachovali si svobodu synů
Božích, čistotu, poctivost duše! Nitrem jejich zněla slova Kristova: .Nebojte se
těch, kteří zabíjejí tělo, ale duše zabiti nemohoulc
4. M. j.! je tato láskak svobodě — ku pravé křesťanské svobodě, jež osvo
bozuje duší od hříchu — i v duši naší?
Zrak, jenž dlouho obklopen byl temnotamí, nesnese světla. Duše,jež uvykla
temnotám mravního zla, nesnese velikého světla, jež svoboda ctnosti a dobra
rozlévá v nitro člověka. Nehleda' svobodu synů Božích, ale svobodu zla, která
ničíc vše, co velikého & šlechetného je v člověku, činí jej svým nevolníkem.
Ve starém Římě pohanském bývalo zvykem, že pán tyran, když otroci jeho
sestarali ve službě, dal vyvéstí je na chatrné lodi na šíré moře, aby zahynuli. —
Podobná odplata čeká ty, kteří sloužíce zlu. zapomínaií slov Kristových: »Ma
líčko & uzřite mne!: Svět, jemuž sloužili, vyváží je v chatrné lodičce na moře
věčnosti.
Končím slovy sv. Petra apoštola: >Nejmílejší! Prosím vás, abyste jako při
chozí a pohostinní zdržovali se od žádostí, které bojují proti duši — aby všichni
spatřuiíce vaše skutky dobré, uelebili Boha v den navštívení.: Amen.

Do památníku.
I.

Ve vesmíru skrytá pravda, dobro, krása
velebnost ti boží přenádherně hlásá.
Ale více jímí září duše bohumílá,
která láskou k nim se Bohu zpodobíla.
Kristus pravda je a cíl a cesta žití,
krása, jako odlesk boží — jeho Mátí.
Nechat v nich ti pravda s krásou v duši svítí —
největší pak dobro bude tebe hřútí.
Jenom dobro lásku plodí,
jenom láska štěstí budí.
Bůh všech dober největší je.
Hleď, at vždy v tvém srdcí žíjel
Pak tí s láskou k němu v hrudí
největší se štěstí zrodí.

MWŽW

P. Frant. Zák T. J.
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Neděle IV, po velikonocích.
FRANT. HRADsKÝ.

>Trestati bude svět z hříchu.<
(Jan 15, Q.)

Mluvil jsem k vám o vznešené ctnosti spravedlnosti.
o hříších proti ní.
Ctnost chodi zlatou střední cestou.

Promluvím také

Měnívá se v hřích, když z ní vybočí,
upadajic buď v přílišnost nebo v nedostatek. Přestal býti dobročinným, kdo ne
rozunině svým majetkem mrhá, anebo kdo se stává lakomým.
O spravedlnosti se praví, že nemůžeme v ní hřešiti přílišností. Vezmi sebe
jemnější vážky, že i prášek pohne na nich jazýčkem, a odvažuj na nich mě a
tvé s největší svědomitostí! Hřešiš tím? Nikoliv, nýbrž právě k největší správ
nosti se přibližiš. Všecky chyby proti spravedlnosti jest nám tudiž hledati v tom,
že lidé nejsou dostatečně spravedliví.
Jest spravedlnost představených. Záleží v tom, aby rozdělovali práce, oběti,
odměny, vyznamenání, povinnosti podle sil, zásluh, horlivosti, schopnosti, nikomu
neubližujíce. Nečiní-li tak, dopouštějí se hříchu nespravedlnosti, jenž se nazývá
>přijímání osobc. Apoštol píše: »Kdyby přišel do shromáždění vašeho muž, maje
zlatý prsten, v krásném rouše a vešel by také i chudý v chatrném oděvu . .' . .
a řekli byste prvnímu: Sedni tuto dobře (t. j. na předním místě) a chudému:
Stůj tamto aneb sedni u podnoží nohou mých; zdali již nesoudite sami u sebe
(t. j. křivě)?c (Jak. 2, 2n.) Bylo by to přijímáni osob pro bohatství. Důvod tohoto
hříchu může býti i jiný. Český král učinil svého osobního lékaře, poněvadž mu
byl přízniv, biskupem. Tím potupil duchovenstvo země a uvedl je do zkázy,
nebo dal mu v čelo muže, který k důležitému úřadu neměl schopnosti ani roz
umových ani mravných. Nespravedlivě jedná vláda, která ustanovuje vysokými
úředníky, biskupy a p. muže ne podle práva, schopností a ctností, ale proto,
poněvadž ví, že jí budou n. př. při potlačování jiných národností povolným ná
strojem. Nespravedlivě jednali čeští stavové roku 1619, když všecka břemena
státní chtěli uvrhnouti na města. Nespravedlivě jednala husitská šlechta, když
zavedla nevolnictví, & ještě nespravedlivěji někteří páni z doby Marie Terezie,
kteří z nevolníků dělali otroky. Nespravedlivě jedná vláda, která. z národní před
pojatosti vyvyšujc národnost jednu na úkor druhé, slouží jen jedné politické
straně, která z náboženské nevraživosti vylučuje příslušníky některé víry ze
všech důležitých úřadů, jak činí Prusko katolíkům. To vše je přílišné přijí
mání osob.
Následek nespravedlnosti představených bývá, že k úřadům přicházejí ne
vhodní lidé & nastane úpadek školy, kláštera, obce, závodu, národa. Výborní
lidé odejdou jinam anebo se roztrpéi. Kdekoliv vznikla revoluce: jedna z příčin
byla nespravedlnost představených. Proč organisoval Chmelnicki kozáky v moc,
která ohrožovala samo-u existenci polské říše? Šlechtic Čaplínski vzal mu r. 1637
násilně statek a ženu. Chmelnicki hledal právo u soudu, ale byl odbyt. Hledal
právo u sněmu, ale dostal frivolní odpověd. že v Ukrajině jest dost jiných ještě
krasavic. To byla ta kapka, která uražený cit spravedlnosti přetekla. Co krve
potom teklol
Spravedlnost je základ obecného blaha. Dokonale nelze ji ovšem zachovati;
však osudnou stává se teprve vytrvalá nespravedlnost. Avšak vyznamenání,
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přízeň a láska, třebas mimořádné, jednotlivým osobám nejsou proti spravedlnosti,
když jsou odůvodněný a nikomu nečiní křivdy. Bůh vyznamenal P. Marií pro
její božské mateřství vzácnými nezaslouženými milostmi. Hospodář ve známém
podobenství dal dělníkům z lásky touž mzdu za jednu hodinu jako ostatním.
Není nespravedliv, kdo jsa dlužen 10 korun, vrátí dobrovolně 20. Také není při
jímání osob, máme-li slušný zřetel k bohatství, ač ze všech statků pokládá se
za nejnižší, nebo člověk statky obdařený může mocně přispěti k obecnému
dobru. To není modlaření mamonu.
Druhá spravedlnost je ta, kterou představení a podřízení maji zachovávati
k celku na př. rodiče a dítky k rodině, představení a občané k obci, vláda a
poddaní k říši.
Nespravedlností hřeší vláda tyranska'. Slovo tyran mělo kdysi dobrý zvuk;
že nabylo významu vladaře krutého, bezohledného, krvavého, zavinili samo
vládcí samí. Nemusí býti vždy jen jeden. Trneme, čtouce dějiny benátské
republiky, která právě tehdáž, když byla na vrchu mocí, vládla tak tyransky, že
její pád byl nezbytnou otázkou času. A není Francie dnes zemí znásilňující svě
domí, loupící soukromý majetek, šlapající s cynickou lhostejnosti občanská
práva? Hyne také úžasně. Nespravedlností hřeší vla'da, jež připouští špatné zá
kony, jimiž zdárná výchova, náboženství, veřejná bezpečnost a mravnost hynou.
Hřeší vláda, která plýtvajic obecním jměním na věci nepotřebné, marnívé, zhoubné,
skrbli krejcarem na věci dobré a pro veřejnou zvedenost nezbytné, která na př.
na divadla, národní domy vyhazuje statisíce, ale o kostely a školy nedbá. Hřeší
vláda, která nebrání nesolidní soutěži, zdražování životních potřeb, znesvěcování
dne Božího, špatným spolkům, která zanedbává obecni dobro.
Podřízení dopouštějí se nespravedlnosti proti celku, když spravedlivé zákony
obcházejí, proti nim brojí, je přestupují, když odpirají daně nebo různými nepra
vými způsoby se placeni vymikají, když nebrání říše a obce v době nebezpečí,
když se bouří, řádnou vrchnost potupují, církvi násilí činí, když proti špatným
zákonům neprotestují, když do zákonodárných a jiných důležitých sborů volí
lidí špatné, když pro osobní dobro poškozují dobro obecné. Hrozně vymstilo se
na českém národě nevlastenecké sobectví nekatolických stavů v době před Bílou
Horou.
Bývá zvykem klásti úpadek ve věcech obecných jen na vrub správcům, ve
věcech náboženskomravních kněžím. Neděje se tak vždy právem. Zlí představení
jsou nezřídka trestem, kterým Bůh trestá hříchy podřízených. Krev, jež v revo
lucích teče, bývá poslední jednáni dlouhého náboženskomravniho úpadku spole
čenského. Spravedlnost zvyšuje národ, di Písmo, ale hřích bídné činí národy
Mstí se tu porušený zákon mravní. Má-li potom býti lépe, třeba obnoviti celou
společnost. Tomek chválí katol. reformaci jako ozdravění národa z hrozného
dvoustoletého úpadku. Toto slovo Tomkovo ukazuje tak velikou vyspělost a
opravdovost ducha a charakteru, takové hluboké porozumění duše lidské a spo
lečností, že za toto jediné slovo, výsledek to čestné duše a životního bádání,
ctim jej jako jednoho z největších, nejvážnějších, nejcharakternějších mužů mi
nulého století; U nás k této výši, hloubce, spravedlnosti a znalosti povznesl se
málo kdo.
Dnes jen o hříších proti této dvojí spravedlnosti. Úpadky spolků, obcí, zemí.
národů a říši vznikají hlavně z nich. Někdy končí moudrou reformou, pravidelně

Strana 79-

KATECI'IETSKÝ VĚSTNÍK

Ročník Nv.

revolucí. Nazývají ji reformaci, ale neprávem. Revoluce husitská a lutherskú,
velká revoluce francouzská nepřinesly opravy, nýbrž rozvrat. U nás byl napraven
teprvé katol. protireformací, v Německu vnitřní silou velikého národa, ve Francii
hubí dosud zemi a snad ji také zahubí. Do revoluce nebo vnitřního rozvratu
upadá nezbytně každá společnost, která nectí oprávněných práv všech, nýbrž ne
spravedlivě staví se na stranu jednoho stavu, jedné politické frakce, jedné ná
rodnosti, jedné ňlosoňe. Ale základ zdaru je náboženské. a mravní zvedenost.
Kdo jBoha se nebojí a nectí, kdo jeho zákon nohama šlape, ten nebude míti
v úctě ani dobro obecné. Jeho pudivou silou bude sobectví. Co je sobci vlast,
co národ, co jazyk, co právo jiných? Zná jen jednoho boha: sebe. Nebude ani
sám šťasten. Šfasten může býti člověk jen úctou a láskou. Sobec jich míti ne
bude ani u sebe ani u jiných, leda opět jen úcty a lásky sobecká.
Varujme se vší nespravedlnosti! Život náš bude čestný, obecnému blahu
prOSpěšný, vlasti ke zdaru. Spravedlnost miluje Bůh a dávájí také korunu věčnou
Amen.

Promluva na V. ned. po velikonocích (či prosebnou).
FRANT. HRADSKÝ.

Nábožnost jest první ze všech mravných ctností. Jsou-li mravně ctnosti po
třebny. aby člověk měl ušlechtilé mravy,jestmu v první řadě třeba — nábožnosti.
Nábožnost projevujeme nejpřirozeněji modlitbou. Jest tudíž také modlitba člo
věku nezbytně potřebna.
]. Máš se modlili, abys Bohu vzdal náležitou úctu. Co jest velebné a vzne
šené, zasluhuje úcty. Bůh jest bytost nekonečně velebná a vznešená. Prozo máš
jej ctíti. Bůh tvé úcty nepotřebuje, ale tvá lidská důstojnost žádá. abys mu ji
vzdával. Kdo vidí krásnou krajinu a zůstává lhostejným, kdo slyší krásnou hudbu
a není jí dotčen, kdo vidí krásné umělecké dílo a nevšimne si ho, kdo pozná
krásnou duši a neváží si jí, krátce, kdo přes to, co je vznešené, krásné a ušlech
tilé nemá porozumění, jeví politováníhodnou otupělost. Slováci jsou také proto
ubohým národem, poněvadž nectí svých velkých mužů. Nemohou ovšem za to,
nebo nuceni jsou chodili do škol maďarských, kde se o nich nesmi mluviti. Bo
lestně se mne dotýkalo, píše cestovatel po Slovensku, když jsem shledal, že
velká část slovenských studujících neznala na př. Kollára ani podle jména. Proto
také svým národem opovrhovali. Když jsem jim otevřel oči, mnozí z nich pojali
úctu a lásku ke své zemi. Ihned celájejich bytost se změnila. Zušlechtila se. Jako
když sličná ratolest vypučí z kmene, dostala nový, krásný rys. Mnohý zahořel
k svému lidu horoucí láskou a stal se vznešeným bojovníkem za jeho práva.
Tím ovšem také sám nalezl úcty ušlechtilých lidí.
Bůh jest bytost nejvznešenější. Nechceš-li aby tě stihla výtka nizkosti a
otupělosti, máš jej ctíti, nade všecko ctíti. Tuto úctu nejpřirozeněji projevíš
modlitbou chvály. Vida velebnou přírodu vzpomeneš si na jejího tvůrce. Před
zrakem tvé duše zjeví se obraz bytosti všemohoucí, spravedlivé, svaté. Bezděky
sepneš ruce & ústa tvá promluví: »Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno
tvé.: Velebně jest ti v nitru. Jest jako chrám, v němž varhany se rozezvučely
ke chvále boží. Ty jsi se modlil modlitbou chvály. Touto modlitbou sám jsi sebe
povznesl. Neiušlechtilejší lidskost v tobě se projevila. David podobně často ve
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svých žalmech volal: »Naplněna, jest všecka země uelelmostí Tvou! Bud pože
hnáuo jméno T'vé na věky! (v žal. 71). A nikde není David tak vznešený jako
v nesmrtelných svých písních.
.
2. Máš se modliti, abys Bohu vz d al díky za jeho dobrodiní. Bůh tě stvořil.
Kde jsi byl před sto lety? Ani tušení neměl'o tobě nikdo, jako tušení nemá
o tom, jenž za sto let se narodí. Zrodív se, věčně budeš žíti. Nikdy nezmizi již
tvá bytos-z z knihy jsoucna. Který větší přirozený dar mohl Bůh tobě dáti? On
tě vykoupil skrze Krista :: posvěcuje skrze sv. Ducha. K přirozenému životu
přidal tí život nadpřirozený. V tvé duši zzíří odlesk božské velebnosti, svatosti a
krásy. Jsi dítkem božím a dědicem království nebeského. Máš jednou jako osla
vený Kristus býti oslaven i ty a patřením na Boha míti účastenství na jeho bož
ském a blaženém životě. Co mohl ti Bůh dáti ještě více, když dal ti sám sebe?

»Oslavujte Hospodin,“ volá David, .nebo dobrý jest a na věky trvá milosrden
ství jehOv, & jmenuje různá dobrodiní boží, volá. vždy s nadšením: „Oslavujte
ho, nebo na věky trvá milosrdenství ieho.: (Žal. l35.) Neméně vroucně děkuje
sv. Pavel Bohu za své vyvolení ke křesťanství a k apoštolátu (Et. 1. 3 n).
Co učiníš ty? Ty nevzpomeneš vděčně na Boha, na Krista. na sv'. Ducha,
jimž všecko děkujcš? Nechceš-li býti nevděčníkem, musíš jim-vzdávati díky
vděčnou modlitbou. A poněvadž stále užíváš darů božích, přirozených a nadpři
rozených, máš stále se modlíti. Seneka vypravuje o vojínu krále Makedonského
Filipa, že byl při stroskotání lodi vyvržen na břeh. Rolník ujal se polomrtvého
a. ošetřoval jej po 30 dní na své.-n statku. Vojín mu poděkoval a odešel. Ale po
žádal krále. aby mu dal statek onoho muže. Král podveden byv, tak učinil. Rol
ník strpět nespravedlnost a nevděk, ale dopsal také králi, co pro jeho vojína
učinil. Král se rozhněval, vrátil rolníkovi statek, níčemnému vojínovi však kázal
vypálití železem na čelo 'slovo: nevděčník. Takové znamení nosí nevidítelně ve
svém srdcí, kdo Bohu za přijatá dobrodiní neděkuje.
3. Máš se modliti, abys Boha usmířil, poněvadž jsi jej často urazil. Zá
kon spravedlnosti žádá, aby každá vina byla vyrovnána odpovídajícím trestem;
zákon spravedlnosti musí býti zachován. Kdyby tělesa nebeská nenaléznla se
v rovnováze sil, vesmír by se shroutil. Podobně musí býti rovnováha mezi vinou
a trestem. Ale milostivý Bůh učinil, že můžeme vinu svou vyrovnávati zásluhami
P. Ježíše, kterých kajícností si osvojujeme. Spravedlnost boží provázena jest,
pokud jsme na světě, božím milosrdenstvím. Vidím bratry Josefa egyptského,jak
pohnutí lítostí praví: »Zaslouženě trpíme, nebo jsme se provinili proti bratru svémuc.
Josef viděl lítost jejich & radostně odpustil. Vidím Davida hořekujícího. Zhřešil
jsem Hospodinu. [ řekl mu Nathan: »Hospodín promífí hřích tvůj: Neumřeš.
Bůh mu odpustil, že v kající modlitbě k němu volal. Kéž by litoval a mne od
prosil, naříkal si otec, jejž nezdárný syn uhodil. Poněvadž však syn zůstal za
tvrzelý, soužil se otec bolestí velikou.
Nuže, a ty's Boha nikdy neurazit? Apoštol praví: »kdo tvrdí. že nemá
hříchu, ie lhář.: Netvrdíš, nebo víš dobře, že často jsi hřešil, a snad těžce. Po
vrhneš zákonem spravedlnosti a neodčiníš viny? Chceš, aby se jednou na tobě
vyplnil v hrozné opravdivosti své? Toho neučiníš, nebo víš, že jest hrozno,
upadnouti do rukou spravedlivého Boha. Nezbývá tudíž, leč abys obrátil sek němu
v kající modlitbě řka: »Pane, hřešil jsem, odpusť! Porušil jsem tvůj zákon, ukaž
mi pro lítost mou milosrdenství svélc
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4. Musíš se modliti, abys si vyprosil potřebných darů časných i věčných.
Mnohé věci dává Bůh neprošen, za jiné chce býti žádán. »Proste :; bude vám
dánac Prosil služebník Abrahamův, a nalezl Rebeku pro Iakoba. Prosil Gedeon
a slavně zvítězil. Prosil Eliáš a vzkřísil syna vdovy. Prosil malomocný a byl
očištěn. Prosil hejtman a jeho služebník byl uzdraven. Především jest nám prositi
za dary duchovní, za vytrvalost v dobrém, za pomoc v pokušení, za milost a
ctnosti. Bez modlitby není vůbec hojného &plodného života duchovního. Všickni
svatí byli mužové modlitby a modlitbou získali s milosti duchovní, jimiž se stali
podivuhodnými vzory dokonalosti. Modlete se, aby vás sv. Duch osvěeoval a po
siloval. Osvícení potřebujete ku prospěchu vjučení, posílení ku prospěchu v dobrém.
Velebnost boží vyzývá nás tudíž k modlitbám chvály, dobrota božík mod
litbám díků, vaše poklesky k modlitbám smíření, vaše potřeby k modlitbám pro
sebným. Nedávno dojal mne tento obraz. Stařeček hudec, klečí před obrazem
Ukřižovaného a hraje na svých houslích. Na jeho čele vráskami rozrytém, na
jeho upracovaných rukou lze viděti, že zakusil mnohé starosti. Z oka svítí do
jemná oddannost a zbožnost. Kmet hrál Spasiteli píseň chvály, díků, usmíření a
prosby. Ježíš s kříže zajisté ji přijal a žehnal chudému hudci, nebo neumělý
zpěv provázela krásná harmonie srdce. Každá modlitba jest jako hra. Duše jest
lýrou, modlitba její tóny.
„
Kéž srdce vaše jest zbožnou lýrou. Pak i život váš bude plný harmonie.
Tam v nebi potom rozezvučí ji Pán k Písni věčně radostné. Amen.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise kateehismové.

JAN PTÁČEK, relerent.

(Pokračování)

O přikázáních církevních.
Ježíš Kristus řekl apoštolům:

»Jestliže kdo církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a pu

blikánc. (Mat. 18, 17.)

Mimo přikázání Boží máme také zachovávati přikázání církevní.

O prvním přikázání církevním.
:. Zasvěcené svátky světiti.
Církev katolická světí každý den památku některého svatého, neb některé svaté události. V ka—
tolické církvi jest tedy každý den svátek. Některé svátky poroučí církev světíli jako neděli, a těm
říkáme svátky zasvěcené.

V prvním církevním přikázání církev poroučí, abychom zasvěcené svátky
světíli jako nedělí.
Církev ustanovila svátky k uctění Boha, _Panny Marie a svatých.

Hlavní svátky jsou vánoce neboli narození Páně, velikonoce neboli z mrtvých
vstání Páně, svátky svatodušní neboli seslání Ducha svatého;
Mimo to jsou ještě jiné zasvěcené svátky Páně, Panny Marie a svatých.

O druhém přikázání církevním.
V neděle :: zasvěcené svátky celou mši svatou pobožně slyšeli.
V druhém církevním přikázání církev poroučí, abychom každou neděli a
každý zasvěcený svátek celé mši svaté pobožně přítomni byli.
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Každý katolický křesťan, jenž do rozumu přišel, má v neděli a zasvěcený
svátek pobožně býti přítomen celé mši svaté.
Od návštěvy mše svaté v neděli a den sváteční omlouvá na př. nemoc, ošetřování nemocných
nedoszatek oděvu.

Proti druhému církevnímu přikázání hřeší:
1. Kdo v neděli neb zasvěcený svátek vlastní vinou vynechá celou mši sv.
neb značnou její část.
2. Kdo při mši svaté roztržitě neb neuctivě se chová.
V neděli a zasvěcené svátky konají se v kostele ještě jiné služby Boží, na př. kázání, odpolední
požehnání. a církev si přeje, abychom i těchto služeb Božích dle možnosti se sůčastnili.

0 třetím přikázání církevním.
Ustanovcné posty zachovávali.
V třetím církevním přikázání církev poroučí, abychom v ustanovené dny
se postili.
Církev ukládá dvojí půst:
1. Zdrželivost od masitých pokrmů.
2. Ujmu.
“Ujma záleží v tom, že jest dovoleno jen jednou za den do syta se najísti_
Církev dovoluje v den ujmy i ráno a večer něco málo pojísti.

Od masitých pokrmů máme se zdržeti:
1. O štědrém dnu.
2. Na popeleční středu a na středy o suchých dnech.
3. Na zelený čtvrtek.
4. Na. každý pátek.
5. Na bilou sobotu a sobotu před svátky svatodušními.
Suché dny jsou 1. Po třetí neděli adventní.
2. Po první neděli postní.
3. Po Hodu Božím svatodušním.
4. Po 14. zá'n'.

Zdržeti se od masitých pokrmů v ustanovené dny jest povinen každý kato
lický křesťan od sedmého roku.
Od postu zdrželivosti omlouvá na př. nemoc, veliká chudoba, daleká cesta.

Ujma se přikazuje:
]. Ve středu a v pátek v době adventní.
2. Na všední dny v době postní.
3. Ve středu, v pátek a sobotu 0 suchých dnech.
4. Před Hody Božími: vánočním, velikonočním a svatodušním, před svátkem
svatých apoštolů Petra a Pavla, před svátkem nanebevzeti Panny Marie a před
svátkem všech svatých.
Ujmuv si činiti je povinen každý katolický křesťan od 21. roku věku svého.
Od ujmy omlouvá na př. nemoc, vysoké stáří, těžká práce.

0 čtvrtém přikázání církevním.
Alespoň jednou za rok zřízenému knězi se zpovídati a 1; čas velikonoční uelebnou

svátost oltářní přijímali.
Ve čtvrtém církevním přikázání církev poroučí:
1. Abychom alespoň jednou v roce platně se zpovídali.
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2. Abychom v čas velikonoční svátost oltářní přijali.
V Čechách čas velikonoční trvá od popeleční středy až do svátku nejsvětější Trojice.
Ve čtvrtém církevním přikázání praví se: »alespoň jednou za rok:, poněvadž církev si přeje
abychom svátost pokání & svátost oltářní často přijímali.

O pátém přikázání církevním.
V zapověde'ný čas svatebního veselí nedrželi.
V pátém církevním přikázání církev zapovídá. od první neděle adventní až
do svátku zjevení Páně a od popeleční středy až do první neděle po velikonoci
svatební i jiné hlučné veselí.
Naučení.
Nepřestupuj lehkomyslně přikázání církevn'ch, zavazují jako přikázání Boží. Svatý
Augustin napsal: Odvrátí-li se kdo od církve, vyloučí se z počtu dítek jejich. Držte se všichni svorně
svého Otce Boha a. své matky církve!
(Pokračováni.)

Výstava katechetická v Č. Budějovicích v r. 1910.
Releruje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol. v Kardašově Rečici.

(Pokračování.)

Modlitby — kniha budoucnosti; chrám, — škola všech v dětství i ve stáří;
Liturgie

——Apologie.

Nejpřcdnější pomůckou katechety jest při učení náboženství — zpěvník.
Zpěvník Xavera Dvořáka (Modlitby & písně pro školy — přizpůsobený
Novému katechismu v novém vydání před Modlitbami ke kterékoliv svátosti pro
děti určené opakuje 1. definici té svátosti — 2. ovoce svátosti té. Zpěvník lze do
poručiti za Vademecum do života.
Po sv. přijímání Magnificat a Anima Christi (po česku) místo textu
katechismu: Co máme činiti, at činí _hned.
Rovněž již před sv. přij. — >zbožné srdce: již se cvičí, ne co jest duchovní
přijímání — ale hned se učí duchovně přijímat.
Při úctě Panny Marie v ]. př. B. měly býti spolu již podány modlitby:
růženec, Zdrávas Maria, Zdr. Královno. Ze zpěvníku pak třeba vyložiti: »Ty jsi
na Sionu na (nebi) utvrzena, přebýváš v městě posvěcenémc (mezi svatými). —
Lilanie Loretánská — Rozdíl: Smiluj se & oroduj za nás v litaniích — Svátky
Mariánské, které? Okolní nebo světová poutní místa Mariánská — Lurdy. Kaple,
kostely na blízku. Ma'j a říjen — Živý růženec — Spolek Mariánský, legendy
Mariánské o květinách — Divky, jak světí svůj svátek? —
Na výstavě Budějovické viděli jsme snahu naší české firmy Kaplan & Scherling
na Král. Vinohradech — podati za málo peněz knížky modlitební illustrované,
v řeči přiměřené věku, větách krátkých, konkretně, na př. na str. 33. v knížce:
>Zbožné dit/zo.- Ukázka:
»Šepzáš-li, ohlížíš-li a směješ-li se v kostele, olupuješ ]. Boha o úctu,
2. anděly o radost. 3. scbc o požehnání. 4. duše v očistci o pomoc, 5. blzžní
o zbožnosr a dobrý příklad. A jaký bude následek toho? Ncodbudeš-li si trestu
již zde na světě, jistě tě čeká boiestné“ trápení v očistcim
Jak má dítě klečeti při mši sv.1 poučuje příklad. »Císařovna Eleonora řekla
vyslanci, který jí nabízel při pozdvihování křeslo: »Nikdo z lidí při mém dvoře
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neodváží se v přítomnosti mé seděti, & já bych měla sedčti před svým králem,

Pánem celého světa?:
Na zrcadlo zpovědní na str. 56 a 57 zjednodušené a kn. arcib. konsistoří
schválené pro .Zbožné ditko< upozornili jsme již dříve. Zajisté že při tomto
šťastném pokusu vydavatelstvo nezůstane, zvláště když odběratelé jako vdp.
Kavale, děkan v Nové Kdyni objednávají po stu. Zbožné dítko — (při nízké
ceně 30 h. i chudší dítě si knížku koupí). Četní duchovní zdarma podělují pilné
dítky za odměnu.
Modlitební knížka: Poklad křesťanského dílka (str. 14.) má množství modliteb
v konkrétních výrazech, na př. večer: .Již jdu spát, dej mi vstát, o můj Bože,
z mého lože v ranním čase, zdrávu zase.: — Uvaha: »Buď vždy vděčen za
zdravý spánek, on jest velikým darem Božím. Kolik lidí nemocných nemá
spánku; rádi by spali, ale nemohou. Jiní opět nemají ani trochu slámy, na níž
by znavené jejich údy odpočinuly; & opět jiní snad daleko od vlasti své vzdáleni
jsouce, celou noc blouditi musí ve větru, mrazu a nepohodě. A což teprve
snášejí ubohé dušičky, zatím, co ty pokojně spíš.:
Modlitba před prací poučuje dítě tak, že nezapomene. (Str. 141) »Ku práci
jsi stvořeno, mé dítko nikoli k zahálce, právě tak, jako jest ryba stvořena
ku plování a pták k letu. — Kdo nepracuje, at nejí. — Vynalož na to veškerou
svoji péči a uč se tak pilně & úlohy své dělej tak svědomitě, jako by sám
Spasitel do školy ke zkouškám měl zavítati a tebe se tázati.
Máš-li úkoly do školy správně hotové, hleď si nějaké zaměstnání doma
vyhledali, pomáhej otci, matce . . . <

Názor o modlitbě.
Místo nasládlých lrásí, spousty abstraktních slov — čtu ve škole 'každý
den chvilku z knížky modlitební, aby si děti zvykaly čtenému rozuměti. Naučí se
též hledat: píseň mešní, Mariánskou, k sv. zpovědi, přijímání atd.

Jaké mají býti modlitební knížky?
Konkrétní řeč, konkretní příklady.
(Brynychova kniha vypráví.) Sv. Augustin říkal: »Nepokojné jest srdce
člověka, dokud nespočine v Tobě, B.< — Vidí moře, vlny mocně bijí, vody
hrozi potopit zmítanou lod'. — Zdá se sv. Augustinu, jako by byl v té lodi. —
Ptá se vodstva: »Jste vy můj Bůhřc — Znova. zahučí vlny místo odpovědi:
»My nejsme Tvůj Bůh, hledej nad námi.< Výše než voda, ve výšinách v nížině
kvetou stromy, větve shybaií se k člověku, aby mu podaly své plody. >Jste vy

můj Bůhh Vítr pohne korunami, alistím stromů zašelestí odpověď: »My nejsme
Tvůj Bůh.: Hvězdička první se rozsvítila na nebi, za ni druhá, třetí, -— ejhle
zbytek ráje — a krásy, — pohybují se. O rcete: »Jste vy můj Bůh? »chsme,
hledej nad námi!: Vstoupí do řady postav ozářených, svatých, andělů: sv. Josef,
Panna Maria — dále se neodváží pohlednout a přece z řady všech svatých a
andělů jedním hlasem zní: »My nejsme Tvůj Bůh, hledej nad námi.< Zastře se
nebe zakalí zrak, — jen paprsky Boha prokmítaji — Bůh přebývá ve světle
nepřístupném.

(PokračovániJ
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Novější názorné pomůcky ve vyučování náboženství.
(Pokračování)

4. Illustrace biblických dějeprau. Obrázky v biblických dějepravách jsou
namnoze zmenšené obrazy velkých nástěnných obrazů, o nichž v dalším bude
promluveno; tak Herderovy obrazy zdobí na př. biblické děiepravy: Schustrovu,
Meyovu, Knechtovu & i., obrazy Aschendoríské nově vydanou dějepravu Over
bergovu, obrazy Schnorrovy taktéž mnohou knihu zásobily illustracemi. Všecky
ty podávají namnoze scény z vypravování, k němuž přiléhají.
Zvláštností jakousi jest biblická dějeprava od Eckra, vydaná v Trevíru roku
1907, která vkládá scenická vyobrazení cn miniature v initiálky jednotlivých
článků (vyobrazení mají podobnost s perokresbami v našem brevíři) a mimo to
oživuje text různými illustracemi z oboru biblické geografie, ethnologie a archeo
logie jako jsou na př.: ratolest olivová., trosky babylonské věže, cesta Abraha
mova z Ur přes Háran do Sichému &Hebronu, ruční mlýnek, odpočinek karavan,
cedr, yzop a. mn. j. Kritika vesměs vítala tu zvláštnost jako podstatný pokrok.
Nakladatelství Herderovo má právě v plánu nové přepracování biblických
illustrací na tomto základě: Obrazy mají 1. se shodovati s vypravováním bibli
ckým a tak má. se zameziti rozpor mezi textem & obrazem. 2. událost postaviti
v popředí a ze stafáže jen to přidali, co by zvýšilo lokální kolorit a dojem před
dnášky; 3. vypravování ve svém vyvrcholení zachytiti, 4. věrnou ale nikoli od
puzující realistiku podati, tedy vždy shodovati se s posvátností bible a nikoli
sklesnouli na stupeň obyčejných orientálních typů z ulice, které urážejí oko
dítěte a posvátnou náladu vyučováni náboženského. 5. Vybrati to nejdůstojnějši
co vyšlo z ruky našich křesťanských umělců, nikoli nové komposice tvořiti, aby
jen něco nového se stvořilo, nýbrž staré v mezích tradice umělecky a technicky
zdokonalovati. Dle toho mají nové illustrace v první řadě vyhovovati paedago
gickým požadavkům.
_
Naproti tomu novú bavorská učebnice biblické dějepravy od Steglitze a
Kruga (vyd. v Kemptenu u Kósela r. 1909) klade důraz na uměleckou stránku
illustrací a takové snaží se zavésti. Tak pravi ve svém doporučení: »Výzdoba
obrázková je od Fůhricha; dědicové mistrovi dali ochotně k disposici jeho umě
lcckou pozůstalost. Učebnice přináší řadu originálních obrazů, jež dosud nebyly
uveřejněny a podává malé album Fůhrichovo. Vynikající mnichovský umělec
zpracoval tyto návrhy pro učebnici biblickou, částečně doplnil, částečně i nové
UÍVOřÍl.c

Ale recensent v »Historicko-politických listech— ostře skritisoval jmenované
illustrace a větu »výzdoba obrázková pochází od Fůhrichac zredukoval na ne
patrné číslo a poukázal na mnohé vady a nedostatky ve spracování.
.

(Pokračování)
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Z praxe a různé.
Model hrobu Kristova.

Skupina ka

všeliké výchovy. Jiný význam zřízení této
stolice má, že učenci budou s to věnovati
se zcela vědě křesťanské výchovy, což do
byl nejd. bisk. konsistoří v Brně za po— sud nebylo tak snadno, jelikož paedagogika
můcku vyučovací. Poněvadž sotva kdo z i katechetika byla přívěskem na př. ňloso
katechetů (kteří neviděli t. zv. hrobů krá— fie neb pastorálky. Dr. Góttlera chválí jako
lovských v Jerusalémě) dovede si správně muže, jenž splní naděje v něho kladené. U
nás v Rakousku jak známo jsou dosud to
představiti hrob, do něhož byl Ježíš Kristus
pochován, doporučujeme dp. katechetům, liko docentury povoleny pro jmenované
discipliny.
aby se přičinili, aby do každé školy vý
Domácí výroba pomůcek nábožen
borná tato pomůcka zakoupena byla. Sá
drový odlitek stojí 9 K. Objednávky při ských. Vdp. Viktor Michka, farář ve Stálci
jímá Dr. Venhuda, katecheta v Husovicíeh u Tábora naučil domácí české mistry upra
u Brna.
vovati modely budov a předmětů v bibli
Německé spolky katechetů diecése jmenovaných. velice potřebných pro názor
pražské, budějovické a litoměřické podnikly při vypravování příběhů biblických. Seznam
akci sestálnční škol měšťanských. Uvá jich a ceny: 1. Model stanu na poušti,
kůžemi krytý 1 K. 2. Dům israelský,
dějí, že učinili tak po příkladě říšského
svazu učitelů měšťanských škol v Rakousku,
vnitřní zařízení, vzadu vstup na plochou
který o totéž pokusil se v parlamentě a mi střechu 3 K. 3. Mlýn palestinský 1'50 K.
nisterstvu; jakož i proto, aby snad v prí 4. Rybník Bethsaida s podloubími 3 K.
padě vyřizování této petice nejednalo se o 5. Hrob Kristův 3 K. 6. Nástroje k bičo
nich bez nich. Dne 28. března vydali se vání 1 K. 7. Svatostánek 10 K. Sloupky
do parlamentu Wittmann (Budějovice), No do svatostánku dávají se pracovat soustruž
sotsky (Litoměřice), Sinik (Praha) a Mtlller nlku v Táboře, látka na krytí svatostánku
(Vídeň) s memorandem přání definitivních jest drahá, rovněž kovové součástky zdra
katechetů.
Konferovali s nimi prael. dr. žují model svatostánku. U přirovnání s ce
Scheicher, Excel. dr. Gessmann, prael. Baum nami přístrojů do lysíkálního a přírodo
gartner, řed. Kemetter, posl. bar. dr. Chiari vědeckého kabinetu jsou uvedené nábožen
z Čech. dr. Gross a dvor. rada Bachmann;
ské pornůcky, v malém jen počtu hotovené
také odebrali se do ministerstva k ministru — velmí levné.
hrab. Slilrgkhovi a sekčnímu chefu Káně
Na přání dp. kateehetů jest dp. farář
Michka ochoten obstarati ještě model staro
rovi. Rozumí se, že ve skomírajícím par
lamentě nedosáhli nic určitého, ale libují si, křesfanského baptisteria za 5 K, model
že přání kateehetů byla všude uznána za oltáře a všech potřeb & nádob bohoslužeb
oprávněná.
ných.
Jednotlivci žádají o model římského
První professura pro paedagogiku
a katechetiku je zřízena od 1. dubna t. domu, aby bylo znáti vznik křesťanského
r. na theologické fakultě university v Mni chrámu. Při větší objednávce a při výrobě
chově. Dr. Josef G'óttler, dosud professor většího množství stejných předmětů bude i
cena basilik nízká.
lycea ve Freisingu, byl tam dosazen jako
první řádný professor. Tímto jmenováním
Modely jsou pevně pracovány ze dřeva,
byla dokumentována souvislost paedagogiky kovu, kůže a látek lněných' (ani jeden není
s katechetikou. Mnoho zajisté toho je, co z křehké sádry).
Doporučujeme modely dp. Michy do
oběma je společno, a co z paedagogiky ka
techetika prostě může vzíti. Je-li však ka sbírek _školních. Leckde místní šk. rada jest
techetika od paedagogiky oddělena.. tu ochotná přispěti, bohatší katolíci rádi dají
mnohdy to, co by katechetika z paedago pro veřejné dobro, celé sloupce úředního
listu v každém hejtmanství obsahují seznamy
giky mohla čerpali, bývá pominuto.
Ale i paedagogicc spojení s katechetikou příznivců školy, benevolenci místní školní
je na prospěch, neboť paedagogika často rady vNovém Strašecí nedávno dostalo se
přišla na scestí, protoze spustila s očí cíl dp. kateehetovi 50 K na zakoupení nábo
techctů dioecese brněnské pořídila model
původního hrobu Kristova. Model schválen
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ženských pomůcek. .Jest třeba někdy jen
zaklepat, jest však i třeba vědět, co koupiti
— Na ukázku se velké pomůcky zasílat
nemohou, někdo nemá ani cenníků a opa
tří-Ii si cenníky zrůzných ťircm, nevi,co si
vybrat.

Modernisování ve Svaté Zemi. Svaté
město má býti zmodernisováno. Správa mě
sta pomýšlí na zavedení vodovodu a kana
lisace. Voda má se přiváděti z údolí Faret,
severně od Jerusaléma; též se pomýšlelo
vésti vodu z tdolí el-Arrub na cestě do
Herbonu, ale tamější voda by nestačila _a
mimo to není zdravotně úplně bezvadná.
Kanalísace jest velmi nutna pro židovskou
čtvrt, která tuberkulosně je zamořena. Její
odtoky mají ústiti do údolí Cedronského a
do kotliny na cestě do Ain Karim. Ano i
elektrická pouliční dráha. je projektována od
brány'Jaffskč do Betléma, druhá od brány
Jaffské až k vnitřnímu městu & třetí z
židovské kolonie před městem a k protestan

tskému sýrskému chudobinci. Ve městě se.
mém nelze elektrické pouliční dra'hy zavésti
-pro značné obtíže místní, než přece má býti
položena kolej ulicí Davidovou na náměstí
chrámové. Jediné osvětlení schází.

Počet žactva na školách vídeň
ských byl dne 1. října 1910 na školách
obecných i měšťanských 242.336 dětí ato
119.954 chlapců a 122.432 děvčat. Nej
menší počet dětí školou povinných má
okres I. totiž 2932 dětí; největší číslo vy
kazuje okres XVI. (Ottakring) totiž 24.954.
Z toho připadá na obecné školy 186.270
dětí, na měšťanské 56.116 dětí. Počet tříd
činil 4482 a to pro chlapce 2368, pro
dívky 2114. V pravdě messis multa!

Obchodní školy v Rakousku vyka—
zují tento stav žactva dle konfesse:
Ve škol. roce 1905—0 bylo v Rakou
sku 271 kommerčních učilišť (inklusive 23
vyšší školy obchodni) s 20.071 žáky (in
klusive 4714 na vyšších školách obchod
nich); dle konfesse bylo na vyšších školách
obchodních 3332 katolíků (70' 7%), řecko
orientálních 65' (14%), protestantů 224
(4' 70/91
to
zlo),
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israelitů 1084 (250/0) a jiných 9

Na školách průmyslových bylo žáků
133.379 (inklusive na vyšší průmyslové,
mistrovské &kresliřské škole 9191. Z těchto
jmenovaných bylo 7224 (89 8%) vyznání
katolického, východního ritu 26 (0'03/0),

protestantského 356 (4' 40/0). israelítského
417 (9' 20/0) & jiného 20 (0'00.3/
Odborných škol bylo 205 ato s 12.812
žáky, z nich dle vyznání bylo 93 7% ka
tolíků, 1% obř. východního, 270/0 pro
testantů, 2' 3% israelítů a 0'30/o jiných.
Lze soudíti, že katolíci počínají zdárně
se uplatňovali v průmyslu a obchodu, toliko

procento žáků israelitů, kdežto dle poměru
počtu obyvatelstva mělo by katolíků být
více. —

Umělecké obrázky. P. 'Žák T. J. re
produkoval postavy světců & světic zpiliřů
v chrámě vyšehradském od Fr. Urbana.
Umělec byl s reprodukcí velmi spokojen.
Upozorňujeme na ně opět. Dvanácte obrázků
za 20 hal.

Žádosti za. změnu místa:

K. a. kon—

sistoř stanoví tímto, by vp. kateeheté a ke.
plani, kteří by si přáli po prázdninách změnu
nějakou, buď přesazení na jiné místo nebo
pověření missi katechctskou a pod., mají
každoročně žádosti své řádně odůvodněné
prostřednictvím k. a. vikar. úřadu předložiti

k. a. konsistoii do konce měsíce června,
by žádosti při rozdělování štaci v měsíci
červenci mohly býti vzaty v úvahu. Jinak
nebylo by možno k nim při této příležitosti
přihlédnouti.

Z kníž. arcíb. konsistoře 5. dubna 1911.

Konkursy:
Definitivně obsadí se místo kntechety:
1. Při měšťanské dívčí škole v Chrudimi
(do 25. května t. r.)
C. k. okr. šk. rada v Chrudimi,
31 března 1911.

2. Při I. obecné škole chlapecké na

Kladné.

4. Při II. obecné

Kladné.

škole cklapecké na

4. při 11.obecné škole dívčí na Kladně

(konkursní lhůta posledníchtříjmenovaných
míst do 6. čeivna t. r.).
C. 0. k. š. r. na Kladně,

19. dubna 1911.

Na odpočinek odešel: Antonín Liebích,
katecheta měšťanské školy,ve Chrudimi.

Kalba-nm: druzstvaYlut v Prue.

l.
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PŘÍLOHA »VYCHOVATELEa K XXVI. ROČNÍKU.
REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Katecheta abnormálních dětí. — Promluva na ]„ Il., lll. neděli po sv. Duchu. — Návrh
na úpravu katechismu. — Výstava katechetické v Č. Budějovicích r. 1910. -— Novější
názorné pomůcky ve vyučování náboženství. — Z prakso a různé.
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Katecheta abnormálních dětí.
(Píše Josct Jonák, katecheta v Praze.)

Ale vždyť v Praze máte takový kárný ústav pro zanedbanou mládež, máte
v Libni vychovatelnu, řekne snad mnohý. Ale nesmí se zapomínati, že libeňské.
vychovatelna jest otevřena pro celé Čechy a proto stále přeplněná, takže nemá
místafa mimo to do Libně podaří se internovati ohrožené děti velmi často tehdy,
když již je pozdě, když dítě přerostlo a docela spustlo. Je pravda, že v Libni
za obezřelého, taktního a místrného vedení p. ředitele Dobnera s těmito takty
se úzkostlivě počítá & ty pečlivě hledí se odstraniti a obmeziti, ale upřímný
p. ředitel Dobner řekne vám: Naše vychovatelna nedostačuje ani dnes, má idea'ly
nesou se ještě mnohem dále, než kam jsme do dnes dospěli. A pro rozšiřování
libeňské vychovatelny, která dnes již vlastně je dosti velkým ústavem, nikdy bych

nebyl ato z mnoha důvodů. Podobně rozhodně bych zrazoval. aby se při
některých školách, zřídily pobočky, které by byly kárnými třídami. Je sice pravda,
že by zřízení pouhých kárných tříd na školách nynějších bylo nejlacinější,
nějaká ta. místnost by se snadno uprázdnila, učebně pomůcky nemusely by se
znovu zřizovati a pod., než i ten malý náklad byl by tu neúspěšně vynaložen.
A pak rád bych viděl jen jednu takovou kárnou třídu ve skutečnosti, která by
snad (pro první dobu jediná) byla zřízena pro vyloučence z celé Prahy; že by
snad jen některá čtvrt potřebovala takové kárné školy, anebo postupně snad
časem čtvrt po čtvrti takovou školu dostávala, nedá se přece v zájmu radikálního,
uspěšného a nezbytného zakročení mysliti. Jinak je tomu ovšemt v jiných
menších městech, tam snad pro menší rozlohu byly by poměry příznivější, ale
i tu jen zdánlivě.
V celé této záležitosti bývají hlavními body a prameny i původy & důvody,
které zavinily aneb alespoň zvětšily & uspíšily zkaženost dítěte a tak mu za práh
školy ven pomohly — vnitřní poměry a docházka do školy. O těchto příčinách
pustnutí mládeže ve větších městech, městech průmyslových a v Praze hodlám
se rozepsati v následujících článcích šířeji & podrobněji o každé zvláště, dnes
toliko spokojím se otázkou: Změnily, anebo alespoň zlepšily by se rozhodeící
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vnitřní poměry pro zpustlé dítě vyloučené z normální třídy kárné, zlepšily by se
poměry pro ostatní ohrožené děti?
Do takové třídy z celého okresu přiškoleného museli či vlastně měli by
vyloučenci kárné třídy docházeti. Co vlastně bylo asi první a hlavní příčinou,
že ty děti původně andělské duše tak zpustlý? Na základě zkušeností neváhám
tvrditi, že vnitřní domácí poměry a nedbalá docházka do školy byla prvním
a hlavním momentem vlivuplným a zhoubně působícím na mravní zpustlost dítěte.
Dítě dříve nevinné začalo občas vynechávati školu, později do školy je nikdo
nedostal, následkem toho zpustlo a nyní skrz na skrz zpustlé děti ty že by
rády a ochotně denně a v čas spěchaly do své kárné třídy hodinu a více
vzdálené? Kdo by si troufal svolati je všecky denně v čas, jak byste přinutili
rodiče, jak děti nedbalé a zpustlé, když dříve ještě děti nevinné šablonovitým
a papírovým vleklým úřadováním třeba po dva roky jste dítě do školy nedostali?
A dejme tomu, že by se takoví vyloučenci umluvili a umínili si, že budou
schválně pilně do školy do kárné třídy docházeti. Byl by to status in statu.
Stálo by věru za to sledovati spěchání do školy takových školních dětí. Dnes
právem všeobecně se uznává, že velká vzdálenost školy nedobře působí při
výchově mládeže, dlouho trvající cesta do školy dává nevinným dětem příležitost
k neplechám.

__

Jak by to vypadalo, kdyby ze všech zákoutí Prahy putovali vyloučenci
do kárné třídy třeba do školy na Františku? Vzdálenost někdy hodinu a více
zhoubně by tu působila. A pak okénkem tak nahlédnouti do takové _třídy!
Ten ubohý učitel! Dnes uznávají se mimořádné poměry pro učitele v pomocné
škole, a proto i větší služné učitelům se tam vyplácí (ne však katechetůml),
iak horší by byly pro učitele poměry v kárné třídě, kdo by tam chtěl za těch
poměrů učili? A pak s touto vyloučenou a zhuštěnou zpustlosti musela by se
inyní stýkati ostatní nezkažená mládež při docházení a Odcházení ze školy,
stýkati cestou do školy i mimo školu!
A tak nedá se upříti, že v zájmu výchovy nelze trpěti ve škole množících se
případů zpustlosti mládeže, že vyloučením zpustlíka ze školy nedají se léčili
a paralysovati, nýbrž že nebezpečné a mravně zpustlé' děti nutno ze školy od
straniti a ihned dáti do kárné školy — t. j. výchovného internátu, kde by byly
ohrožené děti ošdřovány, vychovávány :; vyučovány.

(Pokračování)

Promluva na I. neděli po sv. Duchu.
Prol. Vladimír Hornov.
V tom ukázala se láska Boží k nám, že Syna
svého jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom
živi byli skrze něho. Jan 4, 9.

Plné krásy & vznešenosti jsou slavnosti, které připomínají nám lásku Boha
Trojjediného. Vánoce působí na nás něžným kouzlem lásky božského dítka,
velikonoce vážným dějem Golgoty a vítězným allelujah Getseman, svátky svato
dušní radostí života, jenž prýští z milosti Ducha sv. A v tomto týdnu připadá
svátek, připomínající tajemství, jež hloubkou svojí uchvacuje duše silné a po
vznáší je velebností svého božského zřízení. Jest to svátek Božího Těla.
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Co připomínáme si o slavnosti Božího Těla? Tajemství přítomnosti P. Ježíše
v nejsvětější svatosti oltářní.
!. Ve čtvrti chudých v Londýně nalezli umírající žebračku matku. Měla
u sebe dvě děti. Tvář jeií byla hladem vyhublé. a tělo její tak seslablé, že ani
státi nemohla. Tisknouc děti k sobě, seděla schoulená a kousek chleba, který
dostala, rozdělila — a sama chystala se na smrt. ——
Této lásce mateřské'divili
se mnozí.
Událost tato připomíná mi přetajemnou noc, v níž Pán Ježíš chystal se
na smrt. Miloval víc než matka, miloval jako Bůh. Matka dala umírajíc dětem
poslední, co měla, k zachránění života tělesného — Kristus chystaje se na smrt
dal apoštolům poslední, co měl — sebe sama k zachránění života duchovního,
Otevřme evangelium účastníka poslední večeře Páně, sv. Matouše apoštola
a čtěme památná slova: >A když večeřelí, vzal Ježíš chléb a dobrořečil Bohu
i lámal a dával učedníkům svým a řekl: >Vezměte (; iezte, toto je tělo mé!
A vzav kalich díky činil & dal jim řka: »Píjte z toho všichni; nebo! toto je krev
má nového zákona, která za mnohe a))/lita bude na odpuštění hříchů. To číňte
na mou památkulc (Mat. 26, 26—28)
'
Před smrtí svou tu mluví Pán. Mluví jasně, jako otec mluví k dětem svým,
když shromažďuje je kolem. lože smrtelného a dává. jim odkazy svého majetku.
Sv. apoštolové jasně rozumí slovům těm, netáží se po vysvětlení, jako tehdá
v Kafarnaum, když Pán řekl zástupům: »Chléb, který vám dám, těla má jest,

jež tydám za život světa.:
Vidí chléb — ale po slovech Kristových:»Toto je tělo mé- — věří pevně,
že jest to tělo Kristovo, o němžjim bylo řečeno: »Tělo má právě je pokrm !< —
Vidí kalich s vínem — ale po slovech Kristových: »Tentoje kalich krve mélc —
věří pevně, že jest to krev Kristova, o níž jim řekl Pán: »Krev má právě je
nápoj!- —

A s touto závětí přijatou od Krista, utvrzenou jeho vzkříšením, jdou sv;
apoštolové do světa, trvajíce. jak praví sv. evangelium: rve sdílnosti lámání
chleba.:
Od nich přijímají víru tu jejich učedníci. Sv._Ignatius, žák sv. Petra, varuje
křesťany Smyrnenské před těmi, kdož vzdalují se eucharistie, nechtějíce vy
znávati, že je tělem Pána a Vykupitele našeho Ježíše Krista — a praví, že ti,
»kteří tomu daru odpíraií, bez naděje hynou.:
A tuto víru pevnou v přítomnost Kristovu ve svátosti nejsvětější vyznávají
i žáci otců apoštolských. Sv. Ireneus (adv. haeres. lib. IV.) píše: »Z chleba je
tělo Kristovolc Tuto víru vyznávají tisícové mučedníků prvních století, jimž
Kristus ve svátosti přítomný je silou života a nadějí nesmrtelnosti. Sv. Ignatius
jsa na cestě do Říma, aby tam lvům byl předhozen, píše ku Římanům: »Nechci
pokrm, který hyne! Chléb Boží chci, chléb nebeský, chléb života, který jest
tělo Ježíše Krista.
Víra apoštolů a mučedníků mluví z těchto slov, víra hluboká., naděje skalo
p'evná, láska horoucí, jež kotvíc ve slovech Kristových a posvěcena jeho'
z mrtvých vstáním, odívala purpurovými rouchy mučedníků své vyznavače.
Spasitel v nejsv. sv. oltářní byl prvním křesťanům nejen předmětem hluboké,
pevné víry a něžné lásky, ale i zdrojem síly a útěchy. S oltáře zaznívalo'
v duši jejich: »Proč bojíte se málověmí? Já s vámi jsem/c V záH' ol'tářef
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posvěceného přítomností svátostného Krista, vyrůstaly bělostné zástupy panen
a vyznavačů.
2. M. j;, svátek Božího Těla připomíná nám nejen tajemství přítomnosti
P. Ježíše v nejsv. svátosti oltářní. ale i povinnost úcty, s jakou křesťan blížiti
se má k tomuto mysteriu lásky Kristovy.
Zvláštní úctou k nejsv. svátosti oltářní vynikal veliký a nezapomenutelný
biskup budějovický Jirsík, jehož jméno spojeno s činy nejšlechetnějšímí. Ještě
jako kmet 851etý konal každý pátek a každou neděli po kázání pobožnost
k nejsv. svátosti s lidem. A když již pro slabost na stupních oltáře klečeti
nemohl, dával si přinésti klekátko, aby se nemusil zříci milé své pobožnosti.
V nesnázích svých a potřebách, v tísni církve a vlasti utíkal se před oltář —
a tam čerpal svou podivuhodnou sílu a neohroženost pro pravdu a spravedlnost.
Otevírám jeho výklad učení křesťanského, kde s nadšením apoštolského
biskupa mluví k svému lidu o úctě k nejsv. svátosti oltářní: »Pravověrný křesťan
je před nejdůstojnějši svátostí oltářní plný nelíčené zbožnosti, plný svaté vrouc
nosti. On ví, že má Pána pánů, Krále králů před sebou .
On ví, že toho má
před sebou, jenž s Otcem jedno jest (Jan 10, 30), před nimž každé koleno
klekati má na nebi, na zemi, pod zemí (Filip 2, 10). jemuž dáno jest jméno
nad všeliké jméno a z něhož plyne všechna moc, všechna svatost, všechna útěcha,
všechno blaho . . . A protož sv. Augustin praví: »Nikdo nejí z těla toho, leč se
mu prve nepoklonil, a my nejen nehřešíme. jemu se klanějíce, ale hřešíli bychom,
kdybychom se mu neklanělilc (Enarat. in psalmum 98.) — Tak pln vroucí víry
a svatého nadšení píše veliký biskup Jirsík k svému českému lidu, který tolik
miloval.
3. Úctu velebné svátosti oltářní projevuje svět křesťanský zvláště na Boží
Tělo slavnými průvody, kdy veřejně uctíváme Pána svého, řidice se slovy
písma sv. (Eccl. 43, 33): »Dobrořečíce Pánu, vyta/šuite jej, jakž můžete, nebo!
“zajisté větší jest vší chvály.:
V'pismě sv. čteme, že král David poručil, aby archa, v níž uložena manna
a desky zákona, nesena byla ve slavném průvodu na Sion. Sám pak v předu
šel a zpíval Hospodinu. Manna byla předobrazem nejsv. svátosti, jež v průvodu
o Božím Těle je nesena. S jakou tedy úctou a zbožnosti průvodu toho se
účastniti máme! »Pange lingua gloriosi corporís mysteriuml Zvěstuj těla vzneše
ného iazyku náš tajemství!:
Otevřme naše dějiny a na nejslavnějších listech naší minulosti nalezneme
skvělé doklady hluboké víry a vroucí úcty zbožných předků k nejsv. svátosti.
Karel IV., otec vlasti, lnul něžnou úctou k nejsv. svátosti. V Praze býval svátek
Božího Těla ve XIV. věku slaven s nádherou okázalou; slavné bratrstvo Božího
Těla _vSedlci u Kutné Hory a při kapli Božího Těla na velikém tržišti novo
městském v Praze svědčí o náboženské vroucnosti té_doby.
A vzpomínám úcty k nejsv. svátosti oltářní, která od staletí srostlá se
vznešeným naším rodem panovnickým. R. 1781 potkal císař Josef II. v belgickém
městečku Gentě kněze, který nesl Tělo Páně k nemocnému. Ihned vystoupil
z vozu a v hluboké úctě poklekl na zemi. Tklivé osvědčení zbožnosti císařovy
dojalo hluboce občany. Vykopaly kameny, na kterých byl císař klečel, misto to
vydláždili krásným kamením a do dlažby zasadili pamětní desku s nápisem,
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hlásajícím čin příkladné zbožnosti císařovy. — A známá je nelíčená úcta, jakou
chová náš stařičký vznešený mocnář k Nejsvětějšímu. O Božím Těle vychází
v průvodu nejpřednějších mužů, aby před celým světem vyznal víru v Krista

Svátostnéhol
M. j., Obnovme v srdcích svých úctu k Nejsv. svátosti! »Ejhle, Beránek
Boží . . . . zaznívej duší naší při průvodu o Božím Těle! Účast naše zbožná,
z hlubokého přesvědčení duše vycházející, bude nejkrásnějším květem, jímž
ozdobíme v ten den oltář svého Spasitele. Amen.

MMMWMMMM
Promluva na II. neděli po sv, Duchu.
Napsal FRANT. HRADSKÝ.

Podobenství o svatbě může se také obrazně vykládati o nejsv. Svátosti.
Nejsv. Svátost oltářní jest hostinou a všichni křesťané jsou k ní zváni.
Vel. Svátost oltářní jest vzácná hostina obsahem a významem.
1. Je vzácná obsahem. V ní podává se nám za pokrm Kristus jako Bůh a
člověk. »Tělo má právě jest pokrm,: pravil, když nejsv. Svátost v Kafárnaum
sliboval. »Vezměte a iezte, toto! jest tělo mé,: řekl při poslední večeři, když tuto
sv. hostinu ustanovoval. Vzácný pokrm podává se při ní: Bůh sám se v ní
s námi spojuje.
Jsou různé hostiny. Jsou hostiny přátelské, které srdečná láska činí nám
drahými a nezapomenutelnými. Jsou skvělé hostiny královské, při nichž hosté
zasedávaji na místo s bázlivou ostýchavostí. Jest hostina svátostní, pH níž účastník
zbožně ruce spíná a s pokorou na kolena padá, nebo tu vtělený Syn boží je ho
stitelem a pokrmem.
Ale přítomnost boží ve Svátosti známe jen z víry. Chcete-li tudiž zacho
vati si vzácný . tento poklad, musíte si zachovati víru a musíte si ji zachovati
tak, jak ji hlásá katol. církev.
Víru vůbec. Na počátku května byl vyloupen františkánský kostel v Plzni,
při čemž velebná Svátost byla zlosynem hrozným způsobem zneuctěna.. Čím mu
bylo posvátné tajemství naše? Ničím Ano zloba, s kterou je zohavil, ukazuje,
že zlosyn ten byl naplněn rouhavým vztekem proti tomu, co jest věřícímu ne
výslovně drahé. Vy zajisté nikdy neklesnete až na takový stupeň nevěry. Vy
aspoň budete míti v úctě víru svých bližních. Ale v týž den, v který byste si
řekli: kdož ví, byl-li P. Ježíš Synem božím, ochladli byste v úctě k nejsv. Svá
tosti, nebo s vírou v božství Kristovo mizí i víra v jeho svátosti. Hostina, která
plní dosud srdce naše jasem a teplem, stala by se nám lhostejnou, ano pověrou.
A čím více by vaše víra slábla, tím více klesala by úcta k nejsv. Svátosti. Proto
dím: chcete si zachovati nejdražší odkaz Spasitele našeho? Chraňte si svou víru!
Jen ona nám praví: zde s Bohem stoluji a s ním se spojuji.
Ani jiné křesťanské vyznání neosvětli a nedocení vzácnost nejsvětější
Svátosti.
Tu jsou různé-sekty, které si dávají společné jméno protestantů nebo evan
gelíků. Nejhlavnější z nich jsou Kalvinci a Lutheráné, ač dnes z původního vy
znání Kalvínova a Lutherova nemají mnoho. U nás zvali se českými bratry, při.

sm.

se.
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bližujíce se tu více ke Kalvíncům, tu více k Lutheránům. Velebnou Svátost. která
vždy byla středem veškerého náboženského života, téměř zapřeli. Kdysi cestoval
proslavený malíř Leonardo, katolík neméně výborný nežli umělec, s Kalvíncem
a Lutheránem. Kalvínec ho poučoval, že chléb a víno jen znamenají, připomínají,
představují tělo a krev Páně. Lutherán mu vykládal, že chléb a víno zůstávají,
že však v okamžiku přijímání Kristus s přijímajícím se duchovně spoji. Leonardo
mezi tím tiše kreslil. Nakreslil Krista a jemu po stranách Kalvína a Luthera
Pod osobu Kristovu napsal: Totot jest tělo mé. Pod osobu Kalvína: To znamená
tělo mé. Pod obraz Luthera: Totot bude tělo mé. Dokončený obraz jim podal
a odešel. Poznali hned smysl jednání Leonardova. Řekl jim: Věřím Kristu a ni—
koliv Kalvínu nebo Lutheru, kteří slova Páně překroutili a tím největší Svátost
Spasitelovu svévolně zavrhli.
Jakou cenu má nejsv. Svátost, která u Kalvínců a Lutheránů zůstává chlebem
a vínem? Vzpomeňte na Bedřicha Falckého a jeho velikonoční pověstné přijímání
ve vydrancovaném chrámu sv. Víta. Zdaliž to nebyla fraška?
Pravoslavná církev věří jako my. Než pozorujete—li praktický život pravo
slavných křesťanů, zdá se vám, jakoby úctu kobrazům svatých živěji cítili nežli
úctu k nejsv. Svátosti. Co tu poklon a křížů před nimi? A před Svátosti? Přistu
puji ke stolu Páně, ale' kde jsou horouci známky vniterného spojení s Kristem?
Málo jich znamenáte. I oltář, na němž mši sv. slouží, zůstává skoro ustavičně
zakryt ikonostazem, nádhernou stěnou obrazy zdobenou.
.
Proto právem dím: chcete-li míti vznešený pojem o nejsv. Svátosti, chcete-li,
aby vám zůstala tím, čím v pravdě jest, božskou hostinou, milostným a spáso
nosným spojením s Bohem, třeba, abyste si zachovali živou víru, jak ji hlásí
katol. církev. Z úcty, kterou snad má k eucharistickému Kristu, můžete viděti,
že jen ona jest pravou držitelkou velikého tajemství, že jenji Duch sv. dokonale
o něm poučuje.
Byl jsem, píše katol. publicista, v shromáždění volných myslitelů a slyšel
jsem vyšperkované fráze o humanitě. Byl jsem na protestantských bohoslužbách
a slyšel jsem pomluvy na papeže a na Řím. Byl jsem v pravoslavném soboru
sv. Izáka v Petrohradě, a velkolepá bohoslužba se zpěvem mne oslnila. Zašel
jsem si do katol. kostelíčka a koho jsem našel? Toho, s nímž jsem se nesetkal
ani v zednářské loži, ani v evangelické modlitebně, který zaslřen se mi zdál
i v pravoslavné církvi. Našel jsem Krista. Věčné světlo oznamovalo mi jeho plí
tomnost, svatostánek ukazoval, kde je. Ticho bylo v chrámě, ale mé srdce říkalo
nadšeně: jsi tu se svým Spasitelem. Nemohl jsem odolati a přistoupil ke Stolu
Páně. Jas nebeský a teplo milosti naplnily mou duši. Cítil jsem: ano, zde jest
pravá choť Kristova, církev apoštolská. Nic mi nevadila velikost tajemství. Bylo
mi jako dítku, jež hledalo matku svou, ale nenalézalo jí, anat se přikryla hustým
závojem. V tom ozvala se: »Pojd', drahé dítě, já to jsem.: S jásotem vrhlo se
dítko v náruč její, nebo ji poznalo po hlase. Tak já jsem slyšel slovo Páně:
Totot jest tělo mé a poznal blízkost boží v srdci svém.
Velebná svátost jest vzácná svým obsahem, ale jen v katol. církvi.
2. Jest vzácná také významem. A ten jest? Jest pokrmem života nadpřiroze
ného v nás. S Bohem nás spojuje, aby kvetl v nás božský život, ten, jenž v nás
začal, když jsme se zrodili z vody a sv. Ducha. Život přirozený udržujeme po
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krmem přirozeným, život nadpřirozený pokrmem nadpřirozeným. Záleží v posvě
cující milosti, jež připravuje nás pro budoucí .patření na tvář boží. Záleží v božské
svatosti, které. skrze milost se v duši zrcadlí, jako slunce se zrcadlí v zrcadle.
Záleží v kráse, která jest odleskem krásy nebeské. Záleží v životě, který vlastní
jest toliko Bohu. Záleží v důstojnosti, která se jmenuje synovství boží. Záleží
v síle, která přemáhá svět a k nejvyšším metám dokonalosti uschopňuje.
Krásná legenda praví, že P. Maria, jsouc na útěku do Egypta, žádala dívku
o vodu pro své pacholátku. Dívka, nemoci v tváři zohavená, vidouc krásné dítko,
nemohla odolati a políbila je. Poslouživši Matce boží, šla svou cestou. Než na

stojtel Náhodou pohledši do studánky, viděla, jak stopy nemoci zmizelyzjejího
obličeje a sličnost krásnější nežli dříve se ji vrátila. Tot obraz toho, co činí
Kristus duši, která hodně ve svátostni hostině se ho dotkla. Ničí v ní všecku
ošklivost, jež po hříších zbyla a zdobí ji božskou krásou.
Však dosti. Vzácnou věc zanechal nám Kristus, chléb pro život, vedoucí
k slávě věčné. »Vstaň a pojez,- řekl anděl k Eliáši, prchajícímu před Jezabelou_
»nebo dlouhou cestu máš ještě před sebou.- Jídejte z chleba života! Ale pamatujte
si: Jen sv. víra, jak vám ji kat. církev předkládá, naučí vás si ho plně vážiti, jen
ona udrží ve vás lásku k přesvaté hostině. Jídejte z chleba cucharistíckého! Svou
pozemskou pout vykonáte sjednocení s Kristem. Amen.
'

Promluva na 111.ned. po sv. Duchu.
Napsal FRANT. PRAŽÁK.

Tři okolnosti ukazují nekonečné milosrdenství boží ke hříšníku: že Ho
spodin ho netrestá hned. že svou milostí ho hledá, že se raduje, když hříšník
se kněmu navrátí.

1.Netrestá hned. »Hospodinjest irpělivýa mnohéhomilosrdenstvía dí sv. Písmo
(4 Mojž. 14, 18.). »Chualte Hospodinu,: pěje David opět a opět, »nebo dobrý fest
a na věky trvá milosrdenství jeho: (Žal. 135, 1 a j.). Bůh mohl by trestati hned
těžký hřích věčným trestem, ale nečiní toho. Ano i s časným trestem čeká, aby
obrátil se hříšník v kajícnosti k němu. Sv. Jan Zl. praví, že hříšník takřka nutí
Boha svými hříchy ke trestu.
Krásné příklady podává nám sv. Písmo. Viděl Bůh. že po vší zemi roz—
mohla se zlost lidské, i zželelo se mu, že učinil člověka. Sv. Písmo vyjadřuje
těmito slovy po lidsku bolest Hospodinovu nad nevděkem a převráceností těch,
které dobrodiním zahrnul. Ale netrestá. Hřích volá k němu, ale Hospodin čeká,
přes sto let čeká, nežli posílá spousty vod na okršlek zemský. (l. Mojž. G.)
Před Faraonem stojí Mojžíš a dí k němu: »Toto praví Hospodin, Bůh israel
ský: »Propusť lid můj, at obětuje mi na poušti!: (2 Mojž, 5, 1). Ale Farao od

povídá směle: »Kdo jest Hospodin, abych uposlechl hlasu jeho a propustil Isracleh
Pane, nepotrestáš na místě řeč, která tak pyšně a urážlivé se tě dotýká.? Ne,
Hospodin netrestá, ale deset zkoušek nařizuje, aby obměkčil srdce faraonovc.
A kdo není pohnut, když čte (1 Mojž. 18), jak Abraham uprošujes Hospo
dina, jenž chce zahubiti Sodomu a Gomorrhu? Pro deset spravedlivých chtěl
odpustiti, nebylo jich a Abraham neosmělil se již naléhati.
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K čemu však hledati příkladů v minulosti, byt iposvátné, když naše vlastní
zkušenost nám dosvědčuje: Ano, Bože. milosrdný jsi a tvého milosrdenství není
konce. Kde bych byl, kdybys po hříchu hned trestal? Co by se mi stalo, kdy.
bych tak těžce, jak tebe jsem urážel, jednou urazil — nedím krále a předsta
vené, nýbrž jen bližní sobě rovné ! Aty, milý Bože, jsi čekal v milosrdenství svéml
Chceme tedy chváliti milosrdenství boží a těšiti se z něho. Avšak nechceme,
proto, že Bůh dobrý jest, na ně svévolně hřešiti. Ne, nýbrž zakusivše ho, dávati
dobré ovoce pokání. Zahradník, vidaineplodný šipek řekl: Nejsi k ničemu, vy—
kopu tě a spálím; svými trny jen překážíš. Prosil šípek: Dej mně žítil Přesad'
mne do své zahrady, zasad' na mne ušlechtilý vroub, a uvidíš, jak krásné růže
ponesu. Zahradník uposlechl. A hle, za krátko vypučely na šipku růže, které
svou krásou a vůní každého těšily. Byls neplodným šípkem? Ranils Boha a lidi
ostny svých hříchů? Obrat se k němu v kajícnosti! Jeho milost vypěstuje v srdci
tvém krásné růže dobrých skutků, líbezné jemu a lidem.
2. Bůh ve svém milosrdenství hříšníka hledá, aby jej obrátil.
»Vstaň a jdi do Ninive a kaž tam pokání,: pravil Hospodin k Jonášovi
(Jon 3). Jonáš, vyhojen ze své neposlušnosti, šel a kázal: »Ještě 40 dní, a Ninive
vyvráceno bude.: 1 uvěřili muži ninivetští, rozhlásili půst a oblékli se v roucha
žíněná. I král posypal popelem hlavu svou. A Bůh odpustil. Když pak Jonáš
se rmoutil nad uschlým břečťanem a snad také nad milosrdenstvim božím, řekl
k němu Hospodin: »Ty žalost máš nad břečťanem, o němž jsi nepracoval —, a
já bych neměl odpustiti městu Ninive, městu velikémuPc
Jak krásná slova! A jaké. to mnohonásobné péče boží, aby město nezahy
nulo, ale obrátilo se v kajícnosti k Hospodinu! Jak musilo Jonáše nutili, jaké
divy s ním konatil Hle, milosrdenství boží, jež hledá spásu lidí.
Mám pamatovati vás na Davida? Velký byl jeho hřích (2 Král 12) a ne
trestal Hospodin, nýbrž poslal k němu proroka Nathana, by obrátil se král.
„Byla to milost, kterou hledal duši jeho. Poznal David hřích svůj a řekl: »Zhře
šil jsem Hospodinu.: Pro pokání krále odpustil mu Bůh.
O krásné milosrdenství boží! Ale žádný příklad o něm není tak veliký a
dojemný, jako Ježíš Kristus sám. S nebe na zem sestupuje Slovo, stává se tělem,
učí, ustanovuje svátosti, umírá na kříži. »O, co vedlo tebe, že jsi tak se snížil,:
zpíváme v rorátech. Milosrdná láska to byla.. Hříšníkem byl celý svět a ty, P.
Ježíši, jsi přišel, abys spasil, co bylo ztraceno. Tys oním pastýřem, jenž hledá
ztracenou ovečku, na bedra ji béře a s láskouji ošetřuje. A co jsi učinil celému
lidstvu, činíš každému jednotlivci. Není hříšníka, jehož bys milostí svou nebudil,
nehledal, nenapomínal, nepovzbuzoval. Každý, kdo kajícně k Bohu si vzdechl,
učinil tak jedině, že jsi mu dal k tomu svou milost. A jak divné jsou cesty tvé!
Jana z Jenštejnaobrátil's nemocí, sv. Norberta bleskem, slavného sochaře Pro
kova myšlenkami, které jsi mu vnukl, když vyřezával sochu sv. Jana N., jiného
opět jinak. Mladý muž zanevřel na víru, poněvadž zpovědník s ním zacházel
trochu přísně. Dvacet let nevstoupil do chrámu. Po dvaceti letech přišel do města.
kde prožil mladá léta. Zašel si zase do chrámu, ne z pobožnosti, ale ze zvěda
vosti, aby viděl místo, kam jako studující chodil. Bylo kázání; kněz mluvě právě
o zpovědi a napomínaje k ní věřící, volal: příteli, proč vyhýbáš se místu, které
tě očištuje z hříchu, zdobí milostí, mír a klid duši skýtá? Muž se zarazil. Zdálo
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se mu, že kněz ho oslovil. Pohlédl na zpovědnici. Stála na svém místě zrovna
tak, jako před dvaceti lety. Pocítil pohnutí ve svém nitru. V tom okamžiku byl
změněn. Č), nad působení milosti, kterou Bůh hledá spásu člověka, není nic po
divuhodnějšího! Kéž bys nikdy nezavíral před ní srdce svéhol Jiného není třeba,
než abys ji přijal, zhřešiv; a zachráněn budeš.
3. Bůh raduje se z obrácení hříšníkova, a to jest třetí známka, kterou jeho
milosrdenství se ukazuje. Dnešní evangelium nám to krásně líčí. Co učinil člověk,
jenž nabyl ztracenou svou ovečku? Radoval se, svolal sousedy, řkajím: Radujte
se spolu se mnou, neb jsem nabyl ovci svou, kteráž se byla ztratila. Pravímť
vám, že tak bude radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím (větší),
nežli nad devadesáti devíti spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání (Luk. 15, 5 n).
Jest to radost otcovského srdce, které oplakávalo ztraceného syna a který neo
čekávaně se vrátil. Jest to radost matky, která četla v novinách. žejejísynv bitvě
padl, a které neočekávaně se drahé dítě vrátí zdrávo a poctěno. Andělé a svatí.
radují se, že vidí dojemnou krásu milosrdenství v Bohu, jež v takovéto chvíli
smilovéní zdá se jim jasnější a zářívější. Radují se, že potřen je hřích, že nový
obraz boží zazářil v duši lidské, že nový obyvatel zaujme místo v radostných
síních rajských.
Na tři okolnosti milosrdenství božího jsem vám poukázal. Židé přísahali
na př. slovy: Živt jest Hospodin. Otevírám proroka Ezechiele a čtu: Zivt jsem
já, praví Pán Bůh: nechci smrti bezbožného, ale aby se obrátil od cesty své a
živ byl (Ezech. 33, II.) Přísahou stvrzuje nám milostivý Bůh, že má s námi mi
losrdenství: že netrestá hned, že svou milostí nás hledá a že se raduje z našeho
obrácení. Útěchyplná slova. Neklesej na mysli zhřešiv, nezarmueuj zoufalstvím
duše své, zbloudiv na cestě. Nad tebou bdí milosrdné oko boží. Jako hvězda na
nebi, když za večera jasně svítí, hledí oko jeho na tebe, hledá tebe a najde zajisté.
Jen se nezatvrď, nebo pak milost jeho nemá přístupu do tvého srdce. Milosrden
ství boží tebe očistí, uzdraví, posvětí a spasí. Amen.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise kateehismové.
FRANT. SUCHOMEL, referent.

(Pokračování)

O hříchu.
Hříchu se dopouští, kdo vědomě a dobrovolně přestupuje přikázání Boží
neb přikázání církevní.
Hřešiti lze:

\. zlými myšlenkami, žádostmi, slovy a skutky;
2. opominutím dobrého, které konali můžeme & máme.
Pan Ježíš přirovnává některé hříchy ke komáru. jiné k velbloudu.

Rozeznáváme hříchy těžké a lehké.
Prvni líde' přestoupili přikázání Boží velmi důležité vědomě-a dobrovolně,

Hříchu těžkého se dopouští, kdo přestupuje přikázání Boží neb církevní ve
věci důležité vědomě a dobrovolně,

'ťv'

Sum
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Svatá Blanka, královna írancouzska, říkávala synovi svému, Ludvíkovi: »Synu můj, víš, jak tě
miluji a přece raději viděla bych tebe mrtvého na marách než těžce llřešíeího.


Hřích těžký jest hrozné zlo; neboť Boha velice uráží a nás nešťastný činí.
Těžkým hříchem ztrácíme milost posvěcujicí a nebe a zasluhujeme peklo.
Peklo nazývá se též věčnou smrtí, a proto těžký hřích jmenuje se také smrtelný.
Kdo přestoupí přikázání Boži neb církevní ve věci nepatrné anebo z neopatrnosti neb pře
na'hlení, dopouští se hříchu lehkého.
Hřích lehký jmenuje se také všední.

I hříchů lehkých máme se varovati; nebot
1. ilehké hříchy Boha' urážejí a jeho tresty na nás uvalují;
Kdo v malém nepravý jest i ve velkém nepravý bude. (Lukáš 16, 10.)

2. ponenáhlu k těžkým hřichům nakloňuií.

Podobenství o fariseovi a publiktinovi. 58.

Kdo nad jiné neprávem se povyšuje a jinými pohrdá, jest pyšný.
Giezi, služebník Eliseův. 72.

_

Kdo příliš dychtí po penězích & majetku, jest lakomý.
Kdo zalíbení má ve věcech nestydatých, hřeší smilstvem.
Kain. 5, Bratři Josefovi. 20.

Kdo nepřeje bližnímu, že se mu dobře vede, je závistivý.
Král Bnltasar. 86.

Kdo nemírně jí nebo pije. jest nestřidmý.
Saul pronásleduje Davida. 66.

Kdo nemírně se rozčiluje a chce při tom jiným ublížiti, jest hněvivý.
Podobenství o hřivnách. 65.

Kdo práci se vyhýbá & své povinnosti zanedbává, je líný.
Synové Jakubovi ze závisti bratra svého Josefa nenáviděli, jemu spílali, jej ztýrali, do otroctví
prodali a otec oklamali.

Pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřidmost, hněv a lenost jmenuji se
hříchy hlavní, protože zavádějí ke mnohým jiným hříchům.

Chceme-li se hříchu uchrániti,
příležitosti ke hříchu.

musíme přcmáhati pokušení &.varovati se

Pokušením rozumíme jakékoliv ponoukání ke hříchu.
Kc hříchu nás ponouká: 1. tělo, to jest mše zla' žádostivost,
2. svět, to jsou zlí lidé,
' 3. ďábel.

Pokušení samo hřích není, hříchem se stává, když v ně svolíme.

Příležitosti ke hříchu rozumíme osobu, místo, věc, která člověka snadno
do hříchu přivádí.
Nejobyčejnější příležitosti ke hříchu jsou: špatná společnost, špatné knihy a spisy, nemravné
divadla a nemravné hry. _

Naučení.
Synu můjl Po všechny dny života svého v paměti měj Boha a varuj se, abys
nikdy nesvolil k hříchu . . . . Chudý sice život vedeme, ale mnoho dobrého míti budeme, jestliže se báti
budeme Boha a jestliže odstoupime od všelikého hříchu a budeme-li dobře činiti. (Tobiáš, 4, 6, %.)
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Výstava katechetická v C. Budějovicích v r. 1910.
Releruje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol. v Kardašově Reěici.

(Pokračování)

>Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste a Duch sv. přebývá
ve vás?.
Největší chrám katolický, sv. Petra v Římě, obsáhne na 60.000 zbožných.
A každý ten zbožný člověk jest těž malým chrámem Božím — i ty, dítě, jsi
takový chrám.
Chrám má věž, vysoko se klene, v něm množství oblouků — jako duha
na obloze, tisíce rukou nastavíti, spojíti třeba, aby se dosáhlo do výše chrámové
klenby; duch člověka však může ještě výše se pozdvihnouti —
»Pozdvihni se duše z prachu,
zaleť k rajským končinám, s bázní vzlet a
beze strachu, vstup ve věčné lásky chrám, vstup kde
Bůh tvůj věčný sídlí, blaží svaté, světicc
a vše kryje lásky křídly jako plod svůj orlice.
_(Jablonský.)

Prostora chrámová obsáhne mnoho lidu, v mé duši obsáhne se ještě více;
v duchu vidíš zástupy lidu o Božím těle, ani bys jich nespočetl.
Služby boží jsou — pro každého — _služ také Bohu i všem!
Chrám chrání — víru, zachránil řeč českou ' (lužickou) — chrání národům
statky; člověk jest též chrámem od Boha, aby chránil víru, řeč, národ.
Na nejpřednějším místě v chrámě stojí oltář, kam se kladou pro Boha oběti;
také člověk na rukách nese dar chudému, poslouží, zastane v práci, obětuje čas,
nemůže- li, aspoň si přeje obětovati na oltář vlasti.
'
Uprostřed oltáre ve svatostánku bydli Bůh; v lidech též bydlí —-hlavně po
sv. prijímání.
Tři krále přivedla hvězda k P. ]. — nás vede k oltáři, k P. J. věčná lampa.
Má—libýti člověk chrámem, má v něm svítiti víra, plápolatí naděje, hřáti láska.
Uhasne-li při větru, jest to jen na čas, rozsvítí se opět.
Mimo věčnou lampu rozsvítí se ke mši sv. ještě Zsm'ce. Mám takě 2 svíce:
jedna — rozum, osvítí mi mnohou věc, jím mohu viděti daleko, ale na velikou
dálku, kam rozum neosvítí, potřebují — druhou svíci — víru.
Missál, z něhož čte kněz, listy. na nichž má napsány prosby za lidi —
nahradí pamět; za sv. Otce, císaře, biskupa, rodiče, kněze a učitele nezapomeň
se modlit!
Chrám mimo k oběti a k modlitbě jestipro kazatele a posluchače. Ičlověk
jako chrám b. — má svého kazatele. Zamysli se každý a řekni — že někdy
hlasem silným, někdy slabým -— ozývá se v nás svědomí — a velí údům —:
ruce psáti, nohám jíti navštívit nemocného, ústům cosi odepříli. ——Někdo nechce
poslouchat kazatele, — ani svědomí, škoda ho však vyučí na dlouho, s těžkými
následky, čemu se mohl naučili bez bolestí.
Dítě, v tvém chrámě ať jest vždy hojně posluchačů ochotných — káže-li
svědomí: očím hledětí, nezavírej očí před pravdou, velí-li rukám, kdy pracovatí,
pracuj, kdy sepnouti a prositi o vyšší pomoc, pros — poslechni, káže-li nohám
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— kdy vstáti, před kým se skloniti, velí-Iijazyku buď mlčeti, nebo mluviti. Oltář
zdobí obrazy svatých. Hled' si zaopatřiti, jsi-li chrámem b., — obraz svatého,
vzor světice. Někde ani nevědí. které mají v chrámě postavy svatých, všímej si
obrázků v kapličkách, u cesty au lesa; cemu tě učí sepjaté ruce svatého, důvěrně
vzhůru upřený zrak? Učit čísti z obrazul!
Zdobí se oltář květinami. — Pěstuj si každý ——lilii čistoty, klasy štědrosti,
ůalku skromnosti, růže lásky plné vůně libé, stoupající k Bohu.
S podivem hledí cizinec na mohutnou budovu, velebně zdvihá se mezi ka
zatelnou a křtitelnicí vítězný oblouk — tisíce rukou sepjatých zdvihalo tu žulu
do výše. tisíce rukou spínati přichází sem po dnes. — Oblouk takto utvořený
iest jako cesta k nebi, — od kazatelny jedna strana od křtitelnice druhá strana—
kazatel a pokřtění spolu jdou a ve výši se setkají.
Moudrý byl to muž, jenž dělal plány chrámu, shromažďoval materiál pevný,
přestál tento chrám husitské války, 301etou, 7letou, francouzské a pruskou —
přestál ohně. Ten kříž proti kazatelně hleděl na plameny ničící stavby jiné. —
Měli předkové své kříže, prodělali křížové ohně — ale u tohoto kříže klekali &
hledali síly, čekali vzkříšení a dočkali se. Člověk jest také chrám b. — od nej
lepšího stavitele stavěný a kdyby lehl popelem, padl k zemi, vstane opět. P. J.
slíbil — ukazuje nejprv na se: »Zrušte chrám tento ajá ho ve třech dnech zase
vzdělám.c V pátek zrušili židé chrám ten a vneděli stál již opět vzkříšenýaještě
krásnější. — Vzkřísí i tebe — vzkřísil mládence.
Ale chrám z rukou umělce Boha vytvořený vlivem zlého ducha — odpůrce
B. — se porušil. Aby nebyl odsouzen ke zničení. — přišel Syn Otce Stavitele,
aby chrám b. opravil. — Opravil lidstvo — s velkou námahou, vytrpěl -— a od
cházeje ze světa slíbil Ducha sv., aby chrám ten posvětil, a kdyby bylo třeba
znova posvětil, ' opravit, ustanovil biskupy a kněze, aby chrámy boží, t. j. lidi
opravovali, posvěcovali ve křtu & ve zpovědi.
Jen v čistém bytu přejí si bydlet lidé, tím více v příbytku božím, V'chrámě
všude má býti čisto; ozdoby oltáře jen se lesknou stříbrem a zlatem, nádobí
zlaté, ubrusy na stolech, na oltářích, drahé, čisté. — I člověk jest chrám boží a
Duch sv. přebývá v něm — aby se ve vás Bohu líbilo, udržujte tělo i duši
v čistotě, umývejte se slzami lítosti, včistém šatu, s čistou duší vstupuje se před
Boha. — Dílna jest určena k dílu, škola k učení, obchod pro nákup a prodej.
»Dům můj. řekl Pán Ježíš, jest dům modlitby.< Kdyby se v dílně nedělalo, ve
škole neučilo, v obchodě se zapomnělo, pro co se tam jde, v kostele se za
pomněl, že se má modlit — mamé by byly kroky do kostela. Však vidí-li pří
tomné se sepjatýma rukama, slyší je, vzpomene si též, zato přišel prosil. Modli
se dítě! V rodném domě scházívají se aspoň v den jmenin otce, matky, na vá
noce všichni členové rodiny; při přehlídce, kdo schází, kdo se nedostavil, nepří
tomnému věnuii vzpomínku, oko otcovo však touží po něm stále, a uvidí—lího
časem přece, upokojí se sice, ale vytýká mu, proč dlouho k otci nepřišel. Vdomu
Božím počítá Bůh — své dítky, chce aspoň v neděli a ve svátek viděti oči tvé,
ruce, jsou od Něho, slyšeti píseň a modlitbu z úst tvých. — Otec každého rád
poděluje, nepustí nikoho s prázdném. Kdyby kdo nepotřeboval, řekne: »Již jsem
dost obdržel, otče, děkuji, otče, všecko jste nám dal,. tak i člověk dostává od
Boha a má-li již dost, děkuje. Mimo Otce i Syn Boží rozdává. Duch sv. podě
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luje dary, a těch nemáme nikdy nazbyt, vždy se nám nedostává moudrosti,
rozum náš potřebuje ještě mnoho vědět, často si nevime rady, co by bylo lépe
— odpustit nebo žalovat, tomu či jinému se dříve učit. Duch sv. poradí, v za
čatém posílí, dá dojít cíle — umění, v pobožnosti a bázni ne před trestem, ale
abychom milovaného Boha něčím nemilým nermoutili. Řekla ti duše tvá: že
chrám Boží jsi & Duch sv. přebít/d 'o tobě — a nepřestane s dary Svými pře
bývat v tobě. — U domů vznešených stojí stráž; u tvého — anděl strážce.
Říká se: kdo nechodí do malého nebe, nepřijde do velkého, ojíti do sebe,
znáti sebec, v neděli zazáří zvlášť chrám Páně, v neděli — v den odpočinku jest
pokoj od práce,.od školy, pěkný obrázek to pokoje věčného, neděle jest den
v nebi na zemi prožitý. — Těšíš se na neděli. Kde tě dítě v neděli hledat bude
matka, otec? U Otce nebeského, i Pán Ježíš ten den musí býti v domě Otce
svého. — V náručí přesvaté matky odpočíval jako děcko, s ní bydlel lZletý,
30letý, na klíně odpočíval mrtvý, jí se zjevil vzkříšený, matka byla příbytkem 
jak praví píseň: Zd chrám Trojice nejdůstojnější bylas od věčnosti vyvolena.
Setník bohatý zval Pána Ježíše k nemocnému služebníku, Pán Ježíš šel — setník
měl sice pěkný dům, ale bál se, že Pánu Ježíši, který je zvyklý nebi a domům
nebeským, nebude se u setníka líbiti. — Řekni dítě také před každým sv. přijí.
máním; »Pane nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou.: — Každý dům má
se podobat domu božímu. — Co ve chrámu — máte doma: kříž, svaté obrazy.
čisto, v pokoji jste se všemi, na noc kladete se k odpočinku. jako by na vždy
k odpočinku; máte kropenku se svěcenou vodou? modlíte se doma? — Byl u vás
někdy kněz s Pánem Bohem? — Přijde i k tobě. — Pros za to! Kde stojí dům
boží? na písku? i_ne, na skále církve, ta skála drží pet/ne' chrámy velké i malé.
Stůj pevně v církvi po vždy!

(Pokračování.)

Novější názorné pomůcky ve vyučování náboženství.
(Pokračování)

5. lllnstrované katechismy. V poslední době opět jsou novinkou, ale nikoli
nebývalou; zakládají se na tradici minulých dob. V nejstarších tištěných učeb
nicích německých bylo dbáno názoru obrázkového. Proto i první katechismylute
ránské i kanisiánské byly aspoň několika obrázky ozdobeny. Čím více však postu
povala znalost umění četby, tím více mizelo podávání obrázkového názoru a po
sléze z učebnic zcela vymizelo.
Teprve pod vládou principu názoru dostal se opět ku platnosti názor iv ka
techismu a jestliže opět nyní zříme illustrace v katechismu, třeba souditi, že se tu
hlásí ku platnosti starobylá. tradice církevní. Tak náš illustrovaný katechismus
Podlahův nemá sobě rovného co do delikátní úpravy a má schválení církevní
i ministerské; také pro budoucí jednotný katechismus bavorský bylo pomýšleno
na illustrace. Pro nový katechismus rottenburský komise již sestavila výbor
illustrací a nakladatelství Herderovo již přineslo jistý počet. Při výběru illustrací
řídila se komise tou myšlenkou, že katechismus nemá býti jen knihou obrázko
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vou, která by činila konkurrenci illustrované biblické dějepravě, že nutno tu za
mítnouti styl moderně-realistický a takový uplatniti, který by spojoval idealitu a
popularitu, a že vlastni materiál illustrací má pozůstávati z výjevů symbolických
(v širším i užším smyslu),lliturgických, hagiologických a topografických. V před
nášce »Kunst und Seelenbildungc na vídeňském kursu (1907) uznal prot. Svo
boda oprávněnost jednotlivých illustrací k takovým otázkám katechismu, které
potřebují názoru, při tom však se obmezil jen na biblické události a liturgické
předměty. Naproti tomu Godowski prohlásil ve svém: »Zur Katechismusreform
(Christl.-paed. Blitter 1908) Chtíti illusrrovati každou nauku katechismu, samo
zřejmo nikoho nenapadne, ale přiložiti illustraci ke každému oddílu, to pokládá
za možné, užitečné a didaktické. Čím abstraktnější je forma katechismu, tím více
potřebuje smyslového substrátu pro dětské pojetí.
Princip stanovený Benediktem IV., že umění má jen to znázorňovati, co sám
Bůh učinil viditelným, nechtěl nikterak obmeziti přípustnost obrázkového názoru
v náboženských učebnicích, nýbrž umění toliko hranice stanoviti,-jež nesmi pře
kročiti při znázorňování pravd tajemství víry.
A nyní obrafme se k názorným pomůckám, které pro školu a to zvláště
obecnou jsou určeny. Máme na mysli novější a to zvláště obrazy. —
(Pokračování)

Z praxe a různé.
Příjemné a laciné ubytování kněží
poskytuje nadační dům milosrdných sester
v Ischlu, zvaný »Josefeumc. Dům ten od
kázala jista vznešená šlechtična milosrdným
sestrám, aby v něm poskytovaly útulek ka
tolickým uchazečům vůbec a katolickým
kněžím zvlášť. Je to velmi prostorný dům,
v němž jest celá řada pokojů vkusně zaří
zených ajednoduchá sice, ale účelu svému
dobře vyhovující kaple, kde kněží ubytovaní
sloužívají mši sv. Celé zaopatření velmi
slušné i s bytem stojí denně 6 K, kdo činí
zvláštní nároky, platí o něco málo více.
Pobyt v Ischlu jest v_elice příjemný; město
samo čítá na 10.000 obyvatelů ročně na
25.000 hostí z nejvznešenějších kruhů. Vni
třek města jest krásně upravený, na zahrady
a sady bohatý, okolí, kde trůní vysoké hory
alpské, nádherné; výlety možno dělati na
všechny strany pěšky, údolím neb po ho
rách, drahou, koňmo, na blízká jezera. Po
byt v Ischlu hodí se pro každého, kdo hledá
klidný a prospěšný odpočinek, zvláště však
pro choré krčními nemocemi, ježto možno
užívati solných inhalací.
Krásný a velmi výhodný pobyt skýtá

vorsku. Reichenhall leží nedaleko Solno
hradu na samých hranicích v překrásném
alpském údolí, obklíčen jsa kolkolem nád
hernými horami. Klima jest velmi příjemné
a horami před drsnými větry chráněné. Rei
chenhall má celou řadu krásně zařízených
solných lázní a patří mezi nejvíce navště
vované lázně jižního Německa. Okolí jest
překrásné, procházky po rovině údolím nebo
mírným stoupáním velmi četné, rozličné a
osvěžující. Kostel sv. Zenona jest prastará,
velkolepě působící stavba, který dříve patřil
Augustiniánům, ve válkách Napoleonských
byl zrušen a od r. 1853 náleží anglickým
pannám, které tu zřídily. velký vychovávací
ústav pro dívky. V klášteře tom mohou
kněží obdržeti byt a celé zaopatření za 6
marek denně. Pobyt v Reichenhallu jest ve
lice osvěžující a zvláště při dýchacích affe
kcích lze jej vřele doporučiti.

K naší

činnosti. — Sociální odbor

družstva Vlast k návrhu p. redaktora Tom.
Jos. Jirouška za součinnosti >Vzájcmnostic
a »Národnt katol. Jednotyc pořádal domácí
večírek ku poctě Jeho Milosti vsdp. preláta
Msgra. Dra Jos. Buriana, přísedícího zem—
klášter sv. Zenona v Reichenhallu v Ba— ského výboru, kapitolního děkana vyšehrad
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ského, ve dvoraně Merkuru v neděli, dne
30. dubna 1911. K tomuto večírku, který
se skvěle vydařil,
zván byl také Spolek
katechetů v král. CPeském. Za spolek kate
chetů v král Českém přítomni byli této vý—
znamné katolické manifestaci dp. předseda
Ant. Benda a dpp, katecheté: Kunz, Sia
víček a Suchoradský. Když pak zástupci

katolických'spolků vzdávalí hold úcty Jeho
Milosti, přihlásil se k slovu také dp. Ant.
Benda a za Spolek katechetů v král.
ském takto promluvil: »Vaše Milosti, vyso
cedůstojný pane preláte! Vážené shromáž
dění! Dovoluji si i já jménem Spolku ka
techetů v král. Českém jakožto jeho před
seda V. M. co nejuctivěji pozdravili a složili
opravdový hold úcty k tak eminentní zá
služné práci na roli školské, jež svému roz
voji vděčí v první řadě V. M. Spolek ka
techetů jest-si dobře vědom, co V. M. pro
něho učinila a jakou bedlivou pozornost
V. M. věnuje pro zájmy katechelů. Vzdá
vaje pak V. M. nejsrdečnější dík za tak
opravdovou blahovůlí, prosim, račiž V. M.
i na dále horlivým příznivcem a zastancem
katechetů zůstati. Další pak činnosti V. M.
na roli českého školství, jakož i zdaru všeho
konání za pomoci Boží ve prospěch katol.
lidu a milé naší vlasti volám zhloubi duše

své: nad multos annos-. Kroužek katechetů
plzeňských pozdravil .l. M. srdečným te
legramem.

Bda.

Věda nad náboženství i korunu.
Mezi tisíci illustrovanými tiskovinami, které
státní návladnictví skonňskovalo v minulém
roce v nakladatelském obchodě Šternově ve
Vídni, bylo'zabaveno i šest karrikatur;a to
čtyři pro snižování a posměch církve a pa
pežství, a dvě pro urážku zemřelých členů
císařského rodu. Proti zákazu podal Štern
protest, při čemž zajímavo, žejeho zástupce
dr. Rode namítal, že jmenované karrikatury
náležely historickému vědeckému dílu; v'čda
však a její učení žeje svobodno apovýšeno
nad náboženství i korunu. Soudní dvůr však“
rozhodl, že-jmenované illustrace nemají s vě
dou nic společného. Kdyby svobodná věda
měla reklamovat pro sebe takové pamflety,
škodila by sama sobě. Věda, která zabíjí duši,
místo aby vedla k Bohu, nezaslouží toho
jména. Nad takovými umělci a vědci stojí
vysoko cídie stok, nebot ten bahno a kal
vynáší, oni však do společnosti lidské vnášejí.
— 7.

Nová kniha pro střední školy. —
Jest to: Všeobecný dějepis pro vyšší třídy
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škol středních. Díl [. Dějiny starého věku.
d P. Hýbla. »Volná
kola: chválí tuto
knihu, jako volnější a sebevědomější, že
hned první věta knihy vyslovuje zásadu

vývoje která pak proniká celou knihou.
(Proti správně chápanému vývoji my přece
a nikdo není.) Dále se líbí »Volné Školec,
že období známé z pama'tek písemních (asi
6000 let) kniha označuje za skrovnou část
trvání lidstva na zemi. Ito obzvláště se líbí
»V. ŠJ, že dle této knihy budou se učiti
studující, že náboženství prvotních lidí za
stupovala povčrečná hrůza z neznámých
mocností přírodních, tedy i při prvních li
dech, jež Bůh vedl a s nimiž mluvil,- a
že pozdější kouzelníci & zaklínači byli zá
rodkem pozdějšího stavu kněžského. A »V.
_. si mne radostí rucc nad takovou školní

učebnicí a píše: »Ti kouzelníci a zaklí
nači, jako předchůdci pozdějších kněží,
jsou přímo výborní! Dnešní kvintán více
nepotřebuje, aby porozumělh
Konečně se
na té knize líbí »V.
,že Ježíš vystupuje
v knize Hýblově pouze jako člen tohoto ná
roda, jako žid, jenž svým krajanům hlásal
novou nauku. Pří zmínkách o křesťanství
nenajde se v knize ani slova o Spasiteli
světa a pod. Rovněž se líbí »V. .c po
dotknutí, že první křesťané nebyli pronásle
dováni z důvodů náboženských. Tím prý
velkovýrobě mučeníků pro »svatou- víru
učiněn ve školní knize konec. — Jak vidno,
pěkná to kniha, psaná v duchu racionali
stickém. Tak se má na středních školách
ničiti náboženské smýšlení.
K

Sv. Václava hrob a ostatky. Příčinu
ke známému otevření oltáře sv. Václava dal
odkaz 1' probošta Ant. Hory, určený ke
zbudování nového oltáře dle plánů K. Hil
berta, architekta dómu! Otevření stalo se 4.
a 29. dubna t. r. za přítomnosti J. Emi
nence, členů metropol. kapitoly, dómského
duchovenstva, J. Ex. místodržitele hr. Fr.
Thuna, c. k. konservatora Heraina, archít.

dómu Hilberta aj. Obraz naskytl se tento:
V nynějším oltáři shledán byljíný kamenný
oltář gotický, v jehož dutině byly vloženy
některé ostatky světce ve dvojité chatrné
skříni. O ostatcích dala vysvětlení zpráva
Pešiny z Čechorodu. Pod prohlubní oltáře
pak zjištěna další dutina a v ní ležící olo
věná skříň velkých rozměrů. Na olověné
desce 9tiřádkový nápis svědčil, že je tu země
z hrobu sv. Václava, sebrané. arcib. Arno—
štem a králem Karlem IV. Olověná skříň,
zamčená dvěma zámky, byla otevřena a v ní
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v hlíně nalezena

opět menší olověná tru—
hlice, v níž nalezeny další některé ostatky
světce. Všecky ostatky popsali professoři a
dři Hnátek a Matiegka za součinnosti dra.
Podlahy. Pátrání je cenným i po stránce
archeologické: podán bezpečný obraz zá
padní a střední části románské, Spytihněvem
r.“ 1060, založené basiliky a dále velké části
kostela sv. Václavem v prvé třetině století
10. zbudovaného. Důkladný popis a nákresy
podává o tom: asopis katol. duchovenstva
č. 3. a 4. z péra vsdp. dra. Podlahy, na
nějž poukazujeme. O témž thěmatě důkladně
přednášel a přednášku oživil demonstro
vánim stereoskopických fotografických snímků

týž slovutný učenec v Mariánské kongre
gaci kněží, kde vděčnými posluchači byli
i někteří kollegové katecheté.

Katechese ku přípravě na první
sv. zpověď a první sv. přijímání (s krá
tkým výkladem mše sv.) napsal Jos. Pascher,
professor náboženství při c. k. stát. ústavě
ke vzdělání učitelů ve Vídni.
Spisovatel ve své předmluvě uvádí pří
činu, která ho přiměla k sepsání těchto ka
techesí. Ve Vídni již od několika let byly
konány katechese laiky — dámami z řad
šlechty, na základě poznámek, jež si samy
vyučující dámy dělaly. Na jejich vybídnutí,
aby vytkl učebnou látku, účel a směr vy
učování, odhodlal se spisovatel vydati laické
kateehese, ale tak spracované, aby hodily
se nejen pro dítky méně nadané. ale i schop
nější. Apráce jeho nebyla nepatrná. Spiso
vatel začíná s naukou o milosti, kterou
způsobem dětem lehce poehopitelným pro
bírá, hojnými otázkami oživuje, opakuje a
přechází ke sv. svátostem, uživaje pěkných
příkladů z dětského, školního života. Když
pak byl vysvětlil rozmnožení, umenšení a
ztrátu milosti boží. přichází k nauce o hří
chu. Tato část jest zvláště pečlivě praco
vána, otázky, výklad, příklady střídají se tu
jako v kaleidoskopu, takže děti nabudou
jasného pojmu o hříchu těžkém, o jeho ná
sledcích a o hříchu všedním. Sv. pokání
začíná spisovatel podobenstvím o marnotrat
ném synu, které pěkně rozvádí, ukazuje na
něm pět potřebných částí sv._ pokání, vy
kládá účinky nebo užitek sv. pokání a velice
pečlivě probírá zpytování svědomí, lítost a
její vlastnosti. Tato poslední část zdá se mi
býti obtížnou pro dítky našich třetích tříd,
kde se po prvé připravují ke sv. zpovědi a
bude potřebí tu a tam něco vynechati, zjed
nodušili. Pak mluví o opravdovém předse

vzetí, o zpovědi ajejích vlastnostech a do
stiučinění přihlédaje k tomu, aby děti už
ve škole se všemu naučily. Katechesi o nejsv.
Svátosti Oltářní začíná zázračným nasycením
5000 lidí na poušti, přechází k přislíbení
nejsv. Svátosti, k jejímu ustanovení, stále
a stále otázkami zaměstnává své malé po
sluchače, cvičí je pozdravovati svátostného
Spasitele, mluví o účincích sv. přijímání,
o přípravě duše, příbytku, do něhož má
zavítati největší na'š dobrodinec, poučuje ma
ličké, jak se mají chovali při sv. přijímání
a po něm. Připojená katechese o mši sv.
přimyká sc těsně k otázkám středního ka
techismu a zajímavě vykládá dětem nejsvě
tější Oběť, toto »nevýslovné tajemstvíneko
nečné lásky Boží. a
Český překlad s velikou pečlivostí plynně
obstarala hrab. Gizela Silva-Taroucová, která
tím vykonala kus záslužné práce na pro
spěch maličkých. Kéž by se našly také u nás
obětavé dámy, které by se podjaly podob
ného úkolu, jako dámy ve Vídni!
Dilko toto, obsahující 173 str., vydáno
v benedikt. knihtiskárně (cena jeho 2 K),
bude zajisté vhodnou příručkou nejen snad
laikům, kteří budou dítky připravovati !: sv.
svátostem, ale i katechetům, kteří v něm
naleznou i pro sebe leccos zajímavého a
praktického, čeho by mohli použíti při svých
výkladech.
Vřele doporučujeme! Objednali lze knihu
tuto v Brně na Moravě v tiskárně benedi
ktinů rajhradských, v Praze u Kotrby a
u Stýbla, jakož i přímo v Průhonicích u
Prahy ve hraběcím zámku.

Fr. Hůrský,
katecheta
měst. chlap. škole
v čařiBudějovicích.

Úmrtí.

Zesnul v Pánu dp. František

Kvíčera, katecheta dívčí školy měšť. ve
Dvoře Král. n. L. po krátké bolestné ne
moci dne 26. května 1911 ve 43. roce
věku svého. Odpočinutí věčné rač mu dáti,
ó Panel

Odpověď redakce. K. 0 N.: Modely
doporučil dp. kol. Fr. Dvořák z Kardašovy
ečice. Nevyhovuje-li některý z nich, račte
se naň obrátili!

Konkursy.
Definitivně obsadí se místo katechety:
1. Při měšťanské škole chlapecké v D0
brow'cí (do dne 4. července 1911).
C. k. okr. škol. rada v Mladé Boleslavě,
18. května 1911.

Kulhtíahma družstva Vlut v Prue.

.;
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Novější názorné pomůcky ve vyučování náboženství.
(Pokračováni.)

6. Nástěnné obrazy biblické.
Starší sbírky obrazů nesou jméno: Aschendorf, Pessler, Diethe, Dietrich,
Leuchtenberg, Sachse, Ehrenberg, Naumann, Schreiber; o nich pojednává Bůrgel
ve svém spisku: »Die biblischen Bilder und ihre Verwertung im Unterricht..
(Freiburg, Herder, 3. vyd., 1906.)
Herderouýc'h biblických obrazů neuvádíme, aniž podrobíme je kritice, ač jsou
nejrozšířenější pomůckou náboženskou na školách katolických, jelikož je v oče
kávání nové vydání jich přepracované.
Dosti se chválí následující skupina obrazů, ač i ty překonány jsou již no
vějšími zdařilejšimi; ta skupina vykazuje jména: Helmert-Rentsch, Schnorr v.
Karolsíeld, Hofmann-Schramm, Rober.
Helmert-Rentsch podává sbírku 20 názorných obrazů pro první vyučování
biblické dějepravy; byly vydány v Lipsku nákladem Reinhardta. a jsou hojně
užívány na evangelických školách východních krajů pruských. Obrazy nejsou
přeplněný, každý obsahuje vlastně jen obsah vypravovaného děje, takže dítě
se orientuje rychle. Každý obraz kresbou a skupinou nabývá určité výraznosti,
takže svou individualitou utkví hluboce a pevně v paměti dítěte a potrvá v du
ševním majetku jeho, aniž by se mísil s jinými příběhy. Ten účinek—zvyšuje
zvláště velikost obrazů, ostrá kresba a účinný kolorit; zvláště tento je šťastný,
volené barvy nejsou mdlé ani křiklavé, nýbrž ve shodě s věcí a okolím: dojem
každého obrazu je milý a příjemný. Cena sbírky činí 28 M.
Schnorrouy obrazy jsou dle svorného úsudku odborníků uznány za dílo
umělecké. Mistr již zesnulý pojal a uskutečňoval v r. 1851—1861 velkolepý plán,
uměním učiniti milou bibli němcům a tak spolupůsobiti na výchově a vzdělání
mládeže. Snoubi se tu podivuhodné shoda umělecké vědy a křesťanské vrouc
nosti víry, která vyniká z prostých dřevorytin a přímo mluvi k srdci právě svou
velkou prostotou a pravdou. Mimo to děje biblické předvádějí se tu mistrně na
malé prostoře & s málo osobami, že pozorovatel ihned uhodí na to pravé, co
obraz představiti má. Mistr tu zhrdá všemi prostředky, které by jej vinily z ho—
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nění se a touhy po docílení effektnosti, a jak prof. Popp uvádí, »spočívá půvab
a síla obrazů naprosto jen v obrysech a netřeba jim barvy. Kolorit, který jim
byl dán po smrti umělce proti duchu a jeho vkusu. uměleckému, seslabuje ano
i ničí takřka původní dojem obrazů;
Školní rada Fr. W. Bůrgel uvádí, že mu
vždy působilo radost, když viděl, kterak oči dětí tkvěly na jednotlivých flgurách,
v nichž jako by nezřely malovaných postav, nýbrž osoby živoucí. O nich zmi
ňuje sei proslulý vídeňský katecheta W. Pichler a mezi nimi chválí obraz:
ustanovení svátostí oltářní, narození a pohřeb Kristův. Také Swoboda je nazývá
.umělecky dosud nedostižnéc. (Katech. kurs mnichovský 1905.) Velikost 55X65
cm. I. Starý zákon: 15 obrazů. 11. Nový zákon: 15 obrazů. Každá serie, nekolor.
12 K, na lepence 24 K; kolor. 18 K resp. 30 K. (U Pichlera a vdovy ve Vídni.)
Ovšem schválení rakouského nemají.
Hofmann-Schramm vydal 15 obrazů nákladem Wachsmuta v Lipsku. Ne
mají prý býti pouhými illustracemi k biblickým článkům — proto částečně se nehodí
za názorné pomůcky do nižších tříd — nýbrž mají podati řadu živě-dramatických
scén. Pojetí jednotlivých událostí je nové a geniální, hluboce dojímavé a krásné.
Umělec dovedl při každé události voliti okamžik, který je ohniskem všech
jednání a duševní moment bije do očí na všech. Proto potřebí jest na tyto
obrazy dívati se nejen s porozuměním, ale i s hlubokým citem, mají-li onyiv nás
vzbuditi ohlas myšlenek a citů umělcových; neboť všecky obrazy jsou neoby
čejně něžny a mluví k srdci dítek i dospělých. Někteří kritikové vytýkají, že
něžnost překypuje až v" měkkost a nasládlost a proto tyto obrazy doporučují
k vyučování pro chlapce a méně pro dívky, ač jim neupírají důstojného pojetí
a síly, náboženského posvěcení a nádechu zbožnosti. Jiný opět kritik, jistě na
slovo vzatý (školní rada Bitrgel), praví, že by ten neb onen obraz této sbírky
přál dětem na vyšším stupni a s ním spolu učitele, který by měl způsobilost.
dětem odkrýti jich hluboký obsah a uměleckou krásu. Velikost 100X77 cm.,
každý na lepence, cena K 190. (Pichler a vdova ve Vídni.)
Róberow obrazy pocházejí od žáka Bendemannova a mají cenu venkoncem
uměleckou. Mají sloužiti k vyučování a býti k ozdobě křesťanskému příbytku.
Ten dvojí účel sice ubírá poněkud na jejich ceně jakožto vyučovacích pomůcek,
přes to však jednotlivé obrazy mají mocný účinek, jiné opět svou látkou dávají
námět k archeologickým úvahám. Sbírka obsahuje i události, jichž zobrazení
jinde nenalézáme, na př.: Farao propouští Israelity, Saul v Endoře, nápis na
stěně, budování Jerusalema po návratu z vyhnanství. Ovšem pro vyšší stupeň.
Cena obrazu M 160, nakladelství Bagel, Důsseldorl. Většinu lze ovšem ponechati
protestantům, neboť doporučují je slovy, že prý podávají »podstatně evangelické
pojetí biblického obsahu zjevenía Ta rekomandace stačí již nám katolíkům.
Od r. 1888 vydává anglická společnost řadu biblických obrazů (dosud 31,
z nichž 8 již rozebráno). Zvláštnost těchto Morganový'ch '(Morgan a Stacey)
obrazů uvádí titul: »Veliké biblické obrazy nástěnné v orientálním pojetí s cha
rakteristickými velkými figurami a nádhernou perspektivouc. Posudek o nich
shoduje se jednomyslně v tomto: technicky velice pozoruhodný, v podání čistě
lidských konů nanejvýš působivé, ale chybí naprosto biblické pojetía náboženské
posvěcení; kde takového bylo by si žádati, je toliko zevnější a bezmocné. Dítko
Ježíš ve chrámě jest červenolící, kadeřavý hošík, jinde opět dobromyslný a při
větivý muž, jenž dítky žehná, ale bez jakéhokoli znaku božské vznešenosti —
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a to přece nesmí se odpustiti biblickým obrazům. Jednotlivé obrazy této sbírky
Jsou sice vhodné pro vyšší stupeň, je—liúčelem dáti představu skutečného prů—
běhu děje a tak zvláště hluboký dojem vzbuditi. Obrazy ku podobenství o mi

losrdném Samaritánovi a marnotratném synovi byly by příkladem toho druhu.
Cena obrazu na lepence M 370. —

(Pokračování)

Promluva na IV. neděli po sv. Duchu.
(Navštívení Panny Marie.)
Napsal FRANT. HRADSKY.

pI vešla do domu Zachariáše“ a pozdra
vila Alžbětu.:

' (Luk. 1, 4-0.)

Dnešní náš svátek byl kdysi v Čechách svátkem zasvěceným. Stal se jim
hlavně působením arcibiskupa Jana z Jenštejna, proslaveného básníka a hudebníka
čtrnáctého století, který k němu napsal také službu neboli liturgii. Jan 2 Jen
štejna byl velikým ctitelem tajemství, které nám dnešní svátek připomíná. Často
zajisté o něm rozjímal a mnohého povzbuzení k dobrému v něm nalézal. Když
roku 1336 učinil na synodě z něho svátek zasvěcený, chtěl zajisté, aby český
lid o krásném tajemství také rozjímal a si z něho bral povzbuzení k dobrému.
To chceme učiniti: Pohlédněme na účel a účinek památné návštěvy!
_
1. Zalétám duchem do bílého Nazaretu. Nádherná lilie v něm kvete. Andělé
se jí koří. Právem, nebo nemá už jen přirozené krásy; už stkví se leskem, jaký
bytost boží šíří kolem sebe. Jest po zvěstování" andělském, P. Marii zastínil již
sv. Duch, božské Slovo v ni se již vtělilo. Vidím nepokoj na tvé tváři, Maria!
To tva' blaženost je tak veliká, že ruší tvůj klid? Nikoliv! Jiná věc hýbe její
myslí. Vzpomíná na Alžbětu. příbuznou svou, které se má naroditi sv. Jan. Vidí
ji samu a opuštěnu, vzpomíná, jak by potřebovala přátelské pomoci—,i jest zne
pokojena. Má k ní jíti? Však cesta je dlouhá a obtížná! Ale láska nezná obětí;
Již kráčí sv. Panna přes hory, aby po několik měsíců byla pomocnicí a ošetřo—
vatelkou své příbuzné. Jaká pohnutka vedla P. Marii? Chtěla v skutcích blíženské
lásky sloužiti Bohu.
M. C!.,jak krásný to pohled do srdce P. Mariel Květinový sad lahodí nám
svými barvami a' svou vůní. Ušlechtilé pohnutky dávají našim činům podobné,
ovšem mravně a nadpřirozené krásy. Nejkrásnější a nejvzácnější pohnutka je
láska k Bohu a bližnímu. To jsou lilie a růže sadu. Takovými pohnutkami dávala
se P. Maria vésti při každém svém skutku. Proto její nitro bylo nádherným
sadem, oblažujícím nebe a zemi.
M. d.! Očištujte pilně pohnutky svých činů a učte se jednati z ryzí lásky
k Bohu a bližnímu! Kterýsi šlechtický rod měl ve štítě lilii a dvě růže; pod
nimi byl nápis, jenž česky znamená »čistě a vroucně-. Krásné heslo, jež doza
jista vychovalo mnohého pravého šlechtice. Naučilo ho jednati čistě, t. j. bez
pohnutek nepěkných, ne z hněvu, msty, závisti. sobectví, ctižádosti; a vroucně,
t. j. z lásky, jež ze srdce vycházejíc, vždy zase najde si cestu do srdce. Po
něvadž náš svátek se jmenuje >navštívení P. Marie:, dotknu se jen jednoho skutku,
vašich návštěv a spolků. Táži se: jak je konáte? Jaký vás při nich vede _účel?
Jen zábava, hra, smích, povídání? Či snad i hřích? I zábavy jest nám ovšem
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třeba a bez společností nemohli bychom žití, ale nezapomínejme na slovo sv.
Pavla, že vše, co činíme, máme činiti ku chvále boží. Sv. Alžběta durynská jako
mladá dívka nevyhýbala se zábavám, ač duše její tíhla k vyšším, nebeským
věcem, ale co chvíli nepozorovaně se zastavila, aby střelnou modlitbičkou po
světila je Bohu. A její návštěvy byly takové, že každý jimi byl povznesen. Kterak
je u vás? Seneka, mravoučný římský spisovatel, říkával, že vraceje se ze spo
lečnosti, býval vždy h0rší. Tak děje se každému, kdo nevyhledává společnosti
dobré, nebo není do ní veden ušlechtilými pohnutkami.

2. Poněvadž P. Maria učinila svou návštěvu z nejčistších pohnutek,
také její účinek dobrý.

byl

Kdysi upadla archa úmluvy do rukou Fílistínských. kteří ji postavili do
svého pohanského chrámu vedle modly Dagona. Poněvadž pro toto znesvěcení
archy Bůh stíhal je velikými nehodamí, poslali ji zpět do území izraelského.
Muž, jménem Obededom, přijal ji uctivě do svého domu: I požehnal Bůh Obe
dedomu a všemu domu'jeho, dí Písmo (2. Král. 6, 11). P. Maria nazývá se také
archou boží. Tehdáž byla jí zvláště, nebo chovala pod srdcem Syna božího. Ký
div tedy, že přináší požehnání na všechen dům. Její svatá důstojnost a její ryze'
pohnutky lásky boží a blíženecké se spojily, aby dům Zachariášův naplnily mi
lostmi. Zachariáš a Alžběta byli spravedliví, dí Písmo, ale dítko Jan, jež se mělo
narodití, bylo ještě poskvrněno dědičným hříchem. Jako před archou padl Dagon
na zemi a rozbil se, tak před Matkou boží prchá hřích z duše Janovy. Jest po
svěcena tak, jak u nás bývá posvěceno dítko na křtu svatém. To byl první
účinek milostné návštěvy P. Marie. Druhý hned následoval. Také Alžběta na
plněna jest sv. duchem. Bůh ji osvítil, že poznala veliké tajemství vtělení božího.
Chápajíc jeho nesmírnou velikost, volá u vytržení: Odkud mi ta velká milost.
že matka Pána mého přichází ke mně? Blaženost naplnila duší její, jaké dosud
nikdy nepocítila. A také Zachariáš nezůstal bez účasti na milostech, které přinesl
příchod Matky boží. Vykladači sv. Písma praví, že i on poznal v P. Marii matku
boží. Soudí tak z proroctví. které vyslovil, když sv. Jan se narodil. A tak veškerý
dům byl omilostněn a radoval se nejčistším štěstím.

Hle, m. ď., jak jedna čistá, svatá duše může býti požehnáním pro mnohé.
Neříkejte, že je veliký rozdíl mezi P. Marii a každým jiným člověkem. Ovšem je
veliký, ale nikoliv proto, abychom položili nečinně rucevklín, ale abychom, ma
jíce tak skvělý příklad před očima svýma, tím horlivěji ho následovali. Přísloví
pravi: dítko do domu. Bůh do domu. Smysl tohoto přísloví asi jest: duše ne
vinného dítka je sídlem sv. Ducha a to sídlem tr'. \lým, poněvadž žádný hřích ho
odtud nevypuzuje aniž pobyt v něm mu kazí. A tak jest dítko, ano! v milosti
nosí Boha v srdci svém, podobno P. Marií, přicházející do domu Zachariášova.
Hleďte, jak můžete snášeti požehnání boží na své rodiče, sestry, bratry aveškerý
dům. Třeba jen, abyste pečlivě starali se o nevinnost své duše a pilně ozdobo
vali ji milostí posvěcujicí. To pro dítky není ani těžké. Anděl strážný zvlášť
jich chrání. vášně nejsouce probuzeny jich nesvádějí, láska k modlitbě, k svá
tostem, k chrámu, k P. Marii a k pobožnosti vůbec snadno se u nich probouzí.
Tak v milostí boží snadno se udržují a rostou. I podobají se dítku Ježíš.
který vzpomínaje na štastná léta v Nazaretě, je zajisté zvláštní láskou jim
oddán. —
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Táži se: jste vy také svou svatosti posvěcením domu? Jste svým krásným
a ušlechtilým chováním povzbuzenim pro jiné k dobru? Či jste příčinou, že ro
diče se rmoutí, že učitelové se hněvají, že spolužáci jsou rozpustilí, že lidé
v domě si stěžují na různé nezbednosti? O, pohledte, jak jest krásné, když
člověk není jiným pro zlost a bolest, nýbrž pro radost a požehnání. Člověk
dobrý bývá zase milován a stěn; a to jej blaží více nežli mnohé dary. Pama
tujte si také, že jakými se snažíte býti nyní, takovými budete i potom, dobrými,
již všude rozsévaji štěstí, nebo sobci, již všude jsou příčinou hněvu, nesvárů,
žalu, nelásky. —
Budiž vám tedy P. Maria příkladem & povzbuzením, abyste při svých skut
cích, zvláště při obcování s jinými, se řídili úmyslem čisté lásky boží a blí
ženské, a posvěcujíce pilně sebe, posvěcovali i jiné. Vrouci úcta k P. Marii vám
k tomu dopomůže. Pěstujte si ji pilně! Sv. František z Pauly měl ve své chudé
komůrce obrázek P. Marie s děťátkem. Byl to prostý černý obrázek na oby
čejném papíře vytištěný, ale posvěcený nesčetnýmí modlitbami tohoto sv. muže.
[ stávalo se, že před ním nalézal nejen sám radost, útěchu a pomoc, nýbrž že
před ním i pro jiné dosahoval všeliké milosti, ano že i nikdo, kdo se k němu
utekl, nebýval oslyšen. Francouzský král Ludvík, slyše o milostném obrázku,
nabídl sv. Františku za něj obraz Matky boží ve stříbře a zlatě, který měl cenu
17 tisíc zlatých, ale světci byl jeho obrázek milejší nežli stříbro a zlato. Náš
slavný předek Jan z Jenštejna s podivuhodnou horlivostí zasazoval se o zve
lebení svátku navštívení P. Marie a zanechal nám jej jako zvláštní památku
českou. Tato úcta k P. Marii byla mu spasitelnou, že z muže smýšlení světského
stal se mužem v pravdě božím, jemuž čestný a pravdymilovný člověk neupře
svrchovaného uznání. I vy miluiete a ctíte P. Marii, i vy máte její obraz, před
nímž se modlíváte. Ciňte tak vytrvale a horlivě, aby jako sv. Františku stal se
nejprve požehnáním pro vás a potom také pro jiné. Amen.

Promluva na neděli V. po sv. Duchu.
Na den sv. Cyrilla a Methoděje.
Numi xav. DVOŘÁK.
»Dědictví Otců zachovej nám, Pánek

Dějiny našeho národa at v radostných, ať v bolestných dobách jsou tak
podivuhodné jako málokterého jiného národa. Vždy a všude zračí se v nich
tak nápadně až Prozřetelnost a La'ska Boží k našemu milému lidu česko
moravskému.
Tak hned počátky církve Boží u nás jaké mají podivuhodné příčiny! Na
se sice různí hlasatelé ze sousedních zemi, ale srdce lidu zavírá se před
lstivou neupřímností — a to na štěstí své! Jiné chystá apoštoly Bůh pro
českomoravský plné upřímnosti, svatého nadšení, bezelstně horlivosti a
bratrské.
Byla to Bohem vnuknutá myšlenka, která nutí Rostislava, aby psal o bi
skupy a kněze slovanské řeckému císaři Michaeli. A to právě v dobu, kdy
slavní bratří Solunští budí pozornost veškerého Východu obrácením celých národů
na víru křesťanskou.

bízejí
jejich
národ
lásky
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Tak přicházejí k nám z dálných končin mužové z bratrského národa slo
vanského, aspoň po máteři své, svatý Cyrill a Methoděj. Jejich nadšeným slovům
otvírají se srdce Moravanů i Čechů a v krátké době Morava i Čechy stávají se
lénem Církve Kristovy.
Byl to nejdůležitější a nejvýznamnější okamžik v životě našeho národa, dů
ležitá a slavná epocha v dějinách našich. Toto náboženství křesťanské od té
doby přecházelo s otců na syny a se synů na vnuky jako poklad nejvzácnější,
odkaz nejdražší a stalo se tak požehnaným dědictvím naších otců pro nás. —
O'. přátelé moji! Chtěl bych, abyste si tohoto dědictví vážili nade všecky po
klady světa.
Proto uvažujme dnes při té krásné památce slavných apoštolů našich. sv.
Cyrilla a Methoděje, o tomto svatém dědictví, co přineslo vzácného milému ná
rodu českomoravskému.
1. Vy už víte, malí přátelé moji, jaké nebezpečenství odjakživa hrozilo
našemu národu, obklopenému národy germánskými asjednocenými pod mocnými
a ctižádostivými panovníky. Pod záminkou svatých bojů pro náboženství kře
sťanské snažili se šíříti moc svou světskou i nad jinými národy sousedními. Kolik
národů podlehlo v těchto bojích! Kolik jich ztratilo svobodu svou a se svobodou
i národnost svou!
1 nám hrozilo takové nebezpečenství a dříve neb později byl by nás stihl
osud polabských Slovanů nebo slovanských Prusů. Ale Prozřetelnost a Láska
Boží bděly nad námi.
Vyvolily nám jiné apoštoly, kteří ne mečem, ale slovem lásky a míru a ja
zykem bratrským zaseli símě víry do úhorů vlasti naší. A hle, símě vzešlo bohaté
a krásné; žeň slibná pro stodoly Hospodáře nebeského.
Tak odňata ctižádostivým &mocným sousedům záminka bojů apodmanění.
Tak se 'stalo, že národ náš zachoval si samostatnost a národnost svou křesťan
stvím cyrillomethodějským.

__

S jakou vášnivou úctou chováme staré listiny na pergamenech, zajišťující
naší samostatnost, práva a výsady království! Hle, ve zvláštní drahocenné'skříni
v nedobytné síni uchováváme posvátné klenoty korunovační. A jak rozechvěla
se všecka země v nedávné době při pouhém podezření, že nejsou dosti chráněny,
že by mohly uloupeny býtii Moji přátelél více než koruna svatováclavská, než
vzácné klenoty korunovační jest víra svatováclavská. Tat jest nejstarším doku
mentem svobody a samostatnosti naší. Kéž v srdci nedobytném ji chováme a
pečlivě sobě chráníme.
2. Náboženství křesťanské rozžehlo nám isladké světlo spásy věčné. V noc
bědného modlářství pohanského zazářilo nám jak slunce, zvěstující bílý, utěšený
den. Přátelé mojí, my dnes již ncdovcdcme ani chápati, jakého štěstí dostalo se
nám pravdou 'sv. evangelia. My nedovedem oceniti toho nebeského daru sv. víry
cyrillomethodějské, v jejíž záři rozplývaly se děsivé mátohy model. My nepřed
stavíme si nikdy onu skličenost ducha pod těžkým jhem modlářství, které život
pozemský činilo žalářem i hrobem, nedávajíc žádné naděje budoucnosti a činíc
člověka hříčkou krutého osudu.
Jako oživující dech zavanulo to nivami našimi, do srdci sklíčených zoufal
stvím zajiskřilo to krásnou nadějí života věčného. Jako když zoufalému lodníku,
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bloudícímu v moři pod oblohou mračnou zjeví se ozářený břeh neznámé kve
toucí a rozkošnými vůněmi dýšíci země. Tak víra křesťanská rozlomila pouta
ducha & vyvedla jej na výsluní lásky Boha živého, ukazujíc v dálkách záhrob
ních kvetoucí břehy života věčného. A tímto krásným a utěšujícím poznáním
stvořila pravou vzdělanost u našeho národa, povznesla jej mezi národy kulturní.
Ona vymýtila ze života národního i rodinného všecky zvyky a obyčeje barbarské
krutosti i násilnosti, všechny ty pošetilosri pohanské a pověry. Jiné poměry
ušlechtilé mravnosti zaváděla, jiné zvyky a obyčeje pravé a ryzí lidskosti, zalo
žené na lásce křesťanské. Vztýčila vznešené ideály ctností neznámých pohanům.
povznesla mravy lidu našeho a jako zdravý, nebeský kvas pronikla všechen
život, očistujíc. zušlechtujíc a povznášejíc všechny vztahy rodinné, společenské
i národní. Ten rozvoi dnešní kultury naší, kterou řadíme se mezi přední národy
evropské, děkujeme, přátelé moji, sv. víře cyrillomethodějské.
3. A přinesla nám i to, co jest součástí této kultury; dala základ naši
literatuře a krásnému umění. Vy víte, přátelé moji, že to byli svatí apoštolové
naši, kteří sestavili abecedu pro slovanský jazyk náš, vy víte, že z jejich rukou
dostalo se nám prvních knih, a že tyto knihy byly překlad Písma sv. a knihy
sv. bohoslužby. Tak položen základ literatuře naší, která odtud se vyvíjela utě
šeně a vyvíjí, majíc za počátky náboženské památky písemně a dlouhé věky
ještě i potom.
A s literaturou šlo ruku v ruce i naše krásně umění. Také tu první zá
klady a počátky jsou rázu nábožensko-křesťanského. Ano, 5 pýchou můžeme
říci, že nejkrásnější anejdrahocennějši památky umění našeho děkují původ svůj
náboženství, které nám přinesli svatí bratří solunští.
Pohleďte jen na naše starobylé svatyně, jimiž vlast naše je poseta. Zajděte.
do nitra těchto svatyní a pozorujte tam na stěnách a na oltářích nesčetné dů
kazy výtvarného umění českého, malířského a plastického.
Co podnítilo tvůrce těchto uměleckých děl, co živilo posvátný plamen jejich
vlohy umělecké? Co jiného, nežli ta víra cyrillo-methodějská. Hrdostí musí se
naplnit srdce katolíka českého, pomní-li, co přineslo jemu a jeho národu nábo—
ženství Kristovo.
4. A ono přineslo národu našemu i čest a slávu, kterou řadí se mezi vy
volené národy Boží. Pomněte, kolik vytvořilo vzorů svatosti a krásy nesmrtelné,
v nichžto vyvýšen jest i národ náš mezi jinými národy. Kolik krásných květů
vypučelo tu z půdy oseté vírou cyrillomethodějskou!
Bůh vyvolil si z něho své neohrožené mučedníky a pokorné vyznavače své,
jejichž památku oslavuje církev jeho po vší zemi. Od sv. Ludmily počínaje až
na naše dni jaká řada světců a světic, ozdobených krvavým purpurem nebo za
cloněných září lilijí panické čistoty a nevinnosti!
Hle, jaké dědictví přijali jsme ve své víře katolické od otců svých! 0 přátelé
moji, kéž tato víra je nám svatým a neporušitclným dědictvím! Kéž nikdy a
nikým nedáte si ji vyrvat z něžných a upřímných srdcí svých! Kéž jak jste ji
přijali, jako dědictví neztenčené odevzdáte ji budoucím pokoleniml
Věrnost je Čechů slavnou ctností. Kéž tuto věrnost zachováte tim vroucněji
svému Bohu, své víře a církvi! Kéž dá vám i Bůh k tomu milost svou!
A proto dnes, kdy uctíváme památku těch, kteří nám toto drahocenné děa
dictví přinesli, pějte ze srdcí roznícených vroucněji než kdy jindy: dědictví otců,
zachovej nám, Panel Amen.
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„Nad vodou občerstvení vyehovalmčf Žalm. 22, 2.

Chudý syn Slovače se loučil se svým domovem. S mošnou na bedrech, vníž
chléb zrosený slzami dobré matky, kráčel do vrchu, vypínajícího se nad rodnou
vesničkou. Dostoupil vrcholu, zahleděl se zpět na dědinu drahou a zůstal státi
jako přikován. Srdce se mu sevřelo, do očí draly se slzy a rodnou chaloupku
viděl jako v mlhovinách. Nemohl oči od ní odtrhnouti. Choulila se tam dole jako
starucha žebračka, v loktušku chatrnou zahalená, ale ve chvíli té, kdy díval se
na ni — naposled, dražší byla srdci jeho nad poklady světa. »Proč pláčešh
pravil mu hlas . . . »Pro bídu, kterou jsi tam zažil, pro bolesti, které jsi tam za
nechalh — A ve chvíli té drahými mu byly trpké chvíle, drahými všechny
vzdechy a strázně minulého života. Rozpomněl se na lásku matičky, na slova
jeji upřímná, srdečná, že nikdo snad na světě tak k němu nepromluví, tak ho
nepotěší — rozpomněl se na sourozence své, na lásku jejich bratrskou — a již
by se byl nazpět rozběhnul do chudé jizby, do starého odříkání . .
Těžko říkává člověk to slovo »naposledlc — těžko i tehda, když mizí za
námi kus života, o němž plati plnou měrou slova: »Vita negotium. non otium —
Život je práce, nikoliv prázdeňh Vždyť na každém dnu mládí zůstává část pelu
štěstí, onoho tajemného štěstí, jejž dobrotivý Bůh spojil s mládím. A jsou to
chvíle mládí, kdy duše šlechetný. tvoří si své sny, své ideály, jež zůstávají ii
svatými po celý život.
»Nad vodou občerstvení vychoval mne!: ta slova nejvěrněji vystihují vý
znam doby životui, v níž kladou se základy budoucnosti, v níž lod' života vy
zbrojuje se, aby pod vlajkou naděje vyplula k touženým břehům štěstí, nelekajíc
se bouří, ani překážek.
Kotva vyzdvižena, plachty rozpiaty -— loď vyjíždí z přístavu. Bože, chraň
děti své, které důvěřují v Tebe!
M. př., když po prvé loď vašeho života vyjela na moře života, matička vaše
žehnala vás sv. křížem, znamením viry, znamením síly a vítězství. »Fundamen—
turn enim aliud nemo potes! ponere, praeter id, quod est Christus Jesus — Žádný
jiného základu položiti nemůže, mimo ten, který položen jest, jenž jest Ježíš
Kristus. (I, Korint. 3, 11). Z toho základu vyrůstá síla a vítězství života!
1. Pravím: síla života!
»Mihi enim vivere, Christus estlc volá sv. Pavel, muž nezdolné, ocelové
energie, jenž hloubkou duše své pojal velikost a sílu sv. Kristova evangelia. Kul
turní historik Francie Teine *) vyznává o Kristově evangeliu, že je duševním orgá
nem, mohutnou dvojicí perutí nutných k tomu, aby člověk pozdvižen byl nad
sebe sama, nad život svůj v pozemském prachu se plazící, nad obmezený obzor
svůj. — Kdykoliv a kdekoliv — tyto perutí buď poklesly nebo násilím byly
ochromeny, vždy a všude poklesla pak mravnost veřejná i soukromá.
:Ten toliko, kdo přihlédne k věci blíže, dovede oceniti bohaté dary, jež
křesťanství moderní společnosti naší přineslo; onot zavedlo do ní stud, jemnost,
lidumilnost, z rukou jeho pochází vše, cokoliv nynější společnost má na mrav
') Revue des Deux Mondes 1. června 1891.
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nosti, poctivosti a spravedlnosti. Nižádné rozumování ňlosoflcké, nižádná vzdě
lanost umělecká a literární, nižádný zákonník —- nestačí nahraditi služby, jež
v tomto oboru koná křesťanství. Kromě křesťanství není jiného prostředku, jenž
by nás zadržel na šikmé ploše vrozených náklonnosti našich . . . :
A v čem záleží ona veliká, výchovná síla Kristova evangelia, jež tak po
vznáší důstojnost člověka, která tak sílí duší v mravních bojích života? Vonom
velikém názoru životním, hlásaném veškerým hlubším náboženstvím a ňlosoňí,
že totiž život pozemský je přípravou na vyšší svět duchovní. —- Kdož nevzpo
mněl by tu na Platonovo »Symposionc, na »Faidonac, kdež duším toužícím ote
vírá se rozhled do vyššího duchovního života. založeného na pravdě a ctnosti
— a dospívajícího až v zírání na Božství, na ideje pravdy, krásy a ctnosti!
Bez víry v duchovní svět — není žádné trvalé, opravdové odvahy ducha
k sobě samému, žádné mravní rozhodností. Velikolepě to vyjádřil Euripides slovy,
jimiž služebnice Phaedřina uklidňuje výčitky svědomí své paní, ukazujíc na
ledový chlad, v němž vesmír i božstvo stojí vůči rozpakům lidského svědomí.
Nač bojovati, nač se odříkati?
V prvém okamžiku poznání napsal Nietzsche, že >zvířeckost může jen nad
lidskými vlastnostmi, peklo jen nebem býti překonánolc
Pěje-li Schiller ve svém dithyrambu:
»Dejte mi věčný svůj život,
vzhůru mne zdvihněte ve svůj Olympic —
pak možno říči: Křesťanství povzneslo duši, zdvihlo ji k Olympu nesmrtelnosti,
nad úzkost hmoty a otevřelo jí zdroje mravní síly! Ono úchvatně probudilo
duši lidskou a její hluboko založenou touhu po naprosté dokonalosti, k níž do
spíváme hrdinným sebezáporem, pozdvihováni mohutnou perutí nesmrtelného
ideálu: donec occurramus somnes in virum pcrfectum — plenitudinis Christin
(Eph. 4, 12.)
Zlomte tuto peruť, zlomili jste v sobě člověka; posilněte ji svatým nadše
ním mladých duší, toužících po čistých výšinách mravních ideálů, — a v duších
svých ucítíte sílu, jíž bouře života nepodlomí! Ona síliti vás bude v mravních
bojích života, které v rozvířených dobách přítomnosti tak mnohé připravují oto,
co je záložním kapitálem budoucího štěstí — o mladost počestně strávenou,
o čistý erb
sebeúcty. jenž může zdobiti jen duši mravně čistou, srdce nízkými
vášněmi
nezkalenél
»Jen jedno dát ti mohu na cestu:
Hleď zachovat si pro vždy srdce čisté,
toť nad královský trůn . . . <
Vrchlický (Hippodamie).
Ano srdce čistě — toť královský trůn Boha. »Blahoslavení čistého srdce, oni
Boha viděti budouh
V těch slovech Kristových skryto tajemství vyššího, ne
smrtelného života — tajemství duší silných v Bohul
2. Pravil jsem, že kříž sv. i znamením vítězství!
»Vita negotium, non otiumc — ta slova platí více o životě, k němužjdete,
než o tom, který právě končíte. — V životě člověka převládá bol — onen jedno-
tvárný, neúprosný refrain, tichá elegie, zaznívající všemi jazyky, ze všech dob.
Dvě toliko jsou věci budoucí, jež člověk může o sobě tvrditi: »budu trpěti,
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Zamyslil jsem se nad velikým tímto problémem života, když v mausoleu
císařů německých četl jsem slova: »Život můj byl v bolesti, naděje máv Bohulc
— Celá blaživá sila víry rozlila se mou duší. »Umřeš opuštěn-,c pravil fil. Pa
scal. .. Ach ta slova, svírajicí duši dětem, nezachvívají duší věřící, milující
Boha — ani v životě, ani v smrti. »Confldite, ego vici mundumic — Toť hym
nus vítězství, zavznívající s kříže do duše křesťana.
Veliký astronom Leverrier*) dal na sklonku života svého do observatoře
své přinésti kruciňx; unaviv se pozorováním světů, do nichž genius jeho tak
hluboko vnikl, hledal odpočinutí v náruči lásky Nekonečné. Hledal nekonečno —
a Nekonečný schýlil se k jeho žízníci duši: »Venite ad me omnes, qui labo
ratislc —
M. j. Znamením víry žehnala vás láske matky

-—- Prosím Boha, aby zna

meni to lásky a víry provázelo vás na cestách života! »Hinc omne principium,
huc refer exitumh volám slovy Horácovými. »Tu počátek, tuti svítí konec.-—
V bojích životních naleznete v něm sílu, v zápasu chvil posledních slunný úsvit
vítězného dne života nesmrtelného. Amen.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismove'.

FRANT. SUCHOMEL, referent.

(Pokračování)

0 ctnosti &.křesťanské dokonalosti.
V písmě svatém čteme: »Varuj se zlého a čiň dobrélc (Zalm 36, 27),
>Kdo svatý jest, posvětiž so ještělc (chv sv. Jana 22, ll.)

Máme se snažiti, abychom byli ctnostni a co možno, dokonali.
Kdo se přičiňuje stále konati, co Bohu se líbí, je ctnostný.
Křesťanské ctnosti rozdělují se na božské & mravně.

Božské ctnosti jsou: víra, naděje a láska.
Božské ctnosti máme často vzbuzovati, zvláště však, když přijímáme svaté
svátosti, a v nebezpečenství života.
.Vzbuzujeme božské ctnosti krátce takto:
»O můj Božel Věřím v Tebe, protože jsi věčná pravda;
doufám v Tebe, protože jsi nekonečné milosrdenství,
miluji Tě, protože jsi nejvyšší dobro..
Z mravných ctností zvláště máme si pamatovati ctnosti blavtií.

Ctnosti hlavní jsou: pokora, štědrost, čistota, příznivost, střídmost, tichost
& horlivost v dobrém.
Podobenství o teriseovi : publikdnovi (58).

Kdo svou slabost a hříšnost vždy na mysli má a proto se ponižuje, jest
pokorný.
*) Leverrier (— rjé) Urbain (" 1811, + 1877) hvězdář francouzský v Paříži. Proslul
epochálnimi výzkumy o pohybu Uranově, jež vedly k objevení Neptuna.
red.

í-ločaíkimf.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

sm.

161.

Svatý Petr napsal: »Bůh se pyšným protiví, ale pokornýrn dávní milost svou.< (i. Petr 5, S.)
Staříčký Tobiáš napomínal syna sveho: .z toho, co máš, dávej almužnu . . . Budeš—limíti
mnoho, da'vej mnoho; jestliže málo míti budeš, také i z mála rád udělovali hleďlc (Tobia'š napomíná
syna svého. 7B.)
.

Kdo z majetku svého chudému a nuznému rád pomáhá, jest štědrý.
Starobylé přísloví praví: >Na úrok pánu Bohu dáva', kdo se nad chudým smilovává.:
Svatý Alois.

Kdo bedlivě všeho se varuje, co uráží stydlivost, má ctnost čistoty.
Pan Ježíš zvláště velebí stydlivé slovy: »Blahoslaveni čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.:
Pan Ježíš na svatbě v Kani galilejské (IE.)

Kdo ze štěstí bližního se raduje a k němu napomáhá, má ctnost príznivosti.
Svatý Pavel vybízí křesťany: »Radujte se s radujíeími, plačte splačícímilc (K Římanům 12.150

Kdo jen tolik jí a pije, kolik potřebuje, aby hlad a žízeň zahnal, je střídmý.
V piamč svatém čteme: »Požívej jako člověk Střídmýtěch věcí, které se tobě předkládají: abys
nebyl v nenávisti, když bys mnoho jedl.: (Sirach 31, IQ.)
Zdraví duše ! těla jest střídmý nápoj. (Siraeh 31, 87.)
Abisai, přítel Davidův, chtěl zabiti Saula, aby se mu pomstil za všecka-pronásledování Davida;
ale David toho nedovolil. (Saul pronásleduje Davidu. 56.)

Kdo se nemstí a nespravedlivý hněv v sobě krotí, je tichý.
Pa'n Ježíš vybízí nás: >Učte se ode mne; neboť jsem tichý a pokorny' srdcem Ic (Matouš 11, %.)
Podobenství o deaíti hřivnach. (GS.)

Kdo všecky povinnosti své rád koná, je horlivý v dobrém.
Pán Ježíš řekl: »Budte dokonalí, jako i Otec víš nebeský dokonalý jest. (Matouš 5, 48.)

Kdo se přičiňuje z lásky k Bohu vždy ctnostně žíti, je dokonalý.
Nejkrásnější vzor křesťanské dokonalosti jest sa'm Pán Ježíš.
Naučení.
Bez vytrvalého boje, bez péče a přičinění, ctnosti nikdy nenabudeme. Bděme tedy
sami nad sebou a nechť jiní jakkoliv si vedou, rny sebe nezanedbávejmel Pak jistě v dobrém budeme
prospívati.

Výstava katechetické v Č. Budějovicích v r. 1910.
Releruje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšt škol. v Kardašově Řečici.

(Pokračování)

Exposice liturgická dp. Sudy zastavila každého návštěvníka (2. síně výstavní)
a byla podrobena důkladné prohlídce. — Chváleny byly jeho obrazy Zíturg. od
dra Swobody. — (Jenom při obraze svěcení číněna byla od ritualistů odborníků
výtka, zajisté že Dr. Swoboda v novém vydání na vadu tu sám malíře upozorní).
Dp. Sudy předpovědi o Vykupiteti (7 tabulí) lépe by bylo, aby vydány byly
tiskem. Písmo zvláště francouzské není dosti obvyklé.
Památka (téhož dp. katech.) ze staré školy: Pamětihodnčjší místa křesťanů
z r. 1835 byla asi přehlednuta od většiny duchovních.
Svatá obrazárna k snažš. lynčování náboženství z r. 1860 od bisk. Galury
v Brixenu vydaná Vídeň. c. k. knihoskladem česky — zasluhovala delšího studia,
a některé aspoň myšlenky a obrazy v novém vydaní nezůstaly by nezužítkovány.
(Vystavila kollej Piaristů v Nepomuku.) — Kroužek' bibliofilů obírá. se otázkou:
Dojde-li v brzku [z centrální btbliotéce diecésní a ku paedagogickému museu v Č.
Budějovicích, -— do něhož slíbil vdp. Pitrman, farář ve Staňkově vsi, své cenné
kresby pro školy ai jiní vystavovatelé projevili ochotu darovati kopie svých
pomůcek? Místnosti musea pedagogického a bibliotéky diecésní mohly by býti
u gymn. Jirsíko'vě. Škoda, že dp. Suda osobně nepobyl déle na výstavišti, aby
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byl jako původce četných diagramů a to dosti pracných (na př. statistika vy
učování náb. ve vik. Nepomuckém, katechismnsv číslech, obřady mše sv.) živým
slovem ušetřil četným návštěvníkům a jich průvodcům dlouhé čtení (francouzs.
písma) na ploše 12 [] metrů rozloženého. Jestit diagram ínterpres, qui indiget
interprete.
Dějepis církevní. Mapka diecésí českých vyšla tiskem v Naučném slovníku
díl VI. str. 187. a zasluhuje, aby připojena byla ke všem dějepisům církevním;
stejně třeba k orientaci -— mapy „íprav křížotgích, 1) i když by se vynechala
mapa stěhování národů, mapa církevního státu, a) plán Říma. 3)
Tablean sv. patronů českých mimo dp. Sudu vystavila v passepartout škola
v Kard. Řečici, táž škola tableau sv. apoštolů, — vývoj mnichů a zakladatelů
různých klášterů od počátku církve až po dnes, — tablean apoštolů národů;
jiný obraz rozdělený na 2 polovice tvořil skupinu učitelů církevních na záp.
a na východě. — Mapa království českého místo zámků a pošt, označena byla.
kostely Páně (zlatě), chrámy Panny Marie stříbrně, sv. mučedníků (červeně).
V klenotní komoře poutnického chrámu v Maria Celli viděl jsem u č. 46
zlaté péro s překrásným diamantem od známého spisovatele Zachariáše Wernera,
současníka Klem. M. Hofbauera. Zlaté péro daroval mu kníže primas Dalberg.
V poslední závětí napsal Werner pokorně, ač byl muž velice zbožný, toto veřejné
odprošení a účel daru smírného: »Protože jsem písmem nejvíce hřešil proti svaté
církvi, obětují toto péro Panně Marii.:
Co má říci jiný slabší, jenž si dovoluje psáti o nejnevinněiším mezi lidmi
žijícími o dítěti a pro dítě.

V téže klenotnici u č. 74 dukát sv. Trojice, který dala zhotoviti Žofie,
zbožná manželka kurňsta saského Christiana I. r. 1616, když se jí narodil syn
Jan. Nápis zní: »Blaze rodičům, kteří se dočkají radostí na svých dětech.
Opakuji — blaze rodičům, blaze škole. blaze církvi, blaze světu, dočká-li se
radosti na dětech. Co si do nich nasejeme, to budeme i žíti. Semeno se přečistuje.
přebírá, než se zaseje. Přebíral jsem dlouho, co dětem do duší síti, jak s dětmi
pracovati; brzy nastane počátek školy, čas setí; předkládám výběr svého učiva;
kdo máte lepší- zrak, přeberete ještě důkladněji.
Imitace hřebu Kristova pod sklem mělo více duchovních jmenovitě dpp.
Suda, Tatzauer, Michka. Tito dva poslední vystavili též koruny trnové z Jeru
salema — z keřů tamo pěstovaných.
Půdorysy chrámů různých slohů — největší sbírku zapůjčil do výstavy
vsdp. prelát Msgre Ad. Rodler, proslulý znalec církevního umění, má sám nej—
úplnější sbírky starožitností, peněz, touch, obrazů atd.
Dále velikou plochu výstavní si zasloužily: Popisy mněl. památek nákl.
Čes. Akademie vydávaných ze všech obvodů jihočeských a j. (majetek vp. Smítky),
almanach Mariánský Dra Podlahy ajiný od bohoslovců Olomouckých, alba
dp. Řepy, Sudy a Hornofa. — Z různých časopisů shromáždil si Malý ze Sušice
a nejvíce Dvořák v Kard. Řečici na barevném papíru upevněné stavitelské pa
mátky všech dob. Zaopatřitije do všech škol doporučoval dp. vicerektor Dr. Poustka,
1) Viz čítanky pro měšť. šk. ve Vídni.
:) Viz Dějiny XIX. stol. u Vilímka.
') Naučný slovník díl XXI. str. 768.
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poněvadž na veliké obrazy Langlovy nemá škola měšťanská dotac, jaké poskytuje
c. k. ministerstvo vyuč. školám středním. — Kdyby firma Ottova se odhodlala
snížiti cenu epochálniho dila »Čechyc. zvláště I. a II. díl Praha, nepotřebovali
bychom vůbec hledati v cizině, co máme doma — ale národní jmění u Ottů
složeno v temnu skladišť — skryto před širšími kruhy českými.
Ve třídách vyšších vyložen bud' (Mathonův od Benediktinů z Brna): Život
svatých (se životopisem a vyobrazením na každý den), aby si mohly děti život
svého patrona a patronky čísti, opsati; též život patronky matčiny atd. čísti a
opsati, šířiti do rodin. — Mnoho se tím získá pro 1. přik. B. o úctě svatých,
získá se i na vážnosti křtu a biřmování; dávání si jmen nebude pak pouhou
formou, ale životem křesťanským.
Aestheticky moment při katechismu neztrácet s očí za dnešní doby! Stálé
tříbení vkusu dětského jest nutné a jest i snadné při kráse umění náboženského

ze slavných dob Rafaela, Leonarda, Michelangela, Reniho, Důrera,

Brokofa,

Hellicha, Doréa atd. Ceníme knihu církev. dějepisu X. Dvořáka i v té příčině.
Při podělováni děti obrázky — po sv. zpovědi, památkami, na první sv.
přijímání, platí heslo: »Pro děti jen to nejlepšíc, a nikdy nesmí se řící: »Dětem
je všecko dobré.: Obrázky jako odměny — at nejsou pitvořením krásy boží,
zlehčením posvátnosti Páně a jeho svatých.
Z Rafaelovy Madonny sedící (della sedia) — seznaji děti, že oči Pána Ježíše
vidí na všechny strany, rovněž Panna Maria jako v zrcadle vidí v P. J. vše, vidí
i nás, ví o našich prosbách: »obrací k nám své milosrdné oči,: sv. Jan malý
hledí uctivě vzhůru a pozdvihuje oči své k Pánu, jako by na P. J. ukazoval
»Ejhle . . . < — Obraz tento jest praeventivním prostředkem proti lutheránským
výtkám, že mimo svaté stejnou úctou jako Pána Ježíše, obraz Rafaelův jest
i apologií úcty mariánské. Vyčištění poutnických krámů. pověrečných písniček
a povznesení chromolithograňí (Koppe, Kotrba, Pick) na výši Můltcra a Lvov
společnosti — šíření Manesa, Hellicha, Aleše, Urbana mezi lidem.
Leckde poslouží duchovním správám i katechetům důležitá novinka: Pauly-ho
Křestní jména. — Vystačí životopisy svatých od Ekerta? Dilo sice dosud nedo
ceněné, prameny vody živé, nevyčerpa' jich celé století — ale vadí jim — veliký
obiem a cena. Kdo si může koupiti čtyřisvazky Církve vítězné? Jednotlivé životo
pisy svatých s obrázkem vyňaty z celého díla a vydány jednotlivě, staly by se
apologií církve svaté v tisících a tisících domech, život patrona od křtu a biřmo
vání provázel by, učil & udržoval život ve směru ideálním déle, než provází koho
zbožná matka,. kněz, nejlepší přítel. Tiskárna Benediktinů v Rajhr. počala, druž
stvo Vlast, Spolek sv. dětství pokračuje, ale nikdo nevžil se v ducha národního
— nikdo neobnovil úctu jmen českých tak jako Pauly svými »Křestními jmény:.
Dá se Církev vítězná ze Sv.—Janského dědictví podobně »po lístkUc roznést do
všech domů i chat, kam velké dilo těžce vnikne? Přimlouváme se za to. Způsob
jisté školy vyvěsit knihu Životy svatých od Ehrmanna, Mathona a Paulyho, &
dávati opsati životopisy patrona žáků, jich rodičů, bratři a sester se doporučuje.
Křivdil by však učitel náboženství, kdyby vinu nezdaru, neumění, omrzeni
při nábož. svaloval jen na knihu katechismu a nehledal někdy i chybu v sobě.
Vždyť neni učebnici jen katechismus, učitel učí náboženství i z jiných knih:
»Bibl. dějepr., z životů svatých, ze života současníků, dobrých, obětavých a zbož
ných křesťanů, — .z písní adventních, vánočních, postních, mešních, co z kate
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chismu učí se na křížové cestě, a svátcích, od Vzkříšení, Nanebevstoupení, — dě
la'nz' holubiček na stůl — do seslání Ducha sv., Božího Těla, z obrazů v chrámu
P., v příbytcích; co katechismu obsahuje a vysvětluje kniha: liturgika, církevní
dějepis, z nichž čerpá učitel nábož. aspoň pět hodin v roce — příležitostně — a
katechismus nechá ležet zavřenýl
Při výkladu příkaz. B. čte kněz některé kapitoly prakticky rozvedené v ob
čanském zákoně, na př. 5 303 o nrážce náboženství, g 44 zvláštní okolnosti při
těžující, g 46. a 47. o okolnostech polehčujících (zločin — velký; přestupek —
malý hřích) — z cizího ponuknutí, či z vlastního zlého úmyslu, svedl-li jiné: do
pustil-li se po prvé či opětovně; snažil-li se již škodu nahraditi, nepředvídal ná.
sledky svého činu, jsa příliš mlád — dítě nerozumné. —
Knihy, které se s katechismem doplňuji a podporují, někdy i do vyšších
tříd obec. školy, kde není měšťanky, přinésti jest radno, katechismus tím jen
stoupne v úctě žáků, když uvidí, že ijiné knihy') hájí to, mluví o tom, co kate
chismus.

_

Katechismus a čítanka tak často Podceňována mohou pěkně se spolu za
snoubit ku společné výchově. — Kolik vět náboženských — v lehké řeči přísloví 
podávají slohOVá a mluvnické cvičení, na př. Volný sloh Mallerův —
Jak něžně náboženské jsou verše v I. Jursově čítance 0 měsíci prosinci.
V prosinci lid nebe prosí,
aby dalo mu své rosy,
Ježíška Spasitele,
světa Vykupitele.
(Advent.)
Čítanka pro III. měst. Petrů Drbohlav. r. 1905. Tomáše ze Štítného »Afo
rismyc (v'jazyku obnoveném): »Diví se, iak by tělo boží mohlo býti celé v oplatku
malého postavě; atomu se nediví jak v malém oku směstná se hora veliká, neb
menší dirkou, než jest oko, vejde k oku. Aneb dějí, jak iest to, žev touž hodinu
slouží na mnohých oltářích a na každém jest celé tělo boží. A nedivím se, že
tělo člověčí, když z úst vyjde, bude celé v srdci a — mysli každého, kdož jest
je slyšel. D_ějítak: kterak to jest, když postava oplatková bude zlomena, aby
tělo boží ježto jest pod tou postavou, bylo celé . . . &neznamenají, kterak v celém
zrcadle, byt i největší bylo, jediná tvář bude a zlom je na několik kusův, v kuse '
bude celá tvář.:
Neužívá—likatecheta časem, jen někdy ijiných knih — katechismus doplňu
jících a vysvětlujících, vadí mu v tom snad čas krátký na náboženství„ nedo
statek (drahota zákonů) knih pomocných, na př. se životy vhodnými pro mládež.
Někdy poslouží katechetovi k vysvětlení poučky katechismu i příběh z knihy
(školní knihovny) z t. zv. povinné četby, doklad z řádu školního, jenž mší sv.
a modlitbu před a po nařizuje, ku 1. př. B. zajímavý passus obsahuje dějepis
]. r. měšť. — o bozích řeclbích a římských; k biřmování — o bojovníku Kristově,
článek z V. čítanky, nebo v I. 7. o Křižácích. —

Učení oo neomylnosti církve v učení víry a mravů: objasní a utvrdí poukaz
na kompas, ukazující stále dvěma směry a bezpečně cestu jako církev.
Přírodopisu používal sám Kristus Pán. Jako doporučuji vyučovat někdy
katechismu, na př. 0 Velebné svátosti *; kostele, tak o všemohoucnosti, dobroti
") Básně Jablonského. — Fabiola, Dějiny místního chrámu, Cesty missionáfské —
Cestopis po sv, zemi, Obrazy z Vatikánu — Letem světem: chrámy jinde. c
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vosti, moudrosti Boží — v chrámu přírody; prozřetelnost Boží v katechismu
podaná oživne &.vtiskne se dětem trvaleji, než by zmohla pouhá litera.
Jak by se jednu hodinu na hřbitově učilo živé a prospěšně duším v očistci
— prodleli bychom 1 h. v obci (obcování svatých), kde čísla domů, hrobů,)írmy
živnost jmenovaných četla se' na nápisech několika, kde ku jmenům rodným při
pojena. jména pomocníků, — svatých a světic, jenž představují víru v obcování
svatých. Přednesem pisně: Odpočiňle v pokoji, — poukazem na hlavní kříž, vzpo
mínkou na to, jak byl hřbitov suěcen, “»probudí se a prohloubí víra ve vzkříšení,
úcta k su. poli, šetrná chůze kol hrobů. vštípí rozkaz netrhati květin, nechati
světla svítit -—s přáním -—by svítilo světlo věčné všem v »Pánuc — odpočíva
jícím.

_—-

(Dokončení)

Z praxe a různé.
Spolek katechetů v král. Českém
měl 24. června svou poslední schůzi v ob
dobí letním. Referát o ní bude v příštím čísle.

Upozornění ze Spolku:

Kdo dosud

zkollegů členů neodsloužil mši sv. za v Pánu
zesnulého spolubratra našeho a člena spolku
Dp. Františka Kvíčeru, katechetu v Král.
dvoře, učiň tak co nejdříve! (Ve smyslu
usnesení valné hromady 6. ledna 1911.)

Hlavní prázdniny na obecných a
měšťanských školách v Praze a před
městích.

Dle ustanovení c. k. okr. šk. rady
v Praze a v předměstích měl býti ukončen
letošní školní rok na pražských a předměst
ských školách obecných a měšťanských
6. července, kteréhožto dne i na středních
školách vyučování bude skončeno. Mini
sterstvo kultu a vyučování však nepřistou
pilo k názoru, že konec vyučování na střed
ních školách je zároveň i koncem roku škol
ního; neboť po ukončeném vyučování bu
dou na středních školách zkoušky maturitní,
které potrvají do 15. července t. r. Z toho

důvodu nařídilo ministerstvo, aby na praž
ských resp. předměstských obecných (:
měšťanských školách bylo vyučována až
do 15. července. Toto rozhodnutí bylo již
o. k. okr. školní radě v Praze sděleno a také
správám škol oznámeno..

Dekret o prvním sv. přijímání a

schválený ministerstvem. Vlínecké diecési,
jak sděluje »Correspondenzblattc, byl vydán
nástin osnovy učebně a to na zkoušku ka
techetům do rukou.

První kongres pro katechetiku ve
Vídni r. 1912.

J. Exc. arcib. dr. Nagl při—

jal protektorát. prof. dr. Góttler a prof. dr.
Weber funkci místopředsedů. Mnichovský
spolek katechetů vyslovil svůj souhlas s ná—
vrhy učiněnými v katechetické sekci Leo
novy Společnosti.

Vídeňské komité pro učebnou o
snovu skončilojiž své práce; »Christ.-paed.
Blátterc slibují včervencovém sešitu přinésti
otom zprávu podrobnější. Tato normální
osnova učebna byla právě publikována oth
cielně ve vídeňském listu diecésním.

Mnichovský spolek katechetů n'a
své schůzi 8. máje t. r. vyslechl přednášku
svého, t. č. prvního místopředsedy Stieglitze
»O častějším přijímání dítek.: (1. Mají děti
právo na častější sv. přijímáni? 2. Které
námitky se uvádějí proti němu? 3. Jest
možné? 4. Jest nutné?) Přednáška zajímavá
a přesvědčivá.

První přijímání dětí V Haliči. Arcib.
dr. Bilczewski ve Lvově vydal obšírný pa
stýřský list: »Chléb života:, v němž doporu
čuje věřícím častější sv. přijímání. O prv
ním přijímání dětí praví: »Kdekoli rodiče,

otázka. katechismu. Ovocemblahodárným poručníci, farář, katecheta, učitelé pozorují,
že některé dítko již v sedmém, osmém
toho dekretu, jež se počínájeviti, jestijeho
vliv na učebnou osnovu a učebnici. Ve 'ví
deňské diecési bylo uznáno, že katechismus
pro přípravu ku prvnímu přijetí sv. svátosti

jest těžký; byl již vydán krátký návod:

.Unterricht fur die erste h. Beicht und
Kommunionc,

autor-isovaný konsistoři a

roce věku má patřičné vědomosti věrouč
ných pravd, eucharistický chléb rozezná od
obyčejného, a touhu ma', posilniti se Tělem
Páně, mohou ano i mají přání dětí splniti
aje připustiti ke sv. pokání a ke sv. při
jímání, neboť dítě má již na to právo bož
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ské i církve. Jelikož však děti u nás prů
měrně teprve v devátém roce věku nabývají
potřebného poznání věroučných pravd a prů
měrně teprve v tomto věku rozeznávají mezi
dobrým a zlým a ku poznání a ocenění
eucharistického chleba dospívají, ustanovuji
v souhlasu s ostatními vrchnopastýři, aby
naše školní mládež nejpozději v devátém
roce věku ku prvnímu společnému slavnost
nímu přijímání byla připuštěna.

Katechetické kursy v prázdninách.
Čl'Wiý katecheticky' kurs v Mnichově (od
27. srpna do 1. září) v katol. kasinu, Barer
strasse 7; druhý kurs pro paedagogiku ú
stavů vDonau'wc'irtě (od 22. do 25.5rpna
v Cassianeu); katechetický kurs vInnsbruku
(od 4.—6. září).

Katecheta a léta duchovní správy.

Jedna z nejpalčivějších otázek katechetských.
Přemnohý katecheta působil jako kaplan
3—5 až i 7 let, na téže kategorii škol, 16
i více hodin týdně vyučoval, namnoze ve
školách přespolních, za skrovnou remune
raci, při povinnostech duchovní správy atd.
a ta léta zkušenosti a strádání nemají býti
považována za nic? Správně uvádí vCor
respondenzblattc, že cílem všech katechetů
Císlaitanie by mělo býti usilovati o to, aby
byla odstraněna tato křiklavé nesrovnalost:

započítáním lei duchovní správy v dobu
služebnou katechetskon.
Některé země již splnily tento spraved
livý požadavek katechetů, na př. Morava, Dol.
Rakousy, Tyroly, Salzbursko, Slezsko, Halič.
Morava: Zákonem 3. dubna 1905 .
»,při vyměření pense započítá nejvýš 51et.<
Dol. Rakousy: Zákonem r. 1910, art 1. g 9.
Tyroly: Zákonem 7. června 1910 »za
počítá se 5 let duch. správy.:
Salzbursko: Zákonem 20. května 1909
. »ale při stanovení služného, bytného,
přídavků a pense má se jim (katechetům)
započítati služba provis. katechetská jakož
i služba duchovní správy do 5 let.
Halič: Zákonem 15. září 1909 g 4.
»Mají se jim započísti při vyměření pense

vídeňské akademii věd, z jejichž fondů
podniká své výzkumné cesty do Arabic, ob
šírnou zprávu o své nejnovější arabské pouti.
Tentokráte byla podnětem k této cestě žá
dost, s kterou se sama turecká vláda a spolu
nejvyšší zdravotní rada obrátila na prof. dra.
A. Musila, aby totiž prozkoumal okolí že
lezniční trati mezi Maanem a Al-Olou a na
lezl přiměřené místo ke zřízení nemocnice.

Expedice trvala 60 dní a spojena byla tu
a tam se značnými nebezpečími. Tak na
př. stalo se prof. d'r'u. Musilovi, když za
mýšlel navštiviti jednoho svého známého,
náčelníka to spřízněného kmene, že byl od
Beduinů obklíčen a zajat. Jeho dva evropští
průvodčí, geolog dr. Kobera a poddůstojník
Thomasberger, jenž z nařízení vojenského
zeměpisného ústavu vídeňského činí foto
grafické snímky, byli odsouzeni k smrti a
měli býti hned popraveni. Teprve když dr.
Musil, který plynně všemi arabskými náře
čími mluví, Beduínům vysvětlil, že by za

vraždění rakouských příslušníků mohlolmiti
pro celý kmen následky nejosudnější, pro
puštěna výprava bez překážky a s velkými
poctami ze zajetí. Na cestě této prozkoumal
prof. dr. Musil znova obšírně bibl. horu Sinai.

Zdravotní desatero v Anglických
školách. 1. Chci, aby okna mého bytu
byla po celý den otevřena, abych se nena.
studil. 2. Chci tvařea ruce vždy míti čisté.
3. Chci si vždy před jídlem mýti ruce. 4.
Chci si večer před spaním a ráno při mytí
vyplachovati ústa a čistiti si zuby. 5. Chci

každého týdne dvakráte se koupati. 6. Chci
dýchati stále při zavřených ústech. 7. Kdy
koliv musím kašlati, chci se obraceti stranou,
anebo kapesník držeti na ústech. 8. Nechci
nikdy plvati na schody anebo na chodník.
9. Chci vždy jísti pomalu a dobře žvýkati.
10. Chci všecky své příbuzné milovati a
každého dne něco dobrého učiniti. — Neško
dilo by, aby školní mládež též u nás tomuto
desateru se učila.

Definitivně ustanoveni byli katecheté:
Josef Mašín v Kutné Hoře, Josef Cha
lou ka v Chotěboři, František Hůrský
v es. Budějovicích, JanS Stětka v Kame
nici n. L., František Pazdera v Unhošti.
111. odd. % 41. »při vyměření pense zapo
čítá se nejvýš 5 let.
Konkursy. Deňnitivně obsadí se místo
Z toho vysvítá, že by ani jeden kate— katechety:
léta duchovní správy vůbec.:
Slezsko: »Zákonem 6. listopadu 1901.

cheta neměl státi mimo spolek a tak platně
přispěti ke zlepšení zájmů svých i celku.
Qui sibi nequam, oui alií bonus?

Kněz cestovatel.

Proslulý moravský

badatel dr. A. Musil, vídeňský universitní
professor a dvorní kaplan, podal těchto dnů

1. při měšťanské chlapecké škole v Ne
chanicích (do 18. července 1911). C. k. o.

šk. r. vHradci

Králové, 1. června 1911.

2. při měšťanské škole chlapecké v Do
mažlicích (do 31. července 1911). C. k. o.

šk. r. vDomažh'cích,

“bastlirna druid" Vla-fv Prue.

12. června 1911.
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Novější názorné pomůcky ve vyučování náboženství.
Zbývá ještě stručně promluviti o sbírkách obrazů, které nedávno vyšly
anebo dosud vycházejí.
Sbírka Reukaufova-Schmaukoua (Stuttgart, nákladem Havlíka, cena obrazu
167 M). Referujeme dle dojmu, jaký činí miniaturní vydání obrazů, jež přinesly
některé časopisy katechetické. _
Sbírka má tři serie a každá serie po 6 obrazech.
Serie I:: Křest Páně — slepec u Bethsaidy — dcera Jairova -— uzdravení
chromého — kázání u jezera — Ježiš v domě farisea.
Serie II.: Rozsevač — marnotratný syn — tariscus a publikán — milo
srdný Samaritán — bohatec — dělníci na vinici.
Serie Ill.. Vjezd do Jerusaléma — vyhnání z chrámu — peníz daně —
večeře P. — před veleradou — na kříži.

Všeobecně se chválí technické zpracování, umělecké pojetí, které se zračí
v náladovém a charakteristickém znázornění krajin a figur, jakož i vědecká
přesnost, která se jeví ve věrném zachycení krajin, krojů, kulturně-historickém za
barvení a orientální nádheře barev. Každý list skýtá obraz čilého vnějšího i vnitř
ního života, což se jeví ve výrazu tváře.
Referent, jenž referoval o názorných pomůckách náboženských, projevil na
ději ve své přednášce, konané na druhé veřejné schůzi katolických středoškol
ských učitelů náboženství v Bavořích (v Mnichově 1907), že tato úžasně laciná
sbírka si dobude primátu mezi současnými.
Text, jakožto doprovod k jednotlivým obrazům, upozorňuje na přemnohý
detail na obrazech, který může ujíti í vyškolenému pozorovateli a tak uvádí
katechetu v úplně porozumění obrazů. Nápadné však je, že v textu nikde se ne
činí zminky o božství Kristově a na obrazech jak se zdá viděti jen úmysl, zná
zorniti Ježíše spíše jako přítele lidí než jako pravého Syna božího; postava Spa
sitelova neodpovídá nikterak, aspoň na těchto zmenšených obrazech, božské ve
likosti. Leč těžko pouštěti se do jednotlivostí, není—lipravých originálů před
očima, praví šk. rada Bůrgel.
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Sbírka obrazů nástěnných,vycházejících u Schwanna v Dússeldorfu zaujímá
prvé místo mezi obrazy pro školy katolické, přihlíží-li se kvelikosti jich.
Kreslil je historický malíř [Commans. Z jeho kreseb vyzírá vznešenost po—
jetí, hluboká vniternost a vroucí, “náboženský cit. Biskup Keppler chválí na nich
věroučnou koncepci, jemnost propracování, výmluvnost forem a věrnost repro
dukce, znalec nazve prý jejich komposici »technicky mistrnouc. S posudky toho
druhu souhlasí vskutku dojem, jímž pU>obiobrazy na diváka. Účel,jaký vůbec maií
míti biblické obrazy, splňují tyto ve vyšší míře, než mnohé jiné. Slouží totiž
netoliko ke znázornění biblických událostí, jak se historicky sběhly, ale dávají
jim i posvěcení a obestírají je důstojnosti, jaká jim přísluší jako událostem dějin
spásy, dávají poznávati božské pravdy v nich stělesněn'é a podporují “tak nejen
rozum, ale i účast srdce. Mnohé illustrace biblických dějů snažily se věrně po
dati vnější okolností a pozapoměly, že úkolem jejich také je působení na srdce
a mysl. Proti těmto uboze realistickým vyobrazením stojí tu ve Schwannově
sbírce serie obrazů, která je sice pozdním ovocem Důsseldorfské školy, ale přece
dává tu poznati smyslnou stránku, v níž důsseldorfští mistři dovedli zvěčniti
hluboký'náboženský obsah. lepou ušlechtilost a vznešenost klassického umění.
Cena obrazu černého s tónovým podliskem 1 M, kolorovaného 2 M. pod
lepené jsou o 1 M. dražší.
Další sbírka, kterou vydává umělecká společnost mnichovská, podává barevné
kresby umělecké. Hlavní příčinou toho podniku byla obava, že hnutí »umělecké
výchovy mládeže a lidu: — byť oprávněné a prospěšné — snadno vybočí daleko,
staví-li se v popředí jen umění a nikoli také zbožnost. A přece s druhé strany
nesmí se zase upadati do druhého extrému & umění zcela vylučovati z říše vý
cho'vy a vzdělání. Nebo uváží-li se, že církev jakožto učitelka od počátku uží—
vala symboliky a že Spasitel sám své pravdy a tajemství znázorňoval na obra
zech pozemských, třeba i zde uznati snahu, aby křesťanské umění bylo pomo
cníkem v náboženském vyučování a llumočníkem pravd věčných. Tn. úvaha a
potřeba vedla jistou skupinu učitelů a katechetů, že navrhli německé společnosti
pro křesťanské uměni, aby pořídila nové nástěnné obrazy biblické, jež by sou
střeďovaly vsobě cenu uměleckou i náboženskou. Všem těm obrazům má býti
společna myšlenka, aby slovo katechetovo uměleckým zpracováním nějakého nábo
ženského thématu bylo oživeno a dítě pojednanou událost nábožensky zažilo. Věrně
doprovázejíce slovo mluvené i psané. mají obsah biblického děje vyjádřiti prostě,
důstojně a duchaplné, nikoli však jako mnohé dosud užívané nástěnné obrazy
sloužiti v první řadě jako pomůcka učebná a názorná ku porozumění biblických
událostí, nýbrž buditi jako každé umělecké dílo esthetický smysl a jako každé"
umělecké dílo náboženský cil. Umělec volí pro své účely nejpříznivější mo
menty a okolnosti jednání a ty mohou býti zcela jiné než při názorném ob
razu biblickém. Ten rozdíl je patrný již při dosavadním obrazu Kain a Abel. Oběť
bratří. rozdílné přijetí obětí od Boha,mrtvý Abel, trest Kainův, slovem celý obsah
vypravování. První umělecký obraz však nepředstavuje hrozného činu Kai
nova, nýbrž maluje větu: »I rozhněval se Kain náramně a opadla tvář iehoc_
Umělci tito nechtí jako dosud podávali biblická vypravování ve ňgurách a
barvách, nýbrž touží mládež učiti. Jako _zjevy boží přírody s počátku se
pozorujícímu oku znenáhla se otvírají. tak rozvíjí i umělecké dílo své nejhlubší
krásy nikoli v jednom okamžiku, nýbrž dává je hledati a zkoumati; proto ne—
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skýtá nikde jasné patrnosti a živé zřejmosti pověděného, nýbrž podává s oblibou
spíše cosi napověděného, symbolického, tajemného. Proto vyžaduje jednak del
šího rozjímání, jednak větší zralosti myšlení, jež by vyčerpala náboženský a vý
chovný obsah uměleckých výjevů.
Dle toho stanoviska zodpoví se snadno otázka, jakou cenu mají tyto obrazy
pro vyučování. Nelze jich posuzovati jediné dle měřítka obyčejných názorných
obrazů. Zádá-li se na názorných obrazech náboženských, aby obsah biblických
událostí představily dětem viditelně, zřejmě a úplně a tak usnadňovaly a pod
porovaly věcné porozumění a duchovní představu téhož, pak z těchto uměleckých
kreseb vyhoví tomu požadavku jen ty, které hlavně věcný obsah vzaly z četby
a v nichž umělec připojil jen něco málo z- vlastního (na př. Eliáš nasycován od
krkavce, klanění se třech králů). Ale ani u těchto nebude lze zužitkovati jich
v plné míře jejich obsahu na nižším stupni školy; nebo oči malých tkví velmi
na předmětech, s nimiž se seznámily vevypravování a vidí rády v obrazu potvrzení
správnosti svých představ, jež z vypravovaného si utvořily, nejsou však sto,
aby vnikly v hlubší myšlenky umělcovy a je rozlišovaly od skutečnosti dějinné.
Jim jde jen o to, aby důležité události posvátných dějin poznaly vtom prostředí,
v jaké je posvátné děje staví. Naproti tomu mnohé mezi těmito uměleckými
kresbami dobře se hodí k tomu, by k nim vhodně se připojily pravdy nábožen
ské, psychologické a výchovné. Ovšem, mohlo by se to státi jen ve vyšších
třídách :: to jen při jednotlivých obrazech; nebo výklad všech obrazů vyžadoval
by mnoho času, jehož náboženskému vyučování ubírati nelze. Aby však zmíně
nému účelu dokonale sloužily, bylo by třeba ještě více zdůrazniti nadpřirozený
moment na obrazech, anebo jak kritika právem vytkla, musilo by se uplatniti
také katechetické hledisko vedle uměleckého. Říkalo se sice, že obrazy vznikly
za stálého dozoru komise katechetů a učitelů s oněmi umělci, což by bylo
vzácnou zárukou uspokojivého resultátu. Ale prof. Popp naopak prohlásil, že
v oné komissi katechetický princip neměl vlivu, jakého by si bylo přáti; většina
obrazů neuspokojuje požadavků učebných, leda jen umělecké; umělci. vzali
předmět z Písma sv., ale svobodně jej zpracovali a obrazy ty jakožto učebný
materiál mohou býti upotřebeny pro pěstování uměleckého; porozumění a umě
leckého smyslu, pokud čas a schopnost dětí to připouští. Ovšem vyloučeny-buďte
z toho programu obrazy, které události Písma sv.. tím znázorňují způsobem,
který neodpovídá důstojnosti věci a budí u dětí spíše dojem komický než po
vznášející. Realismus a idealismus mohou se sice oba na názorných obrazech
uplatniti, ale třeba aby se podřídily účelu náboženského vyučování, nikoliv jej
ovládaly.
Nemalé zmínky zasluhuje právě vycházející sbírka biblických obrazů Fuge
laty/ch (Bilder-Bibel, Gebhard Fugel), má obsáhnoutí 24 obrazů starého a nového
zákona ve dvou seriích (12+ 12). Malé vydání 30 X 40 cm. napiaté na temném
kartonu. Cena serie (24 obrazů) M. 24;jednotlivě M. 3.50. Velké vydání (nástěnné
obrazy) 40 )( 60cm. napiaté na temném kartonu. Cena celé serie M. 42, jed
notlivě M. 3..50 Nákladem Kóscla v Kemptenu.
Malé vydání již vyšlo,*) z velkého dosud několik málo.
Dr. Jos. Bernhart píše v »Katech. Blátterx, že v některých obrazech dospěl
Fugel k monumentální síle dojmu na př.: Eliáš, marnotratný syn, Kristus na
*) Ale shořelo, vychází tudíž celé dílo v nákladu _novém. (Pozn. red.)
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hoře Olivetské, nanebevštoupení P., vzkříšení Lazarovo a j. Zbožnost a úcta
k vypraVovanému viděti na nich a to zvyšuje jejich cenu uměleckou. Rovněž
mnichovské »Neueste Nachrichten. a jiné rozplývají se chválou o nich. Max
Schermann v »Deutsches Volksblattc nazývá jej mistrem koloritu a právě v mi
strně volbě barev vidí působivost a hlavní cenu jejich. Vůbec kritika německá
neskrblí chválou o jejich ceně umělecké i výchovné. Dosud vyšlé lze na po
žádání shlédnouti v Praze v knihkup. Kotrbové.
(Pokračování)

Kázání na svátek Nanebevzetí P. Marie.
FRANT. ŽÁK,I. J.
»Pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti našílc
VIV

Známý český spisovatel Klostrman napsal krásnou knihu, ve které líc1Zivot
pařížský v jeho světlých a temných stránkách. Nejednou zahřeje tě při četbě
lunný paprsek radosti v duši, nebo duchaplný pozorovatel nebyl slep pro ušle
chtilé rysy v povaze pařížského lidu; však nejednou také úžasneš nad zjevy
příšerná spustlosti. K temným stínům, jaké vrhá život velkoměsta, dlužno zajisté
počítati, že Paříž čítá ročně 3500 pohozených dítek. Hrozně číslo! 0 jaké bídě
vypravuje, mravní a hmotné! Jak zle se trestá bezbožectví vládou násilně šířené!
V tisících a tisících srdcích utlumuje cit nejpřirozenější a nejhlubší, lásku ma—
teřskou. Můžete si mysliti, že by matka křesťanská opustila dítko své? Sotva,
nebo její přirozená láska k němu je posvěcena ještě vyšší láskou. Nauka-kře
sťanská jí připomíná, že v dítku má ctiti a milovati nejen krev z krve své, nýbrž
také nesmrtelnou duši a jí vychovávali pro nebe. Máme četné příklady, že kře
sťanská matka raději hlady zemřela, nežli by vydala své dítko jisté zkáze. Krkavčí
matka mezi křesťany je výjimkou. Sv. Tomáše Akv. tázali se jednou, proč Bůh,
který přikázal, že máme jej milovati, nepřikázal rodičům, aby milovali své dítky.
Veliký světec pěkně odpověděl: nebylo toho třeba, nebo jim tuto lásku vtiskl do
duše jako svůj přirozený zákon. Nebylo-li takového zákona třeba pohanům a
israelitům, bylo ho tím méně třeba křesťanům, proto nedal ho ani Kristus.
Láska mateřská! Kdo ji poznal, nikdy na ni nezapomene; kdo jí nezakusil,
se žalem vzpomíná, že přišel o štěstí nejčistší a nejkrásnější, A hle, jak dobro
tivý Bůh to pěkně zařídil: ta láska, která pro jiné žije, za jiné se obětuje, právě
tím jest také sama blažena. Matky. které v ditkách vidí svatý úkol svého života
a jemu se z celého srdce zasvěcují, v této lásce mateřské nalézají největší po
zemskou blaženost jako odměnu.
A nyní otázka: jak souvisí tento úvod s dnešním svátkem. Katecheta vy
kládal ve škole 0 P. Marii. Po oddechu, který poskytuje se ditkám prvních tříd
mezi vyučováním, začal, jakoby na svůj předmět zapomněl, mluviti o lásce ma
teřské rozváděje, jak je vznešená, jak obětavá, jak šťastný jsou dítky, které se
jí těší, jak politování hodné ty, které jí neznají.Dítky ani nedutaly.Po té tazal se
duchovní: které z vás mi poví, proč jsem se k Vám rozhovořil o lásce mateřské,
ačkoliv jsem řekl, že budu mluvili 0 P. Marii? O, to jste je měli vidět, ty ruce
zvednuté; jako les jich bylo. A ústa se usmívala, a oči se blýskaly. Z radosti
zapomněly, že mají čekati, až některé bude vyvoláno, a odpovídaly šmahem; pro
tože P. Maria je také naší matkou! Pro katechetu byl tento výbuch láskyk Matce
Boží jednou z těch, které oslazují život kněžský. Drahé dítky, pravil vroucně,
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milujte ji, milujte ji z celého srdce po celý život; bude vám ochránkyní a po
mocnicí v životě a smrtil
Vy, drazí posluchači, zakusili jste zajisté už často mateřské lásky P. Marie
za dobu svého života. Ani nevíte nyní, jak často o vás pečovala, ale dozvíte se
o tom jednou, tam na věčnosti to uvidíte. Díky tobě, nebeská matičko naše, díky
tobě za každou útěchu, kterou Jsi nám v životě poskytla. Neopouštěj nás nikdy!
Dnešní svátek připomíná nám tvou blaženou smrt. Tys měla radostnou smrt, nebo
jsi byla veskrz svatá.. Na nás ještě čeká a my jsme hříšníci. Ach, jaká bude?
Pro tuto těžkou chvíli prosíme za tvou milostivou ochranu. »Pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší,. modlíme se denně mnohokrate a prosíme zvláště dnes.
Předmětem dnešního kázání budiž théma, že Maria Panna bude opravdu naší
mateřskou ochránkyní při smrti!
1. P. Maria bude nám při smrti těšilelkou. Často jsem viděl, jak matka své
nemocné dítko ošetřovala a těšila, nedbajíc vlastního zdraví a nikdy jsem ne
spatřil, že by se ho štítila; ano nejednou byl jsem svědkem,jak ještě vlsmrti je líbala,
nemohouc se od něho odtrhnouti. Nedivím se tomu. Vždyť tu lásku jí Bůh do
duše vtiskl. Vždyť s dítkem žijeaumírá kus vlastníhojejího života. A jak milá jest
dítku tato láska. »V náruči matky i smrt je sladká,: praví krásně Božena Němcová.
Dobrá matka zapomíná i na nevděk dítek. Kolikráte se stalo, že syn nebo dcera
zapomněli na své rodiče a vzpomněli si na ně teprve, když bylo zle. Zatvrdí-li
se snad někdy otec nad nevděkem, matka nikdy. Nedaleko Budějovic opustil syn
rodiče a šel do světa. Měl převzíti malé hospodářství, aby staří na výměnku si
odpočinuli. »A to bych byl blázen; řekl jednoho dne mladý muž. »abych se tu
dřel a nic z toho nemělx Odešel do světa. Deset let nedalo sobě slyšeti. Rodiče
plahočili se na statečku, pokud síly stačili, aby jej udrželi a se uživili. Těšili se
na odpočinek, než hle, místo odpočinku dostavila se při jich staří práce dvoj
násobně těžké a často nedostatek. Tu vzpomínali na syna, otecs hořkostí, někdy
i s kletbou, matka s pláčem.;Po deseti letech přišel dopis od Sester z nemocnice
v Linci. Syn, probiv zdraví. vzpomněl si na domov, ale došel jen do Lince, kde
ulehl. Prosil rodiče skrze Sestry za odpuštění a dával jim s Bohem. »Půjdu tam,
zvolala matka. »Nikam nepůjdeš,c bránil otec. »Jsi stará, cesta je dlouhá, ně
mecky neumíš, jak by ses mohla odvážiti. A takový nevděčnik! ani odpovědi
nezasluhuje.: Ale braňte lásce mateřské, když se probudila; to je tolik, jako sta
věti hráz, když už se vody ženou. Druhého dne byla matka v Linci. Vidětibyste
musili, vypravovala Sestra, jak syna objala, jakon najejíšíji plakal, jak potom spo
kojeně umíral. ó ty svatý plameni, jaké divy jsi už vykonal na světě! Ty do
vedeš, čeho lidé nejméně dovedou, ty dovede-š všecko odpustiti. Matko přijď,
řekla nešťastná dcera, a matka, která od ní tolik vytrpěla? Utře rychle slzu, která
se jí dere do oči, a jde pomoci. Ta slza spláchla všecku hořkost, která se jí
v srdci usadila.
Takovou lásku má P. Maria k nám. Než co dím takovou! Její láska k nám
je čistší, mocnější. Zrodila nás v bolestech, pod křížem za nás se svým
synem spolutrpěla. Jsme jejími dítkami, poněvadž jsme údy mystického těla, jímž
je Kristus. To jsou dva veliké a podivuhodné důvody, aby nás milovala, milo
vala láskou neobyčejnou, přirozenou a nadpřirozenou. Však nad to ji P. Ježiš
tuto lásku přikázal. Hled'te, pozemským matkám lásku k dítkám ani nepřikazuje,
jí pravil s kříže, ukazuje na sv. Jana,: »Hle, syn tvůjlc S kříže jí to řekl, jakoby
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jí připomenouti chtěl; sama vidíš, jak těžce s'e umírá, buď jim matkou zvláště
pH smrtil Zaplesejte, ctitelé mariánšti! Můžete s jistotou počítati v nejtěžší chvíli
života na pomoc nebeské své matičky. Církev sv. užívá o ní slov sv. Písma: »Já
milující mne miluji: (Př. 8, 17.) To jste vy, o nichž tato slova jsou řečena,
nebo vy ji milujete. ó jak přispěchá, až zavoláte: Maria, umírám, přispěj mi ku
pomoci! U vašeho lůžka bude státi neviditelně a do duše vám mluviti slova
útěchy, síly, naděje. Kdysi pravila k sv. Mechtildě: nVěz, milá dcero, že jsem
při smrti těch, kteří upřímně a věrně mne ctili.: Bude tedy i při smrti vaší.
Viděl jsem obraz, jak vdovec kolébaje dítko, usnul. Měsíc vyšel. Jeho bílé
paprsky padají na kolébku. Dívaje se do nich, vidíš světlou, vzdušnou postavu
ženy. Skloňuje se nad kolébku a líbá dítko; jest to jeho zemřelá matička. Do
jemný obraz; každý se zastavoval. Myslil si: Matka zatoužila vidět svého siro
tečka. Já si řekl: Ach, jak by mi bylo dobře, kdyby matička mne ošetřovala,
až budu umírati. Ale dodal jsem si: než co by ti to pomohlo na konec všecko?
I řekl jsem si: Ne, ne, matičko, jen spi tiše v hrobě na hřbitově. Před smrtí
každá pozemská útěcha je marná. Mám mocnější matičku, které. dovede nebesky
těšili. Tebe, Maria, tebe si zavolám. A ty přijdeš. Nebo ty jsi přišla s celým
svým dvorem nebeským pro umírajícího sv. Stanislava zrovna ráno v den Svého
nanebevzetí. Ty jsi sv. Jana 5 Kříže naplnila nebeskou rozkoši, utírajíc vlastni
rukou smrtelný pot sjeho-čela. Ty jsi sv. panně Muse kynula ze země do nebe
s radostnou líbeznóstí, Ty jsi jinou sv. pannu líbala jako matka líbá dítko své.
A kdokoli umíral s pohledem na Tvůj obraz důvěrným a prosícím, umřel s ú
směvem na rtech. Kdyby se vám dostal do rukou Věstník Mar. Družin, vyhle
dejte si oddíl, jenž má nápis »Družinské hrobyc a přečtěte sijej: Poznáte, jakou
útěchu dává P. Maria při smrti svým věrným dítkám. To nejsou vymyšlené
příběhy, nýbrž skutečné události. Kolikráte proměnila tu P. Maria bázeň před
smrtí v tichou oddanost a žal nad podlomeným mladým životem v radostnou na
ději v život lepší.
Však mnohého leká snad pomýšlení, že jest hříšníkem,že Matičku svou ne
beskou často urážel, ji zanedbával, na ni zapomínal. Nezplatí mu to při smrtí
stejnou měrou? Sv. Damian praví: Neboj se, hříšníku, její láska je nepřemo—
žitelna. Žádný nevděk, žádná urážka jí nepřemůže. Nekřižovali jí Syna před
vlastníma očima? A přec děla s Ježíšem: Otče, odpusť jim, nebo nevědí co činí;
přece milovala i jeho katany. Byli jsme svými hříchy také mezi nimi, přitloukali
jsme hřeby do jeho rukou a. nohou, rouhali se s nimi a posmívali, a odpustila
nám a miluje nás dosud. Její láska je nepřemožitelna. Odpustí nám tím více
až v smrti budeme k ní. tehdáž jistě upřímně, volati a ruce vztahovati. >Dobrota
lidí má hranice,< volá sv. Bernard »tvé milosrdenství, P. Maria, je bez hranic.:
A co je milosrdenství, leč láska, která odpouští a pomáhá. Maria přijde i kají—
cím hříšníkům sútěchou, na pomoc. Církev o ní praví slovy sv. Písma: »Kdo
ji nalezne; nalezne život-. Přijde a přinese mu spásu a život. Kajícímu marno
tratnému synu šel otec naproti, objal jej a políbil, oblekl v čisté roucho, dal mu
prsten na ruku a hody mu vystrojil. Ty Matko nezůstaneš za Otcem. ty přijdeš
a pečlivou rukou mateřskou budeš ošetřovati naši duši, aby Synu tvému na
věky se neztratila. Ty přijdeš, nebo naše volání probudí v tvém srdci lásku ma
teřskou. Dvojí poučeni s_i vezmeme. Lépe a jistější zabezpečíme si pomoc
P. Marie, když v nevinnosti ji budeme hojně uctívati. Sv. Ignác, mučedník, nad
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psal již před dávnými & dávnými stoletími: »Nikdo nebude ztracen, kdo pannen'
skou matku zbožně a horlivě uctívác. Proto nyní chceme často k ní volatí
:pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti našíc. Druhé poučení: chceme i my
bližním svýmvpři smrti pomáhati, je navštěvovati, za ně se 'modliti, rádi jim vše—
líké služby prokazovatí, zvláště o zaopatření jich sv. svátostmi se starali. Vždyť to
činíme dítkám P. Marie, jejich Matka nám to odplatí a vzbudí nám také zase
soucitná srdce.

Panna

Maria bude nám pomocnicí proti ďáblu. Je-li smrt sama sebou

těžká, ďábel, který nám při smrti hrozí, ji ještě více stěžuje. Písmo sv. nazývájej
řvoucím lvem, jenž hledí uchvátíti naší duši. Činí umírajícím často těžké ná
strahy. Někdy pokouší různými pokušeními, někdy uvádí k zoufalství, někdy
vnuka' omrzelost života, netrpělivost, někdy přílišnou úzkost nebo zase lehko-_
myslnost a hříšné spoléhání se na milosrdenství boží. Lotr na levici se rouhal,
Jidáš se oběsil. Proto je poslední hodina náše lak těžká, že se jedná o poslední
boj za spásu duše.
Blaze tomu, při kom stojí P. María. Ona je mocnější nežli brány pekla,
O ní vykládá se slovo Písně Šalamounovy: »Hrozna' jsi, přítelkyně má, jako
vojsko spořádaně—v. Hrozná je nepříteli našich duší. Nám není hrozná, nebo na
témže místě se dí: líbezné-jsi jako Jeruzalem. Hrozná a líbezná je zároveň. Lí
bezná nám bude se zdáti pro moc, kterou má nad pokušitelem. Bůh o ní zvě
stoval, »že potře hlavu hada-. To se stalo za jejího žití. Čím větší je tudíž její
moc nyní, kdy je královnou archanděla Michaela, vůdce nebeských zástupů, kdy
trůní po boku svého Syna, vítěze nad smrtí, světem a ďáblem, kdy celé nebe se
jí koří? O jestliže Maria bude při nás, nemáme se čeho báti. A ona bude při
nás, zavoláme-liji. Nebo Bůh jí poručil, aby nás milovala'tam pod křížem, kdy moc
ďábla zuřila, on učinil, aby nás tu porodila jednak v bolestech, jednak nadpřiro
zeně jako údy těla Kristova, a vnukl jí zákon lásky mateřské k nám do srdce.
Jen třeba volatí: pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
V missionářském časopise vypravuje se následující událost. Ženy křestanky,
usazené se svými rodinami kolem missijní stanice, pracovaly na poli. Jich dítky
hrály si ve stínu stromů na kraji lesa. Tu půplazila se dívá šelma, uchopila
jedno z dítek a prchala s ním do houštin. Na pokřik dítek sběhly'se ženy.
Matka uloupeného dítka, nevidouc ho tu, domyslila si, co se stalo, & ozbrojena
pouze nástrojem, kterým pracovala, pustila se za šelmou, Přes bažiny a houští
hnala se za ní. Nohy její krvácély, obličej byl zbodán; ruce zraněny, síla vy
čerpána — ale hrdinná matka šelmu dohoníla, dítko jí vyrvala a je zachránila.
Šelma jako udívena, nechala ji odejíti, nicjí neučinivši. Hle, hrdinná láska matky,
byvší před nedávnem ještě pohankoul
.
A ty, María, Matko naše, měla bys dopustiti, aby dítko tvé uchvátil ne
přítel odvěký, aby divá šelma pekel zahubila duši jeho, za kterou Syn tvůj u
_ mřel? Tak Bůh ji miloval, že Syna svého za ní dal, v nebi je radost nad kaž
dým obrácením člověka, svatí, jichž jsi královnou, touží, aby se rozmnožily jich
řady, a ty bys nepříteli lidstva neměla brániti ve chvíli, kdy“ člověk bojuie svůj
nejdůležitější, poslední boj? O, nikoliv. Přijdeš, abys mocnou svou patou znovu
potřela-jeho hlavu; zjevíš se mu hrozná jako vojsko spořádaně a nám líbezná,
jako nebeský Jeruzalém. Sv. Bonaventura praví: Kde P. Maria vstane, nepřátelé
musí se rozprchnouti. P. Maria svatohostýnská. se vyobrazuje, jak pláštěm svým
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chrání křesťany před Tatary. Až ke studánce vnikli, dále nemohli. Vyšší moc
zastoupila jim cestu, tvoje, sv. Panno, vypravuje podání. Událost má také
obrazný význam. Pravda-lí, že při smrtí ďábel zdvojenou silou namáhá se, aby
Bohu urval duši, krví Kristovou vykoupenou, pak je jisto, že podobnou měrou
vyšší moc staví se proti němu. Tou mocí je,"Maria, tvá přímluva, tvá milost,

tvá ochrana;
'
Jak podivuhodné příklady podává život, zvláště život svatýchl Slavný bás

ník německý Goethe byl zajisté veskrze ducha světského, než co učinil, chtěje
zachráníti nešťastnou Markétu? Její hříchy uvedly ji k zoufalství, které je tak
strašné, že Faust je naplněn hrůzou. Však již zlomena jest moc ďáblova. Bás
ník klade ubohé oběti do úst dojemnou modlitbu k přečisté Panně, a Maria vezme
ji pod svou ochranu. Goetheova hra je ovšem jen báseň, ale základem jejím
je víra, od lidu legendárně zpracovaná, ale v podstatě pravdivá, kterou nám
hlásá sv. Písmo: vona potře hlavu ďáblovuc. Jedna z legend sem spadajících
vypravuje, jak ďábel v podobě Sličného mládence vypočítaným a dovedným svůd
nictvím vylákal řeholníci z kláštera a vydal ji záhubě. Bývala ctitelkou P. Marie
Když pokoušela se o ní zoufalost, utíkala se ve svém nevýslovném zármutku
duše k Matce boží. Tu slýchala v srdci hlas: vrať se, budeš zachráněna! Vrátit
se do kláštera, opakovala si neštastnice? Nemožno! A mysl její klesala do zou
fanlivé bezútěchy. Když nenalézala úlevy ve svém hoří a hlas se opakoval,
řekla. si, že se ke klášteru aspoň 2 pov-zdáli přiblíží.

Ale uvidí-li mne někdo a
pozná? Umřela bych hanbou. Byl to hlas ducha zlého, který nechtěl obrácení
dívky. Však šla přece, nebo dobrý hlas zvítězil. Šla dlouho. Síly jí opouštěly.
Dostala se na práh kláštera, kde klesla v smrti. Ale radostně umírala, nebo
María ji uvítala s úsměvem, jenž značil: jsem zachráněna.
Ne, Maria nenechá svých ctitelů umříti v hříších. Kdo kní často volal:
pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti, najde v ni ochránkyní proti posledním
nástrahám ďábelským. Však odpírejme ďáblu již nyní, at neuchvátí nás do osidel
hříchu. On, zdá se, panuje zase na světě víc nežli jindy. Rozmnožila se bez
božnost a hříchy; jako vody rozvodněných řek. Odpírejte nevěře, hříchu,
bezbožnosti, vlažnosti, aby se nerozmohla nad českou naší zemi vláda temných
mocností.
.
3. Ještě jednoho je nám při smrti třeba: aby spravedlivý soudce, který
hned po smrti bude nás soudití byl usmířen. Maria bude tu naší přímluv
kyní u věcného soudce.
Kdo by se nelekal při myšlence: Ještě okamžik a uslyšíš slovo věčného
soudce: »Vydej počet zvladařsluí svého Ic. Ještě okamžik a zjevíš se před nevy
slovitelnou velebností boží. Předstoupíš před Boha vševědoucího, Pána nebe
a země, ty, červ země, s břemenem svých nedokonalostí, nevěda, jsi-lí v milosti
čili nic. A tento soudce bude spravedlivý a vydá soud na věky rozhodující.
Věru myšlenka, která je sto, aby vzbudila studený pot na čele umírajícího.
Ale nelekej se, ctiteli mariánský! Zavolej nebeskou Matku svou na pomoc!
Ať se v čas postaví před soudce tvého! Je mila' jako ranní zora, spanilá jako
boží duha po bouři. Obě ta jména dává ji sv. Písmo. Sv. Bernard volá: to
jsi ty María, Ty jsi zora spásy a duha. milosrdenství. Soudce tvůj ji uvidí.
I stane se mu jako člověku, který pohlédne na rozkošný obraz. Aniž by chtěl,
se usměje, nebo libost h_ozahřála v srdci. Soudce ji uvidí. Soudce uslyší její
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přimlouvající se hlas — a na tebe umírajícího padne milostný jeho pohled jako
naMagdalenu a na Petra. Sv. Bernard praví: »Pohlednu-li na tebe, nevidím leč
milosrdenství, nebo pro nás, jimž třeba bylo milosrdenství, stala jsi se matkou
boží. Ty jsi zrodila milosrdenství, tobě dán úřad milosrdenství, ze všech stran
jsi milosrdenstvím obklopena. Co může tedy její zjev jiného budit u soudce,
leč milosrdenství? A tak nad tvou hlavou sklene se duha milosrdenství, ve tvé
duši vzejde zora milosti. O Bethsabé, ty jsi byla mocna u Šalomouna syna
svého; ale Maria může více. Esthero, ty jsi vykonala věci na pohled nemožné
u Assvera, krále; ale Maria, ty můžeš víc. Tvůj zjev jako přímluvkyně budí
milosrdenství na vše strany. Ty jsi jako ona žena z Evangelia, o níž sv. Matouš
(15. 22) vypravuje, že prosila P. Ježíše za uzdravení dcery své od ďábla slovy:
»Pane, synu Davidův, smiluj se nad; mnam. Neřekla: nad mou dcerou, ale
řekla, nade mnou. Tý také za nás mluvíš u Syna: Synu, mám nemocné dítko
na zemi, hrozí mu tva spravedlnost, smiluj se nade mnou! Slyšíš? Smiluj se
nade mnou, řekne. O křesťané, kdo by z nás si nepřál, aby uslyšel vedle sebe
hlas nebeské Matky, řkoucí prosebně k Bohu: Mám nemocné dítko, smiluj se
nade mnou! Jak by nás dojala slova ta. A může Kristus nedbali její prosby?
Může jí oslyšeti, když pro sebe volá za smilování?
Kdysi stál kněz Abiathar před Šalomounem, obžalován jsa, že se spolčil
sjeho nepřáteli, aby svrhl kra'le z trůnu. Měl býti odsouzen k smrti, již zasloužil.
Šalomoun ho ušetřil, pravě: jsi synem smrti, ale ušetřím tě dnes, nebo jsi nesl
archu úmluvy (3. Král. 2, 26). Archou nového Zákona nazývají sv. Otcové
P. Marii. Kdyby o tobě, ctiteli mariánský, musel říci Bůh: jsi synem smrti, nebo
jsi se spolčil s mým nepřítelem, hříchem, slyšel bys zajisté také dodati: ale uše
třím tě dnes, nebo jsi nesl archu úmluvy, ctil jsi v srdci Matku boží, a ona za
tebe se nyní přimluvila.
Křesťané, tot radostná vyhlídka. Máme přímluvkyní u věčného soudce.
O hříšníku, proč se neutíkáš k Matce své, když ruka boží ti hrozí? Jdi k ní,
pros ji, mluv k ní. Ona tě zachrání! Ale uvaž také, není-li nedůstojno, zneuží
vati dobroty Matky své? Přičiň se tedy, abys aspoň smrtelně nehřešil. Což 'stále
chceš býti synem marnotratným, dcerou zpronevěřilou? Láska a péče P. Marie
zasluhuje více ohledu od tebe, většího přemáhání sebe, větší opatrnosti, více
vděčnosti. Učiníme si tedy dnes velké silné předsevzetí: neurazím již nikdy mi
lostivě Matky těžkým hříchem. A když tolikráte bylo nám odpuštěno, chceme
i my býti smířlivými a odpouštěti rádi dle slov Písma: Odpusťte a bude vám
odpuštěno, nesuďte a nebudete souzeni, odpust nám naše viny, jakož i my od
pouštíme našim vinníkům.

.

*

I

My tedy, křesťané, nebudeme se smrti nemírně báti. Budeme ii očekávali
v důvěře v pomoc té, k níž tolikráte jsme se modlili: pros za nás hříšné nyní
i v hodinu smrti naší. Jsme nadšenými ctiteli “P. Marie, i bude nám těšitelkou
vsmrtelných úzkostech, ochranitelkou před nástrahami ďábelskými a přímluvkyní
u věčného soudce. Matka milosti nedá nám umříti bez milosti posvěcující, která

otevírá každé duši bránu nebeskou.
Zavolali kněze k nemocnému. Divil se, nebo rodina, které umíral dospělý
syn, nebyla nábožná. Šel s malou nadějí, mysle si, že ho volají jen na oko, že
nemocný snad už je mrtev. Však nebylo tomu tak. Jiná příčina přiměla rodinu,
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aby ho zavolala. Nemocný nemohl umříti a byl velmi neklidný. Co chvíli křičel,
zmítaje se na lůžku, pomoc, pomoc! Ani injekce nepomáhaly. Rodinu pojala
hrůza. Služebná radila: zavolejte kněze, snad se nemocný uklidní. Nechtěli
dlouho, ale chování nemocného bylo nesnesitelné. Duchovní přišel. Umírající měl
zase svůj záchvat. Přistoupil k němu a zašeptal mu do ucha slovo: Maria. Ne
mocný ustal a naslouchal. Kněz opakoval pokus. Nemocný sepial-ruce. Po třetí
zašeptal už také slovo Maria a opakoval je několikráte za sebou. Uklidnil se,
že mohl býti zaopatřen. Od té chvíle zůstal klidným až do smrti.
Snad i nám bude. úzko. Lidská. pomoc bude marná. Pýcha světa nás opustí,
nebo se ukáže, že byla lživá. Však sladká je útěcha nebeská. Ctitele marián
ského, který jméno Maria tolikráte zbožně vyslovoval, napadne zajisté samo.
Bezděky si vzdechne Maria. A nebeská útěcha osladí mu poslední těžkou ho
hodinku. Já pak za všecky tuto přítomné volám k—tobě,Matko boží a dobrotivá
matičko naše: Pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.
FRANT. SUCHOMEL, referent.

(Pokračování)

O milosti.
Abychom přikázání Boží a církevní zachovávali a spasení byli, potřebujeme
milosti Boží.
Milost Boží jest dvojí:
]. posvěcující,
2. pomáhající.
U svatého Jana čteme; »Pohledte jakou lásku prokázal na'm Otec, abychom synové Boží sluli
a byli.< (i. Jan 3, i.)
'
Svatý Pavel napsal:
Kristovi.: (KI Rím 8. 17.)

»A jestliže jsme synové, tedy i dědicové zajisté Boží a spolu dědicové

Milosti posvěcující stáváme se:
1. dítkami Božími a dědici nebe,
2. svatými a bohumilými.
Milosti posvěcující nabýváme na křtu svatém. Milost posvěcující zvláště si
rozmnožujeme svatými svátostmi.
Milost posvěcující pozbýváme těžkým hříchem. Znova nabýváme milostl
posvěcující svátostí pokání.
Podobenství o svatbě královské. 68.
Naučení: Zachovej si milost posvěcující, ona jest rouchem, bez něhož nelze vejíu' do nebe
ského večeřadla.
'
Pán Ježíš řekl: »Beze mne nemůžete nic učiniti.: (Jan 15, 5).

Milosti pomáhající Bůh osvěcuje náš rozum a' posiluje naši vůli, abychom
zlého se varovali a dobré konali.

Milosti pomáhající potřebujeme nevyhnutelně:

1. abychom konali dobré skutky, Sv. Petr83.
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2. abychom se uvarovali těžkých hříchů.
Bůh dává všem lidem milost pomáhající.

0 dobrých skutcích.
Skutky jsou dobré:
1. shodují-li se s přikázáními Božími i církevními,
2. jsou-li konány s úmyslem bohumilým.
Dobrými skutky, které konáme v milosti posvěcující, rozmnožujeme si milost
posvěcující a blaženost v nebi.
Obyvatelé v Ninive. 73. Zacheus 64.

Dobré skutky, které konámev hříchu těžkém, nejsou neužitečny; nebot
odvracejí od nás časné tresty, zjednávají nám časné požehnání & napomáhají
ku pokání.
'
Anděl Rafael řekl rodině Tobiášově; »Modlitba a postem a almužnou lepší jest, než-li poklady
zlata schovávati.< (Tob. 22, S.)

Nejpřednější dobré skutky jsou i modlitba, půst a almužna.
Nau čení:

Pilně konejme dobré skutky. kdo rozsévá v požehnání, v požehnání žití bude.

0 svátostech.
Jest sedmero svátostí.
Sedmero svátostí se jmenuje:

l.křesn

2. biřmování,

3. svátost oltářní,
4. p o ká n i,

5. poslední pomazání,
6. svěcení kněžstva,
7. stav manželský.
Každá svátost _má tři části :

1. ustanovení

od Ježíše Krista,

2. viditelné znamení,
3. neviditelnou milost.
Ku přijetí každé svátosti máme se náležitě připraviti.
Kdo bez náležité přípravy některou svátost přijme, dopouští se velmi těžkého hříchu (svato
krádeže).



Křest, biřmování, svěcení kněžstva „smíme jen jednou v svém životě přijati_

O svatosti křtu.
Nejpotřebnější svátost jest křest,
Pán Ježíš řekl Nikodemovi: »Nenarodí-li se kdo znova z vody a Ducha svatého, nemůže vejítí
db království nebeského.: (Jan 8, 5.)
Křest jest nejpotřebnější svátost; nebo! beze ici-tunemůže-nikdo dojíti spasení a ostatní svátosti
smějí jen pokřtění přijímali.

Ustanovení: Ježíš Kristus ustanovil křest, když řekl apoštolům: »Jdouce, učte
všecky národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.: (Mat.28,19)
Viditelné znamení: Kdo křtí, lije vodu křtěnci na hlavu 'a říká při tom; »já
tě křtim ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.:
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Neviditelná milostzjKřest očisťuje nás od dědičného hříchu a posvěcuje.
Dospělým odpouštějí se na křtu svatém všecky hříchy před křtem svatým spáchané a všecky
tresty zasloužené.

Křest svatý vtiskuje duši nezrušitelné znamení křesťana.
Křest uděluje kněz; v nevyhnutelné potřebě smí každý člověk křtíti.
Na křtu svatém slibujeme:
1. že se budeme hříchu varovati & bohumile žíti,
2. že budeme učení katolické církve pevně a stále věřiti.
Za nemluvňátka slibují kmotrové.
Naučení: ..achovévej věrně slib křestníaabys naň nezapomněl, často, zvláště však v den svých
jmenin a při přijímání svatých svátostí jej obnovují

Výstava katechetická v C. Budějovicích v r. 1910.
Reteruje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol. v Kardašově Řečicí.

(Dokončení)

Při té vycházce školní na hřbitov lze ještě připomenouti dětem:
O vzkříšení našem a očistci. Otázky V. K. 231—237, 242—246, 840—842,
853—866 — Případně i významný hymnus: Den hněvu den . . . , kde se zpívá
(u nás česky) vzpomínka na mládence Naimske'ho a na Lazara, návštěva jed
notlivých dětí na hrobě rodičů, dědouška s poučením, že mají na hrobě udělati
3 kříže, jimž je matka tak učila, 3 »Otče náš . . . »Věříme v Boha, s důrazem
na slovech: »! pohřben jest . . . vstal . . . svatých obcování . . . těla vzkříšení a
život věčný.- Vyznání víry podobati se bude pobožnosti prvních křesťanů v kata
kombách. — —

Řeč toho obsahu na místě samém zůstaví dojem. Kdyby si některé předem
opatřily růžičkn apoložily zemřelému známému knězi, příbuznému, spolužáka, na
rov, navštívily hrob slavného muže — katolíka ( . . . . . .) odprosily, čím jsme
rodičům ublížily, s vděkem vzpomněly, jak nás rodiče ti milovali, dosáhli jsme
cíle vyměřeného této hodině, plnou měrou. Tuto methodu vyučování katechismu
mívaly naše dobré matky, zbožné věřící, a při dnešním sesvětštování hřbitovů
třeba v dětech postaviti hráz proti dalšímu stírání posuátnosti hřbitova, nebot
hřbitovy a kostely zůstanou našimi školami víry, i když nevěra škol poroste.
První pomůcky náboženské: zjezgv přírodní svědčí o svém Pánu, dešť
i snih, květy na oknech, den a noc, slunce, měnící se měsíc (couvá, dorůstá),
blesk, bouře, zeleň listů, bohaté květy, různé ovoce, nádherné barvy oblohy
člověk 'sám — svým okem vidí, pozoruje, — táže se: odkud jsem, kdo mu dal
rodiče, proč kdo umřel. Svět nadpřirozený. Obrazy svatých — anděla strážce,
kříž v bytu, u cest. Velký dům — kostel se svými zvony mluví k duši dětské,
kněz, dříve než předstoupil ve škole před dítě, byl mu znám — od oltáře,
kde jej vidělo oblečeného ve skvostná, jinde neviděná roucha, rovněž hra varhan,
zpěv při průvodech, světla o vzkříšení a na hřbitově. Dětské radosti; co jim
nadělil sv. Mikuláš, co přinesl Ježíšek. — Vůbec všecky slavnosti církevní a
obyčeje zbožné jsou pevněji zakořeněné než si odpůrci víry představovali.
Dětský věk — dojmům nejpřístupnější — všemu věří, vše ho těší, třeba jen
chvilku, milé upomínky na Boží tělo _ touha jen ven, jen ven do přírody číst
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z »knihy sv. Antonína, učit se ve »škole Davidověc, u Antonína poustevníka,
Františka z Assisi, Ivana, Prokopa . .
Malý dáreček z pouti, medajlka, obrázek z Drahova, z Chlumu, z Mláky, těší
dítě & budí lásku. Vánočka, štědrovečerní jablíčka a ořechy, malovaná vajíčka,
koláče, věnečky k Božímu Tělu. — Co tu radosti kolik dní před každými svátky,
jedny pominuly, a zase se vypravuje o druhých.
_Jest znáti netečnost náboženskou u dětí z těch rodin, kde jest neděle jako
jiný den, nepřevlečeni, v práci, bez »památekc, zvláštních pokrmů. — Aby se vy
hnuly »klerikální parádě- o Božím Těle, podnikají prý v Praze výlety, snad tím
více v dětech se budí touha — později si, vynahradit touž radost — tím hoj
nější účastí. Či splní se spíše: čeho nepoznaly, nemohou milovati — ani v dět
ství ani později?
Druhy jídel moučných majících vznik svůj z náboženství.
_
1. Vánočky představují děťátko (rozinky-očka vhlavičce, pruhy-povijan a
plenky).
2. Šišky a koblihy (v den tří králů křtěn P. J. od Jana) ukazují na sv. Jana
Křt., jenž v lesích (šišky) bydlel & kobylky (koblihy) jedl.

3. Jidáše vypadají jako několikrát v _kolo stočený provaz a připomínají
hroznou smrt Jidášovu.
4. Mazanec představují vzkříšení Páně. Řekl zajisté: »Já jsem chléb živý,
jenž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jisti z chleba toho, živ bude na věky: (a
já ho vzkřísím). Jan 6. 51, 52.
5. Koláče kulaté vyobrazují okršlek země a čtverhranné čtyři strany světa
a uvádějí nám na mysl rozkaz P. I. před nanebevstoupením: »Jdouce po všem
světě, kažtc, evangelium všemu stvoření. Kdo uvěH a pokřtěn bude, spasen,
kdo neuvěří, bude zatracena (Mar. 16, 15, 16.)
6. Dušičky, t. j. žemličky dvě a dvě spojené, vypodobňují holé hnáty lid
ské. jak jich na hřbitovech a v kostnicích bývá viděti, i napomínají nás vážně,
abychom na smrt pamatovali podle vyrčení pisem sv.: »Pamětliv bud' osudu
mého; nebo takový bude i tvůj: mně včera a tobě dnes:. Sirach 38, 23.
7. Martinské rohlíky mají podobu podkov &. připomínají nám milosrdný
skutek sv. Martina, jak na koni jel a s žebrákem se o plášť rozdělil.
»Blahovčstc, 1869, str. 442.
Kdo se chce vzdělávati i na dílech ciziny, tomu se pro srovnávání našich
bibl. dějeprav s cizími doporučuje: Kathol. Schulbibel von Dr. Ecker — 1'50 M.
Druck u. Verlag der Kunst- und Verlagsanstalt Schaar & Dathe, Trier 1909. —
Menší vydání pro nižší stupeň stojí 35 pfenigů, větší 90 pf., příručka (po způ
sobu Holzamera) 420 M, zvlášť St. Z. a zvlášť N. Z. po 1320 M.
Cenu a rozsáhlost našich liturgik “neškodí srovnati s cenou kolorované li
turgiky od Perkmanna: »Der Goilesdíensl in der kath. Kirche-, geb. 80 h. —
Wien 1909. F. Tempsky.
K církevním dějepisům schváleným, poučno jest srovnati dějepis círk. český

70 b se 44 obrazy), naklad. A. Píša, Brno.
Šmaukovy obrazy 92:65 cm., kolorované 3 serie po 6 obrazech; jednotlivé
obrazy 2 M, serie za 10 M (nepodlepená), vydal Čech Karel Havlík ve Stuttgartu,
Reinsbugsstrasse 136.
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Mimo bohatou a stále rostoucí bibliotheku vzdělavací katolickou již známou,
touženo bylo po českém vydání knihy Dr. Webera: Die rómischen Katakomben.
Pustet, Regensburg. Nesčetný počet illustrací, cena 72 kr;
Dále spisek: Vorwárts—aufwárts von Muff u Benzigera.
Doss: Rathschlágc fůr gebildete Jůnglinge.
Marek: Exhorten
Osen:
»
odporučuje vdp. spirituál Dr. Petrsilka.

Enders:

.

Knecht: Erklárung der heil. Schrift, bei Kirsch, Wien.
K výše cítovanému katechismu slovanskému a americkému řadí se cenou
nejblíže velký katechismus polský s množstvím illustrací, jenž obsahuje v jedné
knize bibl. dějepravu. církevní dějepis, katechismus i liturgíku za 1-80 K v plátně
váz. Vydal X. W. Gadowski, Tarnow 1906.
Dále: Catéchísme illustre' du dioecěse Paris. Se vend a Paris chez Ch. Pous
sielgue, 15 rue Cassette 15. — Illustrace vesměs umělecké, vzadu připojena evan
gelia na celý rok — tak spojena prakticky i bible s katechismem. — Otázky po,
straně tištěné a drobnějí jako v katechismu augsburgském měly by se příště
tisknout i jinde; neruší souvislosti.
Nakladatel L. Schwann v Důsseldorfu, vydal bibl. obrazy N. Z., 15 listů
90x 75 cm., černý tisk na žluté půdě po 1 marce, ze St. Z. vyšly teprve 3 ob
razy: 1. Mojžíšv Nilu zachráněn. 2. Mojžíš vyrazil vodu ze skály. 3. Daniel
vjámě lví. — Kdybych neměl již Doréovy bible, Zlaté bible klasiků, Pesslera,
Heinemanna, Schreibera, La vie de Jesu Christ, koupil bych si ještě Schwanna.
V německé výstavě katechetické povšiml si každý černým tiskem provede
ných 15 obrazů od Hofmanna za 2880 K. (Od Kirsche ve Vídni, I. Singer
strasse 7.), jehož katalog: Lehrmíttel fůr d. katholischen Unterricht, stoji za
studium.
Svatostánek na 5 obrazech po 120 K od Hemmleba, na 3 obrazech od
Bromanna též po 120 K ma' na skladě týž Kirsch.
Ručně kreslené dle Mlčocha vystavovali Volf, Červinka, Tatzauer, Dvořák,
Juda a j. — Dvořáka (z Mníchovic) obrazy bronzem pokládané, více se zamlou—
valy než jiné jen křídou nebo tuží & pastelí kreslené.

Z praxe a různé.
Spolek katechetů v král. Českém
pořádal dne 29. června pátou členskou
schůzi. Předseda věnoval vzpomínku + kol
legovi Fr. Kvíčcrovi a žádal členy, kteří
tak dosud neučinili, o mši sv. za něho. —
Přečten a schválen protokol. — Předseda
referuje o peticí, vypracované komisí zhruba
a tato bez dodatků a změn schválena. —
Ustanoveno prodloužiti na další dva roky
docházející 'smlouvu s Vlasti o »Věst. Ka
techm za týchž podmínek. — Po návrhu
jednatele deleguje spolek za sebe na sjezd

__

katolíků do Olomouce kollegu Roudnického,
po případě i předsedu. — Po návrhu kol
legy Myšky, aby jisto bylo, že každý člen
vykonal svoji povinnost ohledně persoluce
l mše sv. za 4,' člena,

přijato

v každém

jednotlivém případě rozeslati všem členům
zvláštní oznámení se zpětným potvrzením o
persoluci mše sv. — Po té rozpředla se
obšírná debata, jaké obtíže již se vyskytly
při prvém sv. ?přijímání dítek ze 3 tříd. De

bata tak se“ rozvinula a stížností bylo tolik,
že předseda předložil toto resumé; 1. Spolek
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vypracuje tuto pastorální otázku také sám
a po prázdninách ji předloží. 2. Kollegové,
zejména předměstští, sesbírají své zkuše—
nosti a tento materiál dají spolku k dispo

sici. — Na memorandum, zaslané k. a. kon
sistoři 0 řádu' bohoslužebném dosud odpověď
nedošla; kollegové němečtí již ji dostali a
tudíž snad dojde co nejdříve. — S přá
ním šťastných prázdnin končí předseda
schůzi.
Vl.

O prvním sv. příjímání v Římě při.
náší Correspondenzblatt dlouhý dopis z Říma,
byt ne směrodatný pro nás, přece jen zají
mavý mnohými sdělenlmi. Především mluví
se v něm o prvním přijímání dítek v Římě.
Lze je podle dekretu »Quam singularic (o 7.

roce) zavésti jen v řeholních školách, jinde
dítky nemožno k němu připustiti a rodiče
odřekli. Když faráři po vydání dekretu ob
cházeli hodnější rodiče, tito ke včasnému
přijímání nesvolili, odmítli. Jak se,vžil ten
dekret, patrno prý z toho, že zpravodaj se
ptal jednoho římského faráře po něm a ten
o něm vůbec ani nevěděl, ani ho neviděl,
ani o něm neslyšel. Dodává: Intensivní
není tedy ani vědomí vydaného rozkazu,
ale ani jeho provádění. Potvrzuje se tu
stará pravda, že v Římě nesmí se hledati
vzor. —

Obrázek římské katechese taktéžza
jímavý uvádí týž dopis. Do státní a obecné
školy kněz nesmí, dítky tedy shromažďují
se v neděli v kostele. Prijde ovšem kdo
chce, jednou přijde a po druhé ne. 'Dítky
shromážděné rozdělí se do menších skupin,
k jedné postaví se farář, ke druhé jiný
kněz, podle toho, kolik kněží je přítomno,
k ostatním pak buď jeptišky, nebo laické
dámy a páni, jako katechisté. Kněz přečte
dětem své skupiny odstavec 2 katechismu a
dítky to říkají tak dlouho po něm, až to
umějí nazpamět. Každá skupina odříkává pro
sebe a to tak, jako kdyby tu byla sama.
Poněvadž pak malí knoti nejen odříkávají,
ale i se smějí a hovoří a dovádějí při tom,
je při této kostelní katechesi nepopsatelný
křik, pravá to' židovská škola.

' Úspěchy vídeňského spolku kate
chetského.

Přední snahou jeho bylo, aby

katechetům definitivním byla započtena do
praxe i léta duchovní správy. Krok za kro—
kem spěli k tomu cíli.
Zákonem ze dne 25. prosince r. 1904
(5 0.) bylo usneseno: »Katechetům dle 9 2.
i detinitivně ustanoveným započítá se do
pense ve smyslu téhož. zákona i doba slu
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žební jejich provisoria. Mimo to může
zemská školní rada katechetům, dle & 2. A
definitivně ustanoveným, v případě pensiono
vání jich započítati do pense -onu služební
dobu, po kterou vyučovali jakožto učitelé
náboženství, ustanovení dle 9 2. B., po pří
padě jakožto duchovní správcové s pověře
ním vyučovati náboženství na školách obec
ných a měšťanských. Tóto započítání může
se však jen státi se srozuměnim faktorů,
jimž sluší péče o iond pensijní, z něhož
plynou pensijní požitky oněm učitelům ná
boženství.:
Tím ustanovením bylo pomoženo ovšem
jen málokterým ato nepatrně. Předsednictvo
spolku učinilo tudíž další krok u příležitosti
nedávné úpravy platů učitelských a dosáhlo
dalšího:
Zákonem ze dne 26. srpna 1910 g 9.
bylo usneseno: »Zvláštním učitelům nabo
ženství, ustanoveným s ročním služným, za
počítá se v nárok na služební přídavky a
pensi mimo služební dobu provisoria neb .
dennitivy dle 5 2. A, i ona služební doba,
kterou před a po platnosti toho zákona
ztrávili jakožto dle Š 2. B zvláštní učitelé
náboženství nebo jako dle 5 2. C duchovní
správcové pověřeni vyučovati náboženství
na školách obecných i měšťanských, v před
pokladu, že tato jmenovaná doba služební
pojí se nepřetržitě k ustanovení deňnitiv
nímu a že splní se předpoklady, které pokud
se týče nároku na. služební přídavky platí
pro světské osoby učitelské.c
Tím bylo jednak více dosaženo, než
doufali členové spolku, totiž započítání do
konce i vtriennia a 'kvadriennia—úspěch to
veliký — jednak však byl passus »bez pře
tržení: tak drakonicky vykládán od úřadů,
že na př. již den služby přetržené anuloval
všecka léta předchozí. 'Proto předsednictvo
obrátilo se o remeduru na městskou radu
vídeňskou po prvé s nezdarem, po druhé
však se zdárným výsledkem'a bylo do

saženo:
' »Budiž započtena služební doba itehdy

v přídavky služební a pensi i když se ne
pojí sice nepřetržitě ke služební době defi
nitivní, ale přerušení prokázané stalo se
bez vlny a a spolupůsobení jmenovaného

učitele náboženství.!
Toho kulmínantního bodu dosaženo spol
kem a přece jak zpřáva spolková si stěžuje,
tři kate'cheté dosud odepíraji vstup do spolku.

Litoměřický spolek katechetů. —
Schůze ústecké sekce byla3.

května v do—

Shu
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minikánském klášteře. Bylo na vědomí vzato

memorandum

o postátnění měšť. škol,

dále jednáno o slevě obrázků firmy Opitzovy
ve Warnsdorfě a přednáška 0 »Freie Schule-I.
— Dne 21. června konala se v Ústí vý
borová schůze, a vzato na vědomí zřízení
sekce katechetské v Teplici a jednáno o-me
morandu ke konsistoři, o reformě učebnic,
kterě vypracuje katecheta Nitsche z Cho
mutova.

Mnichovský spolek katechetů stě
žuje sina slabou účast členů na schůzi po
slední. Podáván hlavně referát o vyšlých
»Katechesich pro školy pokračovací a kře
sťanské cvičení- od Schwabe; posudek byl
příznivý až na některé poznámky, jež pro
nesli Góttler a dr. Thalhofcr. V příštím roce
má sc pojednati o právním postavení nábo
ženského vyučování a učitelů náboženství
na školách.

Diecesánní komité vídeňské pro u
čebnou osnovu 15členné zasedalo od 19.
ledna. Nejprve stanoveny methodickě zá
sady,
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jež třeba míti na zřeteli při učcbné

osnově. Pro nižší stupeň (l.—3. šk. rok)
schválen byl postup dějinný. Pak byly na

vrženy osnozg: pro 5titřídní školu obec
nou a 3třídm' školu měšťanskou a od
nich jakožto normální učebně osnovy byly

odvozeny osnovy pro ostatní kategorie
škol. Pro nerozdělenou jednotřídní školu
obecnou byl přijat většinou hlasů dějinný
postup s tříletým kursem. Učebný plán byl
schválen ordinariátem a v diecésním vídeň
ském listě publikován. Ve třech schůzích
bylo pracováno na sešitku; >Vyučovám' a

modlitby pro první sv. zpověď a příjí
máníc (Schváleno a tiskem vyšlo za 6 h.)
V jedné schůzi vypracovány byly: »Zá
sady pro vydání diecesánního zpěvníku žá
kovského<, na předchozí návrh vídeňských
katechetů. K vykonání dalších úkolů sešla
se obě komité, jedna pro nižší a střední
stupeň a druhá pro vyšší stupeň (měšť.
školu). Podány návrhy o rozsahu látky u
učebné (Lchrstoň) & žádané (Lemstoft'),
osnov článků pro normální osnovu učebnou
a postupu pro nižší stupeň, který ukazuje,
kterak učení katechismu připojiti lze k bi
blickému. Osnova článků pro jednotřídní
školu byla v základech projednána; pro
vedení její dvěma členům komitě svěřeno.
Práce obou subkomitétů odevzdány 12.
června. Návrhy byly včas zasílány kaž
dému členu strojovým tiskem a přece schůze

trvaly od ledna průměrně týdně jednou po
třech hodinách. Osnova je provisorní, ale
doufá se, že brzký katechetický “kongres
přispěje, aby byla brzy definitivní

Novou učebnou osnovu, totiž provi
sorní přináší »Videňský list diecésníc 1911,
IX. Příští číslo Věstníku přinese ukázku
její. Před lety měly touž učebnou osnovu
diecése: budějovická, litoměřická, mariborská
& pražská, dále i salzburská, tridcnlská,
lvovská a přemyšlská. I učebná osnova
kerkská byla v podstatě vzata ze salzburské.
Učebné osnovy: vídeňská, sv. póltenská a
goricka' byly si příhuzny. Na schůzi kate
chetské, konané ve Vídni u příležitosti
sjezdu katolíků roku 1907 navrhoval de
legát Weninger jménem katechetského spolku
budějovického zavedení jednotné učební o—
snovy náboženské pro celé Rakousko, tak
referuií »Christl. paed. Blátterc. V posled
nich letech pro jednotný učebný plán prý
mluví

dr.

Góttler

& Eising. — Příští číslo

V. R. přinese tudíž ukázku té osnovy.

Nový školní zákon italský má od
straniti analfabetismus, jaký dosud v Italii
se nachází, ač od r. 1877 zavedena vše
obecná školní povinnost. Školství obecné
však svěřeno obcím, a ty z nedostatku pro
středků na venkově, zvláště na jihu, ie za
nedbávají. Dnes obce vydávají na školy
140 millionů lir a stát 21 millionů. Příště
má se obcím odníti samospráva škol a stát
utvoří .krajské školní rady, jež povedou
správu obecního školství. Jen města okresní
a krajská a města nad 10.000 obyvatelů
podrží samosprávu. Za. to stát bude více
přispívati na školství v obcích, jež školní
samosprávy pozbudou & také zlepší uči
telské platy. Dnes není jen nedostatek bu
dov, ale i učitelů. Stát chce tedy i uči
telské ústavy zreformovati a při vyšším
platě doufá, že bude i více kandidátů. Ka
tolíci italští nevítají s radostí toto postátnění
škol, bojíce se, že po ztrátě samosprávy
obecní ve školství bude toto státem ještě
více laicisováno, než dosud. Ale zákon už
je hotov a obce své samosprávy nehájily.
— ček.

Konkursy :
Definitivně se obsadí místo katechety
při měšťanské škole v Chotěboři (do 1. září

1911). _

C. k. okr. školní rada v Chotěboři,
10. července 1911.

Knihtiekáma družstva Vlast v Prue.
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Novější názorné pomůcky ve vyučování náboženství. — Provisorni učební osnova vy
učováni náboženství na školách obecných a měšťanských urcidiecese vídeňské. — Promluva
na neděli XVI. po sv. Duchu. — Promluva na neděli XVII. po sv Duchu. -— Návrh na
úpravu katechismu. — Promluva k chovancům hospodářské školy. — Z praxe a různé.
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Novější názorné pomůcky ve vyučování náboženství.
(Pokračování)

Uváděje novější kollekce biblických obrazů, přihlíží škol. rada Bůrgel hlavně
ku poměrům vNěmecku.
Na konec se táže, kterých z uvedených kollekcí měl by katecheta se při
držeti a jich užívati pro školu a odpovídá, že o tom_rozhoduje účel, pro který
ta neb ona kollekce byla vydána.
Jde-li o věcné znázornění biblických událostí, t. j. aby oku stalo se vidi
telným to, co ucho slyšelo z vypravování — jak tomu je na nižším stupni —
pak katecheta použije kollekcí : Schwannovy, Schnorrovy neb Herderovy. Pro
střední neb vyšší stupeň hodí se mu kollekce ostatní a to: chce-li působiti na
cit dětí biblickým vypravováním a vésti je k rozjimavému nazírání obrazů ná
boženských, prokáží mu dobrou službu na př. obrazy Hoffmannovy; pak-li je
mu cílem aestetické vzděláni dětí, at použije uměleckých výtvorů mnichovských.
Tedy ze všech sbírek to nejužitečnější a nejlepší. Proto výhodno je, že
obrazy prodávají se též jednotlivě.
Sluší však připomenouti, že především doporučiti lze obrazy, podobné těm,
jež učebnice má, byt byly v učebnici zmenšené a nekolorované.
K nástěnným obrazům biblickým se druží obrazy modelů biblických anti—
kvit. Není jich mnoho; jsou to na př. archa Noemova, stánek a j. Toho druhu
jsou nástěnné obrazy Bormannovy k biblické dějepravě (v Berlíně 1 M. 50 f.)
Hemmlebovy (osm obrazů, vyd. ve Wcimaru, 1 M.), dále Antiquitates Judaeo
rum od Nellessena & též u nás známé kulturní obrazy dějepisné od Lehmanna.
Z této kategorie je mnohému známý obraz chrámu jerusalemského za času
Krista P.
Mimo tento Lehmannův (odd. II. č. 6) kolorovaný, je ještě jiný od Eber—
hardta. Při něm poněkud se zastavíme. Je zhotoven ve trojí různé velikosti dle
modelu chrámového, rekonstruovaného od zemřelého vrchního stavebního rady
Schicka, plod jeho padesátiletých studií a mnohonásobného topograňckého mě
ření a zkoumání. Týž badatel znázornil dějinný vývoj israelského chrámu Páně
-- stánku, Šalamounova, Herodova a fotografické snímky lze prý dostati u
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pi. Schónecke, jeho dceři v Íerusalémě. Obraz chrámu (vyd. u Leipoldta ve
Warmbrunnu v pruském Slezsku) stojí 5 M 50 f., napiatý 15 M a je 110 m.
vys. a 160 m. šir., tedy dosti velký, aby názorně představil stavbu, rozdělení
a jednotlivosti chrámu, kde se sběhly důležité události dějinné. Údaje obrazu
spočívají sice na domněnkách, ale přece takových, které se opírají o dlouholeté
studium a výzkumy archeologického šetření. Přiložený'popis poskytne kateche
tovi nutné vysvětlivky k jednotlivým částem celého komplexu budov a připomene
události a děje, jež se pojí kjednotlivým místům. Cena je poměrně dosti velká,
ale i ta námitka odpadne, uvážíme-li význam chrámu jerusalémského pro dějiny
nového zákona, zájem děti pro místa svatá, chrám jako ohnisko působení Kri
stova, pečlivé prbpracování a užitek na celou řadu let.
U nás na našich školách lze aspoň poříditi obraz chrámu jerusalémského
za času Kristova od Lehmanna, levnější a*také úhledný.
Mezi názorné pomůcky nástěnné dále řadíme: ]. mapy Palestiny a vůbec
biblických míst (Bamberg, Ries. Kůhnert—Leipoldt, Gáblcr (s ptačí perspektivy
jako naše Javůrkova, Růbsamen, cesty sv. Pavla) a j. 2. obrazy krajin (Furrer,
Langl, Preuschen). Preuschenovy obrazy jsou levné, praktické, zdařilé. Výše
však'ještě než tyto cení se »obrazy ze Svaté země pro školu a dům: dle akva
relů Edmunda Wórndle v. Adelsfried, uměleckého malíře v Insbrucku (12 obrazů,
vyd. v Mnichově, nákl. Piloty a Lóhle 1904, 12 M. 50 I.). Dílo vyšlé z rukou
katolických. Malovány jsou prý pro dálku a proto se v nich méně uplatňuje
detail a osoby sloužící za stafáž. Mezi biblickými místy zříme tu ty, k nimž se
pojí důležité události: Jerusalém, hora Olivetské, Nazaret, pole pastýřů u Bet
léma, jezero genesaretské, břehJordánu, Mrtvé moře, Sinai a j. 3. Relief) apla'ny
města Jerusaléma (Sattler, Wórnhardt, Perlberg, Fugel). Leč nezmiňujeme se
o nich šířeji, jelikož v každém katalogu je obšírný popis jejich.
Po obrazech biblických třeba zmíniti se i o katechismoúch obrazech ná
stěnných. Je jich dosud velmi málo a. ty, které jsou, neuspokojují požadavků
aestetických ani náboženských. O francouzské sbírce »Grand Catechisme en
images: obsahující 72 obrazů vyřkl odsuzující kritiku docent dr. Popp (»Kate'
chetische Blitter-, 1907, str. 324) »nelze poskytnouti cos horšího dětem a lidu
jako tyto, jež umělecky nejen bezcenné ale i hanbou jsou tomu nejskromněj
šímu, aestetickému požadavku.: Mírnější posudek o nich přinesl Schulz (v »Mo
natsblatter,- 1908, str. 44), který praví, že aspoň pro nižší stupeň se hodí a o
některých dokonce praví, že jsou zdařilé. K umělecké bezcennosti této sbírky
přispívá i olejový kolorit. — Také komposice, které vyšly nakladatelstvím Otto
Mory v Donaueschingen k jednotlivým oddílům katechismu na př. k Otčenáši, mši
svaté, článku o církvi, jsou přeplněné, umělkované a příliš malé. Jediné mistr
hlubokého theologického vzdělání a umělecké dovednosti byl by sto zpracovati
cyklus názorných obrazů k naukám katechismovým & učinil by dobře, kdyby
s pietou zužitkoval současných produktů pravých umělců a idei uložených v po—
kladu umění církevní tradice.
Ke katechismovým obrazům pojí se obrazy liturgické. Menší illustrace ob
sahuji některé učebnice, větší obrazy vydal Swoboda (»liturgické nástěnné ob
razyc) dle návrhů jistého malíře a stavitele (vyd. v Mnichově 25 M., napiaté
50 M.). Sbírka obsahuje mnohé, co se hodí do_šk'oly obecné i vyšší školy.
Obecná škola může aspoň některé obrazy-zakoupiti, vyšší školy, na př. učitelský
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ústav mohou zakoupiti celou sbírku. — Oblíbenou pomůckou náboženskou je
také církevní rok. V malém vydání, jež slouží jako vložka do katechismu, na
př. nákl. Mory-ho v Donaueschingen, Bauchově ve Wůrzburku a Bachemově
v Kolíně n. R. Ve velkém vydání od Kóniga: »Das Kirchenjahr in bíldlicher
Bfarbiger Darstellung.< Na platně s lištami 10 M. (Buschke, Laurahůtte) a od
Bendla ve čtverém barvotisku (Kolín n. R., Bachem). Napiatý s lištami 5 M.
Toto se chválí nad jiné pro přehlednost & úplnost.
.
K církevnímu dějepisu není dosud ucelené sbírky, toliko jednotlivé obrazy
z náboženských a profánních sbírek tu poslouží. V Německu doporučují se re
produkce klassických uměleckých děl uveřejněných v »Meisterwerke der christ
lichen Kunstc (Weber v Lipsku), »Bildersaal der christlichen Welt: (Union
ve Stuttgartě), ve sbírce obrazů uměleckého ústavu Píloty a Loehle v Mnichově,
Seemannově »Galerien Europas:

a »Alte Meistcrc a j.

(Dokončení)

Provisorní učebná. osnbva vyučování náboženství na školách
obecných & měštanských arcidiecése vídeňské.
(Vyňato z diec. listu vídeňského 1911, IX.)'

Patnáctičlenné officielní komíté sjednotilo se na těchto zásadách.
.
1. Buďte určeny odstavce, které probrati jest v jednotlivých třídách!
2. Osnova pro pětitřídku obecnou a trojtřídku měšťanskou budiž normální
učebnou osnovou, k níž co nejúžeji se pojí osnovy ostatních kategorií škol. Tím
má se docílili jednoty učení.
3. V té normální učebné osnově l., 2., a 3. třída obecné školy jsou nižším
stupněm. 4. a 5. třída středním stupněm, měšťanská škola vyšším stupněm.
' 4. Vyučování na nižším stupni buď dějepravné, v souvislosti s církevním
rokem. Způsob však vyučování v jednotlivých třídách různý. V I. třídě jest pro
brati jen něco málo příběhů a v nich málo jednotlivostí, ale budiž vše podáno
názorně! Ve II'. třídě bud učebna látka rozšířena a zvláště důkladněji podáno
dětství, utrpení a oslavení P. Ježíše! Ve III. třídě hlavní důraz sluší dětí na uči—
telský úřad P. Ježíše a nauku katechismu, která budiž vyvoděna z vypravování
a dále na přípravu ku první sv. zpovědi a sv. přijímání!
5. Na středním stupni buď vodítkem vyučování katechismu; vyučování
o církevním roku bud' podáváno nezávisle na katechismu & biblické dějepravě
a příležitostně! Biblická dějeprava sloužiž katechismu & liturgickému vyučování!
Kurs je dvouletý.
6. Na vyšším stupni (měšť. škola) katechismus a biblická dějeprava buďte
odděleny! Kurs je dvouletý.
7. Je-li ve třídě sloučeno několik ročníků, buďte vyučovány společněl
»-

*

.

Osnova nabude platnosti počátkem škol. roku 1911—1912.
Střední katechismus, od něhož osnova tato zcela upouští, zůstane v plat
nosti až do rozebrání nákladu. Ofíicíelní knížka modlítebnívyjde.
Vysvětlivky k učebně osnově budou následovati.
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Doporučuje se, aby o osnově a jejím uskutečnění, bylo pojednáno ná
konferencích.
Po několikaleté praktické zkoušce tato osnova s příslušnými změnami buď
delinitivně předepsána!

A Rozdělení učiva pro pětitřídku obecnou a trojtřídku měšťanskou.
(Normální učebná osnova).

I. tř. (1 hod. týdně).

Katechismus: Katecheta vycházeje z kruhu názoru dětí, seznamuje j'e' snej.
elementárnějšími vědomostmi a cvičeními. K biblickému učení pojí nejdůležitější
modlitby (Otčenáš, Zdrávas, modlitbu ranní a večerní, event. Věřím v Boha.)
(Učebnice není.)

Dějepmua: Stvoření, pád člověka, zaslíbení Vykupitele,_ Nejdůležitější ze
života Kristova v souvislosti s církevním rokem.
Biblická dějeprava hlavně řídí vyučování.

(Učebnicenení.)

Vynč.liturgické: Zasvěcené svátky Páně a P. Marie. Všech svatých a dušiček.
[1. tř. (1 hod. týdně).

Katechismus: V souvislosti s dějepravou: nejdůležitější modlitby, desatero.
b. př. event.

patero

'přik. círk.

Malý katechismus: »Modlitbju (závěrek),

Dějepm'ua: Ze St. zákona mimo jmenované: Kain enAbel, potopa, dání:
desatera na hoře Sinai. Život P. Ježíše v souvislosti s církevním rokem.
Biblická dějeprava

hlavně řídí vyučování.

(Malábiblickádějeprnva.)

Liturgika: Zasvěcené svátky. Advent a půst. Dušiček.
Ill. tř. (2 hod. týdně).

Katechismus: V souvislosti s dějepravou: Výbor z malého katechismu;
nejkratší příprava ke sv zpovědi a sv. přijímání.

(Malýkatechismus.)

Dějepra'va: Dějiny pravěku (event. opakování jich.) Abraham, Josef egyptský,
Mojžíš. Obšírnější výklad života Kristova v souvislosti s církevním rokem.
Bibl dějeprava řídí hlavně vyučování.
Líturgika: Svátky a doby církevního roku.
_

(Malábibl. dějeprava)
(Modlitebníknížka.)

IV. tř. (2 hod. týdně).

Katechismus:

l. a II. hl. část. -Ze IV. hl. části svátost pokání a oltářní.
(Velký katechismua.)

Dějepraua: Dle potřeby katechismu & liturgického vyučování opakovatí
učivo předešlého roku a připojili případné články zveřejného působení a utrpení
P. Ježíše.

Liturgíka:

(Velká bibl. dějeprava.)

Církevní rok. Vysvětlení modliteb a písní z modlitebních knížek,
(Modlitebni kniha.)

V. tř. (2 hod. týdně).

Katechismus: III. a IV. hl. část, s vypuštěním partie o sv. pokání a oltářní.
V. hl. část.

Dějeprdva: jako ve IV. třídě.
Liturgika: jako ve IV. třídě:

(Velký katechismus-)
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I. tř. (2 hod. týdně).

llatechísmus:

]. a II. hl.“ část. Ze IV. hl. části “svátost pokání

biřmo.vání.

Katechismus.

& oltářní &

(Velkýkatechismus)

Dějeprava: Starý zákon.
Liturgika; Obšírnější vyučování o “církevním roce.

(Velkábibl. dějepraveJ
(Modlitebníkniha.)

Il. tř. (2 hod. týdně).
III. a IV. hl. část (vynechati však o svát. pokání a oltářní)

8. W....hl. část.

(Velký katechismus.)

J.Dějepmva: Nový zákon až k sesláni Ducha sv.
Liturgika.
Církevní rok.

(Velkábiblickádějem-eva,)
(Modlitebníkniha.)

III. tř. (2 hod. týdně).

Katechismus: Volně probírali nejdůležitější partie katechismu k utvrzeni pře
svědčení víry a křesťanského

života.

'

(Velkýkatechismus)

Dějepmva: Působení apoštolů; obrazy z církevních dějin.
L'iturgika: Církevní rok. Dle možnosti evangelia nedělní a sváteční.
(Modlitební kniha.)
"Po znám ke: Učební látka pro závěreční třídu (6. obecnou) jest: Probrau' nejdůležitější partie
kataéhismu s příslušnými články z bíbl. dějepravy. Církevní rok. Vysvětlení modliteb a písní z modli
.tebni knihy.
_

B. Dle této normální osnovy byla sestavena též osnova pro ostatní kate
gorie škol sedmi, šesti, pěti atd. až jednotřídních, s jistými změnami.

Ned. XVI_. po sv. Duchu.
Napsal Prof. FRANT. HRADSKÝ.

Pomni, abys den sváteční světíll

Není krásnější ozdoby člověka, nežli když právem se může o něm říci, že
je svědomitý. A není hanlivější výtky, nežli když se o něm řekne, že je nesvě
domítý. Kdo jest svědomitý & kdo nesvědomitý? Svědomitý jest ten, kdo řádně
koná všecky své povinnosti; nesvědomitý, kdo jich zanedbává.
Povinnost odpovídá přikázání. Jako přikázání jsou různé důležitosti a zá
vaznosti, tak různé jsou také povinnosti jim odpovídající. Čím vyšší pán, čím
větší a světější právo, čím důtklívější jeho přikázání, tím větší je také povinnost.
Nejvyšším pánem jest Bůh. On má nad námi nejvyšší právo, nebo jest náším
tvůrcem, zachovatelem & cílem. Důtklivost jeho přikázání zjevují nám rachot
hromů a záře blesků, jimiž Sinai se otřásá. Mezi přikázáními jest jedno,- které
vysloveno je se zvláštním důrazem, nebo se tu praví: pomni, abys den sváteční
světil. Pomni t. j. měj to dobře na paměti, nezapomínejl Pravil-li tedy Spasitel:
Chceš-li do života veiíti, zachouáuei přikázání (Mat. 19, 17), nebo řekl-li: Ne
každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, nýbrž ten, jenž
koná vůli Otce mého (Mat. 7, 20 n.); t. j. závisí-li dle P. Ježíše naše věčná spása
na věrném- plnění přikázání božích: aj, čím svědo'mitěji jest nám zachowávati
přikázání jeho třetí, které Hospodin pronáší. jako s vyhrůžkou: pomni! Ten den
sobě zasvětil, odpočinuv v něm při stvoření světa. To jest ten den, kdy člověk,
jenž šest dní sloužil sobě, má sloužiti Bohu.
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Celý ten den má býti posvěcen Bohu. Ale zvláště žádá se dvojí: klid od
služebně práce a účastenství na službách božích.
l. Klid od služebně práce. R. 1844. zavítal car Mikuláš I. do Anglie. Byl
ovšem od vlády a lidu přijat s velikou uctivostí. Cara zajímaly mimo jiné, velko
lepé podniky průmyslové, na něž Londýn je bohat, i prohlížel si je s neobyčej
nou pozorností, jež pokročilému národu anglickému nemálo lichotila. Zvláštní
zájem vzbudila v něm dílna James Nasmythova v Patrikroít, kde činily se po
kusy, zhotoviti hlavně pušek a děl z točitých železných prutů. Kterési neděle
přišel adjutant carův k továrníku ' se vzkazem, že Jeho Veličenstvo chce odpo
ledne navštíviti jeho dílny. James Nasmyth, jenž z obyčejného dělníka povznesl
se na věhlasného továrníka, byl muž věřící a zbožný, jenž dbal vzorně křesťan
Ského života. Pravil k adjutantovi: Návštěva carova mne potěší, ale lituji, že
dnes Jeho Veličenstvo v.mých dílnách mnoho neuvidí. Proč, tázal se adjutant?
Jest neděle, odpověděl továrník, kdyýse nepracuje. Tot překážka, mínil ad
jutant s úsměvem, již snadno překonáme. Vám nebude zajisté nesnadno, uvésti
asi na hodinu stroje v pohyb, a já mohu vás ubežpečiti, že svou laskavostí zi
skáte si milostivou přízeň Jeho Veličenstva. Lituji, odpověděl prostě proslavený
mistr, že nemohu vyhověti. Svátečního klidu neporuším. Přízeň boží jest m
vzácnější, nežli přízeň samého cara. Adjutant se polekal. Po té řekl stísněné:
a pro svou královnu byste pracoval? Továrník odpověděl s úsměvem: nikdy ni
čeho podobného ode mne nežádala a žádati nebude.

Hle, svědomitý mužl Hle, charakter, před nímž bezděky smekneme. Tako
vou úctyhodnou hloubku a pevnost povahy dává pravá bázeň boží a zbožnost.
Kdo jen toto jediné přikázání boží, »pomni, abys den sváteční světil,- vryje si
hluboce v duši svou a je svědomitě plni, stane se mužem zásad, svítícím krás
nou ctností, ozdobou kruhu, v němž žije. Což teprve, zachovává-li přikázání
všecka!

_

Nemusím vám vykládati, které služebné práce Bůh v neděli zopovídá, ani
za kterých podmínek některé jsou dovoleny. Ale nemohu nevysloviti politování,
že u nás' nedělního klidu tak málo se dbá. Jedni jej porušují z lehkomyslnosti,
jiní z mrzké zištnosti, jiní dokonce proto, aby ukázali, že zákonem božím po
hrdají. Jsou prý i tací, kterým otročina přešla v tuk a krev tou měrou, že už
ducha od té bídné hmoty ani nedovedou povznésti do čistých oblastí duchov
ních. Běda, běda! S neúctou k zákonu božímu chodí ruku v ruce světáckost,
sobectví, bezcharaktérnost a jiná zla. Bůh pak odnímá požehnání. Jak by mohl
také žehnati polím a dílnám, které jsou znesvěceny a poskvrněny zpronevěrou
proti němu, jak rukám, co si vyhradil rozkazem: pomni, abys den sváteční
světil.

Ve čtvrté knize Mojžíšově (15, 22) čteme, že lsraelité postihli muže, sbíra—
jícího v sobotu dříví. Přivedli ho k Mojžíšovi a Aronovi, kteří tázali se Hospo
dina, co by s ním měli dělati; A co oznámil jím Pán? At smrtí zemřel I byl vy
veden z ležení a ukamenován.

Nezapomínejte, že zákon klidu váže nás neméně nežli Israelity. Mějte úctu
před právem božíml Mějte úctu před jeho zákonem! Mějte úctu sami před
sebou, nečiníce se nesvědomitými v povinnosti, nad kterou není hned větší, po
svátnější, požehnanější — ale také osudnější, když se neplní!
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2. Účastenství na službách božích jest kladná část třetího přikázání. Pomni,
abys den sváteční světil, jsou jeho slova. Nepracovati, zachovávati klid, není
ještě světiti. V Starém Zákoně byla přikázána v sobotu mimo jiné oběť dvou.
letého neposkvrněného beránka, a oběť z bílé mouky, oleje a vína (IV. Mojž.
28, 9 n.); také ovšem vykládal se zákon boží. V Novém Zákoně víme, že schá—
zívali se křesťané prvního dne po sobotě na památku z mrtvých vstání Páně
k lámání chleba (Skut. 20, 7); i tu bylo kázáno slovo boží. Býti zbožně pří
tomnu mši svaté a poslechnouti si výklad náboženských pravd, jest také naší
povinností. Mše sv. jest nejvlastnější a nejvznešenější skutek nábožnosti. Bohu
se klaníme, t. j. uznáváme jej jako svého Pána a poslední cíl, uznávajíce jeho
svrchovanou moc. To jest klanění, úcta, jež jemu a jen jemu náleží. Ale ničím
se tak neprojevuje, jako obětí. Proto obětovati smí se jen Bohu. Svět si neděli
jakkoliv, modli se celý den, dávej almužnu, navštěvuj nemocné, koncj poutě:
nebyl-lis na mši sv., nedal jsi Bohu to, co mu náleží přede vším, nevzdal jsi
mu úcty nejvzácnější. Jen účastenstvím na oběti mše sv. klaníš se Bohu plným
a dokonalým způsobem.
A kde uslyšíš o Bohu, o cíli života lidského, o tom, co Kristus zjevil,
o tom, jak máš žíti, abys spasil duší? Na ulici? V divadle? Ve společností?
Doma? Kdo tě povzbudí k dobrému, k němuž člověk, nachýlen jsa k zlému,
musí se nutiti? Kde obdržíš milost, bez které nic spasitclného nemůžeš činiti?
PH zábavě snad? .Odkud víra, ne-li z poslouchání slova božího; dí apoštol. Bez
rozjímání o zákoně božím, nebudeš nikdy dobrým člověkem, ba ani čestným
mužem.

Před více než čtvrtstoletím zazněla k nám z Ameriky úpěnlivá prosba: po
šlete nám české kněze! Tisíce duší z vašeho národa tu hynou časně & věčně.
Vyslancové amerických biskupů chodili od semináře k semináři, hledajíce nadšené
mladíky, kteří by se chtěli zasvětiti službě zámořských krajanů. Našlo se jich
dost. Opustili vlast a odebrali se do neznámých krajin. Nejednomu bilo srdce
úzkosti, jak se mu povede. Někde byli přijati s jásotem a se slzami díků v o
čích, někde s podezřívavou nedůvěrou. Ach, jaké se jim naskytovalo často di—
vadlol Nalezli krajany své bez kostelů, bez oltářů, v divokých manželstvích,
v nízkých náruživostech, často bez víry nebo v lhostejnosti, vždy pod tuhým
jařmem práce, která obracela jich mysl jen k pozemskosti, k hmotě a mamonu.
Dali se do práce jako apoštolé, stavěli chrámy a školy, kázali, konali dlouhé
cesty, pracovali do únavy, nejednou jakoby jim bylo obraceti pohany na víru.
A dnes? Dnes české kat. osady mohly by mnohé obci ve vlasti sloužiti za vzor
náboženskou, mravní a společenskou zvedeností. Slovo boží oživilo opět jich
víru a s vírou ušlechtilé zásady života; mše sv. a svátosti je posvěcují, aby zá
sady své mohli také uváděti ve skutek. A Bůh jim patrně žehná. Jaký rozdíl
mezi nimi a těmi rodáky, již nedávajíce Bohu, což jeho jest, ubíjejí se nepřá
telstvím, sobectvím a sterými vášněmi, sobě kzáhubě, nám k hanbě.
Kdo službami božími & slovem božím posvěcuje řádně den Páně, ten ani
ostatní část dne Bohu zasvěceného tak' snadno nezneuctí. Všecka jeho bytost
se posvětí. I půjde zase po neděli do své práce s' myslí povznesenou, radostnou,
či10u; a Bůh bude s ním.
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Pomni, abys den sváteční světill Tento měsíc slavíme svátek sv. Václava,
prvního patrona českého. Znáte krásné legendy, jež vypravují se o jeho mládí:
jak připravoval hostie a víno pro mši sv., jak i knězi posluhoval při oltáři, jak
vštěpoval si v mladistvé srdce zákon boží a o něm uvažoval. Krásná zbožnost
zkvetla vjeho duši, která z něho učinila potom ideál křesťanského knížete. Do
sud nám svítí jako zářivá hvězda &.rozehřívá naše srdce ke všemu, co je dobré
a krásné. Den Páně byl mu v pravdě dnem Bohu věnovaným, který v něm
udržoval a rozněcoval vznešené ideály křesťanské. Pro svěcení neděle a svátků
horlil slovem a příkladem, věda, že ztoho vzejde posvěcení a požehnání národu,
jejž miloval z celé duše.
Svatý dědici! Zase rok práce jest před námi. Spínám k tobě ruce ke
vroucí modlitbě: vnukni svým synům, aby dokonalým svěcením dne Páně po
svěcovali sebe a svou .práci! Dej jim svědomitost v plnění přikázání tvých, aby
církvi a zemi z nich rostli synové tebe hodní. Žehnej jim, aby zkvétalo a zrálo
dědictví tvé tvým duchem, tvými ctnostmi, tvou charakterností, Bohu ke cti,
vlasti k zdaru a jim k spáse. Amen.

Ned, XVII. po sv. Duchu.
Napsal FRANT. PRAŽÁK.

Milovati budeš bližního svého jako

sebe samého. Mat.

,.3

Starý Zákon obsahoval 613 příkazů. Učitelové zákona přeli se všeiijak,
který z nich je větší. Proto fariseové se těšili, že snadno P. Ježíše polapí. Ale
nepodařilo se jim; Jako umlčcl před tím saducey, tak umlčel nyní i je. A nebyl
's odpovědí ani na okamžik na rozpacích. Jakožto druhé největší přikázání pro
hlásil lásku kbližnimu. O této lásce několik slov.

láska k bližnímu nazývá se dnes často humanitou. Táži se: je křesťanská
láska k'bližnímu, jak jí rozuměl náš Spasitel a jak ji učí sv. církev, totéž co
humanita? Odpovídám: to závisí na tom, co kdo slovem humanita rozumí.
Láska křesťanská k bližnímu vychází z nadpřirozeného pramene a má nadpřiro
zené pohnutky. Jestliže humanita tyto dva základní rysy křesťanskélásky k bliž.
nímu vylučuje, nejsou totéž; nevylučuje-li jich, není mezi nimi podstatného
rozdílu.
'
Osvětleme si, co uvedené dvě podmínky, které dokonalá láska blíženská
má míti, znamenají.
První jest: pramen, z něhož skutek blíženské lásky vychází, budiž nad—
přirozený. Co chci tím říci? Vy mi zajisté rozumíte. Vy víte, že tímto prame
nem má býti nejvzácnější ze všech ctností, božská láska. Na křtu sv. byla nám

vlita do duše. Tato božská láska zvelebuje duši tak, že každý skutek, který z ní
vychází, ma'. věčnou a nesmrtelnou cenu a záslužnost. Nad to je činorodou
vlohou, která k nim stále povzbuzuje. Pamatujete se na podobenství P. Ježíše
ovinném kmeni a ratolestech jeho? Řekl: »já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.c
Ratolcst se zelená, kvete a přináší hrozny, poněvadž je spojena s kmenem, od
kud do ní proudí oživující šťáva. Nás spojuje s Kristem posvěcující milost
která činí, že naše skutky jsou také skutky Kristovými, jako ratolesti jsou rato
lestmi kmene, Božská láska je vlnhou a hybnou sílou těchto skutků. Už nejsou
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jen lidské. Ne, jsou vyšší, vznešenější, nebo vycházejí z Krista Pána jako kmene,
mají jeho božskou důstojnost. ó, skutek blíženské lásky, jenž vyšel z božské
lásky s milostí do srdce vlité, jest věc nevýslovně vzácná! Lidská řeč toho nedo
vede ani vysloviti, ba ani rozum pochopiti.
Někdo řekne: I co na tom záleží, zjakého pramene skutek blíženské lásky
vychází a jaký je svou podstatou vzácný; jen když bližnímu pomůžeme. Hle,
to už není řeč křesťanské humanity, to už je řeč humanity přirozené. Však je
také řeč hrubého zpátečnictví. Či nejsi zpátečníkem, když se spokojuješ nedo
konalým skutkem, moha učiniti jej dokonalým, ano nevýslovně dokonalým?
Mimo to humanita, která nemá za podklad lásku boží, onen svatý oheň s nebe
věčně hřející, časem vychladne, anebo se stane choutkou, náruživostí, dobrou
svými účinky, ale bez hlubší mravně ceny. Když jsem navštívil kterýsi chudin
ský. ústav, viděl bídu ošetřovanců, ale veliký počet úředníků, slyšel o jich skvě
lých platech a nádherném životě, řekl jsem si: co kdysi láska boží učinila pro
chudinu, to změnila moderní humanita ku prospěchu úředníků.
Chraňte si milost posvěcující, nebo s ní přichází a mizí v duši také božská
ctnost lásky. Máte zpověď, kterou můžete se očistovati, máte svátost oltářní,
v které láska boží nejvíc roste. Setrváte-li v hříchu smrtelném, odumřou ve vás
časem všecky svaté náklonnosti a zápaly. Potom též misto lásky blíženské za
sedne si na trůn vašeho srdce opak její, sobectví. Za velikého deště přišel
ježek k doupěti lišky, prose, abyrmu v hrozném neěase poskytla útulek. Učinila
tak. Však se špatnou se potázala. Díra byla malá a ježek nespokojil se s vy
kázaným koutkem, nýbrž chtěl míti teplé hnízdo pro sebe celé. Znepokojoval
hostitelku svými hroty tak, že odešla a své doupě mu přenechala. Hle, obraz
sobectví! Tak smrtelný hřích zničiv božskou svatost a vznešenost duše, zatvrdí
ji časem a naplní sobectvím. — Druhá podmínka pravé křesťanské lásky jest,
abychom činili bližním dobré 2 nadpřirozených pohnutek. Co jsou nadpřirozené
pohnutky? Takové, které čerpáme z víry. Jmenujme některé! Spasitel pravil:
všecko, co jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili. (Mat. 25, 40.) Tu
nás učí, že kdo dobře činí bližnímu z lásky ke Kristu, od něho může očekávati
odměnu. Kdo zatvrdí srdce své proti bližnímu, tomu hrozí věčným trestem.
Jindy opět nás učí, že jsme všichni dítkami Otce nebeského a že tudíž máme
míti mezi sebou lásku jako bratři a sestry. Kdo tak nečiní, v tom není Bůh
nebo Bůh jest láska (1. Jan 4, 7 n.). Opět vykládá u sv. Jana, že kdo nemiluje
bližního, nemiluje ani Boha (I. Jan 4, 20 n.) Jaké pohnutky jsou vtěchto a po
dobných výrocích obsaženy? Jsou trojí: bázeň před věčným trestem, naděje na
věčnou odplatu a především láska k Bohu. Ano, láska k Bohu jest nejvzneše
nější pohnutkou všech dobrých skutků, a tudíž také skutků lásky blíženské.
Kdo Boha miluje, vidí v bližním nesmrtelnou duši, určenou pro slávu věčnou,
obraz boží, bratra Ježíšova. Proto nikdy ho nepohorší hříšnými slovy nebo
\ skutky, proto bude jej vésti k dobrému, modle se za něho, napomínaje jej, svítě
mu příkladem, proto snese trpělivě jeho chyby a nedostatky, proto odpustí mu
urážky, proto ujme se ho v bídě, nemoci a jiných strastech. Jeho láska nebude
jen citovým hnutím, které mizí, nebude vypočítavou chytrostí po cti nebo čas
ném prospěchu, jež nemá ušlechtilých kořenů, nebude prázdnou humanitní
frází: jeho láska vyplyne z věčných pravd božích, i bude proto pevná, stálá,
obětavá, čistá, obecná, ani nepřátel nevyjímajíc,
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Mezi hesly, které prohlásila velká francouzská revoluce, bylo také slovo
»humanitac. V oněch dobách mnoho se o ní mluvilo, za to málo o lásce boží
a nábožnosti křesťanské. Mladý důstojník prožil hrůzy pařížského vzbouření,
prodělal války napoleonské, jež vyžádaly si milliony lidských životů, byl svěd
kem i politických bojů, které po pádu slavného dobyvatele odhalily sobectví
knížat. Byl zbožně vychován. Ve víru pařížského života jeho víra se osiabila;
stal se nadšeným vyznavačem humanity. Věřil, že lidskost stane se nábožen
stvím budoucnosti. Tu přišly hrůzy revoluce a válek. Nadšení hlasatelé huma
nity změnili se v krvelačné hyeny. Sobectví, děsné, bezcitné sobectví, zakrývané
frázemi, vládlo kolem něho. Smrtelnou ránu dal jeho srdci ústup francouzského
vojska z Moskvy. 'l'u viděl hynouti celé zástupy lidí, a nikdo neměl s nimi sli
tování. Nikdo nemyslel, než jak by zachránil vlastní žití. I sestydlo jeho srdce.
Nevěřil již v nic, ani v Boha ani v lidskost. Člověk byl mu zosobněným so
bectvím. Trapný smutek ulehl do jeho duše. Stalo se, že vyhlédaje ve Varšavě
oknem, viděl vesnický povoz, na něm člověka v smrtelné bledosti a jeptišku
u jeho nohou. Zástup lidí šel kolem vozu. Co se stalo? Důstojník sešel na ulici.
Nalezli v příkopě polozmrzlého israelitu a ctihodná sestra vezla jej do své řá
dové nemocnice. Přidal se kzástupu, nebo případ jej dojal; davno neviděl sou
citné lásky. Zašel až do nemocnice. Tam nalezl stasvých druhů z nešťastného
tažení, členů různých národů & věr, zohavených od ran a zimy. Sestry jako
andělé lásky je ošetřovaly. Nyní častěji sem zašel, aby pohovořil se známými,
těšil ostatní a pozoroval ošetřovatelky, jimž bylo zdesateronásobiti námahu, aby
všem vyhověly. Co viděl, plnilo jej údivem vždy větším. Potkal se s činy lásky,
proti nimž heroické'skutky francouzské gardy připadaly mu jako nic. A nikdo
jich neslavil, nikdo neodměňoval. I roztálo zase jeho srdce věrou a štěstím. Jen
Bůh jest sto, aby nadchl k takové obětavosti, řekl si, a s věrou v Boha vrátila
se mu zase víra v lidskost, nyní už ne v planou humanitu frází, nýbrž víra
v lidskost, jejíž křesťanská láska jest krásným květem.
Drahé dítky! Až povyrostete, setkáte se v žití s planými frázemi o huma
nitě, budete v srdci raněni nejednou také nevděkem, sobectvím, bezohlednosti.
Nedejte se tím mýlitil Zbystřete zrak a naleznete také vždy skutky, které plodí
svatý oheň božské lásky. Na nich se zahřívejte! Budou vam pomůckou, abyste
si zachovali s vírou božskou lásku, která. miluje a' dobře činí, štastna jsouc
v naději, že tím slouží Bohu, sebe zdokonaluje a připravuje si skvělou korunu
slávy. Amen.
'

Návrh na. úpravu katechismu
Z komise katechismove'.

FRANT. SUCHOMEL, reíerent.

(Pokračování)

0 biřmování.
Ustanovení:
&,14 - 17.)

Písmo svaté vypravuje, že svatý Petra Jan biřmovaliv Samaří.(Skulkové apoštolští

Ježíš Kristus ustanovil biřmování; neboť z jeho rozkazu svatí apoštolové
biřmovali.

.

Viditelné znamení: Biskup při biřmování vzkládá na biřmovance ruce, „maže

Ročníkxtv.

“Tecna-mm

vaertx

Strana139.

jej na čele svatým křižmem a při tom říká: >Znamenám tě znamením kříže a
posilují tě křižmem spasení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.:
Svaté křižmo jest směs olivového oleje a balsamu na zelený čtvrtek od biskupa posvěcené..

Neviditelná milost: Biřmováníuděluje zvláštnímilost, abychom víru statečně
vyznávali a podle ní žili.
Biřmování vtiskuje duši nezrušitelné znamení bojovníka Kristova.

Biřmování. uděluje biskup.
Papež zplnomoeřiuje někdy k biřmování i kněze.

Na biřmovanci se žádá:
1. aby před svatým biřmováním přijal svátost pokání a svátost oltářní,
2. aby o svatém biřmování byl náležitě poučen,
3. aby modlitbou se připravil.
Také ku biřmování se berou kmotrové; mají biřmovance slovem i příkladem ke křesťanskému
životu povzbuzovati.
N au če n i: Nejsi-li dosud biřmován, měj vrou:í touhu. po této svátosti; pakli již biřmován jsi,
vzpomínej často na přijatou milost a žij, jak se sluší na bojovníka Kristova.

0 svátosti oltářní.
0 ustanovení nejsvětější svátosti oltářní. 76.

Ustanovení: Ježíš Kristus ustanovil svátost oltářní při poslední večeři takto:
Vzal chléb, požehnal jej, lámal, dával apoštolům a řekl: »Vezměte a jezte; totot
jest tělo mé, které za vás vydáno bude.: Podobné vzal i kalich s vínem požehnal
jej, dával apoštolům a řekl: Pijte z něho všickni, totot jest Krev má, která za.
vás a za. mnohé vylita bude na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku!
Ježíš Kristus proměnil slovy: >Totot jest tělo mé, Totot jest krev má,: chléb
vesvé tělo a víno ve svou krev.
.

Ježíš Kristus dal slovy: .To čiňte na mou památku,:apoštolům

moc'pro

měňovati chléb a víno v jeho tělo a krev.
Moc proměňovati chléb a víno v tělo a krev Ježíše Krista přešla od apo
štolů na biskupy a kněze.
'
Biskupové a kněží proměňují chléb a víno v tělo a krev Ježíše Krista při
mši svaté, při proměňování.
Po proměňování není již na oltáři chléb a víno, nýbrž tělo a krev Ježíše Krista; z chleba a
vína jsou tam jen podoby.

Viditelné znamení: Podoby chleba a vína a slova „Toto jest tělo mé toto
jest krev má,“ jsou viditelným znamením svátosti oltářní.
Neviditelná
0 svatém ijíma'ní.

milost:

Které milosti svátost oltářní působí. učíme se zvláště při učení

Pod každou podobou je ve svátosti oltářní živý Pán Ježíš přítomen s tělem
i s krví.

Ježíš Kristus jest ve svátosti oltářní přítomen jako Bůh i člověk, a proto
máme se jí klaněti.
Stálou přítomnost Ježíše Krista ve svátosti oltářní znázorňuje nám světlo ustavičně před svato
stánkem hořicí. (K uctění svátosti oltářní světí se svátek „Božího Těla“ a koná se v kostele čtyřiceti

hódinná pobožnost)

Ježíš Kristus ustanovil svátost oltářní:
1. aby se za nás ustavičně obětoval,
2. abychom jej přijímali.
Naučení. Navštěvuj často a rád Pa'na Ježíše v nejsvětější svátosti oltářní v chrámě stále
tomného. Jej to těší natobě získáJel-io požehnání.

pří
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0 mši svaté.
Ježíš Kristus obětuje se za nás ustavičně v nejsvětější svátosti oltářní & tu
oběť nazýváme mši svatou.
Ježíš Kristus ustanovil mši svatou při poslední večeři.
Ježíš Kristus“ ustanovil mši svatou:
1. aby nám svou obět na kříži ustavičně připomínal,
2. aby nám milostí svou obětí na kříži zasloužené uděloval.
Mši svatou so Bohu klaníme, jemu děkujeme, ho prosíme & smiřujeme

Mše svatá prospívá. všem lidem, živým i mrtvým. Zvláště mají užitek

ze

mše svaté:
1. ti, za které ji kněz obětuje
2. ti, kteří jsou při ní pobožně přítomni.
Hlavní části mše svaté jsou: 1. evangelium, 2. obětování, 3. proměňování,
4. přijímání.
Pří evangeliu máme povštati a znamením svatého kříže se poznamenati.
Při obětování máme modliti se: „Bože můj, obětují Tobě své myšlenky, řeči a skutky.'
Pi-i proměňování mámo pokleknouti, v prsa se bíti a modliti se: »Pozdraveno budiž, pravé
tělo Ježíše Krista, které za mne na kříži obětovúno bylo! V nejhlubší pokoře klaním se tobě,
Ježíši, tobě jsem živl
Ježíši, tobě umíráml
Ježíši, tvůj jsem živý i mrtvýl Amen.

Pozdravena budiž, předraha' krvi Ježíše Krista, která, ze mne na kříži vylita byla! V nejhlubší
pokoře klaním se tobě.
Ježíši, smiluj se nade mnoul

Ježíši, slituj se nade mnoul
Ježíši, odpust mí hříchy mél Amen.
Při přijímání máme pokleknouti, v prsa se bítí a modlili se: „Pane nejsc'm hoden, abys vešel
pod střechu mou, ale řekni jen slovo a uzdravena bude duše má.“
N a u č e ní : Buď často, možno'lí, každý den pobožně přítomen mši svaté; ona jest nejvzácnějším
pokladem katolické církve.
(Pokračování)

Promluva k chovancům hospodářské školy na rozloučenou.
Upravil a měl J. S. v Benešově.

Vážné. chvíle uvedla nás sem naposled na toto místo. Někteří z vás již na
vždy rozloučí se s ústavem, kde se jim dostalo v krátkém času pokynů prakti
ckých, neocenitelných, ku povolání předůležite'mu.
Stav rolnický právem slove a jest základem společnosti lidské a státu. Po
patříme-li do dálné minulosti, shledáme, že zemědělství to bylo, které upoutalo
stěhovavé národy ku pevnému sídlu a provedlo trvalé usazení různých kmenů.
Vzděláváním půdy toho onoho kraje, započalo trvalé jeho obývání a ztoho vzdě
lávání půdy vzešly následky, jež valně přispěly k utvoření dnes obvyklých po
měrů. Tak pojmy rodiny, vlasti mají původ jen v trvalém usazení se kočov
ných kmenů, a také veškeré odbory výrobní, jako řemeslo, průmysl, živnostnictví,
všecky mají vznik v původním obdělávání země, jímž poznány byly zdroje vý
roby, jež nám země skýtá.
'
Ohromný dosah tedy a význam kulturelní má stav rolnický. On to byl, který
rukou dělnou &pilnou umožnil každému národu duševně a tělesně zmohutněti. Země—
dělci byli pionéry pozdějších slavných dob toho kterého národa a proto dlužno .cho
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vati úctu k tofriu stavu & ujímati se jeho zájmů. Tak tomu bylo i u našeho ná—

roda. Ale jako stav zemědělský získal si zásluhy o národ v minulosti, tak idnes
spočívá a spočivati bude na vašich bedrách, drazí jinoši, další osud národa a
pravím nepokrytě, že přispějete ke šťastné budoucností národa vašeho, budeteli
ty zásady míti, jež po staletí naše předky vedly.
A tážctc se, které to byly vůdčí myšlenky, jimiž stav rolnický se řídil?
Odpovídám: Láska k Bohu, vlasti a trůnu.
1. Láska 'a vlasti! Je to jen pouhé, prázdné slovoPNikolí! Za pouhý pomysl
nikdo neobětuje svůj život.
Vlast je země našich otců, země kterou potem svým skropili, prací svou
zúrodnili, láskou svou posvětili, země v jejímž tichém lůně i odpočívají. Je to
ona země, která nosila naše kolébky a patřila na první dny našeho života„zerně,
:kde máti po prvé se na nás pousmála a otec první polibek na skráně vtiskl. Je
“to drahé, požehnané místo, kde v kruhu bratři a sester zakusili jsme radostí pře
mnohých. Je to země nezapomenutelná, kterou otcové hájili zbraní & krví svou,
“země, která všecky ty krby domácí a rodiny téhož jazyka a původu spojuje
'v jeden celek. Je to ona země, na jejímž obzoru se lesknou jako hvězdyvrůzné
:konstellaci všickni velikáni, řečníci, vojevůdci, umělci a my katolíci dodáváme
i zásluhy našich svatých mučedníků a patronů. A co ještě patří ku pojmu vlast
ra národ? Celý ten řetěz tradic a podání, protkaných slávou našich předků, celé
“pásmo dějinných vzpomínek.
Tot vlast! Povznáší tisíce srdcí, dojímá každého co nejvíce, kdo její vzdá
len, naplňuje jinocha nadšením, muže pudí k rekovným činům a i toho starce
Zrozpaluje mladistvým ohněm. A byť by to bylo místo chudičké, nevlídné, ten lid
z něhož jsme vyšli ubohý, opuštěný — my jej milujeme, jako máti miluje dítě
své i nešťastné & zmrzačené.
Té lásce k vlasti učil nás i Kristus Pán. Je to vám známý, tklivý výjev
Ze života Páně, když slavně jel do Jerusaléma. S ním nesmírný zástupjásajícího
lidu, všichni s palmami v rukou as nadšením provolávají nazaretskému proroku:
hosana. Kde je srdce lidské, jež by zůstalo chladné? A Kristus P. slzí. Proč?
V tom nejsvětějším srdci se vznítil onen žár posvátný, který slove láska k vlasti,
v té nejčistší duši vzňal se plamen, jenžjest oddanost k národu. Vidí svaté město
zničené, ssutiny jeho, krev lidu pobitého, zbytky toho lidu rozmetané po světě
— vše to svědčící, že tudy kráčela spravedlnost Boží.
Tak i vy milujte národ, po příkladu Spasitelově, ten národ, z něhož jste
vyšli!
2. Na co však především nemáte zapomínat po příkladě předků, to! ona
Bytost nejvyšší a věčná, která dává národům sílu. Bůh je základem vlasti apravý
poměr k Bohu je základem štěstí národa a ten pravý poměr k Bohu stanoví nej
lépe církev katolická Synem božím založená a Duchem svatým řízená. Kdo chce
národu chrám štěstí stavěti bez Boha, pracuje nadarmo. Zůstaňte věrnými syny
církve katolické, jejíž téměř dvoutisícileté trvání vám patrný důkaz podává, že ona
se těší nadpřirozené pomoci s hůry a — prospějete národu. Vizte hrdinný ná—
rod irský, bydlící na zeleném ostrově! Násilí a „brutálnost vyčerpaly veškeré pro
středky a přece nedovedly jim vyrvati víru, kterou jim hlásal sv. Patrik. Zůstali
Irčany. Se slzami upřímného soucitu pohlížíme na své bratry v říši svatoštěpán
ské. A kdo je zastancem toho ubohěho národa slováckého? Náboženství kato
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lické a jeho kněží. A tu nesmíme ani zapomenouti nešťastného národa polského,
mohutné to větve slovanské. Mám na zřeteli Poláky říše německé a ruské. Dě
jiny jich v posledních letech jsou napsány slzami, ano i krvi. Co tu podnikáno,
aby je docela vyhladili z národů živých a hle Polska přece nezhynula. Proč?
Katolictví je ten mocný štít, který ji chrání a dá Bůh i zachrání.
3. A k tomu obému má se u vás družiti i láska a oddanostktrůnu, ktomu
bohatýrskému rodu habsburskému, jenž již téměř čtyři století třímá v našem na
rodě blahodárně žezlo. V řadě vládců jen letmo dotýkám se památky Josefa II.,
jenž způsobem vám známým poctil stav váš, vyorav brázdu na poli českého rol
níka, ale zvláště upinám zrak svůj k našemu nejjasnějšímu panovníkovi Františku
Josetu l., jcnž péči svou 0 stav rolnický projevuje vždy, kdykoli na prospěch
zemědělství ve, své trůnní řeči pozvcdá svůj hlas k zástupcům národů, shromá
děným na říšské radě.
Tedy pro Boha, vlast a králel To heslo měli naši předkové napsané nejen
na žerdích ale i v srdci. To ncste i vy dále! Nemluvím to nadarmol Neboť víte,
že právě dnes proti tomu trojímu obrací se boj podvratných živlů. Proti těm zá
sadá'm se bojuje, jichž se rolnictvo vždy pevně drželo. Boj proti Bohu, vlasti
i trůnu. Ten Šílený experiment víme, že provedla Francie svou revolucí, stál 2
milliony hlav, neosvědčil se a Francie brzy k Bohu se vrátila. Nemám obavy, že
byste vy na takové scestí sešli, toliko připomínám, že proti lidem takových pod
vratných zásad budete státi na stráži.
O blanických rytiřích se praví, že když na vrch se zaklepá, rytíři pozvédají
hlavy a ptají se: »Už je čas?: I na vás se klepá. Nuže, proBoha, vlast a krále!

WWWW
Z praxe a různé.

Obrodkatolíckonárodní strany, která kterak nehybně a strnule, ale se vší energií
má pracovali tam, kde česká křesťansko
sociální strana činnosti své nerozvinuje, tot
hlavní událostí měsíce srpna a událostí nás
katechetů živě se dotýkající. Strana ustavila
se 6. srpna za předsednictví J. M. vsdp.
preláta msgra dra Buriana. Jméno J. M. je
již dostatečnou zárukou pro zdar věci kato
lické a není katechety, který by vzpomínaje
na minulost nevyslovonl jména J. M. s vděči
ností a spolu s nadějí na lepší budouc
nost.
Výraz radosti z kruhů katechetských
tlumočily J. Milosti v onen den nejen sou
kromé pozdravy kollegů kalechetů, ale i po
zdrav kroužku katechetů plzeňských a zvláště
předsedy Spolku katechctů v království če—

ském, který tuto podáváme:
S radosti chápu se péra, abych ijá dal
výraz svého potěšení nad tím, že konsoli
duje se strana katolicko-národní, která ni

a vehemencí, živě a vší silou své dobré
vůle se odhodlala v době opravdu pro ka
tolíky tak vážné hnoutl, probuditi a vyvo—
lati v život dosud jen dřímající a skoro
unylý již konservatism katolíků. Krásný a
vznešený, ale spolu i pevný je program Váš!
Kéž Bůh dopřeje svého požehnání této čin
nosti Vaší. Jako katecheta dotýkám se toliko
školství, o kterém v programu vašem se
praví: »Přejeme rozvoji veškerého školství
na základě našich platných zákonů a před
pisů podle potřeby časové českého lidu.:
Jsem pevně přesvědčen, že vaše strana po

važujíc náboženství za jediný pevný základ
mravnosti národní, nikdy nedopustí, aby
bylo vytlačováno ze života veřejného, o co
se tak úsilovné pokusy dějí. V této době
protináboženských štvanic věru padají tu na
váhu a vzpružují slova našeho stařičkého
milovaného císaře a krále, v trůnní řeči při
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zahájení nynějšího parlamentu pronesená.
o mravně-náboženském podkladu naší školy
obecně, na němž »bude obecná škola musití
dokonalejší než dosud měrou poskytovati
mládeži průpravné vzdělání pro praktické
požadavky soutěže hospodářskéc. Jen nábo
ženství zvyšuje ve všem národy, ale nevěra
je pochovává. A této činnosti Vaší na roli
školské volám z hloubí duše své iZdař Bůhlc

Antonín Benda,
t. č. předseda spolku katechetů
v král. českém.

Pomůcky k církevním dějinám:
O tomto thematě uvažuje jistý německý ka
techeta v»Christl. paed. Bl'átterc. Praví, že
v německých knihkupectvích nelze oněch
pomůcek dostati a zcela rozumně doporu.
čuje české závody. V Praze lze prý dostati
v každém větším závodě papírnickém velký
počet kollorovaných pohlednic s vyobraze
ním příběhů z českých dějin za mírnou cenu
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Jiné obrazy a pohlednice pro církevní
dějiny lze dostati v nakladatelství Ktihlen
(Milnchen-Gladbach) a u společnosti pro
křesťanskéumění (Mnichov, Karlstrasse Nr. 6.,
odkud lze obdržeti katalog za 65 feniků.

Objednati by se mohlo a.) dvanácte apo
štolů ; b.) mučedníci za času Díoklecia'na:
Šebestián,Moric, Florian, Afra, Lucia, Anežka,
Maxmilián, Barbora. Kateřina, Jiří, (mimo
Afru, všecky k dostání u oné společnosti).

C.) Zakladatelé řádů : Antonín poustevník,
Benedikt z Nursie, František z Assisi, Klára,
Dominik, Norbert, Ignát z Lojoly, Alfons
z Liguori, Vincenc z Pauly, Jan z Boha;

d.) latinšlí církevní otcové: Ambrož, Au
gustin, Lev Veliký,

ehoř Veliký, Jeronym;

e.) řečtí církevní otcové: Athanasius, Basil,
Řehoř Nazianský, Jan Zlatoústý; f.) věro
zvěsti, Německa. Francie, Anglie: \Villíbroad,
Bonifác, Walburga, Remigius, Rupert, Kilián,
Fridolín. Havel, Patrik; g.) církevní učitelé
středověku: Tomáš Akvinský, Bonaventura,
8 haléřů kus. Jsou ovšem s českými ná— Anselm, Bernard.
pisy, ale lze je přelepiti bílou proužkou a tu
Ty lze nalepiti buď na plátno jako sklá
opatřiti s nápisem německým.
dací mapu, neb na lepenku (zelené barvy),
Týž uvádí tyto serie: A. Nejstarší
anebo do rámečků se závěsy a k některým
doba: Svat0pluk a jeho synové, příchod lze připojili malé lístky. na nichž by byla
sv. Cyrilla & Methoděje na Moravu, křest vyznačena data, vztahující se k události.
Bořivojův, mučednické smrt sv. Ludmily, To navrhuje onen německý katecheta.
sv. Václav a Radslav, muě. smrt sv. Vác
Kdy a. proč bijemc se v prsa? Není
lava, nastolení sv. Vojtěcha na biskupství,
muč. smrt sv. Vojtěcha, Břetislav vrací se to sice důležitá otázka v tom smyslu, jakoby
z Polska s ostatky sv. Vojtěcha 1039. — od jejího zodpovědění závisela spása věčná,
B. Doba husitská: Hus káže v Betlémské přece však potřebí, aby katecheta o ní ve
kapli, Žižka na Vítkově, Žižkova smrt u Při škole pojednal. Bití v prsa je liturgickým
úkonem, ale konává. se často bezmyšlenko
byslavě, svržení konšelů s novoměstské rad
nice, Kutnohorští vrhají zajaté Husity do vitě. O bití v prsa zmiňuje se evangelium
šachet, němečtí studenti opouštějí Prahu
při podobenství o fariseovi a publikánovi.
1409, Hus ve vězení v Kostnici, Hus na V témž smyslu děje sei při mši sv. při
koncilu kostnickém, upálení Husovo, Husité »nobis quoque peccatoribus.: *Otázka však
před Naumburkem, bitva u Lipan; z doby je, zda bití v prsa se vztahuje v obou těch
předhusitské: Karel IV. zakládá universitu případech ke slovu »peccatorc anebo ke
v Praze, arcib. Arnošt z Pardubic klade slovu »ja'. <V prvém případě byl by to výraz
kámen k dómu sv.-vítskému, objevení pra pokory, ve druhém živé poukázání na vlastní
menů karlovarských, smrt sv. Jana 2 Ne já. Jistý liturgista akcentuje druhý důvod
pomuku. — C. Třicetiletá válka: Císař jako psychologicky správnější — & žákům
Rudolf II. podepisuje majestát, svržení mí pochopitelnější !
stodržících na Hradčanech, bitva na Bílé
Jako živá řeč bývá prý provázena pří
padnými gesty a mluvící o sobě i na sebe
hoře, Fridrich Falcký dostáva zprávu při ho
stině o bitvě na Bílé hoře, krvavý soud na ukazuje, na př. to patří mně, to jsem ja',
Staroměstském náměstí 1621, zavraždění tak i v modlitbě vešlo v obyčej ukazovati
Waldstcina v Chebu, drancování ve válce na sebe při jistých slovech s důrazempro
301eté. D. Několik malých obrázků: Lud na'šených na znameníživé a vroucí modlitby.
mila učí sv. Václava, služebník provází sv. Tak vysvětliti lze bití v prsa při »mea culpac
Václava, sv. Vojtěch světí klášter břevnov — ra slovo tělem učiněno jest (jako já)
ský, sv. Prokop a kníže Oldřich; lze je anebo jiná možnost (a přebývala mezi námi).
Dle toho tedy pouěíme děti, že vlitaniine.
dostati u Kotrby v Praze II., 200.
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bijeme se v prsa při »Agnus Deic, nýbrž při
»odpust nám, Pane.: Kdyby přece některý
liturgista nebyl tím spokojen, at uváží toto:
P'ri mši sv. pro delunctis je také »Agnus
Deic a přece nebije se kněz v prsa, proto
že bití v prsa vztahuje se ke druhé části
»misere nobis,c která v tom případě tu chybí.
Jeli tedy bití v prsa poukazem na sebe,
pak poučíme děti, že i při pozdvihování:
»Jcžíši, tobě žiji-, nevztahuje se na »Ježíšic,
nýbrž »žijic (já), rovněž v »Pane, nejsem
hoden . . . nevztahuje se bití v prsa na
»Panec, nýbrž »nejsemc (já.) Dle toho zcela
nesmyslné je bíti se v prsa při slovech:
nOmilostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno
Maria . . .- Proč ukazuješ na sebe? Nejsi ani
milostivý, ani přívětivý, ani sladký, ale do
konce ne Pannou Marií. Aproě si lidézvy
kají na takovou bezmyšlenkovitost? Lid zvyklý
je bítt se v prsa všude tam, kde slova vzý
vání podobná neb stejná se opakují. (Ježíši,
tobě žiji; Beránku Boží . . . ; Pane, nejsem
hoden). A tak i v poslední době v téže bez
myšlenkovitosti uvykl lid při trojím »Nej
světější Srdce Ježíšovo . . ( bíti se v prsa.
Sluší říci totéž,co bylo řečeno o Salve Regina.
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je příčina? .\'e snad, že by náboženskému
vyučování věnovalo se málo času; sedmý
díl všech vyučovacích hodin jest mu věnován.
V kruzích učitelských již dlouhý čas hledá
se cesta, která by zajistila zdárný výsledek
i náboženskému vyučování; názory se roz
cházejí; je nyní čas kvašení, a zdá se, že
brzy přijde vyjasnění. V Sasku vidíme dva
tábory, v Brémách žádali r. 1905 učitelé
na senátu odstranění vyučování ,na'božen
ského ze školy. A přece náboženství tvoří
podstatnou část látky, kterou škola má vště
povati. Proti jeho odstranění mluví důvody
paedagogické i kulturelni. Každý _člověk má
vnímavost pro náboženství, každé pravé
všeobecné vzdělání založeno-je na nábožen
ském základě. Celý život i zákonodárství
protkáno je _ideami křesťanskými. Odstraně
ním náboženství ze školy byla by ohrožena
všecka její práce kulturní. Dnes. kdy celá
naše kultura je technická, právě nábožen
ství jcst protiváhou, jíž škola nemůže ni
kterak pohřešovati.:

Názory o národním školství, jakéměl

Tuniv. prof. dr. Jan Palacký, líčí v delší
stati o něm jeho žák a nástupce na stolici
vambera v »Osvětě-z
Lehrerzeitungc píše: »Víme dobře, co chceme. Osmiletá docházka do národní školy je zby
Vysvoboditi náš německý lid z moci Říma tečná, poněvadž ty vědomosti, jichž učebna
:: Vittcnbergu; nové pokolení vychovati,jež
osnova žádá, může si každé dítě osvojiti
by nebylo držáno v kleštích kněžských zá během šesti let. Poslední dvě léta jsou tudíž
konů, nýbrž vedeno bylo k evangeliu ne promarněná, což znamená národohospodář—
zkalenému lidskými stanovami ; spojení s Rí skou škodu. Osmiletá docházka školní pod
mem a Vittenbergem přerušiti a stvořiti ně miňuje zvýšený počet učitelů, jichž přiměřené
mecké křesťanství. Přijde a musí přijíti čas, honorování později země nesnese. Postavení
kdy celý národ dospěje ku poznání, že učitelů škol měšťanských je nespravedlivě vý
konfesijní rozdil v německém národě musi hodné p'roti jich kollegům na školách obec
přestati. Dříve však musí býti vymýtěn Řím
ných, kteří mají stejná studia a proti učite
a Vittenbergx To, co píší německé liberální lům na školách středních, kteří mají studia
učitelské listy, naše papouškují.
o řadu let delší. Palackýjako pravý vzděla
kola a náboženství: O tomto the nec byl šetrný k náboženským citům kaž
matu promluvil nedávno protestantský ředitel dého, byl odpůrcem antisemitismu, ale také
školy dr. Rehkuh v Brunšviku tato _slova antikatolicismu. Každou kon_fesi pokládal za
i pro nás pozoruhodná: »Lidu má býti ná soukromou věc jednotlivce, jíž dotýkati ne
boženství zachováno, to jest dnes heslem srovnává se ani s politickým ani se spole
širokých kruhů. Je-li to tedy péče o jeho čenským taktem. Proti výstřednostem v tomto
zachování, nutně musí tu býti i obava, že směru stavěl se vždy bezohledně. Nový Obzor
by mohlo býti odstraněno. Je faktum, že tisi moravský dokládá: .Jsou to slova učence
cové se odvracejí od náboženství. Konfu universitního, který 'procestoval celý svět.<
mace, která se děje s mnohou pompou, je Jimi nemá býti haněn zdravý pokrok, nýbrž
často spolu slavnostním odchodem z kře toliko osekávány jeho vlčí výhonky.
sťanské církve. Nebrání-li tu rodina, je často
Konkurs. Definitivně obsadí se místo
v krátké době všecko to, co ve škole bylo
zbudováno, rozmeteno jako pleva. Německé katechety při měšťanské škole v Chotěboři.
C. k. okr. školní rada v Chotěboři.
Školství jest na výši. ale v náboženském
10. července 1911.
vyučování jest si ještě mnoho co přáti. Kde

Boj proti

náboženství:

»Leipziger universitní dr. V.

Knihtiakámadruinu Vlut ' Prase.
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Novější názorné pomůcky ve vyučovaní náboženství.
(Dokončení)

Již Fenclon doporučoval ve svém spisu: »Výchova dívekc, mědirytiny a
malby, jichž by se dalo s prospěchem užíti při vyučování a praví, že zvláště ne
mělo by se opominouti. ukázati dětem malby dobré. Ve městech skýtají k tomu
hojnou příležitost kostely, ale i mnohý kostel farní venkovský nebývá v té pří
čině pozadu. A proto, co máš v blízkosti, využij toho obzvláště; to, co chybí
nahradí se účelně volenými reprodukcemi, fotografiemi, dřevorytinami illustrova
ných děl anebo časopisů. Učebna látka církev'ního dějepisu pro školu národní
není dosud osnovou vymezena. a podrobně stanovena & je v jednotlivých diecé
sích tak různá, že poříditi jednotnou kollekci učebných pomůcek je těžko. Tuto
mezeru musí vyplniti sběratelský duch a píle katechety. Tak lze nashromážditi
hojnost obrazů, jako jsou patronové diecésní & farní. jednotlivých světců, o nichž
třeba důkladnějšího výkladu, věhlasné osobnosti, jichž působení se představuje
v obrazech, místa proslavená v dějinách církve a znamenitější události. Návod k vý
běru podávají nedávno vyšle církevní dějiny německé od Kirsche & Luksche. Ne
dostatek velkých názorných pomůcek dá se nahraditi zvětšením malých obrazů
pomocí stereoskopu a skioptikonu.
Konečně zbývá i zmíniti se o obrazech, které katecheta dává dětem za od
měnu pilnosti anebo u příležitosti sv. svátosti jako památku na jich přijetí a na
illustrace v modlitbičkách pro malé děti. Jsou důležitější v příčině výchovné než
vyučovací; nejsou vlastně pomůckami vyučovacími, ano mohou v té příčině
mnoho škoditi i nějak prospěti, pravil prof. Swoboda ve své přednášce na kate
chetickém kongressu v Mnichově. Specielně o památkách na přijímání podotkl
Wilh. Pichler v »Christl. paed. Blátterc: »Přehlédnerne-li 195 uvedených obrazů
památek na sv. přijímání., musíme doznati, že vykazují nikoli nepatrnou miru
vkusu. jemnosti a eflektu při úžasně levných cenách. A přece, prohlížíme-li ob.
razy ty jednotlivě, nenalezneme jich ani deset, aby ve všem všudy vyhovovaly.
Příčina toho je hlavně asi ta, že tu — jako vůbec při mnohých věcech kateche—
tických — pokud se týče těchto obrazů pro děti, nešetří se ,jistých, všeobecně
uznaných zásad.-i Ten nedostatek zřetelně se jeví v illustracích mešních modli—
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tebních knížek pro zbožné děti. Jsou to buď vyobrazení liturgických úkonů cele
brujícího kněze, nebo znázornění scén z utrpení P. Ježíše, nebo vůbec 2 biblické
dějepravy & j. V Německu velice je rozšířena a doporučována mešní modlitební
knížka od Mcye, jakož i výtah z ní: mešní pobožnost pro zbožné děti. Srov
náme-li ji s jinými podobnými, shledáme velikou různost, pokud se týče látky
i methody. V jedné knížečce ukazuje se dítěti tato, v jiné jiná. událost z Písma
sv., kterou by mělo míti na mysli při téže časti mše sv., jedna představuje li
turgický a dějinný průběh ve dvou oddělených obrazech, jiná spojuje oba děje
vjednom obrazu atd. Co je lepší musí říci zkušenost, děti samy tu rozhodnou.
Specialitou a zvláštní novinkou na poli katechismových pomůcek jsou oba
katechismy pro děti slabě nadané a slabomyslné, které Jos. Pemsel nedávno vy
dal pod titulem : »Katechísmus pro nejmenší a nejslabší: a »Katechismus pro školy
pomocné a ústavy-.“) Tyto knížky podávají ubohým a slabým dětem spasitelné
pravdy nejen v malém rozsahu a srozumitelnými slovy, ale i pomocí katechis—
mových obrazů, což je novinkou nebývalou. Třeba nebyly všecky právě zdařilé,
přece jsou dětem k užitku a působí jím radost. Netřeba se zmiňovati o tom, že
názorné pomůcky velikou důležitost mají při vyučování hluchoněmých. Jejich
ústavy jsou jimi tudiž bohatší než jiné školy. Na mnichovské konferenci učitelů
náboženství stanovil referent pro každou školu (1907) tento kanon: l. Sbírku
biblických obrazů ve starém a novém zákonu. — 2. Sbírku obrazů Palestiny
nebo aspoň plán Jerusaléma a chrámu. — 3. Nástěnnou mapu Palestiny a bi
blických zemí. — Některý obraz z církevních dějin. Pro vyšší školy navrhoval
ještě sbírku obrazů z umění (stavitelství).
Při každém takovém pojednání o pomůckách pocítí kde kdo vřelé přání,
aby tu byl takový ústav pomůcek, v němž by každý s katalogem v ruce na své
oči mohl různé pomůcky shlédnouti. Tak bylo několik katechetických kursů,
s nimiž byla spojena také výstava pomůcek a bylo patrno, že těšila se velikému
zájmu. Mnohý návštěvník žasl nad hojným počtem pomůcek, jež tu sneseny,
z nichž znal mnohé sotva dle jména a o některých ani zdání neměl & jen toho
litoval, že po čas kursu neměl času tolik, aby aspoň trochu důkladněji pomůcky
prohlédl. Tu snadno naskytá se myšlenka, jak dobře by bylo, kdyby byl po
ruce důkladný katalog všech pomůcek a snadno přístupná permanentní výstava
jich, kde by každý mohl shlédnouti a tak dle svého vkusu ty neb ony pomůcky
zavésti. Ve Vídni ovšem již dospěli k začátečnímu realísování této myšlenky.
Místnost pro katechetické museum byla darována od města a z příspěvků sbírkou
sehnaných počátek učiněn. Dočkáme se něčeho takového i v Praze? Myšlenka takové.
ovšem ve Spolku katechetů se vyskytla, ale od návrhu k uskutečnění je ještě
daleko. Zdá se nám, že neivhodněji dalo by se takové katechetické museum
spojiti s učilištěm, kde by mladí theologové již po čas studií se seznámili s pomůc
kami, jichž při budoucím vyučování náboženství mohou upotřebíti. Vzácnou pak
knihou pro katechety byl by katalog musejní, který by byl všeobecně rozšířen.
Světské pomůcky mají již tu a tam svá musea &v nich z pravidla někde v koutku
tísni se i náboženské pomůcky jako z milosti, což působí na nás dojmem de
primujícím, jako bychom názorných pomůcek nepotřebovali, anebo_neznali prak—
tické jejich ceny.
*) Doporučovalo by se, aby spolek je zakoupil do své knihovny.
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Neděle XVIII. po sv. Duchu.
FRANT. HRADSKÝ.

»Vidouce pak to zástupové
báli se a velebíli Boha..
_

Mat. 9, 8.

Zástupové, vidouce divy Spasitelovy. velebili Boha. Zcela právem. Neboť
úcta a chvála náleží tomu, co jest velebné, dobré a krásné. Bůh pak, jehož
Kristus Pán jest odleskem, jest nekonečně velebný, dobrý a krásný. Tu úctu
a ten podiv mu vzdáváme nejdokonaleji, když plnice věrně vůli jeho, mu slou—
Žíme. Sloužili Bohu jest vznešeno a spravedlivo.
Při zpívané liturgii slyšíváte slova »vere dignum etjustum est-. Jsou z prae—
face, po níž následuje sanctus s pozdvihováním.
l. Vpravdě vznešeno jest sloužiti Bohu. Vizte okamžik, v kterém kněz tak
říká anebo pěje. Co následuje? Veliký div, větší než stvoření světa, se připravuje
na oltáři. Vtělený Syn boží, v nebi oslavený, učiní se tajemně přítomným, aby
obětoval za nás Otci oběť nejvzácnější, sebe sama a aby lidu připravil nebeský
pokrm posvěcení a spásy. Div lásky, jaký jen božské srdce, je s to vymysliti
a všemohoucí prst provésti. Před tím zázrakem všech zázraků volá církev vzru
šeně vere dignum est, vpravdě vznešeno jest, velebití Boha a mu sloužiti. A činí
dobře? Zajisté. Naplniti se podívem před nesmírným činem lásky a oběti, kořiti
se mu, velebití jej, tot vznešené. To není: službou se ponižovati, to znamená.:
službou scbe ctíti & povznášeti.
Vidím vznešenou dámu v černých šatech prosili u dveří žalařních sanscu
lotta, jak říkali francouzským revolucionářům, aby směla navštívili syna, který
zítra snad půjde na guillotinu. Vidím, jak snáší jeho sprostotu, ach já vidím ji
před ním i klekati a ruku mu líbati. Zastiram oko, nemohu na zjev patřili, ale
tebe malko za to clím, neskonale ctím, nebo čin tvé heroické lásky je velebný.
A což pozdvihování, které praefacc nám oznamuje? Zdaliž není víc? Ke
komu se to snižuješ, Bože věčný?'_0, sloužiti takové lásce za to jest v pravdě
vznešeno.

Duchaplný muž řekl: Bohu sloužiti jest kralovati. Kralovati jest ovšem
vznešeno, ale jak máme slovům rozuměti? Odpovídám: kdo Bohu slouží, připo—
dobňuje se mu a má tudíž také účast na jeho královské velebnosti.
Malé přirovnání. Je kámen velebný? Není. Je vesmír velebnýř'Ano. A proč?
Poněvadž dálky světů, nesmirnost moře, sličnost nebe, jsou stopy tvůrce, umělce
velebného, nesmírného, božského. Jsou otisky jeho rukou; Tážeš-li se: a co
člověk? Jeho tělo, smysly, srdce, mozek, čivy jsou mistrná díla neskonalé mou
drosti. Jeho rozum a vůle jsou ještě víc. Duší už není stopou boží, ne skrze ní
je obrazem, podobenkou nejvyšší bytosti. Člověk je vznešenější, nežli vesmír,
nebo je Bohu podobnější. Ale to není vše. Ty dobrovolně zavrhuješ zlé a mi
luješ dobré, ty plníš vůli Páně, ty se pOSVěcuješ nadpřirozenou milostí, která. jest
odlesk boží v tvém nitru, ty tímto způsobem činíš myšlenky boží myšlenkami
svými, jeho vůli vůlí svou, jeho svatost svatosti svou, ty se s Bohem sjednocuješ,
že jsi jedno s ním a on s tebou, ty se mu zpodobuješ; aj, rci mi, co to září
z duše tvé? Není-liž to odlesk božské velebnosti, spravedlnosti, svatosti, dobroty.
milosrdenství, lásky a jiných vlastností jeho? Ano, září z ní. Dobrovolně jsi tak
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činil, ovšem s jeho pomocí; jest to tedy i tvá zásluha a chvála a čest. Táži se:
není to vznešené? Vpravdě Bohu sloužiti je kralovati t.j. míti účast na královské
důstojnosti boží.
Ale řekneš mi snad: Nejlépe jest, vůbec nikomu nesloužiti. Příteli, kdo ne
slouží Bohu, slouží modlám, tu ctižádosti, tu mamonu, nejčastěji modle svého
já; stane se sobcem. Právě byl v Praze návštěvou lordmayor londýnský. Co mu
dodávalo vážností, ano královské důstojnosti, které jsme se podivovali7 Jeho víra
a zbožnost, kterou projevoval a z které jeho ušlechtilé a.vznešené chování prýštilo.
2. Bohu sloužiti je také spravedlivo. »Dávejte co jest božího Bohu,-l řekl
Kristus. Máte za spravedlivé, aby dítky sloužily rodičům plníce vůlí jejich? Ano,
nebo jsou jejich. Máte za spravedlivé, aby dělník, učitel, úředník svědomitě plnil
své práce? Ano, nebo se k tomu zavázali. Odsuzujete hanebný čin revolucionáře
Bagrova, který vražednou rukou sáhl zločinné na nejdražší cizí statek lidský, na
život člověka a uloupil jej. Ano, odsuzujete jei jako nespravedlivý. Líbí se vám
slova zavražděného Stolypina, jenž smrtelně raněn pravil: »Řekněte carovi. že
jsem byl vždy hotov zemříti za něj a za blaho vlastiPc Líbí zajisté, nebo svědčí
o krásném vědomí povinnosti. I táži se: co máš ty, co by nebylo božího? Co
máš, dí apoštol, čeho jsi nepřijal? Bůh stvořil tělo lidské, Bůh udržuje tvůj život,
nebo bez jeho vůle nemůže nic trvati, Bůh tě vykoupil z věčného zahynutí krví
svého Syna. Bůh tě očistuje od hříchů, Bůh tě posvěcuje milostí, Bůh tě živí
přírodou, kterou pro tebe stvořil a obživí tě jednou na věky blažeností, kterou
ti připravuje. Věru, je-li na světě vůbec nějaká povinnost, již plniti spravedlnost
žádá, jest spravedlivo, abys Bohu sloužil, plně věrně jeho přikázání. —
Vere dignum et justum est, v pravdě jest vznešeno a spravedlivo sloužiti
Bohu.'M. d. Uvědomujte si tuto pravdu! Služte Bohu modlitbou, svěcením dne
božího, služte mu poslušnosti k rodičům a učitelům, služte mu pilností a bez
úhonnými mravy, služte mu podle přikázání božích a církevních plníce je věrně,
radostně, úsilovně. Důstojnost krásná, velebná důstojnost ozáří vaši bytost, a
sprave ilnost, která se stane základem vašeho života, zase na vás se osvědčí, až
Bůh dá vám na věčnosti korunu slávy. Amen.

Promluva na neděli XIX. po sv. Duchu.
Napsal FRANT. HRADSKÝ.

»Uzřel člověka, neoděného rouchem

svatebním..

Roucho svatební, o němž je řeč ve dnešním podobenství, znamená za prvé
skutečné roucho, které hostitel posílal pozvaným; za druhé spravedlnost starého
Zákona, kterou Židé měli míti, ale které nemajíce, zavržení byli; za třetí posvě
cující milost, bez které nelze hodně přistoupiti ke stolu Páně a konečně spra
vedlnost vůbec, která činí člověka Bohu milým. Tu spravedlnost má zajisté ten,
kdo slouží Bohu, plně věrně jeho vůli projevenou v přikázáních Božích a
církevních.
Při zpívané liturgii slyšíte, jak kněz před pozdvihováním zpívá v praefaci:
vere dignum et justum est, aequum et salutare. Aequum est — jest slušno; sa
lutare — jest spasitelno, starati se pilně o spravedlnost právě naznačenou t. j.
sloužiti Bohu.
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1. Jest slušno sloužiti Bohu. Slovo jest slušno lze bra'ti v témž významu,
jako »jest spravedlivo, jest svatou povinností.. Ale lze je vzíti také ve významu
mírnějším, asi ve smyslu: »jest šlechetné, charakterní.. V tom smyslu pravím:
sloužiti Bohu jest slušno.
Před nemnoha léty slavili jsme v Praze 9001etou památku založení praž
ského biskupství. Všichni s vděčností vzpomínali knížete Boleslava, který úsilovně
se staral o to, aby církev vČechách stala se na cizině neodvislou. Důležitý krok
k tomu cíli bylo založení biskupství v Praze, kterým by rozkvétající tehdáž říše
česká nabyla nového lesku. Všichni s pohnutím vzpomčli si také na bl. Miladu,
mladístvou dceru Boleslavovu, která vážila cestu do Říma k sv. Otci, aby plány
otcovy provedla. Potom vstoupila do řádu Benedíktinek a vycvičívši se v životě
řeholním, vrátila se do Prahy, kde u sv. Jiří bratr její, Boleslav II., Pobožný, jeden
z nejslavnějších a nejšťastnějších panovníků českých, vystavěl jí panenský klášter.
Těmito vzpomínkami na dobu, kdy česká země byla bez mála tak veliká, jako
za Karla, otce vlasti, rozehřívala se srdce vlastenců a katolíků. Tu dali nekatolíci
a odvíslí na nich vlažní katolíci povel: nesúčastnit se slavnosti! Nastala bezmezné.
agitace! To uslyšel Palacký. Hanbil se za jednaní svých souvěrců a katolických
liberálů a pravil k Lad. Riegrovi: sluší se, abychom proti tomu nešlechetnému
jednání vystoupili. A Palacký, ač protestant, súčastnil se s Drem Riegrem pouti
na Hradčany k sv. Vítu. Spisy Palackého budou dávno tlíti v knihovnách, ale
tento jeho charakterní čin bude v památce národa ještě žití. Nemusel jíti, nebyla
to jeho povinnost. Ale šel. Řekl si: šlechetnému muži, znalci slávy české země
za Boleslavů, vlastenci se sluší teď nějaký projev, a šel.
Jiný příklad. Ve Francii je církev pronásledována. Nenasytné srdce sobecké
vzalo jí všechen majetek, kláštery její zničeny,'náboženství vydáno v pospas ne
věrcům. Nepřátelé -církve jasali: je konec s ni. A divná věc se stala. Mnohé
prázdné kostely začaly se plniti, svátosti s horlivostí přijímati — často i tisíc
mužů přistoupilo najednou ke stolu Páně — čtvrti pařížské, které léta byly bez
kostelů, pokrývati se kaplemi a což nejvíce podivné jest, četní spisovatelé, umělci
a vědci, slavení Evropou, psáti katolicky a div divoucí — také po katolicku
žíti. Co jest příčinou takových zjevůP Mužové šlechetní vidouce, jak pravda,
spravedlnost, ctnost jsou nohama šlapány a bezbožnost a nespravedlnost vítězí,
pocítili v duši své hlas, řkouci: jest slušno, abychom vystoupili na obranu Boha
a vlasti.

.

Vezměte síz toho poučení! Uvidíte snad někdy druhy, ani svaté věci lehko
myslně konají, služby Boží zanedbávají, své povinnosti ledabyle odbývají, rodiče
a učitele podvádějí a jiné zlé věci tropí. I na vás dolehne snad pokušení, vzbu
zené špatným příkladem. Vy však je odbudte, řkouce: právě teď vzdám Bohu
čest a zůstanu věren. Jestliže, kdy je nyní slušno pro mne. abych Bohu věrně
sloužil, když od jiných je urážen. To bude šlechetné od vás. Bohu dáte zadost
učinění, bližním krásný příklad, sobě zjednáte čest ušlechtilého charakteru.
2. Bohu sloužiti jest spasítelno. »Svět pomíjí a žádost jeho,- dí sv. Duch,
»ale kdo činí vůli Boží, zůstává na věky: (I. Jan 2, 17.). »Chccš-li vejíti do-ži
vota (věčného), ostříhej přikázání,:

pravil Spasitel k mládenci (Mat. 19, 17). A ne—

sčetněkra'te opakuje různými způsoby, že ten má. lásku k němu a Otci, kdo chodí
v přikázáních (II. Jan 6 a 7); takového nazývá svým bratrem, sestrou a matkou
(Mar. 3, 35), takovému slibuje nebeskou oslavu (Jan 14). Služte tedy Bohu,
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abyste spasili svou duši! Bůh vám jí dal, ne abysteji hříchy kazili, nýbrž ctno
stmi zvelebovali a na konec přivedli do ráje k nejvyšší její dokonalosti. Na zemi
žije člověk sotva sto let, na věčnosti tisíce a milliony století, věčně. Zdravý rozum,
láska k sobě, přikázání Boží, zákon pokroku, touha po blaženosti v srdci dří
mající, vše ti káže: zachraň duši svou od zkázy. spas ji, přiveď ji k věčné do
konalosti, slávě a štěstí! To se jistěstane, když budeš Bohu věrně sloužiti, plně
jeho přikázání.
A co přivádí duši tvou do hříchu a zkázy? Když_ přikázání Boží neplníš,
je přestupuješ.
Proto volám k tobě: plň vůli Boží, to jest spravedlivo! Nic jiného tě nespasí
Nespasí tebe přednosti tělesné, nespasí tebe učenost, nespasí vznešená hodnost, 'ne
spasí úcta celého světa. ale služba Boží tě spasí -— a všecko ostatní tisicero
násobně ti přidá. »Hledejte nejprve království Božího a ostatní bude vám při
dáno,c dí Spasitel.

Napoleon konal přehlídku vojska. Nebylo vojína v jeho gardě, který by se
byl nevyznamenal a neměl na prsou čestných odznaků hrdinství. Bystré oko cí
sařovo se zalíbením prohlíží statné postavy. Než hle, tam stojí vojín bez ozdob.
A je to vojín, jehož zevnějšek svědčí, že není nováčkem v poli. Napoleon kyne.
Vojín předstoupí. Sloužíš? Patnáct let. V Italii? Byl. V Egyptě? Byl. U Jeny?
Byl. U Slavkova? Byl. Raněn? Mnohokráte. Čestnou legii, pravil Bonaparte ke
generálu pluku. Týž den zdobilo prsa vojínova, který nikdy se nechvále, nýbrž
jen tiše povinnost svou konajc, ušel pozornosti představených, nejčestnější zna
mení chrabrosti. Snad někdy bývalo mu líto, že sám jediný je zneuznán, nyní
měl vyznamenání, po němž ivysocí důstojníci marně dychtili.
Konejte vůli Boží! Služte Pánu nejvyššímu věrně! Jest to slušno & spa
sitelno. I my podrobeni budeme veliké přehlídce na věčném soudu. Všemohou
címu Bohu nic neujde. Dojdeme odměny i za skrytou myšlenku dobrou. Dejž
Pán, abychom zařaděni byli potom do čestné legie vítězných pluků nebeských!
Amen.

Promluva na neděli XX. po sv. Duchu.
FRANT. PRAŽÁK.
aNeuzříte-li divů :: zázraků, neuŽŠí-ŠteJ

Letošní česká pout do Lurd budila všude velikou pozornost také proto, že
se ji súčastnil ndp. kardinál a arcibiskup pražský. Při slavnostním průvodu kje
skyni stalo se několik zázračných uzdravení, která naplnila svědky jich nesmírnou
radostí. Kde je náboženství, ve kterém by se dělo něco podobného? Proto byly
divy účastníkům poutí veřejným důkazem, že jen katolická víra jest pravá a
neomylná a nezíalšovaná víra Pána Ježíše, Panny Marie, sv. apoštolů, všech
svatých.
Ze slov Páně: »neuzříte-li divů a zázraků, neuvěříte-, plyne, že zázraky
jsou skutečně zevními znameními, kterými Bůh potvrzuje pravost sv. víry: Pro
mluvme tedy o zázraku!
Co je zázrak? Latinsky nazývá se zázrak miraculum t. j. zjev, který budí
podiv. A proč budí podiv? Poněvadž se neděje podle zákonů. kterými příroda je
řízena a spravována. Když Pán Ježíš utišil bouři na moři, divili se apoštolové,
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řkouce: »Kdo jest ten, že ho vítr i moře poslouchajířu Když způsobil veliké
zahrnutí ryb, sv. Petr klekl v úžasu před ním. řka: »Odstup ode mne, Pane,
neb jsem člověk hříšný.: Co si myslili, apoštolové, vidouce ty divy? Rekli si:
to nestalo & nemohlo se státi přirozeně podle zákonů přírody, tu zasáhla moc
vyšší, moc božská. Zázrak může učiniti skutečně toliko Bůh.
Sv. Augustin pěkně vykládá o zázraku v knize, nazvané »O městě Božím-,
kterou i Čelakovský přeložil do češtiny. Praví tam asi toto: Na světě dějí se po
divuhodné věci. Položíš zrnko do země, a hle, zrnko klíčí, roste, stává se klasem
a dává na sto nových zrnek. Takové věci nemůže učiniti ani člověk ani anděl.
Lidský rozum nedovede toho divu ani pochopiti ani vyložiti; nanejvýš dovede
jej popsati. A přece' ta podivuhodná díla přírody nejmenujeme zázraky. Proč?
Poněvadž se dějí ukryty zrakům našim a podle zákonů v přírodě uložených.
Zázrak jest tedy zjev neobvyklý, jejž smysly postřehujeme a o němž, po
něvadž se neděje podle zákonů přírodních, víme, že ani člověk ani anděl ho ne
mohl učiniti. Proč jej může učiniti toliko Bůh? Poněvadž on dal přírodě zákony,
jimiž se řídí a říditi musí. Proto jen on může do nich neobvyklým způsobem
zasáhnouti. Když král dá zákon, nemůže nikdo, leč on učiniti z něho v některém
případě výjimku. Svrchovaným pánem přírody jest toliko on.
Řeknete: ale i lidé konají někdy zázraky! Sv. Petr vzkřísil zbožnou a do
bročinnou Tabithu a uzdravil chromého od narození. A není Panna Maria, která
v Lurdech tolik a takové divy koná. také člověkem? Odpovídám: když člověk
činí zázraky, nedělá jich ze své moci' nýbrž jako nástroj Všemohoucího Boha.
Buď je činí Bůh na přímluvu člověka sám, nebo skrze něho. Proto sv. Petr řekl

k chromému: »Ve jménu Ježíše nazaretského vstaňh Také 'Pán Ježíš nekonal
zázraků ze své lidské moci, nýbrž z moci Boží. Jako člověk byl též jen ne'.
strojem nebo vykonavatelem vyšší vůle, vůle Všemohoucího Boha. který spojen
byl s jeho lidskou přirozeností.
.
_ Zázrak je tedy zjev, který smysly postřehujeme a který, poněvadž se ne
děje podle zákonů přírodních, má za původce Boha; věc n. př. milostný obraz,
voda, člověk. anděl. skrze něž Bůh zázrak vykonal nebo jichž k němu užil, jsou
nástroji všemohoucí jeho ruky.
Někdýslyšíte otázku: je zázrak možný? Otázka nesmyslná! Co byste řekli
tomu, který by se vás tázal: je možno jezditi parou, svítit elektřinou, létati vzdu
chem? Odpověděli byste: Jak se můžeš tak ptáti! Což jsi nejel nikdy po dráze,
neviděl elektrické lampy, nečetl, jak některý aviatik spadl a zlámal vaz? Co se
děje, to je přece možné. Proto také otázka, je-li zázrak možný, je nesmyslná..
Celý svět je veliký zázrak, příroda je plna zázraků nám skrytých, sv. Písmo vy
pravuje nám zevrubně o zázracích Pána Ježíše, dějiny mučedníků jsou dějiny
nadpřirozených událostí; právě dějí se v Lurdech, dějí se rok co rok přemnohé
divy před zraky tisíců. Ovšem, kdyby nikdy a nikde zázrak se nebyl stal, kdy
bychom ze zkušenosti o něm nevěděli, tu by ovšem ona otázka měla smysl.
Jako lidé před sto lety uvažovali, možno-li jeti parou nebo létali vzduchem, po
něvadž tehdáž nebylo ještě ani železnic ani létadel, tak by uvažovali, možno-li,
aby Bůh učinil zázrak. Ale nyní, když jsou tisíckráte zjištěným skutkem, nebo
jak se říká faktem, nyní nelze pochybovati, jsou-li možny anebo ne.
Jaký význam má zázrak? Spasitel jej naznačuje, řka: neuzříte-li divů a zá
zraků, neuvěříte. Bůh chtěje, aby v pohanských dobách za hrozně těžkých okol
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ností křesťanství rychle še šířilo, pomáhal divy. Tu Stáli zástupoiré kolem hra
nice. Již vystupuje z ní dým, již hoří, již šlehají plamenné jazyky kolem kře
sťana ke kolu přivázaného & hlasitě Bohu prozpěvujícího. Tu spadne na hranici
náhlý déšť, nebo oheň propálí pouta, ale pak utvoří nad odsouzeným ochrannou
kapličku. Co se děje? Veliký jest Bůh křesťanů, volají přítomní a mnozí stávají
se křesťany. V Lurdech při uvedené pouti nesli v průvodě při hlavním procesí
na nosítkách ženu se skřivenými údy. Náhle vstala, odhodila berly a postavila
se zdráva na nohy. Veliká jest matka Boží, P. Maria, propuká uzdravená i lid,
čest a chvála jejímu milosrdenství. Pravý zázrak jest znamením Božím, jest veliké
slovo, které Bůh z věčnosti mluvi 'k lidu, neméně významné nežli blesky a hrom,
které otřásaly kdysi horou Sinai.
Každý zázrak dí: Je Bůh, pán nebe a země. Poručí bouři, a utiši se, po
ručí ohni, &.nepálí, poručí duši, a vrací se zpět do těla. A co pravi mimo to na
př. divy lurdské? Praví: úcta P. Marie jest oprávněna, bohumilá. Co pravi divy,
jež koná člověk jménem Božím? Praví: tomuto člověku dáváme svědectví, že
jest od Boha. Arius, Mohamed, Hus, Luther nečinili divů, nebyli od Boha po
věřeni; byli falešnými proroky; apoštolové své božské poslání dosvědčovali zá.
zraky. Kristus činil divy na důkaz, že je Synem Božím a proto jim jest, nebo
nepravdy Bůh divy nestvrzuje.
»Neuzříte-li divů a zázraků, neuvěřiteu pravil Spasitel. Ve slovech je ukryta
výtka: ó vy, malověrní. My té výtky nechceme si zasloužiti. My k víře sice divů
již nepotřebujeme, ale radovati se chceme z nich, když Bůh uzná za vhodné je
učiniti. Radovati z jeho božské moci a velebnosti, radovati z jeho milosrdenství,
které v divech se“ ukazuje, radovati z oslavy P. Marie a svatých, které se jim
divy dostává, radovati ze svědectví, které P. Ježíš zázraky dával církvi katolické,
radovati z dobrodiní, která našim bližním se jimi stávají. Veliký jest Bůh ve
svých dílech. Jak v'eliký jest teprve v sobě! ó, Pane, přidej ke svým divům
ještě jeden: ač má duše lásky tvé nehodna, miluj ji a oblaž jednou v království
své slávy. Amen.
'

Návrh na. úpravu katechismu.
Z komise katechismové.
FRANT. SUCHOMEL, roíerent.

(Pokračování)

0 svatém přijímáni.
V nejsvětější svátosti oltářní přijímáme tělo a krev Ježíše Krista a to na—
zýváme svaté přijímání.
Pán Ježíš řekl: 1. „Kdo jí mé tělo & pije mou krev ve mně přebývá & já v něm.“ (Jan 6. 57.)
2. „Kdo jí mé tělo & pije mou krev, má život věčný; a já ho vzkřísím v den

'nojposlednějši.'

(Jan 6, BB.)

Svaté přijímáni: l. spojuje nás s Kristem,
2. očisťuje nás od hříchů všedních a chrání před hříchy
smrtelnými,
3. zajištuje nám slavné z mrtvých vstání a život věčně bla
žený.
Na těch, kteří jdou k svatému přijímáni se žádá:
1. aby byli bez těžkého hříchu,

nosníkxtv.
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2. aby' vroucí modlitbou se připravili a po Pánu Ježíši toužili,
3. aby před svatým přijímáním lačni byli.
Těžce nemocným uděluje se nejsvětější svátost oltařní, i když nejsou tační.
Při svatém přijímaní máme :
I. když kněz svatou hostii ukazuje, v prsa se bíti a zbožně říkatí: „Pane nejsem hoden, abys
vešel pod střechu mou, ale řekni jen slovo a uzdravena bude dušc má.'

2. když nám kněz svatou hostij podává, znamením svatého kříže se poznamenati zasvatou hostii
uctivě přijati;
3. když jsme svatou hostii přijali, v prsa se bíti a říkali: »Bože bud milostiv mne hříšnému.<
Nejsvětější svátost oltářní nesmíme v ústech zdržovali ani jí žvýkati.
Jestliže by svata' hostie v ústech uvázla máme si jazykem (na prstem) pomoei.
Po svatém přijímání máme nějakou dobu vytrvati ve zbožných modlitbách
.
budcizincem ustolu Páně , píistupuj k němu hodně často a žij tak, abys každého
dne nejsvětější svátostb přijati mo
ohl'

O svátosti pokání.
Ustanovení.

0 ustanovení svátosti pokání. 94.

Ježíš Kristus ustanovil svátost pokání po svém zmrtvých vstání; zjevil se
apoštolům a řekl jim: »Kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se jim a kterýmž
zadržíte, zadržány jsou.c
Moc odpouštěti hříchy přešla od apoštolů na biskupy a kněze.

Viditelné znamení. Kněz odpouští hříchy takto: činí nad kajícím hříšníkem
kříž a říká při tom: »Rozhřešuji tě od hříchů tvých vejménu Otce ] Syna ) Ducha
svatého.<
Neviditelná milost. Ve svátosti pokání odpouštějí se hříchy po křtu svatém
spáchané a uděluje se zvláštní milost k bohumilému životu.
Ve svátosti pokání promíjejí se také věčné a čátečně též časné tresty za hříchy.
Podobenství o mamotratném synu. 52.

Na kajícníku se žádá:
1. aby své svědomí zpytoval,
2. aby svých hříchů upřímně litoval,
3. aby si umíníl, že se polepší,
4. aby se z hříchů vyzpovídat,
5. aby za hříchy dosti učinil.
1.' Svědomí zpytuje, kdo přemýšlí, kterých hříchů se dopustil.
Dříve než začneme svědomí zpytovati, máme se modlití k Duchu svatému:
.Přiiď, Duše svatý a- pomoz mi, abychvhříchy své náležitě poznal, srdečně iich
litoval, upřímně se z nich wzpo'vídal :; opravdově se polepšil.:
Při zpytování svědomí máme se tázati, čím jsme se prohřešíli proti jednotlivým
přikázáním Božím a církevním.
Při každém těžkém hříchu máme si vzpomenouti, kolikrát jsme se ho do
pustili.

'

Vzpomínejme také, kterého hříchu jsme se dopouštěli nejčastěji.
Po zpytova'ní svědomí vzbuzujme lítost nad hříchy svými.
2. 0 kající hříšníci Magdaleně 27.

Lítost má, koho v srdci opravdu bolí, že hřešil.
Máme svých hříchů litovatí proto, že jsme pro ně spravedlivého trestu
zasloužili; máme iich litovatí proto, že jsme jimi Boha, svého nejlepšího Otce
hněvali.
Lítost jest nejpotřebnější při svátosti pokání.
a. 0 Zacheovi 64.
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S lítostí musí býti spojen opravdový

Ročník XVI

úmysl (opravdovépředsevzetí.)

Opravdový úmysl má:
1. kdo chce varovati se každého těžkého hříchu a všeho co ke hříchu
svádh
2. kdo chce škodu—hříchem způsobenou

napraviti.

Lítost a opravdové předsevzetí můžeme takto vzbudili: Bože můj! Všechsvých
hříchů srdečně lituji, protože jsem pro ně spravedlivého trestu zasloužil. Lituji
jich proto, že jsem tebe, svého nejlepšího Otce hněual. Činím opravdové předsevzetí
s milostí tvou se polepšíti a již nehřešiti.
_4.)Zpovídati se jest vyznávati knězi své hříchy.
Máme se zpovídati alespoň ze všech svých těžkých hříchů a při tom udati
počet kolikrát jsme se každého dopustili.
Prospívá zpovídati se i z hříchů všedních.

Máme se zpovídati tak, jak jsme si při zpytování svědomí vzpomněli; ne
smíme nic zamlčovati & nic omlouvati.
Nesmíme se ani báli ani styděti z některého těžkého hříchu se zpovídati;
nebot taková zpověď byla by neplatna a, hříšna.
Kdo by nerad na některý těžký hřích při svaté zpovědi zapomněl, zpověď
jeho je platna a dobrá; 2 hříchu zapomenutého musí však vyznati se při nej
bližší svaté zpovědi.
Svatá zpověď vykonává se takto:
]. Kajícník poklekne vc zpovědnici, poznamenáse svatým křížem a říká: »Zpouídám

se Bohu ušeuědoueímu :: vám, otče duchovní, na místě Božím, že
jsem

od . . . (tu udá čas, kdy posledně se zpovídal) těchto hříchů se da

pustil..
2. Vyznáva' své hříchy.

3. \'zbuzuje lítost a opravdový úmysl.
4. Přijímá. naučení, pokání & kněžské rozhřešení.

5. Za hříchy, z kterých jsme se zpovídali, máme dostiučiniti.
Za své hříchy dostíčíníme:
1. konáme-li skutky, které nám kněz ve svaté zpovědi uložil,
2. konáme-li dobrovolně ještě. jiné kající skutky.
Takovými kajícími skutky jsou: modlitba, půst a almužnu.

O odpustcíeh.
Časné tresty za hříchy již odpuštěné promíjí nám církev odpustky.
Odpustky jsou plnomocné a neplnomocné.
V'odpustcích plnomocných promíjejí se všechny časné tresty zahříchy.
Plnomocné odpustky uděluje církev na př. 0 hodech Božích, na svátek nejsvětějšího jména Ježiš,
na svátek Jména Panny Marie, v hodinu smrti.

V neplnomocných odpustcích promíjí se jen část časných trestů za hříchy.
Neplnomocné odpustky udělují se na př.: při zbožném křesťanském pozdravení.
znamená:-lí se svatým křížem, při některých modlitbách.

při uctivém

Kdo chce získati odpustky, musí:
]. míti milost posvěcující,
2. přikázané podmínky vyplniti.
Získaných odpustků smíme někdy zříci se ve prospěch duší v očistci.
Naučení. Zpovídej se často a vždy tak, jako by to byla zpověcl twi poslední! Snaž se, abys
co nejvíce odpustků získal pro sebe i pro zemřelé. Při ranní modlitbě vzbud tež úmysl, získati všechny
odpustky, které toho dne získati můžeš.
(Pokračování.)
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Ještě několik glossvk loňské výstavě katechetické
v' C. Budějovicích.
z péra FRT. DVOŘÁKA, kateclt. měšť. šk. v Kardašově Řečici.

Katechesí máme slušnou řadu, ale příručky'pro katechety vyučující děje
pisu, sbírky obrazů historických kromě dvou (Cyrill a Methoděj, korunovace
Karla IV.) nemáme. Upozorňuji v dalším na dilo Uměl. besedy za 10 K a na
obrázky Em. Dítěte.
Prohlédl jsem sbírky diapositivů do skioptikome a byl jsem radostně pře
kvapen množstvím diapositivů illustrujících církevní dějepis (viz seznam zRaší.
nova knihkupectví). Píši na jiném místě o církevní apologií pomocí skioptikonu.
Aby byl přehled obrazů již hotových, bylo by radno, aby se všichni katecheté,
kněží a katoličtí laikové přihlásili v redakci Věstníku katechetského, zda by byli
ochotni své diapositivy půjčití? Které? Zda by konali sami přednášku, nebo na
psanou na určitý čas půjčili a zač? _Seznam diaposití'vů kna'boženství byl by již
dosti bohatý a při zájmu kněžstva ještě se bude doplňovali. Jest vhodná pří
ležitost při exerciciích kněžských ukázati shromážděnému kněžstvu řadu obrazů
z katakomb od dp. Tatzauera, nebo provésti přítomné museem a galeriemi Vati
kánskými. U vdp. Redemptoristů v Č. Budějovicích lze lehko v sále s elektrickým
osvětlením na vedení elektr. připnout stroj skioptikonu. V semináři českobudějo;
uiokém &.i jinde zavádí se elektr. světlo, všude lze ukázati kněžstvu velikou mi
nulost církve a mnohý zatouží tuto apologií církve přednésti i své osadě. Jedna
hodina 0 exercitiích věnovaná takovému duševnímu občerstvení a poučení přinese
duchovenstvu a „ „:'„žf : .'... * L ..... .. dále celé církvi mnohonásobný
užitek. Vdp. rektoráty ochotně vše v čas opatří a oč je jménem kněžstva tuto
žádáme, nám laskavě zařídí. Slavný cestovatel Vráž v jedné přednášce v Jindř.
Hradci, chválil záslužnou činnost katolických missionářů v Asii, Africe, na ostro
vech e vytýkal zároveň rušivou činnost Španělů v Jukatanu před věky jako ny
nější pohodlnost pastorů, na missii dobře placených a v komfortu žijících. Vráž
imponuje, chvála katolických missionářů, uznání zásluh církve z úst Vrázových
působí více mezi lidem nežli nejlepší definice církve z učebnic. Živé slovo Vrá
zovo jsouc doprovázeno světelnými obrazy získá, vtiskne se do duší, cele před
náškou zaujatých, dojmem nesmazatelným. Žádná kniha nepoučí tak o krásách '
přírodních v krajinách tropických, v krajích arktických, cestovatel je viděl, na dů
kaz svých vypravování má světelně obrazy, vyučuje jimi posluchače, vede s se
bou obecenstvo do hlubin mořských zahrad i do říše vzdušné pod širým nebem.
Podobně vdpp. P. Suojsík. P. Jonák, Karták, Dr. Nevěřil, provázejí své cesto
pisy světelnými obrazy, dp. Tatzauer ukázal Pražanům památky církevní v kata
kombách. — Slavné obrazárny, sbírky Vatikánské, musea papežská, poklady Lo
retánský, Mariacellský, SvatoVítský, zůstávají uzavřeny, neznámý většině katolíků.
Vypravujte sebe více o sbírkách těch, popisujte umělecké slohy chrámů, jsou
všecka slova ein leerer Wahn, otevřete proto přednáškové síně gymnasii a reálek,
ukažte skioptikon školám měšťanským, konejte přednášky dospělým, užitek ukáže
se záhy. Kdo jde missionáře poslechnout, nezdál by se pokrokovým, avšak bude
s hrdostí vypravovat, viděl-li slavnost blahořečení nebo svatořečení sv. Klementa
Hoíbauera. — Světelný obraz nahradí živými barvami a slovy přednášejícího po
sluchačům skutečnost.
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Pouhý obrázek dómu Milánského v dějepise upoutá těkavé oko dětské, líbí
se: obrázek týž ve stereoskopu budí podiv; před _týmž obrazem barevným v re
í'lektoskopu stojí jednotlivec; dá-li jej promítat skioptikonem stojí sta a sta
lidí pod mocným dojmem s němou úctou ke čtyrem tisícům soch svatých, zdo
bících chrám Milánský, toto malé nebe na zemi jinak by si většina lidí nepřed
stavila. V dómu Milánském vidíme velikou minulost církve, silnou přítomnost
ibudoucnost.
Dóm Milánský, kterým dovedla církev zvěčnit mohutné zjevy
-—sv. Ambrože, sv. Karla Borom. — z mysli nevymizí, posilní sebevědomí kato
líků. utvrdí lásku k víře.

Zjevení, uzdravení, velikolepé průvody, nadšení náboženské 'a Lurdech —
jen málo Čechům jest dopřáno viděti na místě dějiště samého — barevným ob
razem na skle zachycené momenty mohou se však bezpočtukráte opakovati'před
užaslým obecenstvem, doprovází-li obrazy živá víra přednášejícího. Zkuste to jed
notlivci a účinky přednášky podobné s doprovodem zrcadla a zvětšovací čočky
srovnejte s účinky nejlepšího kázání a přiznáte výhody skioptikonu; vynálezů
použila církev v minulosti, a použije jich i k veliké budoucnosti. Účastníci prv
ního kursu katechetického ve Vídni r. 1905 dosud vzpomínají na prof. z Uher
ského Hradiště Dra. Nevěřila, jenž uspořádal skvostné představení všem školám,
podal návod, zač se pořídí přístroj acetylenový, (kde jest v městě proud elek
trický, koupí se pouze přístroj promítací),') a jak se pořizují diapositívy. Mimo
jmenovaný závod učitelského knihkupectví Rašínova, má sklad diapositivů ňrma'
Hájkové \: Olomouci, spolek Skíoptíkon ve Vídni, četní jednotlivci-kněží a kato
ličtí laikové, v cizině jmenovitě firma Eduard Liesegang v Důsseldorfé má na př.
cyklus biblických obrazů dle Doréa, život Ježíše Krista od Hofmanna a cyklus
obrazů z Palestiny. Za půjčení obrazů cyklu 100 na 14 dní platí se u Rašína
6 K. — Pro zmenšení výloh cestovníchdoporučuje se dohoda mezi sousedním.
většími městy, jako jsou: Soběslav, Veselí n. L., Kardaš. Řečice, Deštná a Jindř.
Hradec. Než se přednáška oznámí a určí, vyjedná se mezi sousedy, kdy kteří by
si přáli přednášky. — Jindy ukažme místo krásných forem děl sochařů, malířů.
moudrost Boží v přírodě. Na venkově snad nikdo neviděl mikroskopický pohled
na klíčení a vzrůst semene, stavbu stébla, účelnost listu, klasu atd. -- Před
nášející ovládej látku jako prof. Bauše, přednášky lze si též vypůjčit. Slovo do
mácího přednášeče nemívá té zajímavosti jako slova osoby, známé dosud jen
z reklamy.

(Dokončení.)

Řeč nad hrobem žačky.
Promluvil na hřbitově v Bělči JOSEF TICHOVSKÝ, k. a. vikář.

Sešli jste se, byste vzdali posledni službu této v Pánu zesnulé. Vy, dítky
své spolužačce, vy, rodiče svému miláčkovi, vy ostatní, své známé. Poslední
službu prokázali jí rodiče, zatlačivše jí oči, ne na vždycky ovšem, neboť jako
o dceři Jairově řekl Kristus Pán: »Neumřela dívka, ale spí,: tak itato dívka dle
slov věčné Pravdy nezemřela, ale spí a probudí se jednou dle slov Kristových,
který řekl: »Všichni, kteří v hrobích jsou, uslyší hlas Syna Božího a půjdou,
kteří dobře činili, na vzkříšení života a kteří zle činili, na vzkříšení soudu.
") Lehrmittelccntrale ve Vídni [)(/3. Uníversitíítsstr. 8, pošle na požádání cenník.
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Jak potěšitelná je naše sv. viral Nemusíme tedy nad hrobem příliš hoře
kovati. Shledáme se. A to vše nám připomínají i útěchyplné obřady církve sv.
Dali iste dívku do rakve. Skrovný to příbytek pro každého. Iten, který se s ničím
na světě spokojiti nedovedl, naposled musí býti spokojen s těmi 6 stěnami rakve
Do té však jen tělesná schránka uložena, ale duch—již zalétl do výšin nadhvězd
ných. 'Uloženo jest člověku zemříti, a pak bude soud,: hlásá ném písmo sv.
Na tom soudě jako ve žních, když kosa smrti skosila mladý život, pšenice bude
shromážděna do stodoly nebeské. Rubáš na těle zesnulé připomíná nám roucho
milosti Boží, obdržené na křtu svatém, jež si zajisté nevinná dívka hleděla za
chovati k hostině nebeské neporušené, pamatujíc slov Kristových: »Blahoslavení
čistého srdce, nebot oni Boha viděti budou.c Vykropila pak církev rakev vodou
svěcenou, přejíc si očištění i těch nejmenších skvrn zesnulé, a zapěla po cestě
lkající žalm 50., nad nějž neznám dojemnější prosby na odpuštění hříchů: »Smiluj
se nade mnou, Bože, podle "velikého milosrdenství svéholc

Se žalným zpěvem smísil se smutný hlas zvonů, v nichž jakobych slyšel
hlas nebes a prosbu dívky 0 modlitbu. Ten hlas mne též upomíná. na onu hlá
snici, která zavzní v den poslední a buditi bude mrtvé k věčnému shledání v ří
ších záhrobních.
Doufám, že .v Pánu zesnulá, jakožto vzorná žákyně, že dobře činila, půjde
na vzkříšení života, v radost věčnou; ale poněvadž i to nevinné dítě, jako šat
třebas celý rok zavřený ve skříni popráší se, iono popra'ší se denním obcováním
ve světě hříchuplném prachem všednosti; jest třeba očistění toho prachu obětí
nejsvětější. Beránka bez poskrny, Ježíše Krista, proto při mši sv. obětujeme za
duši její na usmířenía otevření brány věčné. »Pro zásluhy Ježíše Krista nevcházei
v soud, Pane, se služebníci onou, poněvadž před Tebou nebude shledán spra
vedliv nižádný živý,: modlí se pak kněz u rakve po mši sv., načež zpěváci zapějí
sbor: »Zbav mne, Bože, věčné smrtílc Jak dojemné!
A až teď sypati budete hlínu na rakev do hrobu spuštěnou, zda vám to
nepřipomene slova pronešená Bohem v ráji, připomínané. nám na středu pope
leční: »Člověče pomni, že prach jsi & v prach se navrátíšlc
Hrob — konec života vezdejšího — začátek věčného — zda nám nehlásá:
»Co jest platno člověku, byt celý svět získal a na duši své škodu trpělP- »Sklá—
dejte si poklady v nebesích! Hledejte nejprve království Božíh Hledala v Pánu
zesnulá království Boží v životě, přijala šťastně před smrti z rukou mých Tělo
Páně se srdcem kajícím, v posledním pomazání očištěny s jejich očí, uších,
tváří, ústech, rukou, nohou spáchané hříchy, doufáme, že Kristus Pán vyplní své
zaslíbení na ní: »Kdo jí mé Tělo, pije mou krev, má život věčný.
.lest její život i pro nás dospělé příkladem píle a zbožnosti, neb Pán Ježíš
pravil: >Nebudete-li jako maličká pacholata, nevejdete do království nebeského.c
Choďme, dr. v Kr., s touhou ke Kristu na mši sv. v životě rádi, horlivě a bez
nucení — a bude šťastné též naše s ní jednou shledání. Doufám pevně, že jako
zde Bohu ráda sloužila, že i tam Bůh horlivou služebníci rád vezme do Služby

' ' oooooooo
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Z praxe a různé.
Po vydání dekretu »Quam sin
gulari- dosavadni situace je ta : Nejvíce
jím byly dotčeny Francie a Severoněmecko.
Tam totiž první svaté přijímání bylo jako
úhelným kamenem a slavnostním závěrem
veškerého vyučování náboženského.

Ve Francii dosud neradi by upustili
od toho zvyku, 'jak viděti z jednomyslného
usnesení 16 jihotrancouzských ordinariátů,
jež dosavadní slavnostní přijímání na konci
vyučování náboženského (věk 12—14 let)
chtí míti zachováno. Jakousi koncesi činí

přijímání, nýbrž naopak se doporučuje. Třetí
školní rok pokládá se tu za nejzazší hranici
a to “ještě prozatím, vyšší věk se nepřipouští
(Vídeň). Při tom mnichovský dr. Góltlei
pochybuje, že by v té příčině diecése z Ně
mecka dostihly diecésí rakouských. Netřeba
uváděti, že zvláště“ v Rakousku se plnou
parou pracuje o upravení půdy pro nové
poměry přepracováním učebnic, osnov a j.

Spolek katechetů v království če
ském konal dne 20. září výborovou,

pak

členskou schůzí, které súčastnil se veliký
papežskému dekretu v tom, že připouštějí, počet členů pražských i venkovských. Po
aby dovolovalo se první svaté přijímání po schválení minulého protokolu přijato, aby
rozumu dekretu v 7. roce, ale bylo rázu
oznámení o úmrtí člena spolku a vyzvání
privátního i tehdy, kdyby “větší počet dětí o persolucí mše sv. za něho tištěna byla od
přistupoval po prvh ke sv. přijímání, ono případu k případu. — K. a. konsistoř vy
však pozdější společné a slavnostní přijí bízí, aby spolek oznámil jména 2 členů z
máni by zůstalo. Je to psychologické? Jistě arcidiecése do ankety o úpravě osnovy ná
ono první sv. přijímání bude tímto obvyk
boženské : vypracovanými návrhy. Zvolená
lým a slavnostním zastíněno. Podobně sji—
permanentní komise a do ní: pp. Dvořák,
stou výjimkou (arcidiec. kolínská) řeší de Suchomel, Pešek, Čurda, Provazník, Mareš,
kret Seueroněmecko. Celá věc byla by tam Strnad, Benda; další spolupracovníci i pí
asi v tom_ stadiu, jak byla sjednána ve semné návrhy jsou velevítanými. Komise
Fuldě na shromáždění severoněmeckého epi
zvolí ze svého středu pak jmenované 2 pra
skopátu. I tu má se zachovati církevní covníky. Plzeňský kroužek súčastní se práce
slavnost společného sv. přijímání a včas svým elaborátem. —
teny a vyřízeny
nější přijímání, jak mu chce dekret, má býti všecky přípisy, zejména přípis kolegy .li
rázu privátního. Toto ma' býti výjimkou a ráska. — Po té jednáno bylo pod do—
při malém počtu dětí, ono však pravidlem
jmem čerstvých zpráv ze sněmovny o
a skutečným přijímáním pro většinu dětí. tom. kolik z našich petic pojato do ná
Při tom rndí episkopát hleděti pro novotu
vrhu zemského výboru k úpravě našich
získati rodiče v duchu mírnosti a lásky.
platů. Zvolení kolegovéBenda, Konopík,
Přiznivěji pro dekret vytvářejí se po
Hála, Vlasák, Rotta v komisi, která by
měry v Bavorsku. Tu v osmi diecésích ne se damáhala dalších možnýchoprav. —
bývalo také jednotného normálního roku. Kolega Dycka přeje si, aby v denních li
Ale přece byla prakse přání dekretu bližší, stech informována byla o našich platech ve
totiž mezi 5.—6. školním rokem čili v 11. řejnost, která nemá o tom zdání, že dosud
a 12. roce věku. Papežský dekret aspoň stojíme ve stejném stáří za učitelem při těž
způsobil tolik, že diecése, které měly praksi ších povinnostech (doplňování na jiných
6. školního roku, posunuly termin na 5. školách, binace atd.). Vyzván k tomu spol
školní rok (Augsburg, Eichstiitt). A na tom kem. — Při jednání 0 hodinách přespočet
roce hodlají setrvali, až by jich v tom ná ných poukazuje kolega Smitka, kterak mů
sledovaly ijíné diecése mímobavorské. V tom žeme se domáhati zmenšení počtu hodin,
pak později by se šlo o krok dále.
když mnozí berou si mnoho hodin přespo
Zcela jinak tomu je v Rakousku. I tu četných. — Při volných návrzích vyzván
byla prakse dekretu příznivější než tomu předseda, aby vzhledem k nařízení nejd. k.
bylo ve Francii a Severoněmecku. Ale vět a. konsistoře 0 hodinách odpoledních po—
šina diecésí přes to učinila značný krok žádal neprodleně k. a. konsistoř, aby v té
věci sama zakročila u školních úřadů; odů
v před. Zdá se, že třetí školní rok bude
annus normalís pro všecky diecése. Při tom vodněno. — Kolega Vlasák J. navrhuje, aby
nikterak se nezapovídá včasnější privátní do knihovny katechetské pořízeny byly na
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náklad spolku nejnovější spisy a pomůcky
katechetské; pan knihovník pověřen obsta
rati jejich výběr a předložiti výboru. — Za
přátelské debaty a s přáním předsedovým,
aby v novém školním roce byla vždy tak
četná návštěva, skončeno. — NB. Spolek
žádá nově ustanovené dp. katechety, aby se
přihlásili brzy ve svém zájmu za členy spolku.
(Třeba v uKošířích.)
jednatele —kolvelgy Vlasáka,
chety

kate

Dopolední hodiny1 pro vyučování

sv. náboženství.

N. E. 10. 616. Z kníz.

arcib. konsistořc v Praze.' 23. srpna 1911.
— Knížecí arcibiskupské konsistoř zvěděla,
že při sdělávání rozvrhů školních velice, ba
příliš často bývají hodiny náboženské kla
deny na dobu odpolední. Tím se stává, ne
jen že děti nemohou tomuto předmětu vě
novati příslušnou pozornost, jaká mu vůbec
a pro těžkou jeho látku zvlášť příslušl, ný
brž že v době letní tam, kde zavedeny jsou
t. zv. vedřiny, často několik neděl děti buď
vůbec žádné hodiny náboženské nemají,
nebo jen v počtu nepatrném.
Proto ukládáme všem pánům katechetům
a ve svědomí je zavazujeme, aby při sdě
lávání rozvrhů školních volili a žádali pro
náboženství hodiny dopolední, tak jak jim
k tomu i zákonná ustanovení školní sama
právo dávají. Výjimky od pravidla toho
musí býti odůvodněny měrou největší a kníž.
arcib. konsistoř ponechává si vyžádati si
též důvody, proč k takové výjimce došlo.
Veled. pánů k. a. školdozorců &vikářů žá
dáme, by pilně k tomu přihlíželi, aby tohoto
zdejšího ustanovení od pp. katechetů svě
domitě bylo dbáno.

Návrh učebně osnovy pro diecési
českobudějovickou.

Dle vídeňské osnovy

učebně a jiných sestavil spolek německých
katechetů diecése budějovické učebnou o
snovu pro školy pětitřídní obecné. Tedy po
spíšili si. Maximální počet hodin stanoven
70. Ve III. třídě přihlíží se k vyučování
primokonlitentů a primokomunikantů. Malý
katechismus navrhuje se pro třídu III. a
střední pro IV. a V. třídu. Biblická děje
prava Schustrova nebo i Panholzerova. O
snova ta praesentuje se veřejnosti jako po
kus, ale chce napomáhati k zavedení jed
notné učebně osnovy pro Rakousko.
Má na zřeteli tyto zásady:
I. Vyučo
vání ve všech třídách buď názorné! Budiž
tedy užíváno hlavně biblické dějepravy a z
ní buďte brány jen ty partie, k nimž by se
snadno pojilo učení katechismu. V l. a 2.

Strana 159.

třídě buď biblická dějeprava hlavní knihou,
z níž by se věro- & mravouka jen vyvodila.
Il. Látka učebná v jednotlivých třídách :
V l. třídě: Základy víry v apoštolskérn vy
znání víry a šesteru základních pravdách.
Ve 2. třídě: probouzeti mravní život u
čením o přikázáních a modlitbě.
Ve 3. třídě: míti na zřeteli hlavně první
sv. zpověď & sv. přijímání.

Ve 4. třídě: prohloubení věro- a mravo

uky.
V 5. třídě: uvedení

do života církev
ního.
Ill. Non multa sed multum. — Osnova je
uvedena na 8 stranách časopisu »Christlich
paed. Blátterc, pro zajímavost uvádíme z ní
ukázku pro II]. třídu: 1. Všeobecná napo—
menutí, 2., 3., 4. vlastnosti Boží (ot. 17—28),
5. Nejsv. Trojice (29—32), 6. andělé (35
až 44), 7. stvoření prarodičů (45—49), 8.
stav prvních lidí (50 krátce), 9. pád člo
věka (51, 52), 10. trcst (53—56), 11. za
slíbení Vykupitele (57—59), 12. Kain &.
Abel. potopa (čl. 6, 7, 8). 13. opakov.,
14. Mojžíš, jeho narození (30), desatero u
hory Sinai (čl. 37), IS.—25. výklad desa
tera; dlužno se tu zmíniti o tom, že každé
dobrovolné přestoupení zákona je hřích a
přihlížeti při výkladu ke zpytování svědomí,
26. patero přikázání; sedmero hlav. hříchů,
27. opakov. —
Příprava ke sv. zpovědi: 28. Ježíš se
zjevuje apoštolům a ustanovuje sv. pokání;
co je pokání (stručně), 29., 30. o marno.
tratném synu (obsah a pět známých bodů).
zdůraznit též pomoc Ducha sv. (19, 20).
31., 32. zpytování svědomí (21, 23, 2, 24,
1), 33. zapření Petrovo, vlastnosti lítosti
(26, 27, 29, 31), 34. pohnutky lítosti a
vzbuzení (42), 35. předsevzetí (43, 44).
příležitosti (46), 36. zpověď ajejí vlastnosti
(47—52 ve snadné formě). 37. konání její
(55), 38. dostiučinění, opakov. (56, 57). —
Příprava ke sv. přijímání: 39. Připo
menouti dětem, že po vykonané zpovědi
dlužno chyby odkládati a konáním dobrých
skutků ctnosti nabývati, 40. Služebnik set
níkův, víra a pokora jeho, všemohoucnost
Ježíšova, _41. ustanovení a podstata nejsv.
svát. oltářní (čl. 65, ot. 501—504, 498),
42. svátost oltářní až na naše doby (505 až
507), 43. jméno svátosti oltářní (499—500),
svatostánek, kalich, ciborium, monstrance, 44.
přítomnost Kristova ve sv. oltářní (509, 510),
45. úcta svátosti oltářní, chování v kostele,
podle kostela, při zaopatřování, návštěva
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nejsv. svatosti oltářní, pobožnosti, 46. 0 při
jímání (534—587), 47. účinky sv. přijí
mání (538). duchovní přijímání, 48. bližší
příprava: čisté svědomí; nehodné přijímání
(539—544), 49. náhožnost srdce (545),
50, příprava těla (546), chování' při udělo
vání sv. příjímání, 51..opakov. —
52.' zvěstování P. Marie (čl. 2, ot. 60
až 64), 53. narození Pána (čl. 5, 65—68),
54. přehledně o pastýřích, obětování Páně,
o mudrcích, útěk do Egypta (čl. 6-9, ot.
69, 70), 55. dvanáctiletý Ježíš ve chrámě
(čl. 10, 71), 56. veřejné působení Kristovo
(72—74, 76), 57. poslední večeře (65),
smrtelná úzk'ost (67), zajetí (68), opakov.,
58. před Annášem a Kaifášem (69),
bičování & korunováni (čl. 72, 2. odst.),
odsouzení (čl. 72, 3. odst., 77—79),
60. cesta křížová (80), 61., 62. sedm slov
a smrt P. J. (čl. 74), 63. pohřben (čl. 75;
81), 64. předpeklí, zmrtvých vstání (čl.
76; 82—84), 65. nanebevstoupení (čl. 81;
85, 87. 88), 66. sesláni Ducha sv. (čl. 82;
89, 90), 67. církev katolická (91, 92, 94,
95), 68. obcování svatých (96), 69. čl.
víry 10—12.. 70. opakování.

Konference rakouského episkopátu.
Korespondence Austria sděluje, že letošní
biskupské konference budou zahájeny v po
sledních dnech měsíce října v paláci vídeň
ského arcibiskupství. Hlavním předmětem
jednání“ bude pápežský výnos, týkající se
omezení počtu svátků. Referát bude podá
vati J. E. arcib. dr. Nagel.
Motu proprio z 2. července rozrušilo ve
řejnost více, než se tusilo. V Rakousku a
Německu jsou biskupové urgováni, by svátky
se ani nerušily ani nepřekládaly. Vrstvy li
dové katolické, ano i sociálně-demokratické
nerady by pozbyly druhých svátků boží—
hodových, jednak pro poesii božíhodovou,
jíž jeden den nestačí, jednak (a to dělnictvo
zvláště městské, které i za svátky bez práce
je placeno) jako dní odpočinku. V Haliči
opět vznikl z toho spor národnostní, když
Rusíni vyčítají, že to vše bylo vyžádáno od
biskupů polských na žádost pánů. Ještě
více se kořistí z motu propria v ruském Pol
sku. Vláda, která jindy se dává hodně pro
siti, tentokráte vyzývá biskupy, aby ruče
svátky odstranili. Domnívá se, že katolíci
tím budou roztrpčení a spíše se vrhnou
v náruě pravoslaví. které oplývá hojností
svátků. Rakouský cpiskopát, opíraje se o
množství žádostí z lidu, hodlá prý v Římě

zažádati, aby pro Rakousko byly dnešní
svátky ponechány.
ádost bude doložena
zprávami farních úřadů 0 svěcení svátků.
Zprávy ty mají býti zaslány do polovice
září a vysvětliti tři věcí: jak lid chodí ve
svátky na mši sv, a kázání; jak svátky
světí a zda-li se zdržuje služebných prací.
Pro zrušení svátků vyslovilo se opravdu
málo vrstev Zpraktického života. Pokud
známo, spolek velkoobchodníků v Praze.
Velkoobchodu a agentům zvláště prý by se
ulevilo zrušením těch několika svátků.

Německé Spolky katechetů,

litomě

řický a budějovický, měly své valné schůze
v době prázdnin a to první v Ústí n. L. a
druhý ve Winterbergu, oba 17. července.
Litoměřičtí mimo jiné živě porokovali o ná
vrhu učebné osnovy, které vypracují jed
notlivé sekce (krajinské kroužky), daji už—
šímu komitétu, které zvolí ze sebe referenta.
Budějovičtí svrchu uvedený návrh osnovy
pro pětitřídku podali již hotový a rozdělili
mezi členy k dalšímu posouzení.

Odpovědi redakce.

Du. uŘ.:

Něco

se ještě .!iodi do tisku, neupotřebené se s
díky vrátí; další práce a návrhy vždy bu
dou vítány.
S. 1)N.: Článek: »Katecheta abnormál
ních dětíc byl jen nahodile přerušen &tudíž
bude v něm pokračováno.
Č. 0 K.: Článek byl uveřejněn dle zná
mého: kdo dřív přijde . . . a nebylo známo,
že ráčíte pracovat totéž théma; přes to bude

ited Vaše práce vítaná, jsouc obšírnější,
jakož i proto, že: si duo faciunt idem non
est idem.

Cat). cons.:

Ve věci úpravy jednají

zvoleni delegáti a o svých krocích referují
na schůzích.

Jmenováni definitivními katechety na
měšťanskéškole: František Dostál v Hradci
Králové, Jaroslav Píč v Plzni.
Na odpočinek dání: Rehoř Vaněk v
Domažlicích. Jan Prieher ve Vodňanech
(šk. okr. písecký).

Vyšly: Exhorty pro školy měšťanské,
jež vypracoval & konal František Vše
tečka, katecheta dívčí ob. & měšť. školy
v Třebíči na Moravě; tiskem a nákladem
benediktinské knihtiskárny v Brně. — Cena

2 K. Doporučujeme je jako zdařilé, pře
svědčeni, že budou se zamlouvati na první
pohled.

Kuthtilkámn družstva Vtut ' Praxe.
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Čtvrtý katechetický kurs'v Mnichově. — Katecheta dětí abnormálních. —- Promluva na
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Čtvrtý katechetický kurs v Mnichově.
(Od 21. srpna do 1. září—1911)

Důkladnou zprávu o kursu přinášejí Christlich-paed. Blitter z péra kate
chety mnichovského Viktora Kellera.
Pořadatelé kursu měli v úmyslu pořádati kurs toliko ve skrovných rozměí
rech asi jako druhdy kurs první a proto rozhodli se také pro menší místnosti
katolického domu, nikoli pro rozsáhlý sál hotelu »Unionc, jak tomu bylo na
druhém a třetím kursu. Přes to počet účastníků byl uspokojivý: 196. Většina
jich bylo z diecése mnichovsko-frisinské, 44 z ostatních Bavor, 21 z Německa
vůbec, 10 z Rakousko-Uherska, 4 z Nizozemí a z Ameriky a 1 z Francie.
Jednotné základní théma kursu bylo: Náboženský vývoj jakožto základ ná
boženské týchovy.

.

Asi polovina přednášek (8) bylo věnováno theorii; 7 praksi normální škole
všední; 2 sváteční; 2 pro slabomyslné & 1 pro kárné. Všeobecný zájem však
se jevíl spíše pro přednášky praktické než theoretické a zvláštní pozornost byla
věnována otázce stáří primokomunikantů.
V předvečer kursu, v neděli 27. srpna, byl večer slavnostní. Nálada však ne
byla v poměru ke skvěle promluveným pozdravům, ze sedadel zela mnohá prázdná
místa.

Lépe bylo v pondělí, kdy bylo vlastní zahájení sjezdu; slovo měl arcibiskup
mnichovsko-frisínský Bettinger & sjezdu jménem vlády přál zdaru vládní rada
Stenger.
Program kursu byl tento:
Dvě přednášky o vývoji rozumu, vůle a citu; mimo to jedna o vývoji ži
votá milosti a jedna o vývoji těla.
Dále dvě přednášky .o applikaci zákonů vývoje k učebně osnově & učebně
methodě; jedna o applikaci jich k disciplině a askesi; konečně jedna přednáška
0 žácích svátečních & kárných škol a dvě o náboženském vychování slabě na
daných. Rovněž o škole a rodině.
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0 mívají rozumu přednášel univers. professor dr. Geyser (Můnster). Zvláště
to byl vývoj transcendentálního pojmu Boha, jemuž věnoval svou pozornost.
O vývoji vůle pojednal inspektor Schíps (Neresheim) za pomoci mnohých
statistických údajů a vlastních zkušeností. Ukázal, že náboženský zájem malých
i větších dětí není naprosto tak skrovný, jak radi namítají odpůrci náboženského
vyučování.
O vývoji náboženského života citového přednášel

třetí řečník, redaktor

dr. Wunderle (Eichstátt) Uvedl šest period: 1. perioda zcela smyslného života
(první rok), 2. doba prvního naučení se řeči (druhý a třetí rok), 3. věk otázek
(čtvrtý až sedmý rok). Bázeň a zvědavost. 4. Doba objektivního interessu (sedmý
až třináctý rok). Znenáhla život citový se oduševňuje; první pocity altruistické
se objevují. 5. Doba puberty. Nestálost: Blouznění, bezcitnost, skleslost, nadšení,
střídají se často náhle-u jednoho a téhož individua. 6. Po pubertě dospívá i život
citový v;klidnější koleje; u ženského pohlaví život citový převládá před muž
ským pohlavím.
O mívají života milosti pojednal prof. dr. Kras (Innsbruck). Kladl důraz na
nutné spojení nadpřirozeného vývoje s přirozeným & varoval, by se žádala na
dětech úplná dokonalost, jíž jich věk není ještě schopen. Zvláštní důraz kladl na
častější sv. přijímání.
O tělesném vývoji dítěte přednášel dr. Weigl. školní lékař v Mnichově. Upo
_zorňoval, že začátek školy spadá právě v onu periodu vývoje, kdy děti potřebují
zvláště pohybu a kdy delší sezení je jim obtížné. Pojednal o různých vadách
a křehkostech dětí periodicky se opakujících zvláště u větších a to děvčat.
Tím byla skončena theoretícká část programu.
V praktické části programu pojednal universitní prot. dr. Góttlcr (Mnichov)
o otázce učebně 'osnow. Jeho požadavky jsou podstatně obsaženy vjeho spisu:
»Einen Einheits Religionsplanc (1909, Mnichov) a jsou to:
První školní rok: Náboženské vyučováni názorné (církevní rok, obrazy).
Druhý a třetí školní rok: Biblické vyučování (biblická dějeprava).
Čtvrtý a pátý školní rok: Připrava ke sv. zpovědí a přijímání a co činiti
po něm? (K biblické dějepravě přistupuje modlitební knížka.)
Šestý a sedmý školní rok: Systematické vyučování. (Nová učebná po
můcka: katechismus). Probrati jest učení dějin spásy od starého zákona až do
doby přítomné (církevní dějiny).
Osmý až desátý školní rok: Utvrzení ve víře, mravech a sociálním životě
(modlitební knížka stavu). Biřmování.
Nadučitel dr. Grunwald (Braunsberg) přednášel o učebně methadě. V niž
ších třídách odporučuje biblické vyučování, ve středních třídách vyučování kate
chismu dle mnichovské methody, ve vyšších třídách lze ji užíti vedle textové
analytické methody.
Dále přednášel farář Gill (Dingharting) o disciplině na různých stupních

veku:
1. Nižší stupeň: Děti musí býti probouzeny, pobádány, "jak Gill ukazuje
velmi názorně na obrazu matky učící dítě chodití.
2. Střední stupeň: Děti musí býti vychovávány kvespolnému závodění, ale
spolu ovládány a na uzdě drženy s nepříliš velkou »přísností.
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3. Vyšší stupeň (škola sváteční): Dbáti své vážnosti jakožto učitele sebe—
ovládáním a vytrvalostí. Učitel uváží, že je mistrem a pánem!
4. Po propuštění ze školy: Ukaž se učitel jakožto přítel a rádce a střez se
vzbuditi ducha odporu uplatňováním své autority.
Poslední zásadu ještě více zdůraznil sekretář mládeže dr. Schiela (Mnichov).
Dr. Thalhofer (Mnichov) pojednal o náboženských cvičeních na různých
stupních věku.
1. Věk před povinnou návštěvou školy: Účast na modlitbách rodinného
života. S dětmi má se jíti na požehnání, nikoli však na mši sv.
2. Nižší stupeň: Děti mají se znenáhla vésti k denním modlitbám, mají jim
rozuměti, zvláště otčenáší a mají se súčaslňovati mše sv.
3. Příprava ke sv. zpovědi a přijímání: V dětech třeba přede vším pro
bouzeti vědomí viny a to odprošením i před nejsvětější sv.“ oltářní, vštčpovati lí
tost a předsevzetí. Sv. zpověď í příjímání má dle—přání Thalhoíra spolu souviseti;
před tím každý týden vytknouti zvláštní cíl ctnosti a jí pěstovati.
4. Po prvním sv. přijímáni nabádati k častějšímu přijímáni svátostí mimo
povinné čtvrtletní přijímání školní. Připomínati též povinnost slyšení kázání.
V další přednášce pojednal dr. lhalhofer-o vztazích mezi školou a rodinou.

Prelát dr. Donner. opat mnichovský, vykládal, kterak jednati s kárnými
chovanci. Pevný řád, návyk ku práci, příklad vychovatelů, důstojné jednání a
šetření vědomí ctí, to jsou nejdůležitější podmínky úspěchu. Ovšem memorování
u takových žáků nelze žádati, aniž užívati obyčejných trestů školních pří vy
učování náboženství.
Skvělým bodem kursu byly přednášky ředitele Pemsela ve Wemdingu
o rýchově slabě nadamích dětí. Druhdy bývali slabomyslní zavíráni. čekalo se na
jejich smrt. Dnes je tomu jinak. Často se zdaří, že se z nich stanou lidé spoko
jení, ano i užiteční členové společnosti lidské. Třeba však, by nebylo na. nich
mnoho žádáno. Kdo nechce sledovati společného vyučování, musí býti vyučován
odděleně. Katechismus a biblická dějeprava nemá se od sebe oddělovati aspoň
u takovýchto dětí. Názorných obrazů a názoru v přírodě nutno hojně užívati,
také písně a verše, ale především církevní rok se všemi jeho zvyky. Zcela pře
vrácená a nemožná je výchova slabomyslných; celá výchova jich musí býti in
dividuální. Vychovatel mluv velmi pomalu a pokračuj pomalu. V prvním měsící
ukazuj začátečníkům jen svaté obrazy; ve druhém a třetím měsíci uč je zna
mení kříže; ve čtvrtém mluv něco málo o nebeském Otci; v pátém o Ježíškovi;
v šestém o Matce boží; v sedmém a osmém o utrpení a smrtí Kristově; v devá
tém o Andělu Strážci; v desátém opakuj! Takový pomalý průběh bud' i v letech
pozdějších. Nesmí tu opominouti vnésti paprsek sluneční v život nejubožejších.
Nemluv nikdy: »Musíšlc nýbrž jen »mášlc To slovo láme často i ten nejza
tvrzelejší vzdor. Vedle biblických dějů lze velmi doporučiti vypravování od
Krištofa Šmída pro vyučování. Jestliže jsi nalezl nějaký předmět, pro který by_
dítě i slabě nadané mělo zájem a vlohy, pak jsi je získal.
Dískusse, jak již řečeno, pohybovala se ve znamení »svátostního dekretu
Pia X. Třeba věděti, že v mnichovské diecési (jako i v mnohých jiných ně
meckých diecésích) připadala první zpověď ve čtvrtý a první přijímání s biřmo
váním vpátý školní rok. Pro tuto praksi i proti ní utvořily se dvě strany téměř
v rovné síle. Vůdcem jedné byl dr. Linden T. J., známý autor katechismu, Pravil,
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že to není sice církevním přikázáním', nýbrž povinností lásky, abychom "neod
plrali nejsvětější svátosti těm, kteří jsou schopni přijati ji hodně a sdůrazem
připomenul, že takto nikdy se nestane, aby první zpověď & přijímání bylo ne
hodné. Dr. Góttler zaujal opět opačné stanovisko a tvrdil, že třeba je velmi
důkladné\ přípravy ku přijetí svátostí, nebo je to řídkou výjimkou, aby nábož
nost a horlivost při dalším přijímání týchž svátostí byla větší než při prvním.
Mimo to debattovalo se o užívání mnichovské methody ve vyšších třídách;
i tu dr. Linden a dr. Gottler stáli proti sobě.
Bielawski (Lvov) nedoporučoval mnichovské methody pro Rakousko, pro
málo času vyměřeného vyučování náboženství.
Rogg (Haslach) pokládá za_nemožné provedení Gottlerovského učebného
plánu pro venkov a probrání katechismu (dle Góttlerá) za nedostatečné.
Keller pokládá za nemožné v prvním roce školním porozuměti církevnímu
roku bez biblického vyučování a žádá probrati malý Nový Zákon ve druhém
školním roce a později více místa pro vyučování církevního dějepisu. Také žádá,
aby náboženské vyučování udílelo se již v obou prvních třídách od duchovního,
což dosud nemohlo se díti v Mnichově.
Dále ještě promluvili dr. Síebengártner (Mnichov) & prof. dr._ Hoffmann & i.
Kurs skončil ve čtvrtek slavnostním“ večerem za produkcí pěveckých, klavír
ních, humoristických, jednotlivců kursu.

Katecheta. dětí -abnormálních.
(Píše Jos. Jonák)

, *

S láskou do školy !=
Největší a snad všeobecný nářek ozývající se z ovzduší školního ve všech
krajích světa cívilisovaného jest na potíže s udržováním kázně na školách chla
peckých. o Školách pokračovacích ani nemluvě.
Pokusím se při jiné příležitosti dáti nahlédnouti do zákulisí v oboru školní
kázně, dnes chci vyhovětí mnohým dotazům a přáním & prozraditi tajemství,
kterých prostředků užívám k získání a udržení kázně.
Dle mého přesvědčení jest to od Boha. vrozený takt, kterým se mi dosud,
.díky Bohu, vždy podařilo získati ve svých snahách pochopení, jak u učitelstva
tak i u svěřených žáků, mimo to pak jsou to tři významné pomůcky, na které
kladu důraz, při vychovatelství naší mládeže hlavně za dnešních těžkých dob,
ty bez rozpaků a s úplným vědomím odporučuji hlavně těm kollegům, kteří s
stěžují na potíže s udržováním kázně ve škole, u mně alespoň se vždy znatelně
osvědčily, a to jsou láska, vážnost a důslednost ve škole při vyučování dětí.
Láska. ke škole učí nás, jak pohlížeti na učitele, jak s nimi jednati, jak=je
"posuzovati a s nimi také cítiti, láska ke škole učí nás snížiti se do prostředí svě
řených dětí. do jejich blahého mládí, z velké části bezstarostného, ale také do
dětské bídy, abychom s dítětem přiměřeně a láskyplně jednali.
A věru, že za dnešních dob, ve století humanity, ve století falešné přecit

livělostí ničeho tak naše školní děti nepotřebují a po ničem tak neprahnou, jako
právě po upřímné lásce.
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Jest pravda, že ještě za dnešních dob mnoho dětí před vstupem do školní
povinnosti se hřeje v teple rodinné, otcovské, mateřské lásce, avšak co tu děti
i v těch nejútlejších dobách vidí a zakusí pravého opaku lásky! Zvláště pak tí
nejmenší rekruti škOIní, prvním rokem do školy vstupující, vyžadují pochopení.
Doma snad, než začaly děti do školy choditi, poskytovala jim láska rodičů úplné
volnosti; nerušeně mohly si žvatlati a se smáti kdy se jim zachtělo, a hráti si jak
se jim zachtělo, bez ohledu na ostatní doma, zatím co kde kdo z domácích
hleděl mu vyhověli a nepřekážeti. Láska k dítěti tu doma mnoho promínula, do
volila a podnikla.
A z tohoto ovzduší lásky přivedou vám rodiče dítě do školy, do neznámé
budovy, do neznámé třídy, s neznámým zařízením. před neznámého učitele —
katechetu, do zástupu neznámých dětí, které podobně z velké části z ovzduší
lásky přicházejí apo lásce lační. Do školy uvedené děti, protože jsou si neznámy,
neznají choutek soudruhů, nedovedou a nemohou jich pochopiti a také jim vy.
hovětí, jako se jím dosud v domově u rodičů dálo. Již tu musí dítě se svých
požadavků mnoho sleviti a okolí svému se přizpůsobíti. Ve škole veta po bývalé
svobodě. Tu nesmí dítě dle libosti přebíhati. zpívati a si hráti jako tomu bylo
před několika hodinami ještě doma, pojednou se na něm žádá., aby tiše sedělo,
aby si nehrálo, aby mluvilo. jen když je voláno.
A ku podivu ještě. dítě dosti rychle se školní dresuře přizpůsobuje, jest tu
silně zaujato osobou dosud neznámého pana učitele — katechety, jeho celým
zjevem, šatstvem, hlasem a hlavně vyprávěním. Dítě však je těkavé. doma pře
létalo také od jednoho ke druhému, ani na učiteli dlouho neutkví, ale neúprosný
učitel hledí a musí dítě zaujati, zaměstnati celou i dvě hodiny. Tu nastává prvý
rozpor mezi učitelem a dítětem nově do školy přicházejícím, který dá dítě brzy
upřímně na jevo a učitel prvé třídy zvláště citelně vystihuje. Konečně vypustí
učitel děti ze školy, ale již to nejsou ty bezstarostné dušinky, jaksi zváz'něly a
mnoho na dětství ztratily. Z každého kouta, v každé chvíli a při každé příleži
tosti je straší a zaráží škola. Co tu neklidu a starostí, neklidného spaní zaviní
u dítěte myšlenka na školu, aby vše umělo a úlohy-si správně připravilo!
Tento příkrý přechod dítěte do školy hledí rozumní rodičové již dítěti příjem.
ným učiniti' poukazováním na krásu školy a hlavněna lásku učitele, který tu
má vystřídati lásku rodičů o blaho dítěte; “blaze škole i blaze učiteli. může-lí a
dovede-li předstoupiti před svěřené dětí s potřebnou láskOu, nahraditi jim otce,
matku, zaplašít strach a nedůvěru. Jako květiny se otáčí a chýlí tam, odkud
slunce hřejivé své paprsky vysílá. Podobně i děti šmahem přilnou v tu stranu,
k tomu učiteli, který jim dovede podati sebe jako zdroj lásky, té-se chytlavé
dětí jako klíště, jako úponkovitý břečťansilného kmene stromu přichytí & pak je
mu již dobře, škola se mu stane opravdu druhým domovem.
Za to dvojnásob politování hodno dítě, které ani doma. tím méně pak ve
škole s láskou se potkává, vždyt jest to zcela přirozeno, že čím méně zakouší
dítě lásky v otcovském domě, tím více potřebuje a zaslouží si dítě soucitu alásky
ve škole od svého učitele, který nemá býti pouze učitelem, ale také vychovatelem
a má nahraditi dítěti otce láskyplného.
Nedojde-li dítě ukojení touhy po lásce, postrádá hlavní vzpruhy a_podpory,
aby se z dětství _zdárně.proklubalo a vzpružílo, a pak ovšemt samo sebou za—
temní, schromí na duchu a charakteru, stane se. plachým, přestrašeným,'nedůvě
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řivým v sebe i v jiné. Tak zhoubný vliv má při vychovatelství na dítě nedo
statek lásky, což teprve může zaviniti přemrštěná přísnost a necitelnost k dítěti!
Na místech tmavých, vlhkých a. chladných jen živočichům odporným — krysám,
netopýrům, žabám a podobným se daří; na dítěti, které postrádalo lásky, ba do
cela bylo vydáno v šanc rozmarům a náladě učitele, které muselo vybíjení roz
mrzelosti, hněvu & pomstýchtivosti nevinně znáti, dočekáme se jen jednání za
tvrzelého, hrubého, sobeckého a neurvalého. Jen láska plodí la'sku. Laska k Bohu
plodí lásku pravou k lidem, láska otcovská plodí lásku dětinskou,- učitele plodí
lásku školní. zde právě pramen otěží, kterými se opravdu se zdarem ovládá
zdárné výchova a získává pravá a vzorná. volná kázeňl
Já odvažují se s úplným vědomím celého dosahu tvrdití, že láska ke škole
a pravé pochopení svého poslání atakt, kterým pomocí lásky a pochopení vycho
vatelských povinnosti učitel-katecheta ve škole si vede, jest kriteriem, zda ten
onen má vychovatelské poslání, čili zda se za vychovatele hodí.
Oblíbený učitel naučí a také má ve škole kázeň. Protož třeba, aby učitel
upřímně a opravdově laskavě s dětmi smýšlel a jednal, povrchnost a neupřím
nost by se tu brzy vymstilo.. Proč setkal se Kristus-Učitel světa s takovým po
chopením a oddaností starých, mladých, bohatých, chudých? Protože přišelknim
s upřímnou láskou. Sv. Jan, Miláček Páně, láskou se rozplýval a lásku doporu
čoval, Bosco a Pestalozzi dýchali celým životem láskou k dítěti a zanechali také
nezvratné pomníky lásky své vychovatelské, proto není divu, že lásku a oddanost
v tak emínentní míře klidili a i dnes v nevděčných dobách dosud sklízí.:
(Pokračování)

Exhorta na XXII. ned. po sv. Duchu.
FRANT. HRADSKÝ.

,Radilí se, jak by Ježíše polapili.'

Mat. 22, 15.

Spasitele žádná chytrost světa polapiti nemohla, ale nás jímá často do svých
tenat. Těmi tenaty jsou bludné zásady rozumu a srdce. V posledních letech
vyskytl se mezi mládeži do té doby nevídaný a neslýchaný zjev zločinného opo
vrhování životem v'ezdejším. Sit, kterou svět těm mladistvým sebevrahům jako
moderní íarisei nastrojil, byla nauka: život za těchto podmínek nemá pro tebe
ceny. Hrozná nauka! Abystc si vážili vezdejšího života, chci promluvití
o ceně jeho.
Říká. se: život je sen. Král dramatiků, Calderon, o tom napsal dojemnou
divadelní hru. Ale život není sen. Podobá se mu ovšem. Sen je holé zdání.
Také život naplněn je mnohými tužbami & ideály, které se nám nikdy nevyplní.
Sen jest klam. Také život obsahuje mnoho klamů. Ne neprávem bývá přirov
náván divadlu, na němž osvětlení podává vše v čarovné kráse. Podívej se naň
za dne, a všechen čar je ten tam. Sen trvá jen chvíli, jistě se skončí a často
neočekávaně, že nedospěje ani k závěrku. Tak iživot. Na světě netrvá nic věčně;
život náš. pravil duchaplný muž, není než stálé umírání. A jak dlouho trvá.?
Prorok Izaiáš slyšel kdysi hlas řkoucí : »Volejic »Co mám volati,c tázal se muž
boží ? Hlas odpověděl: »Všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva jeho jako
květ polní.: (Iz. 40, G.) Akdý přijde smrt? Nevíme. Písmo dí: jako zloděj, t. j.
neočekávaně. Větší část lidí nedočkává se ani průměrného věku lidského.
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Život není sen! Život je veliká, nesmírně důležitá skutečnost. Básník pěje:
Co život je? O nerci nikdy sen!
To slovo starou frází je a mělkou.
Tak může život zváti jenom ten,
kdo nepocítíl skutečnost v něm velkou.

Jet život víc. Je krásným úkolem,
jejž řeší jeden těžce, druhý hravě;
je cestou kvěčností, jíž putujem'
buď k žalu, nebo k nekonečné slávě.

Je život také práce, povinnost,
je zdravým za pokrokem mocná touha,
ten chváta' vpřed, a sil mu dává ctnost,
ten kzáhubě se béře hříchem z dlouha.

Tak pochop jej a uč se pracovat
ve stínu ctnosti v útloučkém již mládí,
a nedbej světa, jehož hříšný chvat
jen slabé duše z cesty pravé svádí.
Život vezdejší je prvním dějstvim života nekonečného. Každý člověk, jenž
se narodil, má v sobě život nesmrtelný, věčný, byt na světě žil jen jediný den.
A bude věčně žíti. Opouštěje svět, mění jen způsob života. Život vezdejší je
průpravou pro život věčný. Jako dětství je průpravou pro jinošství, jinošství
průpravou pro mužný věk, tak celý život vezdejší je průpravou pro nekonečný
život posmrtný. Proto jest velikou skutečností, dobou práce a zase'vání, je
krásným úkolem. Bůh to tak zařídil. Bůh dal nám rozum a svobodnou vůli.
abychom sami dobrovolně pravdu přijímali a dobré milovali. Když tedy chce,
abychom si sami a dobrovolně vezdejším životem zasloužili život věčný a míru
své budoucí blaženosti, uctívá tím naši lidskou důstojnost. Synu z proslaveného
šlechtického rodu, když dospěl osmnácti let, dali 50 tisíc ročního důchodu ařekli
mu: nyní užívej světal Jinochu zaleskly se očí, nebo mu připadla myšlenka
života pohodlného a rozkošnického. Ale brzy se vzpamatoval a řekl si: takový
život byl by mne nedůstojný. Věnoval se studiu lékařství, stal se věhlasným od
borníkem v očních nemocích, ze svých příjmů vystavěl ústav, v němž až do
smrti byl činným, jsa dobrodincem tisíců. Jestliže šlechetný člověk z pouhého
vědomí své důstojnosti volí práci místo líného pohodlí, dobřečinění místo rozkoši,
čím více má si býti každý před Bohem a před věčným životem vědom, že jeho
vezdejší život je prací, úkolem, průpravou pro věčný život. A jako onen šlechtic
nebyl méně šťastným, než mnohý hýřil, tak i život podle vůle boží není méně
šťastným, nežli život hříšný. Ano, jen život podle vůle boží je v pravdě šťastný_
Život onoho šlechtice byl den ode dne blaženější. Nedávno však otrávila se he
rečka, která před léty plnila svět svou slávou, vydělávajíc statisíce. Užívala světa,
však přišla doba, kdy se přežila. Nastaly časy trpkosti, rozervanosti a hladu.
Jsem stará a chudá, řekla si na konec v hořkých slzách; co mi tedy jiného
zbývá? Žila rozkošně a nečestně, i zahynula bídně. Zda-li byla kdy v pravdě
štastna? Sotva. Jaké měla náhledy o životě? Nízké. Jak užívala vznešeného to
hoto daru božího? Hanebně. A tak také skončila.
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Na život lidský dlužno se tedy dívati zorným úhlem věčnosti. Žapamatujte
si aspoň tato pravidla životní :
Život je nám dán od Boha a je jeho. Nezabiješ, praví páté přikázání. Ani
jiného ani sebe. Kdo na cizí život sahá, sahá na statek boží. Tím, že ti Bůh
dal statek tak vzácný, jsi povinen o život a zdraví své pečovali, mohutnosti a
vlohy, jimiž jej ozdobil, rozvíjeti.
Nepřeceňuj vezdejšich statků! Básník dí sličně: mladík vyplul do moře ži
vota hrdě se sterými stožáry, ale jako kmet vrátil se na vetché kocábce. Vše
pomine. Kdo v bohatství, cti a podobných věcech vidí všechen cíl svého života,
jedná nemoudře a bude na konec zklamán, nebo mu ztoho nezbude nic.
Ale nepodceňuj také života a jeho darů. Pamatuj, že mají věčnou cenu!
Jsou prostředky k cíli velikému a vznešenému. Římský filosof Seneca praví:
Hleď, aby tvůj život byl jako drahévkamcny, které mnoho místa nezaujímaji, ale
velikou cenu mají. Takovými drahými kameny jsou dobré skutky, zvláště jsou—li
vykonány v milosti boží. Mají cenu věčnou, kterou Bůh vyplácí na věčnosti.
Veliké dobrodiní a velikou moc dal nám Bůh, že můžeme konati dobré, a to
dobré pro věčnost. Pracujme tedy, pracujme úsilovněl Komenský praví ve své
didaktice, že největší moudrost je posuzovati věci podle jich pravé ceny a jed—
nati podle toho. Buď tedy moudrým! Žij podle přikázání božích, a—tvéskutky
budou prostředky k věčnému cílil
Řekla divka ve své milé prostotě k matce. Víš, matičko, já jsem tvá a Jiří
je tatínkův. Dobře, pravila matka. Ale pak musíš vždy věrně a ochotně činiti,
co já chci. To budu, mínila dívka. Však teď mi řekni, řekla matka, či jsem já
a tatínek? Dívka nevěděla. A čí jsou všichni lidé? Dívka neví opět odpovědi.
Jak se modlíš v otčenáši, táže se matka. Ted uhádla: Otče náš. Všichni jsme
boží, poučovala matka dítko. Bůh nám dal život a chce. abychom jednou jako
jeho dítky u něho a s ním na věčnosti blaženě žili. Pamatuj si dobře: tatínek je
boží, já jsem boží, jemu náleží Jiří. jeho jsi i ty. Až já umru, už mou nebudeš,
ale boží zůstaneš na věky. Od té doby dívala se dívka nejen na rodiče a jiné
lidi. nýbrž také ne sebe, jinak'než dříve. Jsem boží, říkala si. Aj, jak posvátnou
jsem věcí, Bohu náležím.
'
Tak hledte na život také vy, aby se na vás vyplnilo, co stalo se věrným
služebníkům, kteří dobře hospodařili s hřívnou svěřenou. Budete-li plniti vůli boží
věrně, jak se nám vpřikázáních ohlašuje, uslyšíte i vy na hranici mezi životem
a smrti slova hospodářova: Dobře, služebníče věrný, že jsi nad málem byl věrný,
vejdi v radost Pána svého. Amen.

Ned. XXIII: po sv. Duchu.
FRANT. PRAŽÁK.

»Posmívali se jemu.: Mat. 9, 24.

Lid, jenž posmíval se P. Ježíši, prohřešil se mimo jiné také proti lásce blí
ženské. To mi dává příležitost, abych vám dal některé pokyny, jak se máte cho
vati, abyste dokonale plnili nejkrásnější zákon Kristův: Miluj s'uého'bližníhojako
sebe samého!

Buďte

dobří k jiným!

Sobec chce, aby všichni sloužili jeho dobru.

Člověk všední je spokojen, když jemu se vede dobře; osud jiných je mu lho
stejný. Člověk dobrý se snaží, aby také jiní byli šťastni. Chtí-li Rusové někoho
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velmi pochVálití,'řeknou o něm, že je dobrý. Právem zajisté, nebo nikdy tak se
nepříbližuje člověk Bohu, věčnému pravzoru lásky, jako když jiné činí šťastnýmí.
Tím také nabývá nároků, aby sám se stal šťastným. Básník praví pěkně:
'
Víc je v prsou srdce velké,
nežli v hlavě velký duch:
kolik ty dáš lidu la'sky,
tolik štěstí dá ti Bůh.

Měj hluboký odpor proti každé nespravedlnosti!

Zásadou

tvou svatou a nezměnitelnou budiž slovo našeho Spasitele, který když iarizeové
jej pokoušeli, sluší-li dávati daň císaři čili nic, odpověděl: »Dávejte co jest cí-'
sařovo císaři, a co jest božího, Bohu!: Dávejte každému, co mu náleží. Dnes je
ve světě mnoho vražd, loupeží, krádeží, nekřesťanské soutěže, neoprávněné pro
tekce, neúcty k jiným, zvláště k představeným církevním a světským, nepřejičnosti,
škodolibosti. Hledre, abyste nikdy nenáleželi k těmto smutným rytířům moder
ního'světa. Jsouce spravedliví ke všem, bez ohledu, jsou-li tito spravedliví k vám,
nejen nikomu ncublížíte, ale budete míti nároky, aby sám Bůh vám nahradil,
čeho u lidí se vám nedostalo.

Nikdy

se nemstěte!

»Má jest pomsta,c dí Hospodin. Odpouštěti a

smířlivým býti, náleží k nejkrásnějším křesťanským ctnostem. nebo jest část při
kázání: milujte nepřátele sve'! Před lety bylo milosrdným sestrám čekatí v Nové
Pace na vlak. Usedly do koutku a četly, nikomu nejsouce na obtíž. Přece však
nějaký mladík počal se jim smáti, potupná jména iim dávati, jejich čest hanobiti
Sestry mlčely. Za chvíli přišel ještě jiný a nyní spustili oba. Sestry žasly nad
takovou surovostí, ale mlčely jako dříve. Z přítomných lidí nikdo se nevinných,
obětí “neujal. Však co se nestalo! Rozjaření mladíci začali po chvíli dobírati sami
sebe, až vznikla hádka, ve které jeden velmi těžce byl raněn. Když sténaje ležel
v tratolišti krve, pravily si sestry: nyní je řada na nás. Ujali se nebožáka s lás
kou, jako by to byl jejich milý přítel. Líbí se vám takové jednání.? Zajisté. Avšak
vězte, že k němu je zapotřebí mnohem více statečnosti a charakteru, nežli
ke mstě.

Nepůsobte

nikomu

žalu!

Už pohanský mudrc Sokrates, který žil

400 let před Kristem, obhajoval pravdu, že lépe jest zlé trpěti nežli činiti. 00 ne
chceš, aby ti jiní činili, nečíň jim; a naopak rád jim číň, co bys od nich také
rad měl. Vedle bytu, v kterém učitelka hudby dávala hodiny, onemocnělo dítko,
jemuž-hudba působila nervosní rozčilení. Rodiče byli chudí a věděli ovšem též
že dávat hodiny je živobytím jejich sousedky, prosili tedy jen, aby pokud lze
tlumíla zvuk. A slečna? Přest'ědčivší se, jak se věc má, odřekla hodiny ve svém
bytě do doby, až dítko se uzdraví. Její skutek tak se zalíbil mnohým, že měla
pak více hodin než dříve a utrpěnou škodu hojně si nahradila. O, trochu lásky
a ohledů, a na světě bylo by mnohem méně žalul

Žal, jenž vaši duši tíží, nesvalujte zbytečně na cizí

bedra!

Když Pán Ježíš šel do zahrady gethsemanské, poodešel, aby jeho

hrozný žal nesklíčíl apoštoly. A když měl býti jat, prosil, aby směli odejíti. My
rádi sdílíme své žaly s jinými, abychom srdci ulehčíli. Není vtom nic zlého; ale
někdy žádá něžná. ušlechtilost, abychom jej uzavřeli ve svém nitru. Jedna z na
ších arcivévodkyň vstoupila po vůli rodičů, kteří z politických příčin si sňatek
přáli, v manželství, které ji přineslomnoho žalosti. Šlechetná paní ji před rodiči
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nejen pečlivě tajila, nýbrž chovala se před nimi i tak, jakoby srdce její nic ne
tížilo. Proč tak činila? Poněvadž věděla. že by otec a matka její neštěstí cítili
dvojnásobně bolestně. Mnozí v podobných případech jednají opáčně. Žalují trpce
na ty, kteří snad jen bezděčně a proti své vůli stali se příčinou jich neštěstí, a
působí jim zbytečně žalost, často velikou žalost.

Uznávejte rádi cizí přednosti a radujte se z cizího

štěstí jako ze štěstí

vlastního!

Spasitelpraví:»Raduitesesradu

jícími a plačte s plačícímilc Rmoutiti se pro úspěch a štěstí bližního, jest ošklivá
závist, která kazí a otravuje nitro. Radovati se z cizího neúspěchu a neštěstí, je
nešlechetné. Takovým způsobem si nikdo přátel nenadělá. Za to uznání cizích
předností, radost z cizího štěstí a soucit s cizím neštěstím jest krásné, zušlechťuje
vlastní srdce, jiné těší a činí nám z nich přátele. A tak cizí radost stává se i ra
dostí naší. V ústavě, kde mnoho žáků bydlilo pospolu, byl jeden, jemuž říkali
»šlechetné srdce.: Nejdříve více žertem, ale potom doopravdy. Jak se mu ho do
stalo? Kdo ze spolužáků měl úspěch a se radoval, k tomu jistě dostavilo se
»šlechetne' srdce,: aby mu s dojemnou upřímnosti dalo najevo svou radost.
Koho stihla nehoda, k tomu jistě přišlo jako z nenadání »šlechetné srdce,» aby
jej potěšilo a povzbudilo. Přídomek zůstal mu na vždy. Byl miláčkem a důvěr
níkem všech. Když po letech kollegové se sešli, jsouce v různých postaveních,
tu vyšším, tu nižším, a dána byla otázka, kdo z nich je nejšťastnější, byla
jednomyslné odpověď: >šlechetné srdce,: nebo. on radoval & dosud se raduje
z radosti nás všech. A s pohnutím objímali svého skromného druha. Ani »šle
chetné srdce: neubránila se slzám.

»Smýšlejte

o jiných

dobřel

Lidé rádi mluvío jiných zle. Nevěř

proto hned všemu, co se povídá! Nikdy však nepovídej to dále! Řekni si: také
já nejsem bez chyb a rmoutil bych se, kdyby někdo má skutečné chyby r_oz—
šiřoval. Bližního tím nepolepšíme, aniž sebe lepšími učiníme. Pohledte na vy
prahlou krajinu. Jak žíznivě pije vlahý dešť, jenž na ni se snesl! Jak pookřívá
a se zelená? Pookřála by novým žárem slunečním? Nikoliv, ale ještě více ztvrdla.
Tak je i s člověkm. Mnohý zná své chyby a trpí jimi. Ty mu je vyčteš. Co se
stane? Ještě více mu přitížíš. Ty je s láskou přikreješ. Co se stane? Ty dodáš mu
důvěry a síly. Na východě mají přísloví: mouchy hledají otevřené rány, včely
květiny ;' dobří lidé hledají přednosti jiných, sprostí lidé jich chyby. Nedává si
pěkné vysvědčení, kdo na bližním vidí vše zlé. Ušlechtilý člověk je nakloněn
smýšleti o zlých dobře, neušlechtilý i o dobrých zle. Dobromyslný kněz, známý

svou lidumilností, býval častěji od nehodných lidí využitkován. Upozoměn nato,
odpověděl: raději chci býti někdy oklamán, než abych někomu ublížil křivým
podezříváním. Při dnešním hrozném úpadku mrai/ů opatrnosti ovšem nezbývá.,
ale nezapomínejte, že dobře o jiných smýšlet a míti k nim důvěru. jest velmi
ušlechtilou známkou křesťanské lásky, která bližního těší, povznáší a vděčností
k nám naplňuje.
Hte několik pravidel o praktickém vykonávání lásky blíženské. PHrozený
_pud, hrubý, neušlechtilý, zvířecí vede nás k tomu, abychom své chyby zakrývali
a cizí odhalovali, sebe vyvyšovali, jiné ponižovali. Křesťanská láska a milost
boží ustanovují tu lepší pořádek a dopomáhají nám k němu. Milujte bližní pro
Boha a Krista, a oni na věčnosti stonásobně vám vaši lásku odplatí. Amen.
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Promluva na XXIV. neděli po sv. Duchu.
,Podobno jest království kvasu“ Mat. 13, 33.

Kvasem veškerého našeho jednání 'má býti láska k Bohu a z ní plynoucí
láska k bližnímu. Miluj Boha, a budeš od něho milován; miluj bližního a do
budeš si jeho lásky.
Údem, který nejvice proti lásce bliženské hřeši. jest jazyk. K hřichům,
jichž se dopouští jazyk proti bližnímu. náleži též nepřívětivé posuzování jeho.
Abyste se jich uvarovali, chci vám uvésti některá pravidla křesťanské mravouky
o vlidném posuzování bližního.
V přirozenosti lidské, hříchem pokažené. jest náchylnost, sebe vyvyšovati
a jiné snižovali. V pokoji je 10 svíček, které jej osvěcují, já dávám nejvíc
světla , řekla z nich jedna, jež byla .p'okažena sobectvím a ctižádosti. Nikoli, od
pověděly ji ostatní, my dáváme světla jako ty. Pyšná svíčka, citíc se uražená,
že ostatní si také osobují zásluhu na osvětlení pokoje, šla, sfoukla všecky jiné
a pak si libovala: jen já dávám světlo. Takovými jsou mnozí lidé. Aby se aspoň
zdálo, že nad jiné vynikají, posuzují je přísně, mnohem přísněji nežli sebe, ano
i odsuzují. Tak jednali u nás čeští bratři, jichž spisy nejsou než pomlouváni
nebo odsuzování katolíků a utrakvistů. Z toho vznikla osudná nenávist stran
proti sobě v národě, která dospěla až tam, že se navzájem ze země vypovídaly.
ano, že čeští protestanté vodili do Čech Švédy, mstili se na rodu Habsburském
hrozným pustošením vlasti, vydali Malou Stranu nepřátelům, kteří ji ožebračili a
obrali o poklady, jimiž nyní se honosí veliká musea německá a švédská. Jazyk
je malá jiskra, ale již veliké požáry způsobila.
Především mějte úctu k jinýml Bližni je člověk, obraz a dítko boží, vzne
šená bytost, určená k věčné oslavě v nebi. Měj před ní úctu! V semináři mluvil
k nám nejednou představený: Bude vám poučovat nevědomých, kárat bloudících,
ve zpovědnici uslyšíte mnoho zlého. ve škole nezdárný chlapec ztrpči vám život,
přece však vám jakožto hlavni pravidlo dávám: Mějte úctu před člověkem, ať
je ditkem nebo kmetem. Tato úcta ochrání jazyk váš od mnohých hříchů proti
lásce blíženské.Ty neodvážíš se dáti rodičům hanlivéjméno.Proč?Poněvadž k nim
máš úctu. Měj v úctě bližního, a jazyk tvůj nikdy se nesníží k výsměchu, uráž
livému žertování avdobírání, k potupným jménům zvířat a věci a k podobným
skutkům. Pamatuj si: kdo nemá úcty k důstojnosti lidské u jiného, nemájí ani
u sebe; jako jiné zahazuje, zahodí snadno i sebe. V Písmě sv. nazývají se
křesťané: bratři, svatí, údové Kristovi, plémě boží, pomazaní duchem Páně, a p.
Majíce tak vznešené mínění o sobě, chovali se k sobě ovšem také s úctou.
Sv. Duch nás napomíná, abychom břímě jeden druhého nesli. Chce tím
také říci: tobě jsou na obtíž některé způsoby a vady bližního? V tobě to vře.
že už už chceš vybuchnouti proti němUPVzpomeň si, prosím tebe, že totéž shle
dávají na tobě jiní. Tak přimhuřte každý jedno oko na sebe &.sneste se v trpě
livosti. Nikdo nejsme bez chyb, a Bůh nás snáší, ano tak to zařídil, aby křehcí
a hříšní lidé navzájem pomáhali si do nebe. Snášajme tudíž také my chyby
svých bližních, pomáhajice jim trpělivostí k spasení!
Nemyslete, že nemá předností, kdo jich na odiv nestaví. O. právě takový
mívá jich nejvíc. Prázdný sud nejvíce duní, praví přísloví, a prázdný klas nejvíc
vystrkuje hlavu do výše. Také bývají to prostřední a nepatrní, avšak ctižádostiví
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lidé, kteří o sobě mnoho řečí dělají. i ve _škole se to ukazuje, nebo i tu již často
žák, který nejvíce hluku nadělá, bývá 2 nejslabších, kdežto jiný, na pohled ne
patrný. je výtečníkem. Před několika lety dobírali si bujní důstojníci v hotelu

muže, který svým prostým zevnějškem neprozrazoval své důstojnosti. Jak ne
příjemné bylo jich překvapení, když se jim při odchodu představil jako místo
držitel. A mnohý byl rád, že na dráze, “ve společnosti zachoval ušlechtilou
zdvořilost ke “každému, když potom se dozvěděl, s kým měl čest se sejíti. Ještě
více, nežli zevní přednosti, bývají skryty přednosti duše, přednosti nadpřirozené,
milost a ctnosti. Proto nikde není třeba tolik opatrnosti, jako při posuzování
mravních vlastností člověka.
Když jiné posuzujete, myslete si, že byste byli na jich místě. Jak chceš
býti ty posuzovánP'Zajisté mírně. Proč tedy jsi tak přísný, ano snad neúprosný,
když běží 'o'jiného? Jak bys obstál, kdyby tobě měřili měrou, kterou ty měříš
jiným? Ty žádáš, aby hleděno bylo k polehčujícim okolnostem, které tvé jednáni
vysvětlují nebo i ospravedlňují. Jednej podobně také ty! Francouzské přísloví
praví: Vše pochopili, jest všecko odpustiti. Který jest jeho význam? Chce říci:
Mnohý čin bližního zdá. se zlý, ale přihlédneš-li ke všem okolnostem, za kterých
byl učiněn, bližního nejen snad omluvíš, ale i polituješ. Mnohý, který při po
vrchním pohledu skutek odsuzoval, pravil, přihlédnuv bedlivěji: Ja' bych byl
jednal také tak. Proč řekl Spasitel: Nesuďte, a nebudete souzeni? Proto zajisté
asi, že vševědoucím okem svým 'viděl, jak lidské soudy pro naší krátkozrakost
jsou nedokonalé.
Duchaplný duchovní spisovatel dáva pro posuzování jiných toto pravidlo:
Hlava budiž státním navladním, srdce obhájcem, svědomí soudceml Státní ne'.
vladní je ten, který zastává přísnou spravedlnost. Tím má býti hlava. rozum.
Spravedlnost musí býti. Co je zlé, nesmí býti pokládáno za dobré nebo bezvý
znamné. Srdce má. pak jako obhájce míti soustrast s vinníkem, hledat polehču
jící okolnosti, omlouvat, vysvětlovat; má krátce konat dílo odpouštění a lásky.
Svědomí, t. j.-hlas boží má souditi. Než vyřkneš soud, dí sv. Ignác, jdi do
chrámu, očisť svědomí od všeliké vášně nebo zaujatosti, a porad se s Bohem,
jak máš jednati. Pctom bude soud tvůj podle vůle boží. Mnohý, jemuž bylo u
křivděno, zadíval se na Krista na kříži, vzpomněl si na jeho slova: otče, odpust
jim, nebot nevědí, co činí — a dobyl nejkrásnějšího vítězství: odpustil také.
Někdy vina je na bíle dni. Ty se bouříš. Na jazyku máš tvrdá slova. Ni
kdo ti pro ně nezazlí. Přece však nezapomeň, že vinník je ubohý hříšník, těžce
nem'ocný na duši, který zasluhuje politování. Je jako člověk, který při zlém činu
smrtelně se zranil. Snad je hoden pekla, ale Bůh mu dává čas, aby zachránil
svou duši. Buď i ty milosrdný. Více nežli na mstu, myslí na polepšení nešťast
níkovo. Snad trochu lásky jej spíše zachrání, nežli tvrdá spravedlnost. Děkuj
Bohu, že jeho- milost takového neštěstí tě ochránila, do něhož bys byl za po
dobných okolností snad také upadl.
Budte tedy na svůj jazyk při posuzování bližního opatrní! Písmo dí, že od
letí ptáci, když mezi ně hodiš kamenem. Slovo zlé, tvrdé, trpke', kritisující, jest
takovým kamenem. Toho, proti komu jest namířeno, zraní, ostatní odpudí. Člo—
věk takový nemívá přátel. »Ale člověk “bez přátelské oddanosti jest jako osamělý
strom, na němž ani ptáče si nezasedne a nezazpíva'.. Sv. František Sal. říkával:
na lžíci medu více much chytíš, nežli na sud octa. Láska budiž medovým kva
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sem tvého nitra, a potom láska pronikne vše kolem tebe. Láska“ bližních bude
i tobě odměnou. Dnes je opět mnoho hněvů, soudů, kritik, nepřátelských stran
ve společnosti. Zlý jazyk, prostý smířlívé lásky, jest tu lučavkou, která otravuje
vše. Čím srdce plno, tím jazyk přetéká. U Ježíše Krista, věčné lásky, který,
když nás miloval, až do konce nás miloval, učte "se lásce! Pak i jazyk váš
bude mírný a dobrý jazyk Kristův. Slováci říkají, že když lidé se hádají, čert
jim vyhrává na housle. Kde mluví tvrdý, trpký, odsuzující jazyk, tam v srdci
hraje ďábel. Kde je láska, tam je Bůh. Mírná, láskyplná, uznalá slova dají vám
svědectví, že ve vašem srdcí není ďábel, ale Bůh. Ale kde je Bůh, tam je také
mír a štěstí. Přeji vám, aby v duši vaší vždy bydlil Bůh a s ním trpělivá, smíř
livá, odpouštějící láska. Amen.

Návrh na. úpravu katechismu.
Z komise katechismové.
FRANT. SUCHOMEL, referent.

(Pokračování)

O posledním pomazání.

_

Ustanovení. Ježíš Kristus ustanovil pro nemocné poslední pomazání.
Svatý apoštol Jakub dosvědčuje to slovy: »StůněJi kdo z vás, uvediž
(k sobě) kněze církve, a ať se modlí nad ním, mažice jej olejem ve jménu Páně;
a modlitba víry uzdraví nemocného, a polehčí jemu Pán, a jestliže jest v hřiších,
budou

mu odpuštěny.c

(Jakub 5., 14., 15.)

Viditelné znamení. Kněz uděluje poslední pomazání takto: maže nemocného
olejem

nemocných

(a. očích, uších, chi-lpí,ústech, rukou a chodidlech), a při tom se modlí:

„Skrze toto svaté pomazání a své předobrotivé milosrdenství odpustíž tobě Bůh,
co jsi zavinil zrakem, sluchem . . . .:
Olej nemocných světí biskup na zelený čtvrtek.

Neviditelná milost. Poslední pomazání:
1. zproštuie nemocného všedních hříchů a časných trestů,
2. ulehčuje mu v bolestech & pokušeních,
3. někdy jej i uzdravuje.
Poslední pomazání zproštuje nemocného také těžkých hříchů, když z nich se zpovídatj již ne
může ale upřímně jich lituje.
'

Poslední pomazání uděluje kněz.
Poslední pomazání má.-přijati každý katolický křesťan, který do rozumu
přišel a nebezpečně onemocněl.
Na nemocném se žádá:
]. aby přijal svátost oltářní a svátost pokání,
2. aby vzbudil víru a naději v tuto- svátost,
3. aby do vůle Boží se odevzdal.
Proto nemocný má přijati poslední pomazání, dokud jest ještě při jasném vědomí.
Naučení. V nebezpečné nemoci nebojte se zavolati si kněze a poslední pomazání přijati, proto
ještě umříti nemusíte; naopak posledním pomazánírn nabudete milosti Boží ku prospěchu—duše -i těla.

o.svěcen-I kněžstva.
Ustanovení. Ježíš Kristus ustanovil pro stav duchovní svěcení kněžstva.
Svatí apoštolové ukládáním rukoua modlitbou světili své nástupce.

.5m
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Viditelné znamení. Biskup uděluje svěcení kněžstva vzkládaním rukou, ma
záním svatým olejem, modlitbou a odevzdáváním posvátných nádob.
Neviditelná milost. Na kněze posvěcený nabývá mocí kněžské & zvláštní
milosti„ aby povinností svého stavu řa'dně plnil.
Kněžská moc záleží hlavně v tom, že kněz může konati mši svatoua udě
lovati svátosti.
Svěcení kněžstva udělují biskupové.
V prvních dobách křesťanských udělovalo se svěcení kněžstva v suchých dnech, a proto dosud
v těchto dnech konají se v kostele modlitby ze svěcence.
Naučení. Važte si a poslouchejte kněží, oni jménem Božím vedou vás k nebi!

0 svatosti stavu manželského.
Ustanovení. Manželství ustanovil Bůh již v ráji.
Ježíš Kristus povýšil manželství na svátost.
Viditelné znamení. Ti, kteří v stav manželský vstupují, prohlašují před
svým farářem anebo před jehozástupcem a přede dvěma svědky, že dobrovolně
v stav manželský vstupují.

*

_

Neviditelná milost. Svátost stavu manželského působí zvláštní milost, aby
manželé povinnosti stavu svého plnili, k zbožnému životu se povzbuzovali a dítky
své s láskou křestansky vychovávali.
Manželství může býti rozloučeno jen smrtí některého z manželů.
Ti, kteří v stav manželský vstupují, mají přijati svátost pokání a svátost oltářní.
Naučení. Modlete se za své rodiče, aby četné a veliké povinnosti sveho stavu věrně plnili!

0 svěcení & žehnaní.
Církev katolická různé věci žehná. a světí.
Církev žehna' na příklad: osení na poli, pokrmy, domy a školy.
Církev světí na, příklad: kostely, oltáře, hřbitovy, oleje, křestní vodu.
Církev svěcením a žehminím vyprošuje milost a požehnini těm, kdo těch věcí užívají.
Ze svěceny'ch věcí nejčastěji užíváme svěcené vody v'kostele i doma.
8 věcmi svěcenými máme zacházeti velmi uctivě :: nemáme jich zneužívati k pověrám.

(Pokračování)

Ještě několik gloss_k loňské výstavě katechetické
v C. Budějovicích.
z péra rar.

DVOŘAKA, kateeh. měšť. šk. v Kardašově Řečici.

V Kardašově Řečicí uspořádala dp. Svojsíkovu přednášku řemeslnická be
seda a vytěžila po zapravení výloh (120 K) ještě čistých 100 K ve prospěch
podpůrného fondu živnostníků. Ve větších místech získá. se ještě více. Nyní má
škola měšťanská v Kardaš. Řečici svůj vlastní přístroj promítací s acetylenovým
světlem, s rámem a plátnem za 300 K. _Okresní výbory, městské spořitelny, zá.
možní jednotlivci přispějí většími částkami, někde místní šk. rady zaplatí vše.
Vp. Mašek, kaplan v Soběslavi a prof. Dr. Niescher v Č. Budějovicích a jiní mají
skioptikony vlastní.
Každá“ doba přínáší cirkvi nový druh odpůrců a také nový druh pomoc
níků. Církev prvním dovede odolat, druhých pomocníků si va'žit, je platit. —,
Dobrý služebník stojí za peníze, dobré knihy, krásne obrazy, fysicke přístroje,
ať již pantoskop za 1'50 K. stereoskop od 2 K výše, nebo reflektoskop za 1760 K,
nebo skioptikon každé škole se brzy zaplatí. Ptejte se Moravanů, kteří stu
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dovali u Dra. Nevěřila, s jakou láskou vzpomínají svého katechety s íysikálnímí
přístroji učícího o Bohu a církvi. Jsem povděčen administraci Růže Dominikánské
(v Praze 134-1), že mne upozornila na právě vydané umělecké obrazy Em. Dítěte,
provedené grafickou společností Unie v Praze (18 )( 28 cm). Obraz sv. Kateřiny
Sienské, rozdávající chudým almužnu, nepotřebuje výkladu, hodí se obměnou
jako příklad péče církve o chudé ve všech dobách. — Každý věk měl své světce,
čas přebývání papežů v Avignonu měl sv. Kateřinu Sien. — Originál tohoto ob
razu zdobí vedle srdce Páně a Panny Marie, sv. Josela, Panny Marie růžencové,
kostel dominikánský. v Praze. (Známé jméno: Em. Dítě, c. k. professor na urně
lecko-průmyslové škole v Praze, jest nejlepším doporučením.) Obrazy Em. Dítěte
zdobí mnohé pražské kostely a povznášeji ducha k pravé zbožnosti. Firma Můlle—
rova v Mnichově uchází se právě o dovolení k reprodukci. Obrazy sv. Joseta a
Panny Marie růžencové hodily by se i na památku !. su. přijímání. jak si je
někteří dp. katecheté jíž objednali. Z vlasteneckých kruhů slýcháme výtky proti
cizozemským obrázkům, zde máme příležitost šířiti zbožnost a úctu k světcům
církve v rouše českého umění i na venkově po stránce umělecké dosti zane
dbávaném. Obrazy: Sv. Methoděj podává tělo Páně sv. Ludmile, Bořivoji a Svato
plukovi a českým pánům těšily se na doporučení Věstníku katech. letos čilému
odbytu. Zajisté i umělci povzbuzeni úspěchem nezůstanou při dosavadních svých
pracích a rozmnoží českou galerii církevního umění řadou nových dalších obrazů.
K dějepisu církevnímu jest nejméně pomůcek, a které máme, nejsou dosti známy,
nežádá se jich. Tak vydala Umělecká beseda v Praze za podíl svým členům
věrné reprodukce soch Karlova mostu. Ke každému obrazu jest připojen z péra
architekta a konservatora Heraina životopis svatého, motiv dárce sochy (důvěra,
úcta ke světci, vděčnost), výklad emblemů, upozornění na umělecké přednosti
jednotlivých umělců výtvarných —- tak jest celý doprovod slovesný neméně než
obrazy samy — až na jednu výjimku — cennou pomůckou k dějepisu církev
nímu, obraz svatého a spolu životopis jsou vítaným osvěžením náboženské ho
diny ve škole. Nečekaje s jednotlivými životopisy svatých až na 3. třídu měšť.
šk. zkusil jsem již ve 4. třídě obecné šk., jak upoutám žáky, kolik je naučím
z obrazů Karlova mostu. Poněvadž i v učení zeměpisném & dějepisném byli žáci
4. tř. nadšení pro Prahu, zájem byl již vzbuzen, byla při náboženské hodině na
piatá pozornost, proto byl i výsledek 2 vypravování o některých postavách vel
kých světců církve lepší než nejpracněji nastudovaný výklad učebnice.
Němci vymohli si ministerské schválení obrazů i nevhodných, a c. k. okr.
školní rady nakoupily věcí i bezcenných do kabinetů školních, jest všeobecně
známo, že kromě bibl. obrázků a mapy Palestiny, dnes již nevyhovující výzku
mům vědeckým nemá katecheta žádných pomůcek, kdežto druhé předmětyjsou
až nadbytečné místy zásobeny. Jest v zájmu Umělecké besedy, aby si opatřila
schválení c. k. ministefsiua nábož. a vyučování. —
V katechesích vdp. IhC. M. Lhotského, c. k. profesora při ústavě učitelském
v Soběslavi (vydání druhé nákladem Unie v Praze) jest hojně příkladů z historie
církevní dob minulých, rád vidí v nich každý učitel seznam spolků charitativních,
missijních, křesťansko-sociálních. Církev má slavnou minulost, má pevné kořeny
vpřítomnosti a slibuje hojně ovoce i v budoucnosti. Strom, čím více ran do
stává od zlých, tím více ovoce jim sype. církev rovněž v dobách utrpení dřívěj
ších i nynějších neshýbá větve až do prachu, aby jimi nevděčníky ranila, ale

Stm-

170-

KATECHBTSKÝ VESTNIK

Ročník xrv.

nasytila. Když býval kněz pánem školy, pracoval, jak dosvědčují Aleši Pařízkovi
a jiným Pedagogické Rozhledy, a za dnešní doby, kdy jsou jiní ve škole pány
a kněz jest jejich podřízeným, neupře nikdo z nepřátel,-že kněz pracuje ve škole
horlivě, nestojí na mrtvém bodu, ale pokračuje stále, zdokonaluje methodu, zpří
jemňuje náboženskou hodinu, kněz, ač. leckde tupen, odstrkován, ignorován, jest
přece dětem osobou milou, děti náboženství rády poslouchají, na příchod kněze
se těší. 0 vliv ve-škole se nebojuje, ale pracuje,- po tichu sice, ale horlivě a
s nadšením.
Výbornými pomocníky kněze ve škole jsou časopisy: Dr. Můllera Ceský
Jinoeh, brněnský Anděl Strážce, pražské Rajská Zahrádka, Svatkovy Krátky,
vinohradské Květy Lásky, budějovické Serafinské .dílo lásky (red. 'katecheta Jed
lička) atd. —
Máme ruce, ty ať tvoří
divy v píli horečně,
proti hltavému moři
staví hráze bezpečné —
dělne' dlaně, naše zbraně —
(Svatopluk Čech.)
práce heslo válečné.

Z praxe a různé.
Konání exhort na středních a ná
rodních

Školách.

škol. Upozorňuje na tu okolnost, že z takti

Kníž arcib. konsistoř ckých důvodů. naše dosavadní kroky ani

zvěděla, že někteří z důst. pánů katechetův
exhorty nepl'ednášejí, nýbrž jen předčítají.
Z toho důvodu vidí se kníž. arcib. konsi
stoři tímto prohlásiti, že všichni páni kate
cheté jsou povinni exhorty své přednášeti
z paměti, jak toho žádají dpp. katechetům
známé důvody homiletieké a paedagogické
a jak to vždy bylo intencí k. a. konsistoře..
Pánů kníž. arcib. školních komisařův a k.
&. vikářů žádáme, by pilně přihlíželi k tomu,
jak tohoto nařízení se dbá.

Z kuíž. arcíb. konsistoře v Praze,
dne 6. října 1911.

Spolek katechetů v království Če
ském pořádal dne 11. t. m. sedmou člen
skou schůzi za velké účasti členů. Po schvá
lení protokolu ze schůze minulé přečten
dopis kol. Sedláka s dvěma brožurami pro
dítky k sv. přijímání, zařazen do knihovny
velký vzorník obrázků. Po té ujal'se před
seda delší řeči, v níž vyjíčil celý postup
dosavadníchprací spolku ve příčině úpravy
našich platů od prvopočátku až do dneš
ního stadia. Odmítá nespravedlivé výtky ne
zasvěcených, jakoby spolek nepracoval,
anebo nepracoval stejně pro katechety obec.

jsme neuveřejňovali ani nebudeme uveřej
ňovati. Kdo přeješ si informací zevrubnýeh,
navštěvuj členské schůze! Rozdány tištěné

naše petice, dodatky knávrhůrn, srovnávací
tabulky atd., takže po debatě, do níž zasáhli
kolegové: Konopík. Hrudka a Strnad, uznána
byla loya'lně činnost spolku dosud vyvinutá.
O dalších krocích učiněna patřičná opatření;
po volných návrzích přijat rcum applausuc
za člena kolega Em. Satinský z Brániku.

Stručný pozdrav křesťanský. Dr.An
tonín Jeglič, kníže a biskup lublaňský za
žádal u sv. Stolice o approbaci zkráceného
pozdravu křesťanského. Pius X. potvrdil od
pustky 50 dní na stručný pozdrav: »Hval
jen Jezus! — Vekomaj. Amenc. (Pochvá
len Ježíši — Na věky. Amen). '

Konkurs.
V prachatickém

školním okresu obsadí

se definitivně misto katechety při měšťanské
škole chlapecké ve Vlachově Březí.

C. k. okr. škol. rada v Prachaticích,

Kalt-tiskárna družstva Vla-t v Praze.

1. října 1911.
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Katecheta děti abnormálních.
(Píše Jos. Jonák)

'

Děti slabomyslné.
Jisto jest, že v nynější době přibývá mezi školní mládeží dětí slabomysl
ných, t. j. takových dětí, které b_udod narození neb pozdějším působením chorob
pohřešují nutného a obvyklého za normálních poměrů “duševních schopností
duševního vývoje. Často nám přijdou do školy děti úplně zakrnělé na těle
i na duchu v takovém stupni, že tu marno veškeré vychovatclské umění, ducha
takového dítětc povznésti, protože vůbec nechápe a k okolí svému je netečno.
Jindy slaboduchost dítěte jeví se poněkudjv příznivějším stupni, že alespoň do
vede sledovati a chápati nejjednodušší_pojmy, rozeznati několik osob, zvířat a
jiných věcí, rozumíi lehkým větám s'lyšeným a samo, byť i úryvkovitě a nedo
statečně, svá přání a city projeví.
Pro takové slabomyslné dítě existujeÍobyčejně jen omezená přítomnost, tu
mechanicky 'vnímá & těžkopádné nezažitéfdojmy beze vší spojitosti v pamět
vpravuje a zase těžkopádně a neurovnaně projevuje. Zkrátka je takové dítě
oproti dětem normálním pozadu v realiích, s námahou mechanicky čte, píše,
v počtech to přivede sotva do dvacítky. Více takové dítě upoutá to, co lahodí
jeho zraku pestrostí barev a nápadností zvuku, těžko chápe pojem slušnosti.
užitečnosti, nebezpečí zodpovědnosti. Konečně pak setkáváme se ve dnešní době
s úžasně velkým procentem dětí, které vykazují sice slabou chápavost a pamět,
ale jimž se podaří přemáhajícím napínáním svoji duševní slabost nahraditi, opa
kování, biflování tu maskuje duševní nedostatky, ale obyčejně jen na první doby
výchovy.

U všech těchto dětíje nedostatek logického postupu'rozumového, uvažování,
usuzování. Zatím co ostatní normální děti výkladem svým zaměstnáme a upoutáme,
sedí slabomyslné dítě chvíli nějakou lhostejné, výklad učiteiův ho nebaví, hledí
se tedy baviti samo dle svých požadavků, stává se netrpělivým a neklidným při
vyučování, odpovídá nedostatečně, ostatn- děti je podceňují a drážděním jen za
tvrzuji. Učitel brzy příjde ku poznání, že mnohé dítě nestačí tempu škole za nor
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málních poměrů vymezenému, musí slabému dítěti věnovati zvláštní pozornost,
k němu při výkladech zvláště se snížiti a často a často s ním opakovati. Slabé
dítě ve škole je skutečně velkým přitížením pro učitele ana újmu ostatním dětem
a samo na své výchově mnoho utrpí a ztratí.
Proto nejen zájem tisíců dětí abnormálních, ale i zájem dětí normálních
iučitelů samých volá .tu po nutném zřizování pomocných škol, do nichž by
děti slabě chápavé ale výchovy schopné byly zařaděny a v nichž by také 'při
měřené osnovy vyučovací a 'vychovávaci byly zavedeny. V takové škole po
mocné při malém počtu žáků zvláště kvalifikovaný učitel bude moci jednotlivci
se obírati do té míry, aby se snížil k chápavosti dětí svěřených a opakováním,
nutné vědomosti pro životjim vštipil a zvláště individuelním vedením na cit působil,
zlým náklonnostem odvykal a ctnostem navykak Normálním třídám se ulehčí a
ohrožené dítě slabomyslné se zachrání před mravním zakrněním, vychová se pro
samostatný a prospěšný život, aby nebylo jednou na obtíž a snad i nebezpečno
společnosti lidské. Ubylo by výchovou dětí slabomyslných velké procento lidí
samostatné výživy neschopných, dnes obyčejně v chudobincích a chorobincích
vydržovaných a na druhé straně též by ubylo zločinců anebo zdánlivých zločinců,
pro _něž dnes kriminály a blázince již nestačí.
Ačkoliv i_u nás v posledních letech snahy po pomocných školách v praxi
se uvádějíasjezdvČechách aletos na Moravě myšlenku pomocných škol alespoň
poněkud již specialisoval av Praze ke konci září pod vedením p. okr. škol. in
spektora výchovný kurs pro učitelstvo pomocných škol byl pořádámscházi přece
mnoho do přesného Zrealisování potřeby školství pomocného. Naráži se tu v prvé
řadě na finanční potíže, pro které se školy vůbec nezřizují anebo tak omezují,
že naprosto počtu žactva nedostačují: když je ve třídě pomocné volno, je po
dětech slabších sháňka, když je třída obsazena, musí ostatní slabé děti dělati
normální. Mimo to nemáme dosud kvalifikovaného dostatečného učitelstva pro školy
pomocné, pomůcek a učebnic, na druhé straně též rodiče i slabé děti mají
velkou antipatii proti pomocným (dříve slabomyslným) školám, považují často
úplně bez důvodu za přihanu návštěvu pomocné školy.
Bude ještě dlouho trvati, než bude více specialisovánoi národní školství,
bude dlouho trvati než budou děti méně chápavé soustavně odděleny od dětí
nadaných, a proto nezbývá nic jiného, než že učitel-katecheta bude musiti zvláštní
zřetel i na dále věnovati ve svých třídách dětem slabomyslným.
Proto ušetří si i katecheta mnoho zbytečného rozčilování a předejde mnohým
rozporům, uvědomí-li si, že musí dnes naše školství počítati s dětmi slabomysl
nými často až s 15 proc. ve třídě, předejde se mnohým rozporům, když kate
cheta spřátelí se s poměry dnešními a dozná, že slabomyslné děti nelze naučili
té látce, kterou zažijí děti normální, pro děti slabé musí z učiva mnoho a mnoho
seškrtati, aby příštímu praktickému životu hlavně odpovídalo. takové dítě slabé
nepotřebuje tolik učení jako výchovy, což asi i představení katechetovi rádi
uznají. Abstraktní pravdy musí se při výchově slabomyslných omezili na mi
nimum, snahou katechety musí tu býti hlavně připraviti dítě slabé pro praktický
život cnostného, spravedlivého křesťana. Z věrouky musí se katecheta u slabého
dítěte spokojiti s těmi nejlehčími a nejpotřebnějšími pravdami, účelně vybrané
biblické články úplně postačí ku pochopení hlavních pravd víry, látku musí ka
techeta pro slabomyslné zvláště si upraviti a sám vypravováním důkladně děti

Ročník xrv.

((All-ZCHETSKÝ VĚSTNÍK

Stran- 179.

jí naučiti a pak opět přiměřeně pravdy víry z poučení vyvésti. Podobně vybéře
katecheta pro slabomyslné dětí jen lehké a denně užívané modlitby, někdy i ty
bude nucen jednotlivým dětem zvláště upraviti, aby byly schopny je odříkati a
pochopiti. Hlavní snahou katechety bude, aby každé dítě pochopilo rozdíl mezi
dobrým a zlým, aby si bylo vědomo, že hřích jest urážkou Boha vševědoucího,_
který dobré odměňuje a zlé tresce. Dítě musí si hřích oškliviti a také se mu
dovésti vyhnouti a když do hříchu upadne, znáti, jak pokání čínití.Celá příprava
ku pokání a k svatému přijímání neb k ostatním svátostem musi opět býti ulehčena
a zvláště upravena. Nemučíti dětí s těmi pro normální dětí těžkými formulemí
zpovědními z katechismu. Každé slovo musí tu katecheta uvážiti, zda jest pro
slabomyslné děti lehkým pro vyslovování a hlavně pro pochopení, každé slovo
třeba důkladně vysvětliti a pak opakováním s dětmi nacvičiti.
Jest pravda, že za dnešních poměrů, kdy přichází do školy mládež více a
více rozpoutaná působením rozháraných poměrů rodinných a nevázaných poměrů
společenských a pak méně a méně nadaná a učelivá, často těžko ba i nemožno
bude katechetovi v úplné míře věnovati se vyučování a výchově dětí slabomy
slných, kázeň v přeplněných třídách by tu často trpěla a pak děti ostatní trpěly
by újmu. Přes to přece najde si katecheta několik minut před anebo na počátku
a na konci vyučování, jež bude moci věnovati slabším dětem, pak s prospěchem
bude, když seznámí slabšího žáka s hodným a nadaným žákem atohoto požádá,
by se slabším opakoval a trpělivost s ním měl.

Pro hodného a nadaného žáka bude podobná důvěra katechetova vyzna
menáním & přinese užitek nejen slabému žáku. aleí vyznamenane'mu žáku & též
celé třídě.

Často porozumí slabé dítě spíše svému příteli-dítěti než svému učiteli, pro
tože s ním hovoří spíše po dětsku a vykládá mu po dětsku. Vyznamenaný žák
si při tom látku důkladně zopakuje, tím větší pílí a vzorným chováním se hledí
odměniti, udává celé třídě blahodárný takt, pak učí se tu ostatní děti šťastnější
citití se slabým dítětem, stanou se mu—důvěrnými a účinlivými přátelí, jistě se
mu nebudou posmívati a jím pohrdati, naopak budou v".lásce a pomoci slabšímu
spolužáku závodití. Ze své vlastní zkušenosti mohl bych krásnými & dojemnými
momentkami vše, co tu pověděno. dotvrditi. Jak nedočkavě zářila očka žáků,
když mi mohli opět zvěstovatí nový pokrok svého svěřence-spolužáka! Mimo to
bude pro katechetu ulehčením a pro slabé dítě prospěšno, “dorozumí-li se s ro.
díčí jeho, vylíčí jim duševní stav jejich dítěte, naznačí jim hrozící smutný po
zdější život dítěte, pak snadno je získá pro své snahy a podporu jich iv rodině.
Zkrátka užitečno, záslužno a pravidelně viěčno bývá, věnuje-li se katecheta po—
dobným nebohým dětem.
Děti bystré velmi často zapomenou na vděčnost k svému učítelí-katechetovi
a výchovu osmiletou na obrátku po svém vyjití ze školy promarní, kdežto slabo
duchý člověk nám do smrti bude vděčen a žehnati na potkání, jeho život samo
statný a lidstvu prospěšný bude nám nejlepším zadostiučiněním.
Též prosím milých kollegů, aby svým vlivem zesazovalí se o postup slabo
mjslných dětí do vyšších tříd; sám jsem měl příležitost seznati, jakých chyb se
dopustili ti, kteří slabomyslné dítě nechali osm roků sedětí v prvé a druhé třídě
školy osmitřídní. Právě nepochopení duševního stavu podobných dětí mohlo po
dobné úkazy zavíníti a připustiti; k čemu dítě slabé nemá pochopení a zájmu,
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k tomu za osmiletého sezení se nerozehřeje, ale za to v každé třídě, byt i vyšší
třídě přec něco najde, co jeho zájem upoutá a schopnost zachytí. Postupem sla
bomyslných dětí ulehčí a prospěje se též ostatním spolužákům z nižších tříd,
odstraní se jistě škodlivý systém hromadění ža'ků pro třídu i děti přerostlých,
povznese se tím kázeň nejen slabého dítěte, ale i uchráněné třídy.
A pokud se poklesků slabomyslného dítěte týče, bude v zájmu dítěte i kate
chety, když si katecheta připomene, že má před sebou dítě abnormální, choré
často na těle i na duchu, dítě nebohé, které spíše soucitu, podpory a ochrany si
zaslouží a když snad někdy nutno výchovného trestu proti dětem slabomyslným
použíti, nutno sjiného stanoviska na provinění pohlížeti a v jiném měřítku
trestati. O dětech slabomyslných s velkým užitkem pro katechetu jest ve'sti si
svědomitě podrobně a důkladné zápisky o každém, zvláště co se týče jeho pů
vodu rodiny snad neduhem neb vadou zatížené, o nemocech, jež dítě prodělalo,
k čemu jest dítě úplně apatické, co je upoutá, v čem a jak pokračuje, jeho tě
lesné i duševní vady, zlozvyky a pod. V zájmu dítěte bude. když katecheta

upozorní příslušný farní úřad na slabomyslnost hocha, by ji vedl v matrice
v evidencí :: u soupise rekrutske'm vojenské úřady na m“ upožornil. Podobně i při
dotazech soudních a chudinských budou podobné záznamy vítanou pomůckou in
formační, jakož i neméně závažným momentem má býti podobný záznam o slabo
myslnosti v tom případu, že by slabomyslný měl v úmyslu ustoupiti ve sňatek
ať již s osobou zdravou neb také slabomyslnou!
Když takto si katecheta povede, vnikne též do příčin slabomyslnosti a
ochotně pomůže působiti i při profylaxi slabomyslnosti. Ve dnešní době se vše
obecně naříká na smutné faktum (tak neříkají ne snad pouze katecheté, tak na—
říkají šmahem učitelé světští i učitelky), že velkou chybouje pro děti, že po
propuštění ze školy jsou prosty vlivu dalšího výchovného působení, zkrátka, že
v úžasné míře přichází učitelstvo ku poznání, že jejich úmorná osmiletá práce
výchovní okamžikem propuštění dítěte ze školy vydána jest v šanc zhoubnému
a ničícímu působení veřejnosti, dílen továrenských a různých veřejných i po
koutních spolků. Tím více potřebuje _vedení, rady a ochrany dítě slabomyslné
i když opustí školu, protož záslužno i prospěšno bude, když povede ka
techeta vevidenci vystouplé dětí slabomyslné & bude s nimi stálé styky udržo
vati, radou a přímluvou bude jim nápomocen.
Co se profylaxe (předejití) slabomyslnosti týče, najde se pro kněze, kate
chetu, faráře dosti vhodné příležitosti v kázáních lidu, veřejných přednáškách,
na schůzích i nahodilých schůzkáchs rodiči upozorňovali na příčiny, že přicházejí
často již od narození na svět děti slabomyslné — slabomyslnost praenatální z ro
dičů stížených nemocí venerickou, alkoholických a duševně zatížených neb jinak
degenerovaných, též [z rodičů paralytických a epileptických. Požívání jedů,
olova, rtuti, losíoru, tabáku, morfla a alkoholu zaviňuje, že'přicházejí na svět děti
abnormální. Vysoké stáří, velká různost stáří a: tělesné sešlost rodičů dodává
společnosti lidské děti slabomyslné v úžasné míře, nezřízený život pohlavní a
různé nakažlivé nemoci mají zhoubný vliv na dítě, mající přijíti, na svět; ne
opatrnost matky těhotné často zaviňuje slabomyslnost dítěte. Než i dítě duševně
zdravé teprve během svého života může se státi slabomyslným po nemocech
mozkových a nakažlivých, jako: po spále i spalničkách & záškrtu. otravou jedy
nahoře uvedenými, riezřízeným životem pohlavním a nemocemi pohlavnímí.
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Zdatná výchova tělesná i duchová jest tu nejlepší zbraní a ochranou vboji
proti slabomyslnosti, soustavná čistota, správná výživa a životospráva, uvarování
se před alkoholem, i ochrana před nemocemi nakažlivými uchrání od slabomysl—
ností dětske.

Promluva na I. neděli adventní.
Napsal Frant. Pražák.
Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.
Luk. 21, 33.

Bůh zjevil nám svou vůlí v přikázáních, která dal slavnostně na hoře Sinai.
Spasítel řekl k bohatému mládenci: chceš—livejíti do života věčného, “zachovávej
přikázání. Hle pravda, o níž lze říci: nebe a. země pominou, ale tato slova ne
pomínou. Umřeš, umrou všichni lidé. Čí pochybuješ o tom? Nikoliv, nemůžeš,
nebo každý den ti to dokazuje. Nepochybuj tedy také, že do věčné blaženosti
vejde, kdo plnil vůli boží, zachovávaje přikázání.
Sv. Ignác, pozoruje život lidí, rozdělil je na tři třídy. Do první třídy za—
řadil ty, kteří neplní vůle boží v přikázáních nám zjevené, poněvadž na nich
žádá věcí, které jsou jim nepříjemné. Uznávají, že je dobré býti spravedlivým,
čistých mravů, svědomitým, poslušným, ale poněvadž to stojí sebezapření'
a námahu, milují raději opak. Jich křesťanství je prázdné chtění. slupka bez
jadra, slova beze skutků. Podobají se člověku, který chce jíti, ale nechce v pohyb
uvésti nohy, který chce býti plavcem. ale nechce vstoupíti do vody, který
chce zbohatnouti, ale bez práce, který chce míti pěkné vysvědčení, ale bez “učení."
To je nerozumné. Vytýkali spisovateli, který psal krásné křesťanské povídky, že
nekřesťansky žije. Co odpověděl? Jsem jako “zvíře, které se válí v louži, ale
při tom dívá se na hvězdy. Zdaž si nedal vysvědčení smutné &politování hodně?-7
Pán Ježíš' praví o takových lidech: ne ten, kdo mi říká pane, pane, vejde'do'
království nebeského, nýbrž ten kdo plní vůli otce mého. Kdo chce cíl, ale nemá
síly, aby užil k němu prostředků,. je ubohý slaboch; a myslí-li, že je dobrý,
poněvadž dobré chce a snad o něm také pěkně mluví, klame sám sebe. Jejako

Honzík z pohádky, který snil o zlatých zámcích a krásných princeznách, ale“
při tom zůstal při svých buchtách na pecí.
Do druhé třídy počítá sv. Ignác lidi, kteří chtí cíl a také prostředky k- němu,'
ale jen lehké a příjemné. Když P. Ježíš sestupoval jednou s hory, přišel k němu
muž, prose, aby uzdravil mu syna, jejž zlý duch trápí. Žádal jsem, pravil,
učedníků tvých, aby jej z něho vypudili, ale nebyli s to. Evangelium vypravuje, že
se Spasitel rozhorlil. Co znamenala Jeho káravá slova? Asi toto: kdybyste :měli
víru náležitě pevnou, kdybyste užili usilovné modlitby a jiných prostředků, i vy
byste jej vypudili; ale iste malověrní a pohodlní. Táž výtka stíhá všecky polovičaté
křesťany. Chtí býti nábožní, ale spokojují se modlitbou krátkou, povrchní, chladnou.
Chtí jítí do kostela, ale nesmí tam býti daleko, ne zima nebo horko; nejraději
jdou, když je tam nějaká slavnost s pěknou podívanou nebo zajímavou hudbou.
Chtí býtí dobročinní, ale jen z přebytku a býti za to chválení; nejlépe, když
almužna je spojena s koncertem nebo tancem. Chtí odpírati vášuím, ke kterým
jsou naklonění, ale blízké příležitosti se nevyhýbají, zvlášť skýtá-li příjemné
zábavy a požitku. Proto upadají do hříchu. Zpovídají se sice z něho, ale bez
opravdivého polepšení; při tom si myslí, že svou zpovědí vykonali" veliký čín.
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Všichni ti podobají se nemocnému, který pr'oto nenabývá dlouho pravého zdravi,
poněvadž se nechce podrobiti vážnému léčení. Pilulky musí mu oslezovati, dietu
polehčovati lahůdkami, klid, jenž žádá samoty, zpřijemňovati společností. Jak plni
takoví lidé vůli boží? Povrchně a polovičatě. Jak se líbí Bohu? Spasitel o nich
dí: kéž bys byl horký nebo studený; ale že jsi vlažný, vyvrhnu tě z úst svých.
Do třetí třídy počítá sv. Ignác ty, kteří s rozhodností chtí to, co Bůh chce.
Chti účel a proto volí také prostředky k němu. Když P. Ježíš si chtěl vyvoliii
učedníky, odešel na břeh jezera Genezaretského. Tam pouštěli Petr a Ondřej
sítě do vody. Spasitel jim řekl: pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidí. A oni,
opustivše sítě, šli za ním. Nedaleko uviděl Jana a Jakuba, a povolal je. A oni,
opustivše otce a sítě, šli za ním. (Luk. 4.) Hle ochota, která, když chce cíl, užívá
k němu také ihned vhodných prostředků. To je pravá moudrost. Tak jednají
v praktickém životě lidé moudří a energičtí. Proto také dosahují pravidelně cíle,
který si vytkli. Tak jednají lidé charakterní, a proto není u nich povrchnosti,
vrtkavosti, náladovosti. I táži se: není cíl náš, dokonalost na zemi a oslava na
věčnosti, vznešený? Nezasluhuje napjetí sil? Jest to cíl nejvyšší, poněvadž nej
poslednější. Nebe a země pominou, ale on nepomine na věky . . Čeho je třeba,
táže se znamenitý duchovní spisovatel, aby člověk se stal svatým? A odpovídá:
Vznešených křesťanských zásad a pevné vůle.
Do které z těchto tříd náležiš ty? Život lidský rychle plyne. Přijde jeho
večer a ty se rozhlédneš po vykonané cestě. Čeho si budeš pak přáti, z čeho
se radovati, čeho litovati? C)s jakou blaženou naději budeš hleděti do budoucnosti
za hrobem, jestliže ti svědomí dá svědectví, žes za posledním cilem šel vytrvale
a energicky! Neříkej, že nemůžeš. Jiní byli slabší tebe, byli vydáni větším
pokušením nežli ty, bojovali s horšími překážkami a vyplnili čestně svůj životní
úkoL Neříkej, že máš dobrou vůli. Jen tolik jí máš, kolik skutečně užíváš
prostředků k cíli.
Ve vědě mluví se nyní mnoho o energii. Rozeznáva' se energie vázaná a činná—
Ve stroji, jenž stojí, je vázaná, ve stroji, jenž pracuje, je činná. Pouhá dobrá vůleje
jako energie vázaná. Jednej. uživajc pilně &.vytrvale prostředků věčnému cíli, a
vůle 'tvá bude jako energie činná, přinášejíc bohaté plody pro čas a pro věčnost.
Je tomu několik let, co Angličané obsadili kus země při řece Zambezi
v Africe. Nalezli hojně řek, lesů, úrodných pláni, útroby kraje slibovaly bohatou
žeň na uhlí a kovy. Obyvatelstvo bylo nevzdělané a líné, vedouc o životní
potřeby mezi sebou stále krvavé boje. Pusto bylo kolem. Co tu upoutané energie
leží ladem, pravili důmyslní a energičtí přistěhovalci! I dali se do práce, aby ji
odpoutali. Upravovali řeky, stavěli silnice, obdělávali pole moderním způsobem,
dobývali uhlí arudy. Činnost jejich probudila brzy také chuť ku práci v černoších.
Za několik let změnila se tvářnost celé země. Vznikly osady aměsta, rozmohl se
průmysl, školy šířily vzdělanost, kraj stal se krajem kulturním.
Také srdce lidské jest krajinóu, z počátku pustou, ale bohatá energie je
v _něm od Boha uložena. Kdo ji odpoutává horlivou činností, dodělá se skvělých
výsledků. Milostivý Bůh dal mu také schopnost k dobru, schopnost nejvzácnější.
Plňte vůli boží, jak vám ji přikázání jeho oznamují, a váš život bude plodný
na skutky, jež vedou zde poznenáhla k mravní ušlechtilosti, "na věčnosti k oslavě.
Nebe a země pominou, ale vaše skutky nepominou. Nepomine „život váš, nebo
na věčnosti budete se z něho radovati na věky. Amen.
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Promluva na II. neděli adventní.
Napsal FRANT. VÝBORNÝ.

Co jste vyšli na poušť videt, třtínu-lí větrem se
klátící?
M
11,7.

Chválu, jíž těmito slovy P. Ježíš dává sv. Janu Kř., lze vyjádřítí slovy: sv.
Jan byl charakter. Jest to chvála veliká, nebo býti charakterem jest věc vzácná.
Avšak nikdo nestane se charakterem bezděčně a samo sebou; na charakter třeba
se vzdělatí. Sv. Jana vzdělal sám Bůh mimořádnou milostí, které předchůdce
Páně ovšem se podroboval spolupůsobě s ní. Podrobných zpráv o tom nemáme,
ale víme za to, jak Spasitel sí vychovával na charaktery své apoštoly.
Jak to činil?

Nejprve vštěpoval jím s „dojemnou věru pílí a trpělivostí svou nauku a její
vznešené zásady, přihlédaje zvlášť k tomu, aby je vychoval k úřadu apoštol
skému. Ustavíčně vodil jes sebou, aby slyšeli jeho kázánía bylí svědkyjeho činů.
DV. apoštolové byli také nejhorlívéjšímí jeho posluchači. Kolíkráte žasli nad sílou
jeho slov, kolíkráte rozpalovalo se srdce jejich nadšením, kolíkráte padlí před ním
v podivu a bázni na kolena! Však P. Ježíš na tom neměl dost. Měli býti jeho
apoštoly a proto věnoval jim ještě zvláštní pozornost. Jim vykládal podobenství,
nechápalí-li ho, ie vodil s sebou na poušť a jen jimi se zabýval, jim vykládal, co
lidu nikdy neřekl. Ano všechna jeho veřejná činnost směřovala k tomu, aby je
vzdělal a si vychoval.
Chceš býti charakterem? Musíš jedneti jako apoštolové. Oni přijali vznešené
nauky božského mistra, utvrdtlí se v nich, tak že jím přešly, jak říkáme, v maso
a krev. Tak položili si do srdce základ, aby se mohli státi charaktery. Jeden
z nich toho neučinil, Jidáš a nestal se charakterem, stal se zrádcem.

Nauka křesťanská je dnes stejně vznešená jako dříve a proto dái tobě zá
klad k ušlechtilému charakteru, když si jí vštípíš hluboce v rozum a srdce,
Ona říká chlapci buď čistý. poslušný, uctivý k představeným, svědomitý v práci.
Dívce: buď nevinná. něžná, dobrá. Vzrostlým: boj se zlého, Bůh, jenž je vše
vědoucí tě vidí, buď spravedlivý, nebo budeš jednou klástí účet ze života svého
Všem dává za vzor Krista, bytost nejvznešenější, P. Marii, ženu nejlepší, svaté.
kteří proslavili se skutky heroíckýmí. Všecky učí: nejednej z prospěchářství,
z vášně, z rozmaru nebo jiného důvodu nízkého, jednej ze srdce očístěného,
dávaje se určovatí vůlí a láskou boží. Mnozí slyší slova ta, uloží si je v srdci.
Položílí sí základ k charakterností. Někteří dají se svéstí bludnými naukamí po
krokářskými a volnomyšlenkářskýmí, í stane se jim, co stalo se sJídášem, stanou
se lidmi falešnými, prolhanýmí, vášnívýmí, mamonářskými, přestali býti chara
kterem. Běda rodině, obci, národu, kde bludné nauky kazí lid. Tam Janové vy
mírají a rodí se Jídášové, tam Kn'stové prchají do vyhnanství naHerodově vlád
nou, tam láska pláče a vášně se rvou.
Na ulící'veleměsta sebrali chlapce a odvedli na policii. Domnívali se, že je
to jeden z pobudů, kteří začínají touláním, žebrotou a krádeží a končí zločiny,
které jsou postrachem velkých měst. Však tenkráte se mýlílí. Když chlapec, jenž
hladem byl všecek vysílen, pookřál, vypravoval, že otec bitím ho nutil, aby že
bral a kradl. Bylt pijanem a chtěl takto vlastního dítěte využitkovatí. I utekl
chlapec z domu. Chtěl se poctivě žívítí, ale nenalezl práce. Řekl si tedy: než bych
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se stal tulákem a zlodějem, raději zemru. A mnoho už nechybělo. Avšak Pro
zřetelnost boží bděla a uvedla jej mezi dobré lidi. Vroucně prosil na policii, aby
ho domů neposílali, ale ujali se ho; uvidí. že se osvědčí. Učinili tedy pokus.
A výsledek? Chlapec je dnes z nejprvnějšich občanů veleměsta; jeho péče o opu
štěné děti je známa po celé zemi. Co zachránilo chlapce? Co způsobilo, že se
stal vynikajícím charakterem? Křesťanská nauka, kterou slyšel v katolické škole
bratři a kterou si hluboce do srdce vštípil. Neuposlechl nehodného otce, ale také
ho nezneuctil; raději chtěl býti obětí, doufaje, že Bůh duši jeho vezme do nebe.
Ale Bůh chtěl, aby taková věrnosLbyla odměněna již na zemi. Č) jak jest krásné
býti charakterem!
První způsob, kterým P. Ježíš vychovával apoštoly na vznešené charaktery,
záležel v tom, že je utvrzoval v krásných a vznešených zásadách Nového Zákona'
Však tím se nespokoiil. Zasaď nejvzácnější révu na nejvzácnější štěp, jestliže jí nebudeš
zalévat, ořezávat. očisťovatod hmyzu, mnoho plodů se n'edoděláš. Proto Spasitel se
staral, aby apoštolové odložili chyby, které jejich povahu kazily. Apoštolové
projevili někdy ctižádost. Jednou na cestě do Kafarnaum se hádali, kdo z nich
je větší. P. Ježíš se jich ptal, oč se hádali. Oni mlčeli. Patrně se hanbili. Spasi
tel'to ovšem věděl. Aby je z této chyby vyléčil. svolal je, vzal pachole, postavil
je mezi ně a pravil: kdo bude jako toto pachole, ten bude největší. (Viz Mar.9,
32). Jindy poukázal jim na to, že on, jejich-mistr, nepřišel, aby si dal sloužiti,
ale aby sloužil. (Mat. 20. 24). Při posledni večeři myl jim nohy, aby jim dal pří
klad pokory.
Apoštolové nebyli bez závisti. Jednou viděli, jak někdo, který nechodil s nimi,
vyhání zlé duchy. Hned je zamrzelo, že také jiní maji tuto moc. Pověděli
otom. svému mistru, stěžujíce si. P. Ježíš je mírně pokáral pravě: nebraňte,
nebo kdo není proti vám, s vámi jest. (Luk. 9, 50).
Apoštolové nebyli na počátku. prosti ani jakési mstivosti. Když ubíral se Spa
sitel do Jerusaléma, chtět se zastaviti v kterémsi městě samařském. Proto poslal
učedníky napřed, aby připravili hospodu: však nebyli přijati, poněvadž se brali
do Judska, s nímž samařšti byli v odvěkém nepřátelství. Tu se apoštolové roz
hněvali a žádali na svém mistru moc, aby mohli svolati oheň na město s nebe,
jenž by je strávil. Pán Ježíš je pokáral pravě: Nevíte, čího iste ducha; syn člo
věka nepřišel duší zatracovat, ale spasit. (Luk. 9, 55). Slova obsahují napome
nutí: nebuďte nedůtkliví, snášejte chyby bližních, snad obrátí se ještě.
Tak hleděl Spasitel odstraňovat chyby z povahy svých apoštolů, aby ne
bylo na ní stínu. Vedle toho se snažil, aby jim vštípil také krásné ctnosti. Zvláště
napomínal je k lásce bliženské, k horlivosti p_ro blaho jiných a k nezištnosti.
Tak dal jim jednou moc uzdravovali &.zlé duchy vyháněti, i poslal je do dědin,
aby kázali království boží. Ničeho nesměli vzíti s sebou a ničeho žádati mimo
to, čeho jim bylo třeba k živobytí. (Luk. 9, ln.) Tak je učil, aby konali dobré
nezištně, jediné k slávě boží a spáse bližních,
Tak vzdělal Spasitel své apoštoly na vznešené charaktery. Když ukázali se
učelivými, dokončil na nich toto dílo potom svou milostí při seslání sv. Ducha.
I stalise vznešenými vzory ušlechtilých charakterů všem národům.
M. d! Rodičové. učitelové, celý národ si přejí. aby také z vás stali se lidé
charakterní. Proto se vám vykládají vznešené nauky křesťanské, proto kárají se
chyby, proto jste cvičení v ctnostech jako pobožnosti, svědomitosti, poslušnosti,
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čistotě mravů. v mírnosti a jiných krásných skutcích. P. Bůh k tomu přidává ve
svátostech, zvláště při mši sv. a sv. přijímání, svou milost, nebo bez nebeské
této vláhy dílo by se nedařilo. Budte Sl vědomi, že jen tento cíl mají vaši vycho
vatelé na mysli. Nejmilejší,jeiich odměnou bude, když budete charakterními členy
národa na zemi a jednou blaženými obyvateli ráje. Kéž to Bůh dá! Amen.

Promluva na III. neděli adventní.
Napsal FRANT. KUMSTÝŘ.

Nejsem hoden rozvázati řeménků u obuvi jeho.
Jan 1, 21.

Otázky farizeů dávaly sv. Janu Kř. příležitost, aby řeklo svbě něco chvály—
hodného, ale sv. Jan byl prost takové slabosti Tato skromnost je zajisté krás-ný
rys, který svědčí o jeho ušlechtilém charakteru. O charakteru chci promluvití.
Charakter je důsledné jednání podle ušlechtilých “zásad. Charakterní člověk
zušlechtil a upevnil svou povahu v dobrém tak, že jedná vždy moudře a neohro
ženě podle svého přesvědčeni.
,
Jaký má kdo charakter, tak obyčejně jedná, udatný udatně, spravedlivý spra—
vedlivě, čistý čistě, mírný mírně; a zase zlostný zlostně, nespravedlivý nespra
vedlivě, zbabělý zbaběle, nečistý nečisté. Někdy vzmuží se sice i zbabělec k udat
nému skutku, nečistý přemůže pokušení, zlostný potlačí své rozčilení, ale to jsou
výjimečné případy. Vidíte tudíž, jak důležito je, míti ustálený, dobrý charakter.
Bez něho všecka ctnost stojí na hliněných nohou a každý úder ji srazí. Byl by
sv. Jan vedl přísný život, byl by se věnoval kázání na poušti, byl by odpověděl
tak pokorně, byl by rád odevzdal své učedníky Kristu, byl by vyčetl Herodovi

pohoršení a za tuto neohroženost šel na smrt, kdyby jeho povaha nebyla pev
ným a vybroušeným diamantem? Nikoliv! Pěstujte tedy svou povahu! Vycho—
vatelé vás k tomu navádějí, ale více nemohou činiti. Vypěstovati si charakter musí
každý sám. Malíři, sochaři, hudebníku dává učitel sice návod, ale umělcem se
stane jen ten, kdo se sám podle návodu pilně cvičí. To má tím větší platnost
0 charakteru, který věc vniterní a čistě osobní.
Jak vytvoříme si ušlechtilou povahu? Když odkládáme chyby & cvičíme se
v ctnostech. Každý člověk má chyby, k nimž zvlášť se kloní, a každý také takové
dobré náklonnosti. Na řečené chyby třeba nejvice dba'ti, nebo z nich. se vytváří
hlavně špatný charakter; a zase dobré náklonnosti třeba pilně cvičiti, je zušlech
tovati, nebo jimi dojdeme nejsnadněji k ušlechtilému charakteru. Posaď žábu na
zlatý trůn, přece s něho skočí do louže; s čím kdo vyrostl, to mu i přirostlo;
voda kudy jednou tekla, poteče opět; zle'mu jako dobrému člověk přivyká; kočce
o myších se snívá; kavka, kdyby se na sněhu válela, nezbělí; zvyk má želez
nou košili; šedin prožil a starých zvyků neodložil a ].
Zpytuj se. jakou máš hlavni chybu! Snad jsi svéhlavý. Mnozí myslí, že
neústupné trvání na svém mínění je známka charakteru, anal! v charakteru jeví
se pevnost. Chyba lávky! Byli snad charakternimi tvrdohlavci, kteří, potkavše se
na lávce, nechtěli se sobě vyhnouti a spadše do vody se utonuli? Jsou své
hlavá děcka charaktery? Byl Hus proto charakterem, že svéhlavě popíral svých
bludů, i když mu, je ukázali černé na bílém v jeho spisech? Duchaplný muž
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pravil, že svéhlavost je energie hlouposti. Karel Švédský svou neústupnosti za
hubil své vojsko i sebe. Charakterní muž má silnou vůli, ale ohebnou a ústup
nou, kde neběží o přísnou povinnost. Poněvadž k svéhlavosti od přirozenosti jsi
nakloněn, musíš jí věnovati zvláštní péči, ji denně zpytovati, dobrovolně se za ni
trestati, k tomu, co žádá vůle boží a moudrost lidská, se povzbuzovati. Když
Žižka se dal slovy Rokycanovými pohnouti, aby nezničíl Prahy, nejednal slaboš
sky, nýbrž ušetřil čest svou veliké skvrny. Kéž byl by tak častěji učinil, jeho
zjev byl by mnohem světlejší.
Opak svehlavosti je vrtkavost, náladovost, rozmarnost. Car Ivan byl tak
nestálý, že bojarové při dvoře byli ve stálém strachu. Tu se oddával v klášteře
přísné kajicnosti, tu probudila se v něm krvelačnost, že nikdo nebyljist životem,
tu dal se na hýření, že Moskva trnula úžasem. U prostých lidíjevi se tato chyba
tím, že dnes jsou veselí, zitra smutní, dnes pilní, zítra líní, dnes samé nadšeni
zítra poklesll na mysli až k zoufalosti, dnes zbožní, zitra rozpustilí, dnes něco
podniknou, co je zítra omrzí. Jsou stále hříčkou citů. Kloní se tvá povaha k ta
kovéto náladovosti? Cvič se v stálosti, sice nebudeš nikdy charakterem! Stav si
denně cíl svůj před oči, upevňuj vůli dobrými předsevzetími, říkej si: to je má
povinnost, i chci ji vyplniti stůj co stůj, přemáhej obraznost, která cit živí a
svádí, rozumem uvažuj, které jednání je žádoucí, užívej nadpřirozených pro
středků, iako modlitby, sv. svátostí, zbožné knihy.
Takové cvičení je zároveň cvičením v dobrém, ale nestačí. Chceš—lidospěti
v pravdě k ušlechtilému charakteru, jest se ti cvičiti také kladně v ctnostech.
Nejsnažší cesta k nim je, když pěstuješ nejdříve ty, k nimž Bůh ti dal náklon
nost. Potom snadno osvojiš si i ty, které ti jsou obtížné, nebo jedna vynikající
ctnost přivádí druhé, jako jedna zla' náklonnost svádí ke mnohým hříchům.
Máš náklonnost k svědomitosti? Pěstuj ji! Ty jsn svědomitý před očima učitele
nebo otce; buď svědomitý, i když tebe nevidí. Řekni si: Bůh mne vidi a přihlíží
ku práci mé. Ty konáš svědomitě důležité úkoly; konej podobně ipráce malé!
Neříkej: to je maličkost, na te' nezáleží, ale řekni si: běží o krásnou ctnost svě
domitosti, a ta je vždy důležitá. Otec říkával svému synkovi: nic jiného od tebe
nežádám, nežli abys vše, co konáš, konal svědomitě: slibuješ? Slibuji, odpověděl
syn. Dobře tedy, mínil otec, ale věz, že budu ke všem tvým pracím bedlivě při
hlížetil Jaký byl výsledek? Poněvadž jincch konal svědomitě všecky své úkoly,
stal se vynikajícím žákem. Poněvadž stejně svědomitě konal své modlitby, stal
se zbožným; a tu zase Bůh mu žehnal. Podobně ivjiných věcech. Nejkrásnější
účinek byl, že si vypěstoval hluboký smysl pro povinnost, tak že ve všem bylo
lze na něho spolchnouti. Jednu ctnost pěstoval, a mnohé jiné přišly k němu
samy, aby ji provázely, “jako dvořanstvo svou královnu.
Však nemyslete, že dospěti k ušlechtilemu charakteru je věcí snadnou a
rychlou. P. Ježiš praví, že království nebeské násilí trpí. Jinde mluví o strmé
stezce & úzké bráně (Mat. 7, 13). A opět, že zrnko pšeničné musí zemřiti, má-li
vydati hojné ovoce. (Jan 12, 25). Musí prodělati veliký a těžký proces. I srdce
lidské musí prodělati proces, musí se zapírati, musí zemříti světu, t. j. přemoci
vášně, nezřízené pudy, zlé náklonnosti, zúrodniti je pro vše dobré, hlavně také
milostí boží Co však není snadné, nedosahuje se za chvíli. Při tom dlužaneště
na jednu věc pamatovati. Člověk se mění, a to s přirozenou nezbytností. Jiné
vlivy na něho dorážejí v mladosti, jiné v jinošstvi,ljiné později-. Starý spisovatel 
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di, že člověk je ve dvaceti letech pávem, ve třiceti lvem, v čtyřiceti velbloudem,
v padesáti hadem, v šedesáti psem, v sedmdesáti opicí, v osmdesáti ničím. Chce.
tím naznačiti, že podle věku kloní se k vlastnostem těchto zvířat, že předem klon
se k marnivosti jako páv, k prudkosti jako lev, k vytrvalosti jako velbloud, k chy
trosti, nedůtklivosti, k opičení se, až je zas dítětem. Proto při sebevýchově dlužno
k těmto náklonnostem, které různým věkům jsou vlastní, přihlížeti, aby co sis
zbudoval ve věku jednom, druhý nepokazil, aby n. p. zbožnost a čistotu, k nimž
se kloní mladý věk, ncodvála léta jinošstvi, které se k ní nekloní. Však základ,
který si polnžíš v mladosti, je nejdůležitější nebo je nejtrvanlivější. On dává směr
celému životu. —

»Nauč mne kouli,: prosíval spanilý jinoch rytířův kováře, který žil na hradě
aznám byl daleko široko jako výtečný mistr mečů a brnění. »Ty, rytíř, kovář-cm?:
divil se muž. »Ano, chci si ukouti zbraň. jaké nikdo nemá.c Kovář svolil. A ji
noch stal se učedníkem a tovaryšem, věnuje se umění s nemenší pílí jako hrám
a cvičením rytířským. Po letech ukul si meč a brnění, které sám jeho učitel na
zval dílem mistrovským a jimiž potom dobyl si slávy, háje právo a spravedlnost.
Vaší zbraní pro život, zbraní pevnou, aby jí nepronikly střely nepřítele, zbraní
čestnou, aby vás korunovala ctí, budiž ušlechtilý charakter. Kujte na něm, jako
syn rytířův. nyní již, kuite na ní s pílí a vytrvalostí. On dal si záležeti na kaž
dém kroužku a proužku; vy dejte si záležeti na každé chybě a ctnosti. Půjdete-li
ozbrojení do života oružím vznešeného charakteru, můžete hrdě říci s prorokem
Isaiášem: Bůh můj učiněn jest síla má, oslaven budu před očima Hospodinovýma
(ls. 49, 5). Amen.

Promluva \: vánočního stromu.
JOSEF ZELINKA, letech. měšť. školy v Chrudimi.

Vánoce! Co kouzla a tklivé krásy skrývá se v tomto slověl Věřící duše
připomíná si nezměrnou štědrost Otce nebeského, který pro spásu člověčenstva
posílá k nám, v to pozemské údolí hříchu, bídy a pláče svého jediného Syna.
»Tak Bůh miloval svět, že jednorozeného Syna svého dal, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčnýn Láska tedy pohnula nekonečnou dobrotu
Boží k záchraně pokolení lidského — láska k našim nesmrtelným duším. Vánoce
jsou tudíž svátky nesmírného milosrdenství a dobrotivosti Boha Otce a spolu
oslavou lásky Boha Syna, předobrého Ježíše, jenž v největší chudobě přichází
na svět, by odstranil chudobu naši duše. jež chuda jest přečasto na lásku k Bohu
a k bližnímu! A právě tato štědrost Boha Otce a láska milého Spasitele budí
v srdcích lidských také štědrost a lásku a dává podnět k tomu, že věřící o těchto
radostných svátcích více než kdy jindy pamatují na bídu anouzisvéhorbližniho.
Pamatuji pak zvláště na chudobné děti, v nichž ta zbožná duše vidí samého chu
dičkého Ježíška & podělují je dárky. A ta vzácná a obětavá štědrost četných
dobrodinců umožnila i nám tuto dnešní dojemnou chvíli u vánočního stromu.
s jehož bohatě zatížených ratolesti vane to tajemné kouzlo radosti vánoční.
Strom vánoční odnáší myšlenky naše k tomu stromu rajskému, s něhož
prarodiče naši Adam a Eva jedli sobě a budoucímu celému pokolení lidskému
zkázu časnou i věčnou. a tak byli příčinou, že rostl strom druhý, s něhož druhý
Adam, Ježíš Kristus, podal veškerému člověčenstvu ovoce věčné spásy.
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Ten strom vánoční nám též hlásá, milé děti,. příchod Ježíška, jenž
zanechal tu mnoho pro vás darů. Než mnohé z vás mi namítne: 'Ježíšek nevi
ditelný, že přinesl ty dárky? Vždyť viděli jsme ty dobré ruce, které strojily tento
strom vánočnih Pravda, milé děti, že bez štědré ru'ky vážených dobrodinců ne
zastkvěl by se dnes strom vánoční před vámi, než távži se vás: »Kdo dal. těm
obětavým. duším zdravi, kdo jim požehnal na statcích vezdejšícha kdo. jim ko
nečně vštípil ten cít lásky k bližnímu?- Zdaž nebyl to ,ten dobrý Ježíšek, Syn
Boží, jehož láska oblažuje celý svět? A proto Jemu především dik vroucí budiž
v_zda'n& potom to vřelé .Zaplat Pán Bůh: veleváženým dobrodincům, kteří pa
mětlivi slov Spasitele: »Cokoliv jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně
jste učinili-, tak štědře dnes na vás pamatovali
Nad tim nuzným lůžkem Ježíška v jeslích betle.nských pěli andělé: »Sláva
'na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůlelc Kéž svou. vdecnost da'te
na jevo tím, že veškerým svým chováním doma i ve škole vždy chcete rozmno
žovati slávu Boží! A když tak žíti budete, pak- jistě i ten blahý pokoj, ktereho
tento svět dáti nemůže, vstoupí do srdce vašeho, a ta toužebně očekávaná noc
vánoční bude pro vás skutečně »svetou, spasnou nocíc. Amen.

Návrh na úpravu katechismu
Z komise katechismové.
FRANT. SUCHOMEL, rclerent.

(Pokračování)

O modlitbě.
Při modlitbě rozmlouváme s Bohem.
Pán Ježíš řekl: »Polřebí jest vždycky se modlitim (Luk. 18., l.) Sv. Aliens Liguori napsal;
»Všichni svatí v nebi stali se svatými modlitbou; všichni zavržení zahynuli proto, že se nemodlíli.:

Jsme povinni modlili se:
1. protože Ježíš Kristus poručil, abychom se modlili;
2. protože bez modlitby nemůžeme ani žíti ani zemříti bohumile
Modlíme se: abychom Boha ctili,
abychom Bohu děkovali,
abychom Boha za vše potřebné prosili.
Máme se modliti nábožně, důvěrně a vytrvale.
Kdo pri modlitbě každé roztržítostí se chrání, modlí se nábožně.
Uzdravení malomocného. 24.

Kdo s jistotou očekáVá, že Bůh ho vyslyší, modlí se důvěrně.
Slcpcc u Jericho, 68.

Kdo nepřestává se modliti, ikdyž Bůh hned ho nevyslyší, modlí se vytrvale.
Modlitba zjednává nám pomoc & útěchu v životě. Máme se modlili za všecky
lidi, za živé i za mrtvé, za přátele a nepřátele.
Zvláště se máme modlili za rodiče, příbuzné a dobrodince.
Máme se modliti každodenně a kdykoliv něco potřebujeme.
Denně modlíváme se ráno a večer.
Naučení. Miluj modlitbul
svým nebeským.

Ditko rádo mluví se svým otcem, & dítko Boží rádo mluví s Otcem
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-'0 modlitbě Páně;
Nejpřednější modlitba jest »otčenáš- nebo modlitba Páně. Otčenáš jmenuje
se modlitba Páně, protože Ježíš Kristus, náš Pán, nás té modlitbě naučil.
Modlitba Páně skládá se z oslovení a sedmi proseb.
Znamená:
Modlitba Páně zni .

Otče náš, jenž jsi na nebesích;
1. posvět se jméno tvé,

2. přijď království tvé,

3. bud vůle tvá, jako v nebi, tak i na
zemi,
4. chléb náš vezdejší dej nám dnes,

5. odpust nám naše viny, jakož i'my
odpouštíme našim vinníkům,.
6. a neuvoď nás v pokušení,
7. ale zbav nás od zlého.

Amen!

C) Bože, tys náš nebeský Otec a my
jsme tvé' děti;
prosíme tebe:
pomoz nám, abychom jméno tvé vždy
v úctě měli;.
uved' všechny lidi do církve své kato
lické a po smrti přijmi je do nebe;
dej nám milost, abychom tak tebe po
slouchali jako andělé v nebi;
dej nám vše, co pro tělo své a duši
svou potřebujeme;
odpusť nám naše “hříchy i my odpu'stíme
všem, kteří nám ublížili;

chraň nás od pokušení a dej nám sílu,
abychom v pokušení neklesli;
vysvoboď nás ode všeho zlého, zvláště
pak od hříchu a věčného zavržení.
Staň se!

0 pozdravem andělském.
Katoličtí křesťané připojují k modlitbě Páně-»Zdrávas Mariae či Pozdra
vení andělské.
Zdrávas Maria jmenuje se pozdravení andělské, poněvadž počíná slovy;
kterými archanděl Gabriel Pannu Marii pozdravil.
značí:
Pozdravení andělské zní:
Zdrávas, Maria,
milosti plná;

Pán s tebou;
požehnané ty mezi ženami,
a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, matko Boží, pros za nás
hříšné,
nyní
i v hodinu smrti naší.
Amen.

Pozdravujeme tebe, ó Maria,
ze všech nejsvětější a
Bohu nejmilejší;
velebíme teb'e nade všechny ženy

a Syna tvého Ježíše Krista.
Prosíme tebe,
přimlouvej se za nás, hříšníky, u Boha
vždycky
zvláště pak, až budeme umíratí.
Staň se. '

O některých jiných modlitbách a pobožnostoch.
Ráno, v poledne a večer modlíváme se »Anděl Páněc.
(Nyni následovalo by znění celá modlitby.)

Slova : „\ Slovo tělem učiněno jeste, znamenají, že druhá božská. osoba
stala se člověkem.
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Církev katolická doporoučí věřícím zvláště modlitbu svatého růžence.
(Nyní malý obraz růžence a jeho znění.)

Církev doporoučí též processí a pouti.
Církev doporoučí processí (průvody)
l. protože jimi svou víru veřejně vyznáváme.
2. protože jimi společně Boha o požehnání prosíme.

Církev doporoučí pouti:
i. protože již od Starodávná se konají,
2. protože nám požehnání Boží přinášejí.

WWWW
Z praxe a různé. _

Spolek katechetů v Král. Českém
konat dne 8. listopadu 1911 ve spolkových
místnostech V. schůzi táborovou & bez
prostředně po ní VIII. schůzi členskou; za
hojného účastenství členů z Prahy i okolí
referoval předseda, vjakém stadiu je akce
úpravy naši kongruy. Pak přijatjednohlasně
návrh, aby výbor učinil, co pro úpravu se
jeví nejprospěšnější. Posléze vyřízeny některé
interní záležitosti.

O velebné svátosti

brožurku vydal

Ant. Audrlický, kaplan v Sadské,-jenž se
již druhdy uvedl ve známost spolku svým
pozoruhodným návrhem na opravu kate
chismu. Táž obsahuje čtyřilístky osmerkového
formátu a lze ji užíti nejen jako pomůcky
při učení o Velebné svátosti pro děti, nýbrž
irozdáním mezi lid k obnovenl zapomenutých
prat-d o tomto mysteríu. Vydána je firmou
Kaplan a Scherling na Král. Vinohradech,Bla
nícká ul. a prodává se po 8 h. Doporuče
ním jest již její schválení pražským ordina
riatem.

Methodický výklad velikého kate
chismu

od Th. C. Mat. Lhotského bisk.

notáře a professora při paedagogíu v Sobě
slavi dospívá již ke svému dokončení ve
druhém vydání v sličné úpravě náklaJem
Unie. Před dvěma roky upozornili jsme na
toto (1110v naší příloze, kdy dosud byly
vyšle dva svazky, tím spíše tak činíme
k uspokojení dotazů mnohých kollcgů dnes,
kdy máme před sebou čtvrtý svazek 0 sváto
stech. Dlužno lítovati, že Unie jako nakla
datel nečiní nikde reklamy svým publikacím,
nebo! tím se stává, že kněží a to zejména
mladší kněžstvo o této pomůcce ani neví,
ač tu nalezne hojnou sbírku a vydatnou

studnici & rychlou pomůcku “katechetickou.
Specielně upozorňujeme dnes toliko na čtvrtou
část. V ní, pokud zřetel na rozměr knihy
toho dovoloval, snažil se autor ukázali,
jak by učitel náboženství mčl udržovali
stálou souvislost učiva, jak učivo nové na
vazovali na učivo již známé. jakož i jak
pěstovali součinnost žáků, častějším dota
zováním se jich a přidržováním k tomu,
aby sami usuzovalí a tak projevili, že učívu
podávanému rozumějí. Tím kniha nenabyla
přiliš velkých rozměrů a dovedný katecheta
dovede si južlútku rychle zindividualisovati.
Hlavni váhu klade autor na to, aby kate—
cheta vycházel od příkladu, aby postupoval
psychologicky — analyticky. tedy methodou
dnes namnoze doporučovanou. Ač nemáme
dosud po ruce páté časti, ma'me dle dosa
vadních vyšlých oprávněnou naději, že bude
dle přísloví i tu »dobrý konec adila věnec-.
Věříme, že pomůckou toho druhu ke svému
prospěchu ozbrojí se každý katecheta a
zvláště nováček nalezne tu pohrOmadě všecko
to, co starši pracně shárěl v domácí i cizí
literatuře katechetické.

Postup školních dítek bez známek
z náboženství.

Výnos c. k. zemské školní

rady, “c k. okr. školní radě v Nové Pace.

(c. 3987 o. š. r., so./9. 1911.)

'

Správě školy v Hořicích!
C. k. zem. školní rada pro kra'l. České
vynes. ze dne 25 /9. 1911, č. 1. 2400/2.,
na základě svého sborového usnesení zru
šila rozhodnutí c. k. okr. škol. rady v N.
Pace. kterým bylo stanoveno, aby školou
povinné dítky byly uznány za způsobilé po
stoupiti do vyšších tříd, třeba by neměly
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na školní zprávě (vysvědčení) známek zná
boženství (pakli v ostatních předmětech vy
kazují řádný prospěch) — jakožto neodů

vodněné škol. předpisy právními,

poně

vadž tím, že děti ty pro nenavštěvování
vyučování z předmětu toho klassinkovány
býti nemohly, odňata byla učitel. poradě pl'i
uvažování o jejich postupu do vyšší třídy
podle 592. odst. a) řádu škol. a vyuč.
možnost, posouditi s potřebnou všestrannosti,
zdali má dítě duševní způsobilost stačiti vy
učování v nejbližší

třídě vyšší nebo oddě—

lení a zdali tedy schopno jest tam postou
piti; bylo proto tyto děti považovati na ten
čas za nezpůsobilé k tomuto postupu a po
nechati je vjejich dosavadní třídě nebo od
dělení nadále.
Ukládáme tudíž správě školy, aby ve
smyslu tohoto rozhodnutí c. k. zem. škol.
rady všem dětem, jichž se týče, prohlášení
postupní na školních zprávách vyplnila a
aby také v příštích případech se tím řídila.

Předseda: Kozlanský.
S dětmi bezkonfesními, kterak jed
nati, táže se mnohý katecheta. U takových
dětí sluší rozeznávati dvě kategorie a to:
děti rodičů bezkonfessních pokřtěná a ne

pokřtěná.
Pokud se týče prvních, nastati mohou
za našich dob dva případy a to: 1. dětí
na náboženství sice chodí a odpovídají, ale
nekonají náboženských cvičení, t.j. nechodí
do kostela a ke sv. svátostem a j. 2. děti,
které na náboženství vůbec nechodí.
První případ se projednává cestou in
stanční, kdežto případ druhý byl rozhodnut
výnosem zemské škol. rady z 25. září 1911
č. 2400 definitivně a to na základě jednot
livých případů z Hořic. Tamější primář
okresní nemocnice a několik otců s ním
umínilo si, že své děti pokřtěné, tedy kato
lické, ani do náboženských hodin posílati
nebudou. Okresní školní inspektor rozhodl,
že náboženství je předmětem hlavním a
tedy dle platných školních zákonů nemůže
postoupiti žák do vyššího oddělení, který
ztoho předmětu žádné známky nedostal.
Otcové odvolali se k okr. školní radě, která
agrární většinou se usnesla, že postoupiti
mají, s níž souhlaslla i učitelská konference
jedné školy, odvolávajíc se na © 47., dle
něhož má prý právo nechati postoupiti
žáka, i kdyby měl z některého předmětu
pětku, kterýž případ však nikterak se ne
kryje s případem uvedeným, neboť je přece
rozdíl mezi špatnou známkou a žádnou
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známkou. C. k. inspektor ovšem předložil
věc zemské školní radě, která výnosem na
hoře uvedeným rozhodnutí c. k. okr. škol.
rady zrušila a postup děti bez známky ná
boženské nepovolila.
K tomu podotýká »Včstník katolického
duchovenstvac: »Jest zajisté jen v Rakou
sku možno, aby školní úřad_ rozhodl ve
věci, týkající se základních zákonů školních
jinak, než jejich referent a je zase jen v
Rakousku možno, aby učitelská konference
ujímala se stran proti úřadům školním a
usnesla se na něčem opačném, než její
představený nařídil. Jest litovati, že výnos
zemské šk. rady phšel 14 dní po započetí
školního roku a my nemůžeme potlačit po
divení, že se připustila, aby tyto. děti do
vyšších tříd postoupily. Kdyby byl výnos
přišel v čas, nemusely děti býti překlá
dány zpět do tříd nižších a zlé krvi bylo
by uvarováno.
Pokud se týče dětí nepokřtěných bez
konfessních, jež podle zákona nemusí ko
nati cvičení náboženská, ale musí do 14 let
v nějakém státně uznaném náboženství býti
vyučovány, rodiče takových děti mají si
určití náboženství a kdyby se zdráhali (což,
jsou-li volnomyšlenkáři, jistě učiní), má ú
řad vrchnoporučenský právo a povinnost,
aby jim takové náboženství určil, který roz
hodne se asi pro ono, jež měli před svým
odpadem. K tomu opět podotýká »Věstník

katolického duchovenstvac: -Týká se tudíž
výnos zemské školní rady i takovýchto dětí,
jen že v tom případě nespadá péče o tom
duchovním správám, nýbrž pouze správám
školním. 1 děti bezkonfessní nepokřtěné,
poněvadž mají býti vyučovány, nemohou
postoupiti, nejsou- li v náboženství vyučo
vány. Co zde duchovní správy učiniti mo
hou, jest, že mohou u politických úřadů
na to naléhati, aby rodiče nějaké nábožen
ství jmenovali; snad by polovice jich vrá
tila se k náboženství bývalému, svých otců.

Dvě pomůcky katechetické

vydal

dp. Stanislav Suda, katecheta měšť. školy

v Blovieícb,a to: Přehled svátostí a Pro
rodví o Kristu, s vysvětlením, kterak jich
užíti.

'
Diagram no svátostechc podává přehled
svátostí dle trojího rozdělení: dle znamení,
milosti a ustanovení. Rozdělení svátostí na
svátosti živých a mrtvých označuje černý
rámec kolem jejich jmen. Svátosti, které lze
jen jednou za životpřijmouti, označuje čer
vený bod, připomínající pečet neporušitelnou.
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Kdo smí udělovati kterou svátost, označeno
bud' mitrou nebo biretcm a j. Diagram činí
učivo přehledným, články ony zábavnými
a praktickými a katechismus je tu pevným
základem. Diagram je vhodným dokladem
k návrhu katechismu z komise katechismové.
Katecheta uspoří si času s psaním na ta
buli, neboť písmena jsou lapidární, znatelná
pro dáli.
Diagram »proroctví o Kristu- podává
příklad pragmatického vyučování biblické
dějepravě; pragmaticky učí, kde u jednotlivé
události ukazuje na poslední úmysl Boží. t
j. aby nás přivedl ku poznání slávy své a
abychom mohli jednou účastnili se jeho
slávy. S radostí tu sledují žáci 5. a 6. škol
ního roku výkiad proroctví Messiánskýcl:
dle časového postupu, jakož i okolností, za
kterých byla dána. Nutně musí se také
ukázati, kterak se splnila na samém Spa
siteli.
Diagramy oba jsou zdélí přes 1/9 metru
a skoro v téže šíři. deostání
jsou “' dp.
autora. Jsou prvním ovocem výstavy kate

lidského pokolení jen na 6.000 let a prů—
měrnou roční úmrtnost na 20 millionův,
můžeme odhadovali počet všech mrtvých na

tuto závratnou summu 120.000 milionů.—
Kdopravě jednoho sta tisíce mrtvol, které
dnes klesají der. co den k zemi, bylo by
třeba 250 vlaků, počítáme-li, že by každý

odvezl 400 rakví v 12—15ti vagonech. což
jest zajisté náklad úměrný. Hřbitov pak, na
němž by _měli nebožtíci býti pochováni,
měřil by 40 ha. t. _i. 130 strychů či korců.

Tedy plocha zajisté značná, nicméně k o
hromnému množství nepatrná. což vysvítá
nejlépe z toho, že by bylo třeba dobrých
3601et, než by se takto celé Čechy změnily
v ústřední hřbitov planety. Majíf 52 tisíc
km'l, kdežto pro 36 mil. mrtvol jest třeba
plochy 1.44 km', počítaje 4 ma na osobu.
Patrno. že strach z mrtvých, který nám na
hání různí praktikové, již by z nich nej
raději dělali prášek na cídění mosazi, jest
absurdum prvého řádu.

Drobné

zprávy. Petic za úpravu platů

za vyučování náboženství cbdržtl dp. Kroiher

chetické česko budějovické a mají býti před— přes 1000. ostatní agrární poslanci přes 200

vojem jiných pomůcek. Naše mládež má
dnes všemu se naučili ve škole. V tom pří
padč diagramy učiní dobrou službu. Mimo
to v jiných předmětech pomůcek je dosti,
jen náboženství dosud za nimi. Z těch a jí
ných důvodů je rádi doporučujeme a vítáme
podobné další.

První

— tedy skoro ze všech českých tarností.
— Remuncrace za 6 povinných hodin vyuč.
náboženského. kterou navrhovali někteří žá
dati na sněmu\ není možná, nebot' povin
nost tu uložil kněžím říšský zakon, jejž
zemský srčm nemůže změnili.

Konkursy:
sv. přijímání a to slavnostní katechety :

pro arcidiecési kolínskou v Německu stanoví
»instructio pastoralis: ve Věstníku pro tu
též diecési vyd. 1. června v devátém nej
výše desátém roce věku: »Communiter et
pro lege ordinaria pueri et puellae in po
sterum aetate novem vel — ad summum
-- decem nnnorum, post congruam praepa
rationem, tempore paschali solemni modo
ad primam Communionem admittentur: id
quod non excludit quod etiam, qui junioris
aetatis sunt,_ privatim ad sacram-mensam
aceedant, dummodo a parentibus resp. a
sacerdote, qui in scholis religionis, doctri
nam tradit. ct a contessario apti habeantur.
Slavnostní první přijímání pro děti škol
obecných je na bílou neděli; příprava v prv
ním postním týdnu a to mimo školní čas
týdně po dvou půlhodinách.
Zajímavé cifry. Ročně umírá na ct—lčm
světě 36 millionů lidi; t j. denně bez mála
100.000, za minutu 4.166, za vteřinu 68.
Každým úderem srdce vstupuje tedy duše
za duši před Pána života. Počítáme li staří

Definitivně obsadíse místo

1. při. měšt. školách ve Vlašimi.
(Do 11 prosince 1911.)
C. k. o. š. r. v Benešově, 26. října 1911.
2. při ll. obecných školách v Chrudimi
(mimo zákonité služné ještě 15"/0 přídavek
aktivní, do 25. prosince 1911.)

C. k. o. .r. v Chrudimi 4. listopadu 1911.
3. při obecné a měšťanské škole dívčí

v Kutné Hoře (do 24. prosince 1911 )
C.k.o. š. r. v KulnéHoře 5. listopadu 1911.
4. při druhé obecné škole chlapecké
ve Mladé Boleslavi(aktiv. přídavek240 K.).
. k. c. š. r. v Mladé Boleslavi
13. listopadu 1911;
5. při měšť. škole chlapecké

ve Vysa

čanech (do 6. led-ia 1912).

C k. o.š r. v Karlíně 22. listopadu 19tt.

Snažná urgence ze Spolku: Poklad
ník prosí kollegů členů, by neopominuli
co nejdříve do konce správního roku
zapravíti povinný členskýpříspěvek.

Kalhtickárnadruh“-

Vlut v Praze

