VYCHOVATEL
ČASOPIS
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM KŘESŤANSKÉHO ŠKOLSTVÍ.

ORGAN
JEDNOTY ČESKÉHO KATOLICKÉHO UČITELSTVA
V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM.

ROČNIK XXX.

MAJITEL A VYDAVATEL „DRUŽSTVO VLAST.,“
REDAKTOR UČITELSKÉ PŘÍLOHY:

REDAKTOR VĚSTNÍKU KATECHETSKÉHO

T. J. JIROUSEK.

JAR. SLAVÍCEK.
ODPOVĚDNÝ REDAKTOR:

GYMN. PPOF. EMANUEL ŽÁK.

V PRAZE.
TISKEM A NÁKLADEM DRUŽSTVA VLAST.
1915.

==

Obsah „Vychovatele“v roce 1915.

Ars artium. 25, 37.
Co jest demokracie? Podává prof. dr. Lubomír
Petr. 160, 172.
Demokracie a náboženství ve Francii. Podává
dr. Lub. Petr. 3 15, 27, 39, 54, 65.
Dvoji klerus. 13, 49.

Filosofické hnutí k jednotě 224.
Knihovny pro neokomunikanty. Podává Fr. Ko
šák. 80.

Mniši-aestheti
A roRu 2206.
Náboženství u zděti.
Nová učebnice Středoškolská, ThDr. Josefa Ka
špara věrouky část II. 139.
Paběrky ze starší i novější literatury vychova
telské. Píše dr. Josef Vajs. 7, 33.
Pius X. — příznivec katechetů. Píše Frant. Ko
šák. 97, 109, 121,

133, 145, 158, 171,

203.
Promluva před svátky vánočními 228.
Právní poměr mezi farářem a katechetou.

195,

61,

Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura. Po
dává dr. Lub. Petr. 89, 94, 1i1, 123, 135,
146.

Příspěvek ku kritice monismu. Dle Klimkeho a
jiných pramenů upravil L. Polabský. 103, 1186,
126, 138.

Slavný den rakouských národů. 157.
Třetí říše. Podává prof. dr. Lub. Petr. 196, 208,
226.

Válka a mravnost.

Překlad výchovné stati dra
Fr. W. Forstera: Der Krieg und die sexuelle

Frage. 140.
Volné kapitoly z dějin církevního zpěvu. Píše
dr. Dobroslav Orel. 4, 17, 28, 41,
Výchova mládeže. Několik volných kapitol. Po
dává Em. Žák. 128, 152, 162, 175, 208, 22..
Výchovné prostředky v rodině. Podává dr. Ignác
Rath. 56, 67, 91, 102, 114.
Výchovné povinnosti přítomné doby. 169, 143
201

Z akademických řečí r. 1914—15. Přednesl univ.
professor dr. Fr. Kordač. 19, 31.
Z české sekce středoškolských professorů nábo
ženství. 44.

Feuilleton.
Ukázky žákovských vycházek po Praze. Napsal
Vác. Hrudka. 8, 2i, 57, 69, 83, 93, 105, 117.
Počátky laicisace ve Francii. Podává Ant. Melka
130, 142.

Případ Huysmansův. Slovo o psychologickém
momentu náboženské konverse. Podává Jos.
Hronek. 153.
Z listů otcovských. Podává Fr.Janovský. 165,
177, 197, 209.

Směs.
10, 23, 36, 47, 59, 71, 84, 95, 107, 119, 131,
143, 155, 167, 199, 211, 231.

/
7a

ČÍSLO 1.

a.

V PRAZE, dne 1. ledna 1915.

ROČNÍK XXX.
—

.

Administrace „Vycho

. 15 "každého Městce a
předplácí se v administraci celoročně7
půlletně
3:50 K. Dokorun,
krajin
německých předpláci se
na „Vychovatele“
8 koran, do. ostatních
zemí 9 korun. — Pánům
1

)

k

vatele“ jest ve vlastním
BTO Praze, Žitnául..
předpi. K te . =prodejný
,

.
a
x

knihkupcůmslovujemeČasopis věnovaný
25 procent a, Vychovatel
se jim dává toliko zahotové.
Alumnům,
klerikům
a studujicím
slevuje
se

deset procent a oberataj
dostane na 10 exemplářů
jedenáctý zdarma.

„

a

v

zájmům křesťanského

Školství.

Em. Žákovi,

prof.na Smí

ckovs,
Ferdimandovo
náb:

m.

Pro učit. přílohu přijímá
rukop. VI. Jelínek, učitel
v Břevnově u Prahy , pro

Jednoty českého katol. učitelstva v král Českém
Majitel a vydavatel:
Družstvo Vlast.

vomtníkKatecholsk „pře
aroslav Slavíček, kate

českého

-

!

,
Orgán
či

př A nepečetí a nefrank.
u! opisy prohlav.list,
zprávy časové, knihy a
časopisy zasílány buďtež

l.

,

cheta na Smíchově 992.

ODPOVĚDNÝ REDAKTOR: gymn. prot, EM. ŽÁK.

a

L

Náboženství u dětí. — Demokracie a náboženství ve Francii. — Volné kapitoly z dějin církevního
zpěvu. — Paběrky ze starší i novější litératury vychovatelské. — Feuilleton. — Směs. — Literatura.

——- C

Náboženství u dětí.
»Náboženství je prvotní řečí duše,« napsal přední moderní paedagog, univ.
professor Dr. Forster. A každý, kdo náboženství učí, cele potvrdí tato slova.
Neboť ví ze zkušenosti, s jakou pozorností, s duší dokořán otevřenou, naslouchá
malé dítko slovům katechetovým, když jen poněkud poutavě vypráví hluboké
svým obsahem, a zase zcela prostinké svojí formou, biblické události, hlavně
pak děje ze života Páně. Duše dítka, nezmatena jinými názory, neposkvrněna
hříchy, siaví v pravém slova smyslu své duchovní hody, je nejšťastnější, když
slyší o laskavém Otci nebeském, o božském Přiteli dítek a t. d. —
Aby tento fakt a spolu potřeba náboženského vyučování ve.škole byly
zlehčeny, ba docela popřeny, našli se paedagogičtí experimentatoři, kteří dotaz
níkovou methodou chtějí vyzkoumati dětskou duši. Ti ptají se dětí, které učební
předměty školní považují pro živoť za nejpotřebnější, které jsou jim nejmilejší,
které nejprotivnější, a t. d. A dle těchto dětských odpovědí soudí na potřebu
a užitečnost toho kterého školního předmětu. Obliba dítek a nikoli potřeba pro
výchovu, jak ji uznávají a vždy uznávali přední výchovatelé, má rozhodovati
při vypracování nových učebných plánů. Pamlsek má míti přednost před živným,
posilujícím chlebem.
K jakým kKrajnostem v této experimentální methodě se dospívá, ukazuje
případ protestantského pastora Feldena, který působí při škole u sv. Martina
v Bremách. Tento provedl ve své škole zvláštní zkoušku. Přímým písemním
dotazem na 410 školních dětí chtěl zjistiti jich víru v Boha. A výsledek dotazníků
byl zdrcující: 370 dítek se vyslovilo, že v Boha nevěří, 14 nemohlo se o tom
rozhodnouti. a pouhých 26 vyznalo, že v Boha věří.
Na základě těchto výpovědí dp. pastor Felden dovozoval, že idea Boha
nezakládá se v nitru člověka, ale že je mu pouze výchovou vštěpována. (Měsíčník:
»Die lat«<. Březen 1914.) —

Je viděti, že p. pastor k potěšujícím výsledkům svého působení nedospěl,
a že okolí, v němž mu
je působiti, není pro výchovu náboženskou právě příznivé.
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Ale je zajímavo z celé diskusse, která se kol jeho článku rozvinula, slyšeti aspoň
úsudek známého professora, dra. Fr. W. Fórstera.
Tento na článek Feldenův odpověděl (»Bremer Nachrichten<) v podstatě
takto: »Z takých odpovědí vyvozovati zmíněné důsledky anebo tvrzení, je emi
nentně nevědecké, poněvadž při tom schází každé pojištění proti rušivým vlivům,
které působí na dětské výpovědi. Já sám vyrostl jsem v svobodomyslném domě
a vím, jak mocným vlivem na duši dětskou působí odpor otcovského domuk vlác
noucímu náboženství. Zajisté bylo by právě tak nevědeckým z kladných odpovědí
dítek positivně uzavírati na náboženské jejích schopnosti. Každý vyškolený
psycholog, který poznal novější výzkumy v psychologii dětských výpovědí, stejně
odmítne každý z těchto druhů experimentálního vyšetřování.
Kdyby bylo možno a snadno takým libovolným dotazováním nejhlubší
obsah duše přivésti na světlo, bylo by poznání lidského nitra věru věcí velmi
jednoduchou. Pouhé popírání Boha, a to ještě u věku mladickém, neposkytuje
zcela žádných poznatků o skutečné, nejvniternější potřebě Boha pro duši. Jsou
mladí i dospělí popěrači Boha, jichž všechen vniterný život přímo volá po víře
v osobního Boha, kteří však nějakou rozumovou překážkou, neporozuměním,
vlivem, který je svádí s pravé cesty, jsou zdržování od skutečné víry a jejího
projevování, ba jsou přímo vedeni k negaci. Oni vlastně neznají sebe sama,
jestliže svědčí proti Boží pravdě. Teprve pozdější zralá zkušenost je o tom poučí,
kam jich nejvniternější schopnosti směřují. Potom také pochopí, že víra v osobního
Boha není žádným anthropomorfismem, neboť my zajisté nesmíme lidské formy
osobního života přenášeti na Boha; ale my nemůžeme zřídlo naší vlastní, nej
vyšší duševní centrální síly jinak vyjádřiti, nežli v obraze našeho vlastního nej
vyššího života; nemůžeme jej jinak chápati, nežli z nejosobnějšího jádra naší
vlastní bytosti.
A čím vlastně jsou ony všechny neurčité a prázdné představy, jež p. pastor
Felden svým dětem podává na místo víry v Boha? Které vznešené duchovní
vzněty, jaké objasnění spletité lidské přirozenosti, jaké posílení vmterného života
oproti zevnímu světu může vycházeti z takých nejasných věcí? Jaký nezměrný
sebeklam, ba zaslepenost spočivá v názorech, že křehké lidské stvoření pomocí
takých inspirací opravdu se dopracuje k svědomí a charakteru, k pevnosti, jež
překoná svět, k věrnosti ve věcech skrytých, k bezpodmínečnému plnění povin
ností! Všechen monismus a paniheismus jest nebezpečím pro charakter, poněvadž
ono nepravé splynutí ducha a hmoty, osobnosti a vnějšího světajen podporují. —
Pan pastor Felden nazývá mne »reakcionářem«. Nemá o tom ani tušení, že
v mém odporu hlásí se k slovu právě nová generace, která volným náboženstvím
»experimentálně« prošla, co zatím dnešní svobodomyslně náboženšti pánové na
prosto ještě vězí v illusích 18. století!
Já jistě nejsem slepým stranníkem každé orthodoxie, a měl bych ještě jí
mnoho říci proti dnešnímu způsobu vyučování náboženství, který má -velikou
vinu na tom, že lidé se náboženství odcizují. Ale byť i tam nezřídka skytalo se
kamení na místo chleba, tož přece nemůže býti božská pravda se všem: svými
žívotodárnými silami žádnou lidskou nedostatečností zbavena své účinnosti,
ona i touto nedostatečnosti
ba ona často v pozdější době ještě ze suchého
materiálu, uloženého v paměti, vstává K životu jako Kristus vstal z hrobu; —
ale moderní, pantheisticko-monistické náhražky neskytají ani kamení, ale jen písek
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místo chleba, všude jen vidí ono »lidské« a »příliš lidské«, a místo světla, jež
vychází z nadpřirozeného, skytají zvučné sliby nebo zaslepené sebezbožňování
pomíjejícího stvoření.
Jak daleko odvádí tato moderní moudrost člověka od skutečnosti, jak málo
jej vyzbrojuje k boji s životem a s sebou samým! A jakož se pro paedagogické
prohloubení náboženského vyučování důrazně přimlouvám, přece bych daleko raději
vždy svěřil své dílky nejneobratnějšímu hlasateli staré osvědčené pravdy, nežli
nejduchaplnějšímu hlasateli nového učení. Neboť čím více je tento duchaplný, tím
více klame mládež o tom, že v jeho učení není žádné životodárné síly.« —
Pamětihodná slova Foersterova obsabují celý jeho program: Nezbytnost ná
boženské výchovy a nutnost přizpůsobiti methodu poměrům doby. V tom je i celý
náš program.
r.

Demokracie a náboženství ve Franeii.
(Podává Dr. LUB. PETR)

V náboženském vývoji Francie překvapují dva protichůdné směry, dvě linie
přímo se rozcházejíc: linie vzestupná ve francouzské inteligenci, a linie sestupná
ve vrstvách lidových. Hořejší vrstvy a intelligence francouzská, jež byly před re
volucí propadly nevěře a mravní bezuzdnosti, vracejí se znenáhla ke smýšlení
a cítění katolickému, a oceňujíce sympaticky činnost katolické církve ve své
vlasti, vstupují do řad uvědomělých katolíků a obránců jejích. »Nejen mladí
lidé,« praví rektor katolické university pařížské Baudrillari v »Le Renouvelle
mení intellecínel du clergé de France amuXIX. stěcle«, »jež vychovali jsme na
svých vysokých školách, tvoří tuto vzdělanou a věřící massu vyšších tříd národa,
representující nesmírnou sociální a morální moc ve službách křesťanské pravdy.
Nejneodvislejší duchové, ano i mnozí koryfeové nynějšího žívota duchovního ná
ležejí k ní «

Ještě důležitější svědectví vydává jim známý ve Francii pseudonym Agathon
v »Les jennes Gens daugourď hui«: »V école normale supérieure jest teď tře
tina žáků praktikujícími katolíky. Nemluvíme o narozených katolících, nýbrž
o katolících z přesvědčení, kteří dle předpisu církevních žijí a jsou většinou
členy vincencských konferencí své farnosti. Povážíme-li, že ještě před desíti lety
byli sotva tři, čtyři katolíci mezi žáky, pak tento přírůstek bude ztěžka lze vyklá
dati dílem náhody.«
Profesoři vyšších tříd na nejznamenitějších státních gymnasiích pařížských,
Condorcet, Henri IV., Lonis le Grand, dosvědčující tuto katolickou renaissanci. —
»Většina našich žáků,« píše jeden z nich, »záleží z praktikujících katolíků. Mezi
lhostejnýmije antiklerikalismus mrtev. I nevěřící uznávají všecku cenu víry
«
licismu; jsou především moralisty. V Sorbonně studenti konečně opouštějí soci
ologické methody Durkheimovya volí si svým učitelem katolíka Viktora Delbose.«
Vůči těmto faktům arci podivně se vyjímá věštba známého zastance přiro
zené morálky, paedagoga Payota: »Brzo nadejde den, kdy mapa katolické Francie
se bude krýti s mapou nevzdělané Francie!l« — —
Bohužel, opačným směrem béře se náboženský vývoj lidu. Kdežto za doby
revoluce městské a venkovské obyvatelstvo bylo většinou tak věřící, že farář,
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odhadující přibližně počet obyvatelstva své farnosti, násobil dvěma počet do
spělých, kteří byli u velikonočního sv. přijímání, kdežto za samé revoluce ne
prošel kněz s Pánem Bohem k nemocnému jdoucí, aby byl lid před ním ne
klekal, dnes dělnictvo, obchodnictvo, živnostnictvo, nižší úřednictvo naplněno
jest ve veliké většině nechutí ke všemu, co sluje církev nebo kněz. V před
městských farnostech pařížských na 100.000 obyvatel čítajících žije a umírá
devět desetin bez jakéhokoli styku s náboženstvím. »Jádro venkovského obyva
telstva, následujíc příkladu obyvatelstva městského, stává se zvolna opět pohan
ským,« praví Tatne.
V katolické Francii dávno tedy není již jednoty náboženské. Ti, kteří na
vázali na revoluci a na principy jí hlásané ustavili se v novou jednotu, jednotu
nepřátel církve a pořád určitěji a určitěji rozestupují se oba tábory. >V naší
zemi,< praví Remam, »zápasí dva národové, usilující vzájemně se potříti; nebo
jak dí Jaine: »dva směry myšlenkové, jež tak svérázně na naší francouzské
kultuře pracují.«
V témž poměru však, v jakém se sesýchal počet věřících, rostlo i uvědo
mění zbylého hloučku. Odstranění vlažných mělo v zápětí soustředění zbylých.
Odpadl špatný příklad, jasněji byla uznávána potřeba náboženského a mravného
života, spoustami způsobenými nevěrou vzpružena byla snaha přiskočiti na
pomoc kleru a i se strany laiků ujati se missionářské práce.
Ve Francii to nebylo nic nového. Tam vždycky, a zvláště v těžkých dobách
církve, přihlašovali se ochotní laikové, aby část břemene vzali na svá bedra.
Když za revoluce 40.000 duchovních bylo z Francie vyhnáno, je ku podivu, co
bylo vykonáno laiky, aby umožněno bylo trvání církevních funkcí. Přerre de la
Gorce oceňuje zvláště zdsluhy žen. »Jejich bohatýrské činy by naplnily knihu,«<
praví v »Histoire religiense de la Révolution francaise.« »Potaji od vesnice

četnictvo na nesprávnou stopu, zahlazují každý sled po bohoslužbě
Jsou
nevyčerpatelny ve Istech, ale heroických lstech
Když kněz byl všude vy
háněn, jsou silnější svou vzmužilostí než jiní svými zbraněmi, a poskytují mu
přístřeší. «

(Pokračování.)

Volné kapitoly z dějin církevního zpěvu.
(Středoškolské exhorty pro třídy vyšší.)
Dr. DOBROSLAV OREL.

I.
Chorál gregoriánský.
Právoplatnou formu chorálu dal sv. Řehoř Veliký. Jím počíná v dějinách
církevního zpěvu doba rozkvětu a vrcholu.
Sv. Řehoř nar. 540, stal se v 30 roku věku svého římským pretorem. Po
smrti svého otce zanechal skvělé úřednické dráhy, založil ze zděděných statků
v Sicilii několik klášterů a jeden v Římě na »Monte Coelio«, kde stal se mnichem
dle řádu sv. Benedikta a později opatem. Papežem Pelagiem II. byl poslán jako
apokrisiar čili vyslanec k císařskému domu do Cařihradu. Roku 590 byl zvolen
papežem a zemřel 604.
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Kromě řízení celé církve věnoval největší péči liturgii vůbec, a liturgickému
zpěvu zvláště.
Práce jeho šla dvojím směrem, theotetickým a praktickým. Po stránce
theoretické získal si nemalých zásluh, že upravil liturgické knihy, Sacramenta
rium, základ nynějšího missálu, a Antiphonarium, základ nynějšího gradualu.
Řehoř měl mnoho hotových melodii před sebou, z těchto vhodné vybral, jejich
hudební myšlenky přiostřil a prohloubil, jiné zpěvy sám složil a opět jiné, které
byly recitativem, převedl na půdu hudební. Vše spojil a zaokrouhlil v celek, jakoby
všechny melodie byly dílem jednotlivcovým.
Dle slov Životopisce sv. Řehoře Jana Diakona z XI. stol., byl antifonář
připevněn k oltáři basiliky svatopetrské a měl býti nedotknutelnou normou litur
gického zpěvu. Bohužel, se ztratil!
Po stránce praktické získal si Řehoř zásluh, že zorganisoval pěveckou školu,
zvanou »schola Romana«, jejíž členové zachovávali neporušenou a neustálou
tradici zpěvů. Melodie chorální byly notovány písmem zvaným »neumy«<; byly to
značky, jež udávaly jen směr melodie v jednotlivých skupinách. tónových, a
nedovedly říci zpěvákovi, o jaký intervall melodie klesá nebo stoupá. Znalost
intervallového rozsahu melodií udržovala se právě ústním vyučováním v pěvecké
Škole, založené Řehořem. Představený slul primicerins a členům jejím dostávalo
se vysokých hodností. Někteří z nich dosedli na trůn knížete apoštolského. Řehoř
sám, ač nemocen, zasvěcoval členy školy v ducha melodií chorálních. Z ní vy
cházeli šiřitelé zpěvu křesťanského do zemí ostatních, jako do Anglie, Irska,
Francie i do střední Evropy.
Tak na př. posílá papež Hadrián na sever znamenité pěvce Romana a
Petra. Romanus založil v klásteře Svatohavelském (Sct. Gallen) na jihu jezera
Bodamského slavnou školu pěveckou, která vynikla pěstěním sekvencí, tropů a
šířením chorálu po západní Evropě. —
Jestliže kolem IX. století šířil se zpěv řehořský po všech zemích západních
a zapustil kořeny i v Anglii, zajímá nás otázka, jak tomu tehdy bylo v zemích
slovanských.
Sv. Cyrill a Melhoděj přinesli k nám símě víry z východu. Užívali liturgie
v jazyku staroslovanském a dvakrát zodpovídali se ze svého jednání v Římě.
Přeložili prý obě liturgie východní, sv. Basila a Jana Zlatoustého na jazyk slo
vanský, a zaváděli je v zemích, kde působili v Pannonii, na Moravě a v Čechách
Papež Hadrian Il. a Jan VIII. (+ 882) ztvrdili slovanskou liturgii sv. Cyrilla
a Methoděje, a uznali jazyk slovanský s glagolicou za právoplatný při bohoslužbě
a rovný s liturgickým jazykem latinským, řeckým, a syrochaldejským. Papež
Jan VIII. však nařídil věrozvěstům slovanským za jejich druhé návštěvy v Římě
aby evangelium přečetli napřed latinsky, a pak teprv slovansky. Z toho můžeme
souditi, že liturgie jejich nebyla čistě slovanská, nýbrž slovansko-latinská.
Někteří historikové se domnívají, že východní liturgie slovanských věro
zvěstů byla slovansko-řecká, poněvadž ji přinesli z východu a jeví se v ní vlivy
řečtiny. Ať již původní slovanská liturgie byla smíšenas liturgií východní řeckou
nabo západní latinskou, zachovala se jen krátce a byla nahražovánaliturgií římskou.
Liturgie se slovanským jazykem v XI. stol. ojediněle se pěstovala pouze v klá
šteře Sázavském. Avšak 1 tam zanikla r. 1096 za Břetislava II. (1092—1100)
vnitřními nesváry.
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Císař Karel IV., chtěje sblížiti církev východní s církví římskou, vymohl
pro Emauzy v Praze liturgii slovanskou. Gregoriánské zpěvy a zajisté i obřady
zůstaly z katolické liturgie západní, ale místo latiny se užívalo jazyka slovan“
ského, jak tomu nasvědčují v knihovně Strahovské objevené fragmenty slovan
ských chorálních zpěvů z doby Karlovy. Nalezené tyto zbytky chorálních knih
s notací i textem ukončily spor o tom, zdaž liturgie Emauzská měla obřady a
zpěvy církve východní s překladem textovým do slovanštiny, či zdaž mniši chor
vatští konali zde liturgii, úkony církve západní, užívajíce místo latiny jazyka slo
vanského. Slovanská liturgie západního ritu, pěstěná v Emauzích, zanikla na
dobro roku 1635.
Z těchto dějepisných dat je patrno, že v XI.a XIL.století liturgie římská se
zpěvem gregoriánským nabyla půdy v krajích slovanských, což ani jinak díti se
nemohlo, jestliže měly kraje ty zůstati ve spojení se stolicí římskou a přejímati
s náboženstvím křesťanským celou kulturu národů západních. A nemusíme lito
vati, že zpěv řehořský u nás se šířil jako v krajinách ostatních, a že jsme se
nespojili s církví východní. Chorál západní stal se základem naší zpěvné slávy;
na jeho podkladě Slované vypěstili si svérázné zpěvy národní, jimiž vynikli nade
všechny národy ostatní.
Protože Slované přijali s věrou křesťanskou také zpěv církve západní, že
s věrou zakořenilo se v srdcích jejich porozumění pro rázovitost chorálu řehoř
ského, proto ten duch pronikl je zcela, pronikl i jejich duchovní i světské písně
doby husitské. I v kanciondlech českobratrskýcha protestantských jest římský chordl
podložený českým překladem liturgických textův.
Melodie chorálu svatováclavského obsahuje v sobě prvky starobylé latinské
sekvence »Media vita in morte sumus«, kterou složil Notker Balbulus (+ 912)
mnich kláštera Svatohavelského.
Staročeské roráty nejsou ničím jiným, než interpolovaným chorálem ře
hořským.
Církevní toniny i celé melodické frase přešly z chorálu do pěvecké litera
tury slovanské. Svělská píseň slovenská čerpala hlavné z nekráceného chorálu
řehořského, jak lze se přesvědčiti přirovnáním chorálních mešních částek k slo
vanské písní lidové.
Chorál řehořský byl a jest předmětem obdivu a úcty všech znalců, i z tá
bora nekatolického.
»Chorál jest ve zpěv uvedená bible.< "Tak píše r. 1871 Otto Kade, vydavatel
Lutherova sborníku z r. 1530, a připojuje: »Řehořský zpěv čili chorál -jest ze
všech produktů, jež církev sebou přinesla, uměním nejsamostatnějším a nej
vlastnějším. Nic nedovede nahraditi světu velikou cenu význačných forem choralu,
na němž církev po tisíce let pracuje; žádná hudba nedostihne ho v jeho účinných
motivech.« A Heidelberský professor Thibant (1772—1840) nadšeně dí ve své
knize »0 čistotě umění hudebního«: +»Pokud vím, jsou gregorianské zpěvy
skutečně božské a vznešené zpěvy, jež vynalezeny byvše od geniův v nejkrásnější
době církve, cit a vůli hlouběji uchvacují, než mnohé, jen na zevnější effekt
vypočítané novější komposice.«

VUV,
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Paběrky ze starší i novější literatury vychovatelské.
(Dr. JOSEF VAJS.)

Osud literatur malých národů, že trpíme nedostatkem dobrých knih od
borných, pociťujeme v praktické paedagogické literatuře české až přiliš. Myslím
tudí", že posloužím dobré věci, ukážu li na tu neb onu knihu paedagogickou
z literatur cizích.
Před časem byl jsem upozorněn, řekl bych náhodou, na vynikající paeda
gogiku dánskou prof. S. Heegaarda, které bych dal přednost před nejednou
učebnicí paedagogickou z doby novější. Dr. S. Heegaard byl professorem filo
sofie na universitě kodaňské a sepsal, byv vybídnut ministerstvem vyučování,
v létech osmdesátých paedagogiku pro kandidáty učitelství. Spis Heegaardův
dočkal se dvou vydání v jazyce dánském, a podle druhého dánského vydání byl
pořízen i německý překlad pod názvem: Úber Erziehung. Eine Darstellung der
Půědogogik u. ihrer Geschichte von Dr. S. Heegaard. Gůtersloch 1884, |—1I.
Překladatel nazývá dílo to mistrovským a nejvýznačnějším spisem paedagogickým
literatury dánské.
Heegaard je sice Herbartovec, ale »non iurat in verba magistri.« Je věřící pro
testant, a proto nám nemůže býti v paedagogice lhostejným, ježto z úst samot
ného prof. V Reina víme, na jak vratkých nohou stojí paedagogika bez zá
kladu náboženského.
K posouzení, jakým duchem byl ovládán Heegaard, uvádím v překladu jeho
úvodní slova k 2. vydání. >S pocitem hlubokého zármutku vzpomínám na den,
kdy jsem počal o této knize pracovati. Netušil jsem tehdy, jak osudnou mi
bude budoucnost; neboť mohu opravdu říci, že od té doby snesly se nad mojí
hlavou bouře životní a že mnou otřásla utrpení a hluboké bolesti až do nej
vnitřnějšího základu duše mé a pobořily basi na níž jsem dosud stavěl.
Upřímně jsem důvěřoval ve vědu, že v její vyši jsem nalezl bezpečný přístav.
Ale tento přelud se rozplynul; když bouře přišla a duše má byla v mrákotách,
roztrhly se husté mlhy vědy jako zpuchřelý provaz, a já viděl, jak se zmítá lo
dička mého Života všemi větry. Chytil jsem se podpory, které se chopili již
mnozí přede mnou: hledal jsem a nabyl jsem pokoj ve víře křesťanské. Nikoli,
nenechal jsem ležeti vědu ladem, ale vykázaljsem jí jiné místo; ale o tom mohu
vydati svědectví, že když se noc rozhostí v srdci člověxa a když mizí všecka
naděje, zbývá jediné bezpečné útočiště: prostá víra křesťanská. Blaze tomu, kdo
zapustí kotvu (křesť. naděje) v čas a nenechá věci dojiti k nejhoršímu!«
Knihu v takovém duchu psanou člověk rád bude čísti a bedlivě studovati,
protože má předem záruku, že nemaří čas, že rozšíří své vědomosti.
Překrásná jsou slova, jimiž autor končí stať o výchově vůle, kde dí: »Byl-li
někdo dobrým synem neb hodnou dcerou doma, řádným žákem ve škole,
řádným občanem, společnosti — to vše nestačí, aby se dostal do země velikých
záhad (věčnosti); neboť dům, školu a občanskou společnost člověk opustí s ži
votem a nemůže se od nich žádné pomoci nadíti, když stane před branou ve
liké věčnosti. Tím se nám otvírá nová úvaha v příčině výchovy nanejvýš dů
ležitá. V pozemském životě pohybujeme se v úkolech konečných a omezených.
A musí tomu tak býti, ježto každý má určité místo ve službách společnosti
lidské. Ale vychovatel musí si býli jasněji než jiní toho vědom, že náš život jest
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jako osirov v oceánu, a že všickni bez výjimky tento ostrov jednou opustíme a že
jest nám plaviti se za ocedn do země, z jejichž břehů mikdo se nevrací. V této
myšlence leží všecka vážnost života. Tím ozřejmuje, že vychovávati člověka pro
lento život pozemský, jest jen malá část celé výchovy. Každý z nás jest nejen
obyvatelem země ale i občanem nebes. Cesty k nebi však nenalezneme, nemá
me-li života, který jest z Boha. Neprodereme se ze smrti k životu, nemáme-li
víry, která přemohla svět. A proto tato víra jest nejvyšším (nejdražším) statkem
našeho života, statkem, jehož si musíme krok za krokem vybojovávati; ale právě
«4 —
v tomto boji záleží mravně náboženský život
Již výše podotknul jsem, že Heegaard jest přívrženec Herbartův. Ale v psy
chologii nedává se jím zakřiknouti. Ať pomlčím o jiných jeho spisech, náš
auktor i v této knize vystupuje proti Herbartovi, na př. v článku o obecných
představách (str. 83—85), kde zdůrazňuje, že obecná představa zůstává představou
a nelze stotožňovati ji s pojmem.
(Pokračování.)

FEUILLUTON.

Ukázky žákovských vycházek
po Praze.
Napsal VÁCLAV HRUDKA.

Pražské kostely — tyto výrazné a slavné
religie kulturních epoch naší vlasti — samy
nutkají katechetu k vycházkám se školní
mládeží.
Moderní člověk odcizil se kostelu, na
mlouvá si, že mu chrámem celá příroda.
Moderní Pražan se pyšní, že jeho rodné
město chová zvláštnost, jako jest židovský
hřbitov a staronová synagoga, ale neučí se
od Židů, aby své památky, mnohem umě
lečtější a důležitější, ochránil před zhoubou.
Moderní Pražan chodí kol zachráněných sy
nagog na Starém městě, a nevzpomene ubo
hého kláštera bl. Anežky na Františku,
jenž přece pro domácí umění značí pokrok,
epochu, mezník!
Navštívíme-li Frankfurt n. M, neopo
meneme shlédnouti proslavený Romer s cí
sařským sálem. A zda který Čech vzpo-*
mene si v oné chvíli návštěvy, že kdysi
v Čechách pátek po neděli provodní zván
byl dnem svátosti, kdy říšské klenoty ve
řejně ukazovány na Karlově náměstí u kaple
Božího Těla? Že měli jsme kdysi doma pa

mátku významemrovnocennou

německým

zlatou prostřednost.
Kolik hvězdiček
ve svém průvodci Baedecker by musíl vy
tisknouti u této vkusné památky, kdyby
úžasná surovost nedávných dob nebyla ji
srazila s povrchu české země? Kam by mi
movolně musili. píliti první kroky Němců
při jejich prohlídkách Prahy, kdyby tato

kaple dosud existovala?
A tak bych mohl vypravovati, oč
nás tato bestia triumfans připravila, oč jsme
chudší než bývali předkové.
Moderní člověk se odcizuje kostelu.
Nebouří se, když památky, jež jsou ozdobou
a pýchou jeho vlasti, svévolně se ničí.
Tupě chodí kol kostela sv. Václava na No
vém městě a zcela klidně nese, aby jako
torso trčel do výše, spíše ruina než chrám.
Chrám jest dům meditace, modlitby, ale
zbožnost předků nakupila v něm to nej
vzácnější, čeho byl schopen jejich tvůrčí
duch. Každý pražský chrám je malé ná
rodní museum, a soubor svatyň pražských
jsou — naše dějiny!
Jednotlivci pochopili význam pražských
kostelů pro české kulturní dějiny; zvláště
klub za starou Prahu mezi svými vycház
kami po Praze úsilovně dbá, aby umělecká
cena chrámů stoupenci jejich snah byla
chápána, a oni také pilně různé svatyně
navštěvují. I jednotlivci v kléru se přičinili,
aby restaurace chrámů svěřena byla nej
lepším odborníkům, takže mnohé chrámy
souladem barev vyrovnají se nejlepším pracím
cizim. Ale činnost několika sdružení a klubů,
Spolku přátel starožitností českých, Klubu
za starou Prahu, jest omezena na úzký kruh
stoupenců. Je potřebí znalost a porozumění

| množstvím
uchovaných
historických
pa
religuiím, avšak jen s tím nepatrným roz
lišením, že Němci posud se mohou pyšniti

mátek, u nás však hladová bestia triumfans
nesnese nic výrazného, vynikajícího, jen
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pražským chrámovým stavbán prohloubit,
organisovat, šířit, učinit je složkou, článkem
ve výchově náboženské i dějepisné.
Těch několik okamžiků, jež mládež dle
zakona stráví v chrámu, ještě ji pro kostel
nezíská; proto demonustruji, pokud jen Čas
zbývá, svatyni jako památku náboženskou,
kulturní, uměleckou.
Mládež často se značným despektem
ohlíží se zpět po minulosti, soudíc, že pří

tomnost jest nejnádhernější rozvinutí tvůrčích
schopností lidského ducha; ona zná Ná
rodní divadlo, museum, snad Rudolfinum,
Obecní pražský dům, pozoruje novou, vzrů
stající Prahu. Avšak při těchto vycházkách
slyší a také vidí, že tyto nové, moderní,
umělecké výtvory nijak nepředčí stará dila
církevní; ba naopak, že chrámy strahovský,
křižovnický, svatovítský, svatomikulášský a
tak mnohé ještě jsou to poslední, čím pro
mluvilo umění naší vlasti.
Mládež slyší při těchto vycházkách
jména mužů, jako byli Lohelius, Onesten

berg, Hirnheim, Mayer, Svitavský, Po
spíchal, Cymburk, a s úžasem zří, co
energie a nadšení dovedou
při malých

|

prostředcích !
Chci zde ukázati na několika příkladech,
jak si počínám při těchto vycházkách i jak
si mládež připravuji. Budu líčiti vycházky,
jež podnikám s mládeží střední školy. O málo
méně lze provésti i se Žactvem vyšších tříd
měšťanskýck škol, je-li mládež soustavně
připravována.
Od primy vedu žákyně, že jednou ty
chrámy pražské navštívíme, až poznámev li
turgice odchylky slohů. Při liturgice samy
žákyně vzpomínají, kde co podobného
v Praze se vyskytuje. A při tomto vyučo
vání pomocí vyobrazení i slovem stále se
připomínají pražské památky, jejich cena
historická i umělecká, Život mnohých světců
jest vyobrazen v chrámech velkolepými ob
razy, olejem neb al fresco, aneb i celými
cykly po klenbách a stěnách, a při dějepisu
neb i v exhortách se naskytá vhodná pří

ležitost poukázati na tyto památky. Svatý
Norbert, arcibiskup magdeburský, vyobrazuje
se s monstrancí v rukou.
Nuže, hodí se v oktávě Božího Těla
exhorta o nejsvětější svátosti. A jako pří
klad uvedu sv. Norberta, proč vyobrazuje
se s monstrancí. Stručně v rámci exhorty
zmíním se o jeho Životě i o jeho posledním
útulku v našem království v opatském
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chrámě na Strahově. Při vycházce, ktérou
později jsme podnikli, vyprávím život sv.
Norberta opětně, aby porozuměli obsahu ná
stěnných Neunhertzových maleb. Žákyně
ostatních tříd, které se vycházky nezúčast
nily, když samy navštíví tuto skvostnou
svatyni, lehce porozumí obsahu malířské
i sochařské výzdoby na tom podkladě, co
slyšely v exhortě.
Podobně poznají životy světců, jichž
příběhy jsou vyprávěny celými cykly ob
razů: sv. Jindřicha, Tomáše, Mikuláše, sv.
Augustina, a vyobrazeny v jiných praž
ských chrámech.
Nejen při liturgice, i při vyučování ka
techismu je možnobráti
přiklady z umě
lecké výzdoby kostelní. Vzpomeňme jen
skutků duchovního i tělesného milosrden
ství. Pro každý z těchto skutků najdeme
příklady v životech svatých, na příklad
sv. Martina, sv. Rocha, sv. Tomáše z Vil
Janovy. Při výkladu ctností vyjdu z příkladu,
že světec právě touto ctností vynikal, a že
možno spatřiti obraz jeho v některém kostele
a na kterém oltáři, jako sv. Martina na Stra
hově, an skýtá část svého pláště opuštěnému
nebožáku. A pokud možno, uvedu autora,
malíře či sochaře, s několika poznámkami
co nejstručnějšími, a žákyně si vše zazna
menají.
Vše zajisté děje se co možno stručně
a zhuštěně; naší povinností jest učiti ná
boženství, a nikoli dějirám umění. Avšak
příkladů k vyučování užití musím, dávám
tedy přednost oněm příběhům, jež jsou
zobrazeny v chrámech, které chci se žáky
prohlédnouti.
Připomínám, kde najdou vyobrazeny
Otce církevní i s jejich emblemy, evange
listy s odznaky, ctnosti božské a hlavní
s allegoriemi, poslední soud, přiběhy evan
gelia, které připadá právě na neděli.

Při
šestém
skutku
tělesné
milo

denství se táži, zda smíme do ponuré trest
nické budovy vstoupiti a uvězněné pouštěti,
a připomínám sousoší na Karlově mostě,
A by! jsem překvapen, že rychle si žákyně
vzpomněly na známé a osobité dílo Bro
koffovo, sousoší sv. Jana z Mathy a sv.
Felixe z Valois. Tak malými prostředky
budím zájem o církevní umění. Několik vět
stačí vysvětliti obsah díla, obrazu či sochy,
a poněvaž umělci se opakují, Brandl, Škréta,
Palko, Rainer, Brokoff, Braun, mohu onich
promluviti jen jednou,
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Chci některé vycházky zde slovně opa
kovati s veškerými detaily, aby bylo možno
užíti jich za průvodce. Vylíčím skvělý chrám
sv. Tomáše na Malé Straně. Tato svatyně

SMĚS.

našla v zemřelém Dru Bohumilu Matějkovi
svědomitého historika; proto je možno spo
Jehnouti se na historické údaje. —
(Pokračování.)

k přípravě na přijeti sv. svátostí, byla od
straněna, a učilo se pokud možno v den
sv. zpovědi co nejdéle. Tak se stalo i na

Hoden jest dělník mzdy své, Počet okrese k..
mobilisovaných učitelů až do dnes obnáší
5000. Že částečný plat byl jim ponechán,
aby jich rodiny nemusily trpěti hladem, je
právě tak povinným aktem lidskosti, jako
na základě státního zákona dostává se pod=
pory ženám i dětem do zbraně povolaných
záložníků a domobranců. Jen toto zařízení
zachraňuje přečetné rodiny od bídy a všech
následků, jež bída vyvolává. — Aby však
ve školním rozpočtu nevznikly nepředvidané
výdaje, školní úřady snažily se dosíci, aby
substituce za mobilisované učitele absolvo
vanými kandidáty učitelství dály se bež
platně. »Věstník učitelský« poznamenává
k tomu:
»Učí tedy v kral. českém celé řady če
ského učitelstva úplně zdarma. bez nároku
na odměnu, a tím přinášejí obět dvojnásob
nou. Nutno uvážiti, že jsou to synové a
dcery většinou rodičů, neoplývajících ve
zdejšími sfatky, že rodiče stěží vynaložili
vydání nutná na jejich vzdělání. Proto dou
fáme také, že bude jim dle náhledů zemské
správní komise ne-li plně, alespoň z Části
vynahrazena obět, kterou přinesli v době
nejtěžší a v době, kdy drahotní poměry
dvojnásobně na životní potřeby doléhají.«
Máme za to, že úřady samy cítí, že
tento požadavek bezplatného vyučování je
naprosto nedůstojný. Nikdo z c. k. škol.
dozorců a předních funkcionářů v úřadech
školních mekoná své práce zdarma. Kterak
může žádati těchto bezplatných prací na
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Tam p. okresní in

spektor nařídil, aby v den sv. zpovědi vy
učovalo se až do 11 hodin. Dle jeho ná
zorů stačí ta chvile, kdy dítě ze školy
odejde, až do 12 hodin úplně na přípravu
k sv. zpovědi. My o tom pochybujeme.
Malé děcko, které jen pomalu se rozpomíná
a ještě pomaleji si své hříchy dovede po
znamenati — a k tomu v nižších třídách
lze jenom raditi — sotva může býti s řád
nou přípravou na sv. zpověď hotovo v tak
krátkém čase. To by každý pan inspektor,
který chápe duši dítěte a ještě nezapomněl,
co sv. zpověď je, mohl nahlédnzuti, a ne
rušiti, Co již ode dávna a vším právem
bylo zavedeno.«
r.

Mohou býti Židé příslušníky če
ského národu? O tom se rozpředla v ně
kterých krajinských listech zcela zbytečná
debata. Slovo žid neznamená, jak někteří
se domnívají, pouze náboženské vyznání,.
ale také příslušenství k národnímu. celku,
jehož praotcem byl Abraham. Národ je totiž
souhrn všech jediňců, kteří jsou si vědomi
společného původu. Ovšem že náboženství
patřilo dříve vždy k význačnému znaku
toho kterého národu. Ale jestli se může cí
titi dnes i bývalý pravoslavný, který pře
stoupil na katolickou víru, řádným Rusem,
nechápeme, proč by měl přestati pokřtěný
Žid býti židem. Je třeba náboženstvím ka
tolík, ale národností žid. O národní příslu
Šenství Židů k české či německé národ
nosti netřeba se hadati. Ať jen zůstanou
Židy a nepřebíhají tam, kde o jich nové
příslušnosti jsou vážné pochybnosti. Stačí,

© učitelích?
Zásada,
žehoden
jest
dělník
mzdy své nepřipouští výjimky. — Je věru
potěšitelno, že některé obce samy uznaly
nedůstojným žádati na kandidátech učitel
ských, vesměs skoro chudých, aby povin
nosti školní konali zadarmo, a uvolily se
jim dávati z prostředků obecních aspoň
skrovnou remuneraci.
r.

Zvláštní horlivost c. k. okresních
inspektorů.
Píše se nám: Někteří pp. in
spektoři vyvinují zvláštní horlivost v tom,
aby kde jaká hodina, jež byla určena

když zůstanou poctivými a obětavými přá
teli toho

národa,

mezi nímž Žiji a jehož

pohostinství požívají.

Čemu násučí

r.

válka. Známý německý

paedopsycholog, Dr. Ludv. Stein, v mě
síčnku »Nord und Sůd« mezi jiným píše
toto: »Mezi zbraněmi nemičí jenom musy,
ale v ruchu a burácení velikých událostí
umlkají též velikd slova. Naši aesthetové
jsou ochromeni, a dobře tak. Prvním na
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učenim války je: Buď zase mužem. Ani
citové rozechvění a. také ne rozumové mu
drování, ale ukázněná vůle má říditi tvé
činy. Válka je oživotněný, v krev a kosti
přešlý voluntarismus.«
Y.

Česká sekce spolku středoškolských

učitelů náboženství

konala své členské

schůze 27. listopadu a 18. prosince v kn.
arc. semináři v Praze.
- Přítomni byli kolegové: Předseda Dr.
Lub. Petr, M, Kocmich, Em. Žák, J. Šprongl,
Fr. Schindler, Fr. Trnka, Dr. Jos. Kašpar,
G. Verich, Dr, Orel, Dr. V. Mutl, V. Houra,
Dr. J. Smrček. J. Soldát, Matějka z Be
rouna, Dr. J. Čihák a jednatel. — Kol. V.
Průša, katech. reálky v Praze- Podskalí,
omlouvá se a hlásí za člena sekce.
Jednatel předčítá návrh žádosti kc. k.
ministerstvu za vymezení 5“/, kvoty pro
pomůcky náboženské z celé roční dotace
na učebné pomůcky, a určité přiměřené
kvoty pro vyučování zpěvu, ježto i zde
bývá často nepatrný obnos přisouzen, ač
dle nařízení ministerstva někdy mají býti
slavné bohoslužby z důvodů loyalních- ko
nany a žáci mají zpívati, nemajíce potřebných
not a zpěvných skladeb. Žádost tato bude
v prvních měsících příštího roku zaslána
na c. k. ministerstvo kultu a vyučování.
V prosincové schůzi přednášel Dr. Jos.
Kašpar staf o lidské duši dle své učebnice
věrouky pro vyšší třídy škol středních, při
pravené ku approbačnímu řízení. Toto po
jednání o duši lidské svědčí o důkladném
studiu této veledůležité látky, a jest prakticky
rozděleno na jednotlivé paragrafy: 1.) Pod
stata duše lidské (od těla rozdílná, na něm
v mnohém směru nezávislá, jednotná, jed
noduchá a duchová) 2. Mozek a duše lidská.
3. Duše lidská nesmrtelná. 4. Duše lidská
a duše zvířecí. 5. Učení církve sv. o původu
a podstatě duše lidské. Pravdy, jimž žák má
se naučiti, jsou vytčeny s příslušným vý
kladem jasně a přehledně obvyklým tiskern
učebnic; velecenná jak pro informaci ka
techetovu tak i pro poučení žáků jsou »le
genda«, poznámky pod čarou, kde autor čelí
četným námitkám a názorům darwinismu
citáty moderních fysiologů (zvl. Mareše), psy
chologů, doklady filosofů řeckých a římských
a tradicemi národů (zvl. o nesmrtelnosti duše.)
Sextán na gymnasiu, který současně probíra
nauku o těle lidském, opraví si mylné Často
názory o funkcích mozku, nervstva vzhledem
k duši lidské ; že mozekjest nástrojem duše,
ne však původcem činnosti její, mají zde

©

na 11.

přesvědčivé doklady o tom od autorit
z doby nejnovější.
Předseda děkuje srdečně Dru Jos. Kaš
parovi za přednesení látky tak důkladně a
prakticky zpracované, kde i zkušený katecheta
slyší mnohonového a zajímavého. Při de
batě prof. Zák souhlasí úrlně s výběrem
obsáhlé látky o duši lidské, schvaluje de
duktivní methodu jako vhodnou pro učeb
nice, ale projevuje přání, by p. autor podal
v časopise našem látku tuto methodou 74
duklivní, jak totiž katecheta má žáky vésti,
by z toho, co o duši a jeji Činnosti ze zku
Šenosti vědí, byli přivedeni ku svrchu uve
deným pravdám. Tim stane se vyučování
poutavým a více přesvědčivým, než pouhým
přednesem s kathedry by se dálo. Dr.
Kašpar slibuje tak učiniti. Ku konci předseda
přeje všem přítomným radostné svátky vá
noční a šťastný Nový rok, a s poděkováním
za čilou a četnou účast schůzi ukončil.

Přikázání
válečné
paeda
Dr. Jos. Hanuš,
jednatel.

Professor Theoď. Ziegler
»válečný dekalog.«

uveřejňuje tento

1. Dbej mezi svými žáky vždycky kázně
a pořádku. a přidržuj je nyní i potom
k svědomitému plnění všeho, co jest jejich
povinností, Neboť jsi svému národu nyní
více než kdy jindy zodpověden za budoucí
generaci. Ale proto nebuď žádným tyranem,
a to dnes méně než kdy jindy, a rozuměj
umění pochopiti jich duševní stav. Neukládej
jim mnoho úloh, vždyť i oni chti čísti

o nejdůležitějších událostech na oojišti.
2. Nečiň nikdy válku předmětem zábavy
pro školní mládež. neboť je věcí velmi váž
nou. Proto neoslavuj každé vítězství Školní

prázdninou.
3. Vychovávej své žáky jako státní ob
čany. Máš nyní k tomu nejlepší příležitost,
neboť valka je státoobčanským vychova
telem prvého řádu.
4. Vyučuj nyní ještě poutavěji, nežli
bylo dříve tvojí povinnosti, neboť nyní
velmi snadno jdou myšlenky tvých žáků
svými vlastními cestami. Proto hleď všechno
vyučování spojiti s událostmi dne a ho
diny. Kde lze toho snadno dosíci, nedej si
ujíti žádné příležitosti; kde je to těžkým,
přitáhni ji klidně takořka za vlasy.
5. Učiň nyní více než kdy jindy každou
hodinu mateřské řeči hodinou vlasteneckou,
a uč své žáky slohu úředních zpráv vá
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Ječných. To dělej také při latině a mathe
matice.
6. Čti při němčině Schillera, jak jen
umíš a můžeš, neboť on je nejmužnějším
mezi našimi básníky; vychovávati pouhé
aesthety nemá na ten čas žádného smyslu.
7. V dějinách mluv nyní často o vál
kách, neboť tvá mládež o to nyní nejvíce
se zajímá. A poukaž prostě na řízení Boží
v dějinách, jež se i dnes podivuhodně mezi
námi jeví.
8. Nebuď přiliš úzkostlivým v zacho
vávání učebného rozvrhu na jednotlivé ho
diny. A máš-li mluviti snad o Asii, zcela
klidně mluv o bojištích nynější války, na
nickž tvoji starší bratři dobyli slavného ví
tězství. Ve školních úřadovnách nesedí žádní
nelidové, ale rozumní, vlastenečtí mužové.
9. Uvažuj dobře, zda není skutečného
rozdílu mezi mužem a ženou, a mezi hrdin
stvím mužovým a ženiným. Proto učiň opět
otázku koedukaze problemem, i když snad
již ses stal tajným školním radou. Nebof
my potřebujeme mužné mužea ženské ženy,
a každé pohlaví má svůj vlastní úkol.
10. Raduj se z toho, že jest již konec se
stoletím ditěte, neboť to bylo velmi pošetilé
heslo. Naši vojevůdcové jsou muži mezi
50 až 70 lety, a i ti jinoši, kteří plni od
vahy odešli do pole, vrátí se jako vážní
mužové domů, a vtisknou své době vlastní
svůj ráz.
Je patrno ihned, že toto »desatero« psal
německý paedagog a vyjádřil v něm duši
celého národu. Jistě je však v tomto de

kalogu

mnoho paelagogicky

bystře vyjádřeného.

cenného a
Y.

Touha moderního člověka po ide
álech. Přední současní filosofové, Foerster,
Eucken, Paulsen, Bergson a jj. znovu a
znovu prohlašují, že moderní Kultura ochu
dila duši, že v ní ozývá se touha po veli
kých ideálech. Podobně píše i Old. Petr,
který v německém časopise (Saemann, čer
ven 1914) mluví »0 vykoupení z intellektu«.
Žaluje, že nynější doba nalezla svoji životní
jednotu v stroji a kapitálu, že se Šíří me
chanisování a technisování Života, jemuž
žádné povolání nemůže již uniknouti. Pro
hlašuje pak dále: »My dnes můžeme vše
vyjadřovati v číslech, a vše vypočítati, cenu
lodního nákladu i uměleckého díla, cenu
práce i člověka. Nesmírné zpovrchnění ce
lého života je známkou nynější doby. A co
má nastati? Odpověď zní stručně a jasně:
Zvniternění života. Ovšem ještě je daleko
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chvíle, kdy tato myšlenka zachvátí celý náš
národ jako nutná potřeba. Ale kdo rozumí
znamením doby, ten dobře vídí, Že »nové«
je již na cestě, aby učinilo nás opět mla
dými a silnými. Prvním toho znamením je

jistá, viditelná »kulturní znavenost«. Ještě
s údivem nasloucháme vítěznému pochodu
technických věd, jež nám chtí podrobiti
vzduch tak, jako kdysi našim předkům zjed
naly vládu nad mořem. Ale zcela potají již
tu či tam hlásí se otázka: Čeho jsem tím
získal pro vnitřního člověka? A odpověď na
tuto otázku ještě není dána. Kázání monis
mu, jak daleko jsme to již přivedli, ne
zajímá již ani polovzdělané. Poznenáhlu již
i v těchto kruzích začínají chápati, co nám
schazí. Již rozumíme opět středověku a jeho
podivuhodným zjevům, rytířům a světcům,
měšťanům a učencům. A všudy, kdekoli ko
peme v minulosti, pronikáme k věčným pra
menům, které náš národ vždy znovu napá
jely, chápeme ducha těchto zjevů a nejen
jejich formu. Dnové praktického a filosofic
kého materialismu jsou asi již sečtení, vane
silný, mystický proud naším věkem vzdu
cholodí. Víme opět, že člověk na Konec ne
může žiti od toho, co znamená peníze, a
že jeho nejvyšší cena nespočívá v tom, co
může, ale v tom, co je.«
r.

Hlasy Svatováclavské. Sbírkačasových
brožur. Majitel a vydavatel družstvo Vlast
v Praze-II., 26. n. Redaktor Vlastimil Hálek,
farař v Liboci u Prahy. Administrace: Praha,
čís. 570-II., Žitná ulice. Ročník XIILa XIV.
Tiskem a nákladem družstva Vlast. V čís.
1.— 3. roč. XIII. uvedených brožur uveřej
nil dp. Frant. Jirásko mosaikový obraz z I.
století v Římě: »Boj křesťanství s pohan
stvím (48 str.), kterážto práce u příležitosti
1600 letého jubilea osvobození církve z nad
vlády pohanské přišla velice vhod. V čís.
4.—6. jest »Poučení pro vystěhovalce do
Ameriky« od Vlast. Hálka, jež objednati by
si měl každý, kdož zamýšlí pustiti se na
moře — a pojednání Václ. Leflera »O na
ukách modernistů«, úvaha velmi časová!
V čís. 1.—3. roč. XIV. jest práce »Tři
zrádná hesla« (»Pryč od Římal« +»Pryč
s manželstvím jakožto svátostí !« Pryč s ná
boženstvím ze škol!« 52 str.) v čís. 4.—6.
životopisná črta: »Alois Dostál« od Msgra.
Th. Dr. Rud. Zháněla (48 str.). Doporuču
jíce tuto sbírku upozorňujeme, že předplácí
se na celý rok toliko 60 hal. Jednotlivá
čísla prodávají se po 10 h. J. F. Slavečský.

Kaolbtiskárna dražstva Vlast v Praze,

ČÍSLO 2.

V PRAZE, dne 15. ledna 1915.
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Dvojí klerus. — Demokracie a náboženství ve Francii. — Volné kapitoly z dějin církevního zpěvu. —
Z akademických řečí r. 1914—15. — Feuilleton. — Směs. — Literatura,

Dvojí klerus.
Nemyslím tu na dvojí klerus, který je samým církevním zákonodárstvím
uznáván a sankcionován. Klerus světský, podřízený diecesnímu biskupovi, a kle
rus řeholní, podřízený v prvé řadě představenému svému řeholnímu. Ale mám
na mysli klerus kurátní a klerus školní, katechety.
Zákonodárství světské, v prvé řadě zákony školní a neobyčejný rozvoj ná
rodního školství, vyvolaly zcela mimo církevní kodex zvláštní stav kněžstva, kate
chety. Ustanovili je v prvé řadě k úřadu učitelskému. Oni vedou duchovní správu
mládeže školní, jako klerus kurátní, duchovní správu dospělých a dospívajích.
Staří páni faráři a vikáři, kterým ustanovení kněze jenom pro potřeby Školní,
jeho bydlení mimo farní budovu, jeho zdánlivá volnost, poněvadž nebyl pod
touže jeho kontrolou jako jich kaplani, věc byla novou, proto leckde s jakousi
nedůvěrou hleděli na kněze-katechetu. Bylo v tom podle jich názoru mnoho
»světáctví a neodvislosti«. Proto nejeden z nich nazval katechetu »knězem svě
tákem«. Ale dojista neprávem. Neboť kněz-katecheta právě svým zvláštním po
stavením, podle něhož je mu Žžíti valnou většinou ve společnosti světské, je
soudu veřejnosti více exponován, vysazen, nežli klerus farní, který žije v budově
farní mimo styky s veřejností.
:
Ale čas nové poměry spravil a co bylo výjimkou, stalo se hlavně ve vět
ších městech pravidlem. Vedle kleru kurátního s rostoucím počtem škol rostl počet
katechetů; a ve velkých městech, v pražských částích a hlavně v předměstích
pražských počet katechetů rozhodně převýšil počet kněžstva kurátního. Ba jsou
místa, kde je počet katechetů až pětkrát větší nežli počet duchovenstva farního.
Poměry tyto nejsou zdravé, a rozhodně ne v duchu církevního zákonodár
ství. Podle něho by mělo všechno kněžstvo, tedy i farní, účastniti se pastorační
práce ve škole, právě tak, jako kněží-katecheti měli by se účastniti pastorační
práce v chrámu. Tím by se také kněžstvo v osadě, často jen vedle sebe a ne
pospolu žijící, valně sblížilo, a mohla by všechna pastorační činnost býti jednot
nější, svornější.
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Ve škole klade se základ pastorační činnosti vůbec. Zde všechna práce ka
techetova k tomu čelí, aby z dítek byly později řádní věřící, lidé mravně-nábo
žensky vychovaní. Je v prvé řadě na katechetovi, aby svým vlivem, dovedností
a horlivostí připravil dorůstající generaci pro chrám. To je ovšem také práce
najnamáhavější. A každý, kdo ve škole působí a spolu je účasten duchovní
správy, jako důst. páni faráři a kaplani na venkově a v menších městech, jed
nomyslně potvrzují, že práce ve škole nejvíce namáhá, nejvíce vyčerpává energii,
nejvíce požadavků klade na duševní činnost kněžstva. V tom smyslu říkali staří:
»>Ouemdii oderunt, paedagogum fecerunt.« Duchovní praxi podle církevních zá
konů nejvíce odpovídá, aby všichni kněží, pokud jich síly stačí, na roli školské
působili. A v tom smyslu rozhodně venkovské duchovenstvo je bližší intencím
církevního zákonodárství nežli kněžstvo velkých měst, kde ono »rozdělení práce«,
působení ve škole a působení v chrámě, má za následek roztřídění a také často
oddálení se kněžstva navzájem.
A nepoměrné rozdělení práce mívá obyčejně za následek i nepoměrné roz
dělení odměny, materiellního postavení kléru. A jako bývá již pravidlem, že těžší
práce ve světě bývá méně honorována, tak jest i u kleru. Kde ve velkých mě
stech následkem poměrů je dvojí klerus, farní a školský, tam klerus školní je
daleko v nepříznivějším postavení hmotném, než klerus farní. I tato okolnost vedle
té, že není společné půdy působnosti, spíše oddaluje nežli sbližuje kněze dohromady.
Není společných starostí, není společné práce, není společného stolu. A ne
divno tomu všude tam, kde vlastně ani klerus kurátní mimo společnou střechu
a několik chvil v sakristii, nic nespojuje. Je přímo proti duchu církevnímu, že
ani klerus farní namnoze nemá společného stolu u svého faráře a je poukázán —
obyčejně více z pohodlí farářova nežli z jiných podstatných důvodů — na stra
vování mimo dům farní.
V duchu církevních zákonů, opakuji důrazně, je, aby všechen klerus jak
v duchovní správě, tak i ve školství ustanovený, pokud a kde jen možno, spo
lečně působil. Z této práce ani faráře, jako duchovního správce osady, pokud
věk jeho tomu dovoluje, vyjmouti nelze. Neboť jako správně světské zákonodár
ství žádá a všem správcům škol ať obecných, měšťanských či středních za po
vinnost ukládá, aby jistý počet hodin ve škole vyučovali, a tak v stálém a bez
prostředním styku s mládeží byli, tak i farář je povinnen práce školní se účast
niti, aby tak s budoucími osadníky svými se seznámil, jich výchovy se účastnil,
a oni v něm učili se znáti svého duchovního správce. Při nynější praxi školních
katechetů a školních kaplí věru Že mnozí žáci a žákyně vlastního faráře často
ani — neznají. —
V našich diecesích, kde rozdělení kleru ve farní a školní via facti je usku
tečněno, ordinariáty jak mohou zdůrazňují své přání, aby klerus školní účasten
byl práce v duchovní správě. V reterátě náboženských školdozorců je otázka:
»Žije katecheta ve shodě s místním farářem a vypomáhá v duchovní správě ?«
Otázka zajisté včasná a věcná. Ale vedle ní měla by býti též otázka druhá, kor
relativní: »Žije místní farář v přátelské družnosti s katechety, a vypomáhá ve
školní výchově dítek?« —
Všechen klerus v osadě má tvořiti jeden celek, jednotné těleso, jeden sbor.
Toho však není možno dosíci ztrnulým rozhraničením a nerovným rozdělením
práce a odměny za ni, ale prací společnou, svornou a jednotnou.
r.
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Demokracie a náboženství ve Francii.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

(Pokračování.)

V mnohých obcích, kde nebylo kněží, pociťována byla touha po slově
Božím a společné pobožnosti. Jako ve středověku, kdy klerus na mnohých
místech nevyhovoval, náboženské povahy sáhaly k svépomoci a zaváděly zpo
vědi laické, byla i tenkrát náboženská potřeba mnohde dost silná, aby prolomila
tradicionální pažení, dělící laiky od oltáře a kazatelny, a založila jakýsi druh
laického kněžství. Vesničan četl ve jménu všech veřejně mešní modlitby. Pro
konsulové konventu vyslovovali se rozhořčeně proti těmto vesnickým regentům,
kteří »měli býti příkladem všech republikánských ctností a zatím předříkávali
Otčenáš.« Byla docela jmenována diecese, (Saint Claude), kde tito občanští před
stavení far měli dovolení církevní vrchnosti ke konání bohoslužeb.)
S konkordátem zmizely tyto abnormální jevy, ale nikoliv duševní stav
z toho vzešlý, nikoli vývojové tendence francouzské kultury. Náboženský vývoj
Francie byl totiž vždycky úzce spiat s hnulím demokratickým. Osvědčovala-li
francouzská demokracie dědičné takřka nepřátelství k církvi, nedá se zapříti, že
právě tato nevraživost vzbudila v bezčetných katolických mužích a ženách po
divuhodný heroismus a že reakce během století vtiskla mnohým katolíkům
umíněné idee demokratické, a vytvořila jimi katolické osobnosti nového, slib
ného rašení.
Víme ku příkladu, jak první socialisté ve svých systemech (Saint-Simon,
Enfantin, Pierre, Leroux, Cabet) sáhali zpět ke Kristu a k evangeliím. Víme, že
katoličtí demokvati právě v tom spatřovali přednost svého náboženství, že jediné
ono jest s to,aby vyvolalo v lidech ctnosti, bez nichž demokracie nutně stala by se

sestrou anarchie.
Chateaubriand, jenž byl napsal aestheticko-individualistickou obranu kře
stanství, po roce 1836 uznal i jeho sociální sílu. »Kdybych měl dnes ještě jednou
napsati »Ducha křesťanství« píše v »Mémoires dOutre-tombe«, »pak nepřipo
mínal bych již dobrodiní a institucí našeho náboženství v minulosti, nýbrž ukázal
bych, že křesťanství jest světovým názorem budoucnosti a lidské svobody; že
tento osvobozující názor světový jest jediným podkladem sociální rovnosti; že ji
on jediný může utvořiti, poněvadž jediný vedle rovnosti staví potřebu povinnosti,
čímž demokratický instikt jest sváděn do správných drah.«
Konkrétněji ještě pronáší se Ozamam, jenž sní o křesťanské republice jako
nejvyšším stavu, k němuž iidstvo může dostoupiti. »Co vím z dějin, opravňuje
mne věřiti, že demokracie jest přirozeným, konečným cílem, a že Bůh ovět
k němu vede
Byl jsem vždy nadšen pro svobodu, pro reformy, jež lidi
umravňují, protože je pozvédají, pro dogmata rovnosti a bratrství, jež nejsou
než uskutečněním evangelia ve věcech časných. Ale tato příští společnost zrodí
se z práce, odříkání, ze všeho, co utužuje svědomí a charakter. "Tato společnost
jest chudá, pracovitá; potřebuje jen ještě čistoty (castity), aby měla vše, co ná
rody činí silnými.« Pokrok skrze evangelium jest jeho cíl, pokrok, jenž lidi vede
před trůn Nejvyššího. Hluboká víra v síly v lidu dřímající a nekonečně hlubší
víra v Krista, jenž jediný tyto síly probuditi a umístiti může. S těmito neko
1) Goyau: >Les Origines populaires du Concordat.«
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nečnými úkoly není možno otáleti. Politika musí býti nahražena sociální prací.
Proto musí každý pracovati, svoje povolání socialně pojímati, svoji sociální práci
nábožensky orientovati.<
Týž Ozanam, jenž svůj život posvětil lásce k bližnímu a spáse duší, často
zdůrazňoval nutnost /gického apoštoldín. Srovnává lidstvo naší doby s biblickým
poutníkem, jenž: upadl mezi lotry. Byl oloupen o poklad víry a lásky. Kněží,
kteří v tomto případě byli kněží opravdoví, chtěli mu pomoci; ale byli zne
uznáni a zapuzení.
»>Chceme se toho odvážiti tedy my, laikové neveliké víry, a půjdeme
k velikému nemocnému. Snad nás se nezalekne; dovolte, abychom. pro
hlédli jeho rány a nalili do nich oleje. Řekněme mu slova útěchy a pokoje.
A až oči otevře, odevzdáme ho těm, jež Bůh ustanovil strážci a lékaři duší, a
kteří jsou v jistém slova smyslu na naší vezdejší pouti našimi hostinskými, ježto
našemu bloudícímu duchu dávají slovo Boží za pokrm a naději v lepší svět za
přístřeší. Ten jest vznešený úkol, jejž nám Prozřetelnost vytkla.« —
Ovšem tehdy, uprostřed všeobecné lhostejnosti, nebylo ještě možno uvésti
širší kruhy do náboženského pohybu. Když r. 1847 O'Connel na cestě do Italie
projížděl Paříží, byl uvítán Montalembertem a několika katolíky. +»Bylo nás,«
vypravuje L. Veuillof, »patnáct nebo dvacet; všichni neznámí krom Montalem
berta, jenž nás vedl. Ve veliké Paříži tvořili jsme téměř celou katolickou stranu.
Kdyby byl Montalembert chtěl shromážditi jen katolíky proslulé, byl by musel
přijíti sám jediný.«
Nemožnost přibrati tehdy větši počet laiků k součinnosti, souvisela nejen
s všeobecnou situací, ale i s tím, že nebylo tehdy pražádných vztahů mezi
klérem a lidem. Uzavřená a jednostranná výchova seminářská byla velmi málo

způsobilá, aby dala základ promyšlenému spolupůsobení.
Ve Francii jest totiž jinak než u nás, kde theologové většinou vystudovali
střední školy s laiky, a kde vztah mezi klérem a laiky jest nepoměrně lepší.
Doznalť sám biskup Le Camus teprv nedávno: »Laikové byli příliš dlouho vzda
lováni od života církevního. Uvěřili na konec, ježto kult jest státem zaručená
veřejná služba, že jest potřebí jen jejich přítomnosti, ne jejich spolupůsobení.«
(Tirer le bien du mal. Paris. Oudin 1906.)
Tím bylo způsobeno, že se v kruzích laických zahostilo znetvořené pojetí
katolicismu. Také na vliv světské vědy, jemuž laikové byli většinou na pospas
vydáni, nesmí býti zapomínáno. »Bůh byl vyloučen z úpravy sociálních poměrů;
byla hájena volná hra oekonomických sil bez ohledu na požadavky morálky, a
církvi nebylo dovoleno, aby omezila převahu kapitálu v řešení otázek dělnických,«
dí Goyau v Congrés de la jeunesse catholigne 1899. IX. »Bylo žádáno na církvi,
aby byla liberální, aby >»propustila« tak zvaný oekonomický pokrok
S já
sotem vrhali se lidé do náručí jistých »vědeckých« důsledků, jež zdály se ne
pohodlnými dogmatické tradici. Z tak zvané vědy zhotoveno bylo jakési Pro
krustovo lože, do něhož měla býti víra vtěsnána; církvi nebylo dovoleno, aby
s trpělivostí, již dává věčnost, vyčkáno bylo provedení načrtnutých jen poža
davků. Žádalo se na ní, aby se poddajně provinula klikatinami vědeckého po
kroku.« Tak na dlouhou dobu přicházely na zmar všecky neocenitelné výhody,
jež náboženství poskytuje rozumná součinnost duchovenstva a laiků.
(Pokrač.)
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Volné kapitoly z dějin církevního zpěvu.
(Středoškolské exhorty pro třídy vyšší.)
Dr. DOBROSLAV OREL.

II.
Chorální a mensurální zpěv v Čechách.
Papež Řehoř Veliký (590 —604) jest reformatorem liturgického zpěvu, a po
něm dodnes se nazývá chorál řehořský, gregoriamský. O činnosti Řehořově
a o řehořském chorálu byla řeč minule. Dnes několik slov o chorálním i mensu
rálním zpěvu v Čechách až do prvních dob husitských.
a) Poklad melodií řehořských zůstal neporušen ve stol. XII. a XIII., a vedle
starých chorálů se skládaly nové antifony, hymny, sekvence a celé mše. Století XIV.
znamená u nás za doby císaře Karla IV. a avcibiskupa Arnošta z Pardubic
zlatý věk chorálu řehořského.
Arnošt z Pardubic postaral se pro chrám sv. Víta především o knihy
liturgické, jako svého času děkan svatovítský Vít. Některé z nich jsou dosud
ozdobou kapitolní knihovny svatovítské, a byly pořízeny r. 1364. Též pečoval
Arnošt o pěvecké školy žákovské, o jejich reformy na př. v Olomouci, o zřízování
škol nových, a finanční stav jejich zlepšil zakládáním četných fundací, jak líčí
Winter v knize: »Zivot a učení na partikulárních školách.« —
Do druhé poloviny stol. XIV. spadá skladatelská činnost mistra Záviše
ze Zap, který se narodil kolem let padesátých stol. XIV., cestoval dvakráte do
Říma, byl farářem v Prachaticích, kanovníkem u sv. Jiljí v Praze a též profes
sorem pražské university. Ač s počátku přál hnutí reformnímu, postavil se později
ve přích husitských do řad Husovi nepřátelských.
Mistr Záviš skládal v duchu řehořského chorálu nové melodie chorální na
liturgické texty, čímž nejlépe ukázal, jak hluboko v život i v ducha českého
vniklo křesťanské umění hudební. Jeho mariánská sekvence: »O Maria, mater
Christi«, obsažená v universitním rukopise sign. XIV. G. 17, z 2. pol. 14 věku,
jeho dvě krásné melodie pro Kyrie, a jiný chorál jeho pro mariánské »alleluia«
ze sborníku Vyšehradského z poloviny stol. XV., ukazují jasně, že nejpřednější
český skladatel 14. věky zajímal se především o latinské zpěvy církevní v rámci
přesné tehdejší liturgie mešní, Jeho zpěvy staly se v Čechách populárními, obsaženy
jsou v graduálech století XV a XVI., a zpívány byly při liturgii kališné i katolické.
Záviš jest tedy repraesentantem chorálu, vyrostlého na půdě české.
b) Vedle chorálu pěstoval se v Čechácht. zv. zpěv mensurální, ne ve volném
rhytmu složený jako chorál, nýbrž o melodii, jejíž jednotlivé tony měly přesně
odměřenou délku, míru, mensuru; tedy o melodii, složenou v faktu podle našeho
nynějšího názoru. Mensuru vynutila ve zpěvu vícehlasnost, Měla-li hlavní melodie
býti provázena jinými melodiemi, mělo-li se zpívati vícehlasné, bylo nutno dáti
jednotlivým tónům přesně odměřenou délku. Chorá/ní nota značila pouze výšku
tonu; délka not se řídila délkou podložené slabiky. V mensurálním zpěvu více
hlasém, jehož počátky sáhají do 10. stol., délka zpívané slabiky se řídí naopak
přesně udanou délkou notace.
Vicehlasý, umělý zpěv poznal zajisté národ český péčí nejslavnějšího
francouzského mistra vícehlasu, G. Machaulta (Mašó-a), jenž delší dobu dlel
ve službách krále Jana Lucemburského. Byl jako kněz jeho almužníkem,
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kancléřem, a provázel ho na jeho potulkách světem, tedy i když zavítal do svého
království, aby získal zde peněz. Machault byl s králem Janem v bitvě u Kreščaku
(1347).
Machault znal i hudební archiv císaře Karla IV. a nadšeně vykládá o bohat
ství hudebních nástrojů této sbírky. Některé jeho skladby jsou obsaženy v jednom
rukopise universitní knihovny pražské z 14. věku. Úžasná činnost skladatelská
a naprosté novotářství jeho děl vysvítá z ukázek, které vydal Johannes Wolf,
professor hudební vědy v Berlíně, a zcela bude ji možno oceniti, až budou sou
borně vydány jeho skladby v »Hudebních pamálkách vrakouských« (Denkmáler
der Tonkunst in Osterreich) profesorem Ludwigem ze Štrassburka.
I když dnes nemáme rukopisných důkazů ze 14. stol. o tom, zda ve 14. věku
i čeští mistři se pokoušeli o vícehlas dle vzoru Machaultova, i když nemůžeme
s jistotou tvrditi, že rukopisy z XV. a XVI. věku obsahují i vícehlasy ze stol. XIV.,
přece víme, že mensura byla ke konci 14. věku u nás známa, že v ní skládaly se,
ne-li vícehlasé, aspoň jednohlasé zpěvy liturgické.
Skladatelem jejich nebyl nikdo jiný, než našimi historiky kaceřovaný, ale
veliký Jan z Jenštejna, třetí arcibiskup pražský od r. 1379—1396. Jan z Jenšteina,
blízký příbuzný svého předchůdce, arcibiskupa Jana Očka z Vlašimě, studoval
na universitě pařížské a při dvoře francouzském měl přiležitost poznati tehdejší
mensurální hudbu francouzskou. Byl pokrokem francouzských skladeb i theoretiků
nadšen, jak vysvítá z jeho dopisů domů. Když jako arcibiskup pražský horlivě
šířil kult mariánský po vlastech českých, využil svých znalostí i talentu hudeb
ního a skládal jednotlivé písně i prosy marianské v mensuře francouzské. Po
Závišoví jest Jenštein druhým známým českým skladatelem umělých zpěvů litur
gických.

Pro rozvoj hudby v Čechách byla novota notace Jenštejnovy krokem velmi
důležitým. Čechy navázaly tu styky s vyspělým tehdy uměním francouzským,
a kráčely i v hudbě po boku nejkulturnějších národů Evropy.
c) Novota mensurálního zpěvu podmiňovala i zavedení novoty v hudební
notaci. Choráliní melodie byly zapisovány v prvních stoletích písmem t. zv. ne
umovým. Byla to hudební stenografie, jejíž značky v podobě různých háčků
a čárek označovaly zpěvákům celé skupiny tónů, ale bez určitého rozpietí melodií.
Dávaly na jevo, zdaž melodie klesá nebo stoupá, ale neřekly pěvci oč, o jaký
interval se tak děje. Tohoto neumového písma užívalo se ve 12. a 13. věku
iv Čechách, jak dokazují fragmenty, nalezené v knihovně Strahovské. Neumy ty
psaly se bez linek a později i na linkách. Neumy na linkách pak již přesně
určovaly výši jednotlivých tónů, a majíce tuto velikou přednost, nazývají se dia
stemalickými.
Osnovy čtyřlinkové užívalo se u nás za doby Přemyslovců, jak svědčí nej
starší notovaný rukopis z 1235, t.j. troparium, a krásně psaný antifonář kláštera
Sedleckého. Později psaly se noty i na osnově pětilinkové.
Chorální notou kosočtvercovou psány jsou knihy Arnoštovy z konce 14. věku.
První zápisy notami mensurálními obsahuje teprve vzácný rukopis kláštera
ve Vyšším Brodě z r. 1410; tedy s počátku doby husitské.
d) Vedle liturgických zpěvů latinských pěstovala se i duchovní píseň česká.
Z doby předhusitské známy jsou 4 písně. »Hospodine, pomiluj ny«, parafrase to
liturgického »Kyrie eleison«, zpívala se při slavnostech státních, na př. př
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korunovaci dle řádu korunovačního Karla IV., při liturgických průvodech, při
kázání a při různých příležitostech, ba i v bitvách. R. 1260 v bitvě u Kressen
bruna zaplašili vojínové českého krále Přemysla Otakara II. vojska Belova písní
svatovojtěšskou, i »stala se porážka Maďarů veliká.« —
Druhou písní jest národní chorál: »Sv. Václave«, jejíž všechny sloky jsou
již poznamenány ve sborníku litoměřickém z let osmdesátých věku XV. Tím
vyvráceno dosavadní tvrzení, šířené i našimi učebnicemi, že by poslednějšíz její
7 slok povstaly teprv později.
Třetí píseň: »Buoh všemohůcí« byla hlavně oblíbena pří velikonočních hrách,
a processí o slavnosti vzkříšení.
Píseň čtvrtá: »Jesu Kriste, štědrý kněže« oslavovala »Boží Tělo«.
Kolem roku 1400 vznikaly písně nové; ale synoda pražská z r. 1406 na
řizuje správcům kostelů, aby oznámili při kázáních lidu, že nové kantileny jsou
zakázány a jen dovolen zpěv oněch 4 starých písní.
Století čtrnácté jest tedy stoletim správného zpěvu liturgického v officielním
jazyku latinském. Liturgický zpěv, chorál, jest zpěvem umělým, jehož se mohl
účastnit pouze cvičený a umělecky zdatný sbor. Byl to zpěv umělců, ne prostého
lidu, a odlišoval se od zpěvu lidového asi tak jako stavba gotického, velebného
chrámu, postaveného umělci, od občanského domu.Činit výtku církvi, že pěstovala
tento umělecký zpěv při zpívané mši sv. a nedovolovala zpěvu lidového, bylo by
asi tolik, jako vytýkati, že pří divadelním provedení opery sborovou část zpívá
a má zpívat umělecky ukázněné těleso pěvecké, a ne přítomné obecenstvo. Mimo
to nebyly nové kantileny dogmaticky vždy naprosto správny a nápěvem upomí
naly často na veselé písně světské,
Zpěv liturgický jest neodlučitelnou částí liturgie; byl přednášen kněžími,
a přítomný lid byl oním poslouchajícím obecenstvem. Tak tomu bylo na celém
světě křesťanském a má býti v kostelích dosud při mši sv. zpívané. Při kantaté
se pěstuje hudba umělá, a to přece nelze církvi za zlé míti; při tiché mši sv.
je naopak český zpěv lidový. Hudební skladatel, protestant Mendelssohn (+ 1846)
řekl: »Církev může jen tomu umění své svatyně otevřiti, jež dovede Nejvyššímu
svatě sloužili, a to dle léch ustanovení a pravidel, jež duch církve vydal.«

Z akademických

řečí r. 1914—L,

(Přednesl univ. professor Dr. FR. KORDAČ,)
»>Tu es Christus, Filius Dei vivi.«
Mat. 16, 16.

Adventní doba nám připomíná příchod Páně, adventum Domini, příchod
Messiáše čili Krista. — Známý historik Jan Můller k příchodu Páně pozname
nává: (Allg. Gesch. I.): »Dějiny před Kristem a dějiny po Kristu to je podstatné
a nezměnitelné rozdělení dějin světových.« —
Ohnisko, z něhož vycházejí paprsky světla, objasňující oba díly dějin svě
tových jest — Kristus. Ke Kristu odkazuje vývoj židovstva a pohanstva jakožto
ke svémucíli, ake Kristu odkazuje vyvoj křesťanstva jakožto svému zakladatali.
Vyslechneme o tom svědectví starého světa před Kristem i světa nového
po Kristu. Ale dříve se obrátíme ke Kristu samému v upřímné touze věčné
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spásy svých duší s otázkou: »Kdo Jsi?« Pověz nám : »Ty-li jsi ten, který při
jíti má?«
»Já jsem zaslíbený Messiaš Kristus, Syn Boží.« Tak odpovídá Kristus.
Jméno to znamená tolik, co Pomazaný prorok, velekněz a král. Nuže Kristus
byl prorokem, veleknězem a králem duchovní říše pravdy a svatosti na zemi,
a zůstává králem věků, rex seculorum, na věky.
Kristus jako prorok není v řadě buditelů přirozeného kulturního vývoje
lidstva, jak Jej vedle Konfucia, Buddhy, Zoroastra a Mohameda staví racionalisté :
Strauss, Renan a j. Jinou řadu sestavuje sv. Pavel v listě k Židům (1) když
praví: »Mnohonásobným způsobem mluvil Bůh k našim předkům skrze proroky;
naposledy skrze svého Syna.« "To jest řada proroků positivního, nadpřirozeného
zjevení. A i v této řadě není Kristus dle nauky Písma (k Žid. 1—3) s ostatními
koordinován, souřaděn, nýbrž jim všem jakožto Sym Boží a tudíž jakožto Bůh
pouhým tvorům a služebníkům nadřaděn. Sám Mojžíš, největší z těchto pro

roků, »jest sluhou v domě Hospodina Pána 'svého;< tamguam famulus, »kdežto
Kristus jest Synem v domě vlastním, Christus tamguam filíus in domo SuUa.«
»Skrze Něhož byl stvořen svět a Jemuž se proto klanějí andělé Boží. (Žid. 1—3).
Proto odkázal Mojžíš v Deuteronomiu (18, 15) veškerý lid israelský na to
hoto proroka katexochen, slovy: »Proroka z pokolení tvého
jako mne vzbudí
tobě Bůh tvůj: toho budeš poslouchati.« A Kristus se na toto místo nevěřícím
fariseům odvolává a tím authentický jeho smysl potvrzuje slovy: »Kdybyste vě
řili Mojžíšovi, i mně byste věřili; neboť psal o mně; de me enim scripsit.«
(Jan 5, 43).
Symbolické pomazání čili authentické pověření Krista v učitelském úřadě
Bohem samým se stalo při prvním veřejném vystoupení Kristově u Jordanu, jak
nám vypravuje sv. Matouš (3, 16): »Viděl (Kristus) Ducha Božího sestupovati
jako holubici a přicházeti na něj. A aj, hlas s nebe řkoucí Tento jest Syn
můj milý, v němž se mi zalibilo.« —
Vim, jak si moderní nevěra oproti těmto a ostatním svědectvím Písma po
číná. Nemůže popřít historickou hodnověrnost textů z příčin hkistoricko-kritických;
proto popírá ji z aprioristických předpokladů filosofických. Tyto předpoklady jsou

nedokázané, a nedokazatelná jejich dogmata, že zázrak a tajemství jsou nemožny.,
Nesprávnost této methody tuší sám Reman (Vie de Jesus p. IX.) když praví:
»Je-li zázrak
skutečným, je naše methoda ničemná.« —
My jsme se již dříve přesvědčili, že tajemství jest právě tak logickým po
žadavkem nekonečné Boží moudrosti, jako je zázrak požadavkem neomezené
Jeho všemohoucnosti. A Bůh může užíti a dle nezvratných svědectví užívá skutků
své moci v zázraku na doklad slova své moudrosti v tajemství. —
Apoštolové víru v Krista, Syna Božího vyznali, když se jich Kristus
u Caesarey Filippovy tázal (Mat. 16, 16): »Kým praví lidé býti Syna člověza ?< —
A když mu odpověděli, že jej považují jedni za Jana Křtitele, jiní za Eliáše,
Jeremiáše neb některého z proroků, —. mínění sice vznešené ale nedostatečné,
táže se jich Kristus s významnou antitnesí: »Vy pak, kým mne býti pravíte?«
Vy, kteří po tři léta se mnou chodíte, jsoucé zasvěcováni do tajemství Božích,
»vobis datum est nosse mysteria Dei,« tedy; Kým mne býti pravíte? Odpovídá
Petr, řka: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.«
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A Kristus schvaluje a potvrzuje jediné správný smysl svého prorockého
úřadu slovy: »Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; neboť tělo a krev
nezjevily toho tobě, nýbrž Otec můj, jenž jest v nebesích.« +»Tělo a krev«
znamená soud smyslů a povrchního racionalismu, jak jej maloobčané Nazaretští
v domnělé znalosti vyjádřili řkouce: »Jest syn tesařův. Vždyť známe jeho otce
a matku!« —
Racionalisté XVIII. věku nejsou moudřejší. — Oproti tomuto mínění »těla
a krve« chválí Kristus nadpřirozenou víru Petrovu a udává její pramen od Otce
světla, Boha.
Vyznání božství Kristova se stalo základem, na němž
slíbil Kristus zbudovat
svou říši pravdy a svatosti. Když odměnil Petrovo vyznání řka: »Na této skále
vzdělám církev svou.< Víra v Božství Ježíše Krista jest též zdkladem království
Božího v nás.

VU

FEUILLETON.

Ukázky žákovských vycházek
po Praze.
Napsal VÁCLAV HRUDKA.

(Pokračování.)

Navštívil jsi již se mnou, mladý příteli,
kapitolní kapli kláštera Strahovského,kde mezi
obrazy,ličícími působení Praemonstrátů, jest
zobrazen též mladý muž v zahradě, u vý
tržení se ohlížející na andělíčka, jenž mu
praví: »Tolle, lege — Vezmi a čti?« —
A životopisci vypravují o tomto muži, že
vstal, otevřel knihu Písma a četl z listu
k Řím. 13.: »Jako ve dne poctivě choďme. ©.
Oblecte se v Pána Ježíše Krista, a nemějte
péče o tělo podle žádostíl« A mladý 32letý
muž poslechl slov apoštolových. Téhož muže
jako biskupa zříš na Karlově mostě v ka
meni od Jana Kohla. V ruce nese vlastní
srdce Pánu jako vroucí oběť, srdce horké,
planoucí; plameny jeho lásky k Bohu šle
hají z něho.
Mnohem více. o tomto podivuhodném

muži vypráví chrám Augustiniánů, sv. 70
máše. Znáš li tuto svatyni, mladý příteli?
Tak appartním způsobem vystupuje špičatou
podivnou věží z malostranských domů.
O sv. Augustinu chci ti vyprávěti. Oby
čejně jej vidíš zobrazena v biskupském hávu
na břehu mořském s andělíčkem u nohou.
Znáš obsah této legendy. Dítě učitelem tohoto
duševního velikána!
Narozen uprostřed čtvrtého století v Ta
gastě r. 354., v zkažené době, a také dítě

své doby, žije nedobře. Jen slzy matky jeho,
Moniky, vyprošují ztracené duši dítěte milost
Boží. A slzy matčiny jsou ve spojení s mo
dlitbou nejúčinnějším zakročením u milosr
denství Božího. Ve stáří 32 let, řečník, jemuž
není rovna, myslitel vzletnější nad Platona
a Aristotela, znalec světa i duše lidské, jenž
prož l a krvavě zaplatil slabosti a vášně člo
věkovy, je nešťasten, rozerván, v pravdě
bídný. Neuspokojuje jej ani moudrost po
hanská, ani mudrování manichejské. Jako
ozvěnu z dáli slyší ve snách sladké napo
mínání matéino: »Si híc et ille, cur non
tu, Augustine?« Co zmohl ten či onen,
proč bys toho nedovedl ty, můj Augustine?
Modlitby matčiny, vliv sv. Ambrože a vlastní
úžasné nadání — anima naturaliter chri
stiana — jej přivádí do církve. Pokřtěn
teprve ve 33. roce věku, vrací se do rodné
Afriky a zmírá v době obležení jako biskup
hipponský ve stáří 76 let.
Mnohým vynikajícím spisovatelům při
dělila církev pyšný titul: »Učitel církevní,
doctor ecclesiae.« A jen Čtyři jsou na zá
padě otcové církevní: sv. Augustin, Ambrož,
Jeroným, Řehoř Veliký, kteří zasloužili si
býti nazvání učiteli církve.

A všech nejvělší sv. Augustin. On
bude vždy časový, moderní, čtený! Znáš
z dějin úžasné muže, jako Alexandra, Na
poleona, jichž dila zhynula s nimi, aneb
ještě dříve? Psané dílo Aygustinovostále trvá.
Znáš z dějin literatury básníka Viktora
Huga. Vzpomeň, mladý příteli, jeho Le
Zendy věků. Znáš jeho oslňující sloh, plný
antithes, protikladů, znáš jeho řečnickou
sílu, ten rhetorický výraz. Ale básník do
pouští se velikášství, zveličuje lidské, mali

Strana 22.

VYCHOVATEL

cherné »já« proti Tvůrci, proti kosmu. Ale
slyš tuto antithesi sv. Augustina, co praví
o svých spisech: »Co v nich pravdivého
nalezneš, podrž a přičítej církvi, co by tam
však chybného bylo, zavrhni a mně, jenž
jsem člověk, odpust!<«— Slyšíš tuto hudbu
slov Bohem nadaného řečníka? Slyšíš toto
vyznání pokory nejnadanějšího muže, jejž
zná historie? Není mu rovna v dějinách
nejen theologie, nýbrž i literatury i vzletem
myšlenek i krásou slohu i pokorou ducha.
Znáš z moderníliteratury Tolstého »Dět

ství, chlapectví, jinošství«, dojemnou zpo
věď mladého muže. Podobný obsahem jsou
sv. Augustina »Confessiones«, dilo lítosti,
pokání, duševního obratu. Porovnej, mladý
muži, obě knihy, a jistě se otážeš, proč
píší lidé po staletích po sv. Augustinu tyto
knihy, obsahem podobné? Af prostě násle
dují jeho život po jeho třicátém třetím roce,
po jeho zkušenostech !
Tento světec slovem i příkladem upravil
100 let před sv. Benediktem (+ 543) po
spolitý život duchovenstva a položil základy
životu řeholnímu.
V století třináctém, r. 1250 spojilo se
několik menších rozptýlených řádů pod 76

gulí sv. Augustina.

Stalo se tak na spo

lečné kapitole v Římě za papeže Alexandra
IV., a zvolili si společrého představeného.
Podle nejčelnějšího řádu ze spojených, Vi
lemitů, nosili bílé řeholní roucho a to doma;
naproti tomu mimo klášter oblékali černý
šat podle sv. Augustina, jenž od smrti matky
sv. Moniky stále dle slov legendy nosil černé
roucho. I pražští Augustiniáni až do 18.
stol. nosili doma bílé řeholní roucho.
Slyš, v jakém spojení byli naši předkové
s cizinou; jak rychle kulturní proudy ciziny
vnikaly do cév a pórů duševního života
našich předků.
Boleslav II. vystavěl Benediktinkám klá
šter sv. Jiří r. 973; v roce 993 založil Be
nediktinům klášter břevnovský. Roku 1134
zemřel sv. Norbert, a již 1140, tedy 6 let
po smrti zakladatelově, buduje Vladislav II.
Praemonstrátům strahovský klášter, r. 1159
zakládá Vladislav II. u P. Marie pod řetězem
první českou kommendu Johannitům, a brzy po
sloučení Augustiniánů v r. 1256 zakládají klá
šter v Pivoňce na Šumavě, r. 1262 na Ostrově
u sv. Dobrotivé, v Šopce u Mělníka 1268,
a léta 1285 Václav II. uvádí poustevníky
řádu sv. Augustina do Prahy ke kostelíku
sv. Tomáše pod hradem pražským vedle
hradeb. U kostela byla též kaple sv. Doroty
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a vše jim postoupili majitelé břevnovští Be
nediktini s opatem Křišťanem v čele.

Augustiniáni založili velkolepovu klášterní
svatyni. Přirozeno, že stavba zvolna spěla
v před. R. 1316 vysvěcen kůr, 1338 při
pomíná se ambit a také asi kapitolní kaple
sv. Barbory, r. 1368 knihovna, r. 1398 re
fektář. Dne 17. dubna 1379 vysvěcen s ve
likou slávou chrám od papežského legáta,
kardinála Pilaea. Tudíž připadá stavba lodi
chrámové do zlaté doby Karlovy a 6 měsíců
po smrti jeho vysvěcena.
Představ si, jak vynikal tento chrám
svými velkolepými rozměry nad nižší okolí,
co znamenal českému umění nesčetnými umě
leckými poklady, bohoslužebným náčiním,
rouchy a vnitřním zařízením! Co by Čechy
byly bez husitského řádění, jež zpustošilo
zemi! Víc než Kolín nad Rýnem, víc než
Cáchy, rovny Francii a Itálii!
Děsně procitl ze sna klášter sv. Tomáše!
14. června 1420 vypálen Husity a doba
slávy, tvoření, uměleckého ruchu končí. Sy
nové vlasti ochuzují a hanobí vlast!
Klášter zvolna povstává z neštěstí, z ruin.
R. 1497 jest obnovován, ale požár jej niči
r. 1503 a 1541. — To jest onen nešťastný
malostranský oheň, jenž tolik uškodil Malé
Straně i Hradčanům — a v r. 1509 kůr
se zřítil. K obnovení chrámu přispěl Ferdi
nand I. v roce 1552, Rudolf II. r. 1592,
Ladislav Lobkovic a později Zdenko Lob
kovic,. takže mohl býti vysvěcen a sice
29. prosince 1593 od papežského nuntia
Caesara Speciana z Kremony. 1596 restauro
vána kaple sv. Barbory — nadpis nade dveřmi.
Nová epocha nastává kostelu za půso
bení osvíceného prvního českého provinciála,

Jana Svitavského z Buchova, a velkolepou
munificencí šlechetné Heleny Barbory Mar
tinicové, rozené z Vřesovic. 27 let žila ve
vdovství po zemřelém Jaroslavu z Martinic.
Zemřela 22. srpna 1682. Udává se 29.250
zl., jež věnovala na uměleckou výzdobu
chrámu, zvláště připomeneme z její doby
skvostné lavice a zpovědnice v chrámu a
skříně v sakristii, tabernákl, monstranci,
hlavní oltář, sochy, svícny, dlažbu, paramenty.

Inteligentní Svitavský objednává roku
1637 u P. P. Rubense dva obrazy pro
hlavní oltář. Nehynoucí obdiv získal sobě
j vděčnost, že dvě díla tohoto malířského
genia zjednal řádu a Praze. Obě díla: Smrt
sv. Tomáše i sv. Augustin, jsou výborné
věci. A jak málo Rubensových prací poda
řilo se získati do Čech!
(Pokračování.)

VYCHOVATEL

Ročník XXX.

SMĚS.

Husův

rok 1915. Věstník organisova

ného učitelstva, ve svém čísle ze 7. ledna
píše mezi jiným »0 roce Husově« takto:
»Jenom tenkráte, když sami s několika stran
vnikneme v dobu Husovu a význam Husův
pro národ náš i veškero lidstvo, budeme
moci zcela přesvědčivě a proto účinně mlu
viti o Husovi k mládeži a bude nám snadno
býti přesvědčivýmiučiteli lidu. Jen tenkráte,
když vyzbrojíne se důkladnými znalostmi
dějepisnými a Kulturně historickými o Hu
sovi a jeho době, budeme moci neochvějně
a bez rozpaků, pevně stojíce na vědeckém
základě, čeliti všem těm, kdo připravují se
a jsou pohotovi, aby nás, jako propagátory
Husovy památky a jako vzdělavatele lidu
mohli odbývati pohrdavým gestem jedině
oprávněného znalce, a po případě snad
i nás osočovati z nesprávného, nepřístojného
učení a podněcování.
Proto naše oslava, pokud jde o naše
osoby vlastní, jest hlavně niterná a zna
mená nám povinnost proniknouti dokonale,
vědecky důkladně Husovu dobu a osvojiti
si tak značnou znalost významu a důsledků
Husova života i jeho tragického skonu, aby
chom nejen v tomto roce oslavném, ale
vůbec po všechna léta svého učitelského
působení měli silný a bezpečný základ vědní,
který jedině opírá všechen zdar učebný a
zajisté i výchovný, af jde o naši oslavnou
práci ve škole nebo mezi lidem.
Pronikneme-li dokonale v život Husův,

vynikne nám sama sebou nutnost mravní
obrody, mravnostního zdokonalení vlastní
osobnosti.
Zrevidujme na počátku Husova roku
život svůj, ozřejměme si, zdali vskutku pa
tříme k těm, kdo se »milovali vespolek,

dobrých násilím tlačiti nedali a pravdu
každému přáli,« a zdali snad nepodléháme
jako synové přítomné doby moderní mravní
porušenosti, jaká jeví se v rostoucím so
bectví, hmotářství, nicotné chamtivosti, vzá
jemném opovrhování a podezřívání a jiných
mravních kazech doby prosycené až dosud
shonem po požitcích a porušené jistou mravní
otrlostí. Nepředstupujeme jako hlasatelé Hu
sovi před mládež ani před lid, není-li v nás

opravdová snaha po mravním zdokonalení
a následování zářivého příkladu Husovači
stého života. Obrněni vědomosti o Husovi
a jeho době, proniknuti nadšenou snahou
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obroditi sami sebe mravně v duchu Husově,
nabudeme teprv schopnosti a síly, abychom
s upřímnou, nestrojenou, horoucí nadšeností
mohli oslavovati Husa jako učitelé české
mládeže i českého lidu.« —

Souhlasíme tentokráte úplně s pisatelem
článku. A přejeme si i my, aby naše uči
telstvo »s několika stran«, — s několika
hledisek -— pokusilo se pochopiti dobu Hu
sovu. Jenom tak z ovzduší banalních frasí do
spěje k jádru otázky a bude možno s ním
klidně o této době promlouvati. Také pode
pisujeme, co pisatel radí: zrevidovati život
svůj a srovnati jej s životem toho, který
má mu býti vzorem. Vlastní duší každé re
formy je reforma vlastní duše.
r.

Remunerace výpomocným učitelům.
Do 21. prosince 1914 zemská správní ko
mise dala souhlas k povolení remunerace
236 výpomocným učitelům a učitelkám, a
poukazy na ni byly ihned zaslány zemskou
školní radou příslušným okresním školním
radám a c. k. berním úřadům. Doufejme,
že brzo i ostatním výpomocným učitelům
dostane se v brzku poukazů na příslušnou
odměnu. V nynější drahotě znamená to pro
nejednoho z nich existenční otázku. I zde
platí: »Dělníku dej mzdu, dřív než mu
oschne pot na čele.«
Y.

Ethické momenty a doby válečné.
Německé paedagogickélisty jsou plny článků,
jež jednají o tom, kterak přítomné doby a
jednotlivých jejích událostí využiti k mravní
výchově školní mládeže. Nelze tuto methodu
neschvalovati. Vypravování některé zajímavé
události, svědčící o té či oné mravní síle
našich vojínů, a její využití k mravnímu
posílení mladého charakteru rozhodně dnes
je účinnějším, nežli čtení nějakého starého,
nechutného článku, jehož výklad učitele
netěší a mládež nudí. Proto je nejvýš vhodno
význačné události nynější doby sebrati, a
jich též k výchově mládeže vhodně použiti.
Y.

Přídavky učitelstva

v roce 1915.

O tom, kterak zemská správní komise hodlá
se zachovati k učitelstvu v tomto roce, vy

dána následující úřední zpráva: Zemská
správní komise král. Českého radila se
ve své mimořádné schůzi 19. prosince za
předsednictví praes. hr. Schoenborna o růz
ných finančních opatřeních pro rok 1915,
a usnesla se m. j. v příčině mimořádných
přídavků učitelstva, aby přídavky ty praeli
minovány byly v zem. rozpočtu na r. 1915
obnosem rovnajícím se polovině výše pří
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davků vyplácených v roce 1914. Tím se
umožní, aby v I. pololetí r. 1915 vypláceny
byly tyto přídavky učitelstvu způsobem do
savadním a vevýši dosavadní (též učitelům
k vojenské službě povolaným), při čemž
rozhodným bude stav dne 31. prosince 1914.
Příslušné číselné sumy obsaženy budou
v zemském rozpočtu, jenž se dle 8 7. sta
tutu zemské správní komise předloží k nej
vyšší sankci. Stanovisko zemské správní
komise v příčině učitelských přídavků po
1. červenci 1915 záviseti bude od výsledků
příjmů zemského fondu v I. pololetí r. 1915;

Ročník XXX.

následkem hospodářského rozvoje, který za=
sáhl i mládež, poškozen a namnoze v roz
kladu. Továrna stvořila ženskou práci, vy
prostila ženské ruce od udržování domác
nosti, zmenšila schopnosti k vedení její a
vychovatelskou činnost domácí. Ve vycho
vatelském ohledu naše doba daleko upadla
za dobu rozkvětu řemesel. Rodiče cití, že
nejsou s to něco pořiditi. Jinoch, dívka, jdou
vlastními cestami.« A. W. Člassem podobně
praví: »Největší bída nespočívá v sociální
demokracii, ale leží daleko hlouběji: mravní,
náboženská rodinná kázeň vymizeia. Proto
rodina nemůže vychovávati. Mládež není

| avšak
již
poskytnutí
přídavků
učitelstvu
v míře dosavadní v I. pololetí r. 1915 ne
vyhnutelně způsobí následkem úbytku vý
nosu zemské dávky z piva, zemských při
rážek a státních údělů, přivoděného poměry
válečnými, jakož i následkem vzrůstu režij
ních výloh v zemských ústsvech za dnešní
stoupající drahoty životních potřeb zvýšení
dosavadní zemské přirážky ze 659/, o dal
ších 109/, na celý rok 1915. Zajištění pří
davků učitelských též na II. pololetí r. 1915
vyžadovalo by zvýšení zemských přirážek
o dalších 10“/;, tedy celkem na 85"/,.
K tomu však nemohla se zemská správní
komise odhodlati, nemohla tudíž následkem
toho vložiti do rozpočtu náklad na učitelské
přídavky na celý rok 1915.«
Ze zprávy této je patrno, na co jsme
již dříve upozornili, Že zemská správní ko
mise má nejlepší vůli učitelstvu přispěti
aspoň v té míře, jako se dálo loni. Vůbec
činnost zemské komisse, byf byla ona usta
novena proti formálnímu právu, je celkem
všudy blahovolně oceňována a s díky doz
náváno, že vede si vůči všem požadavkům
spravedlivě a humanně. Praeliminujíc do ce
loročního rozpočtu poloviční summu obnosu
na vyplácení těchto přídavků, chce ji vše
chnu v první polovině roku vyplatiti, tak
aby nikomu ujma se nestala. Doufáf zajisté
i ona, jako my všichni, že v té době vá
lečné operace se skončí, že nastane nové
hospodářské a průmyslové obrození, příjmy
zemské se zvětší, a ona na základě zvýše
ných příjmů, bude moci učiniti návrh, aby
j v druhé polovině tohoto roku mohla pří
davky nezkráceně vypláceti. Kéž opravdu
tak se stane!
y.

V čem spočívá největší bída ny
nější. Bystrý kritik soudobých poměrů, Dr.
Sonnenschein,

napsal

»>Rodinný Život je
Knihtiskárna

Špatná...

ale stává se špatnou, poněvadž

jí rodina skýtá buď málo, nebo nic.< 7.

LVTERATURA.

Vzdělávací četba katolické mládeže.
Vydává »Jednota českého katolického uči
telstva« v král. Českém. Redaktor Alois
Dostál. Administrace v Praze=II., Žitná ul.
číslo 26 nové. Ročník XII. a XIII. Tiskem
a nákladem družstva Vlast.
Častěji měli jsme již příležitost promlu
viti o této sbírce, jež v roč. XII. vykazuje
pro dítky vhodně volené práce AI. Dostála:
>Jak jsem byl skautem.« »Hrozný rozsudek «
a j. Jana Ježka: »Ptactvo v zimě.« »Z Če
ských pohádek o Kristu Pánu.« »O zvonech
chrámu svatovítského« atd. L. Grossmanové
Brodské: »Z cizích dílů světa.« A. Simer
ské: »O bílé myšce.«
>»Ve psí říši.« (Obě
mají zde též hojně pěkných básniček a přání.)
Ot. Jakoubka: »Ryby a rybolov.« B. Le
dvinkové: »Ztracené dítě.« Ant. Ježka: »Vě
neček.« V. Kronusa: »Malé obrázky« a m.
j« V roč. XIII. shledáváme se s pracemi
těchže spisovatelů, k nimž druží se V. Jukl
obrázkem: »Odplata.« J. Voborský dekla
mánkami »K uvítání velepastýře.« Fr. Ve
selý článkem: »Boubínský prales.« J, Kafka
prací: »Hry venkovské mládeže«< a Vaclav
K. Peer úvahou: »>Růženec.« Doporučujeme
znovu pečlivě redigovanou tuto sbírku, jež
vychází šestkrát do roka, na niž předplácí
se na celý rok pouze 60 hal.

Šeb. Rada.

Katolíci pamatujte zvláště v dnešní
době na naší knihtiskárnu!

drožstva VWlasť
v Praze.

ČÍSLO %.

V PRAZE, dne [. února 1915.
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Ars artium.
I.

Již starověký církevní učitel, který výchovou mládeže i vzděláváním dospě
lých po dlouhá léta se zabýval, sv. Řehoř Veliký, pronesl ona hluboká slova:
>Árs artium regimen animarum.« Umění všech největším je výchova charakteru.
To platí stejně jak pro pastoraci malých, tak pro pastoraci dospělých. Není
jenom paedagogika školní, je také paedagogika dospělých.
Kdekoli žijeme, tam působíme na lidské duše a jsme ža ně zodpovědní, a
všechen zdar našeho působení záleží na tom, zda se nám podaří svoji vůli pře
nésti na jiné, dotknouti se jich nitra na pravém místě, a jich počáteční odpor a
nedůvěru časem proměniti v ochotný souhlas a v čin.
A to není jenom úlohou vychovatele mládeže; toť úlohou všech, kteří jiné
mají účelně vésti. Státník, který oproti hřmotné opposici má zastupovati a hájiti
stanovisko a vůli vlády, vůdce dělnictva, který chce ovládati rozčilený, pobou
řený dav, lékař, který hodlá regulovati Životosprávu nemocného, továrník, který
má urovnati neshody se svým lidem, důstojník, který své mužstvo chce spojit
v taktickou jednotu, paní v domácnosti, která své služebné chce navyknouti přes
nému, svědomitému plnění povinností. — ti všichni mají vlastně před sebou pae
dagogický problem. A jenom potud úkolu svému dostojí, pokud budou jednati
výchovně; to jest: pokud dovedou působiti dovnitř, na duši svých svěřenců;
pokud dovedou je přesvědčiti, jich vůli k svým radám a rozkazům přikloniti,
nikoli jen zevně činiti nátlak, hroziti 'a nutiti.
Byly doby, v nichž každý železnou kázní, donucovacími prostředky, hroz
bami a tresty byl přidržován ke konání svých společenských povinností. Hluboký
anglický myslitel, Carlyle, nazval tyto staré výchovné methody přilehavým jmé
nem: uákrčníkové methody. Ale dnes již doba jich pominula, staly se přežilými
nepůsobivými, ba přímo škodlivými.
Čím více v duchu nynější doby individuellní svoboda, smysl pro čest a
lidskou důstojnost, pro vlastní zodpovědnost dochází ve výchově k platnosti, tím

Strana 26.

VYCHOVATEL

Ročník XXX

více je úkolem vychovatele, aby fyto vnilýní duševní stavy moderního člověka ve
spektoval, a s nimi se spojil, a nikoli aby znásilňováním je dráždil k výbuchu a
k revoltám. Dnešní vychovatel, chce-li opravdu býti se svého úkolu, musí se sna
žiti, aby opravdu výchovným, taktním působením dosáhl toho, co dříve bylo
úkolem mechanických method, dressury, křiků, hrozeb a trestů.
V polovině minulého století, kdy všudy v životě »kaprálská methoda« křiku,
hrubostí a trestů byla na vrcholi, vyšlo významné, ba přímo epochální dílo angli
ckého psychiatra, Johna Conolly-ho o t. zv. >No restrainí system«, t. j. methodě,
kterak zacházeti s choromyslnými bez mechanického nátlaku a donucovacích pro
středků. Je neobyčejně poučné pro každého, kdo chce výchovně působiti na
lidské povahy, co v této knize je napsáno o účincích pouhé represse, bezohled
ného kommandování a donucování právě na dráždivé a porušené duševní stavy
člověka, jakož i to, co spisovatel radí: navázatí na sociální potřeby a ony dobré
vlastnosti, které i v duši, poruchou zatížené, vždycky dřímají. Z této knihy a
z celé literatury tohoto směru, která nyní v oboru neurologie a psychotherapie
tak mohutně vzrostla, je patrno, jaká neobyčejná, silná touha po sebeúctě, po
respektování a volnosti v těchto lidech je ztajena, a jaké abnormní jevy, spojené
s těžkými psychickými a mravními poruchami, vyskytují se všudy tam, kde tyto
přirozené sklony a touhy jsou tlumeny anebo dokonce potlačovány. I přední ame
rikanští a angličtí vychovatelé důrazně upozorňují, jaký význam ve výchově do
spělých i nedospělých vězňů a káranců má moudré pěstění a posilování jich
sebeúcty. Zkrátka působení na onu lepší stránku, která v duši každého člověka
dřímá.

A jestli opravdu je podivuhodno, co taktu, důmyslu, psychologických ohledů
a co vědy k tomu se používá, aby zanedbaní a duševně porušení lidé byli při
vedeni na správnou cestu života, je zase nejednou nejvýš žálostno, jak neuvěři
telně primitivní a pochybené jsou ony methody, jimiž někteří dnešní »vychova
telé« chtí ještě působiti na mladé a normální duše.
Případně praví Fr. W Forster: »Podivuhodně pokročili jsme dnes v techni
ckém ovládání přírodních sil. Umíme proměňovati kinetickou energii v potenciální,
uvolňujeme potenciální energii k mocným výkonům neobyčejné síly, ba není již
daleký čas, kdy mohutné expiosivní síly, které se tají v dynamitu, budeme pře
měňovati ve spořádané, hnací síly v průmyslu. A právě tak musí se nám poda
řiti, abychom zdokonalili své methody v odpoutávání neb ve vázání duševních
sil, a nezacházeli s těmito nejmocnějšími ze všech hnacích sil naprosto beze
všech ohledů a beze všeho účelu.<
Všechno umění výchovné spočívá v tom, kterak spojiti nezbytnou kázeň
s rovněž nezbytnými ohledy k individuellní povaze toho, jejž chceme vychovati;
kterak uvésti v soulad nutnou autoritu, tento pořádající a soustřeďující princip,
se svobodou chovancovou. »Lidé,« jak praví Fórster, »v základě chtí poslouchati,
ba nikdy potřeba řádného vedení nebyla tak veliká jako v moderním zmatku roz
poutaných sil, — ale lidé chtí poslouchati jako svobodní občané a nikoli jako
ukáznění poddaní, jako mravní osobnosti a nikoli jako zbitá, nerozumná zvířata.«
(Pokračování.)
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Demokracie a náboženství ve Francii.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

(Pokračování.)

Co Ozanam, největší snad laický apoštol XIX. stol., již r. 1834 považoval
za přední podmínku obnovené práce náboženské, »zmičení politického ducha na
prospěch sociainího«, mělo býti teprv v době následující začato a z části prove
deno. Rádlo bylo nasazeno sociologem Le Playem (1806—1822). Jeho boj platil
především systemům SZ. Simonovým, Fourierovým, Pierre Lerouxovým, Proud
honovým, Lonis Blancovým, jež chtěly světu přinésti štěstí a pokoj novým řádem

— společenským.
Vystoupil
všakproti
konservativcům
své
doby,
chtě
obnovi
autoritu a tradici nikoli změnou společenských zřízení, nýbrž zlepšením individuí,
zvýšením mravů, probouzením odpovědnosti, tedy reformou individualní. Demo
kracie byla i jeho ideálem. Jeho tři zásady, že »lidský pokrok jest vázán na
zákon mravný, že rodině jest plniti vznešené a sociální poslání a že individuím
jest osvědčovati nejen lásku blíženskou, ale i sociální povinnost spravedlnosti,«
vcházely po roce 1870 v širší a širší známost. Falešný politický duch, jenž tak
mnohé lidi zdržoval od účasti v obnovné práci náboženské, překonán byl em
piricky-konservativně podloženou sociální filosofií Le Playovou účinněji než ly
rickým demokratismem osmačtyřicátníků. Laikové, jako Cochimn,Lefébure, Picot,
Leroy- Beauliea, také de Mun a de la Tour du Pin získali si ve »$Skolesociál
ního pokoje,< jež spolky a časopisy vcházela do života, nesmírné zásluhy.
Take Amerika. nezůstala bez velikého účinu na náboženské oživení sociálního
ducha Irancouzského, zvláště od roku 1835, kdy vydána byla Tocauillova kniha:
>De la démocralie en Amérigue.«
Lev XIII., jehož bystrozraku neušly náboženské vývojové možnosti demo
kratických idejí francouzských, přičiňoval se od samého počátku svého pontifikátu
osobně, aby docilil přimknutí katolíků k republice. Ve svých velikých encyklikách
dával všeobecné direktivy k obnově náboženského a sociálního života, a uměl
také svým duchem naplniti muže, zvláště laiky, aby jeho nové idee uváděli
ve skutek.
Hrabě A. de Mum, zakladatel katolických kroužků dělnických, vypravuje
ve svých »Pamětech<, jak ho Lev XIII, svým vlídným a naléhavým způsobem
na vždycky získal: »Slíbíte mi, že budete vždycky věrným ochráncem církve!
A naléhavě, s výrazem rozkazu opakoval: >»Slibteto!l« »Učinil jsem tuto pří
sahu,« pokračuje Mun »a myslím, že za třicet let nikdy jsem se jí nezpronevěřil.«
Z Pamělí těch dovídáme se i jiné zajímavosti, že papež před uveřejněním děl
nické encykliky: »Rerum novarum« žádal tyto laiky o zvláštní pamětní spis
a tak dával svým ideím nejvyšší posvěcení.«
Mun vyhověl i pokynům obšaženým v encyklice Au mílien de solliciludes
(1892) a k pohoršení svých přátel, on hrabě, přiklonil se k republice. »Veliká
postava tohoto papeže
dvacet let ovládala můj život,« psal Mun. Néco podob
ného mohli o sobě říci i jiní laikové, ku příkladu Georges Goyan synovec praesidenta
Felixe Faura, jenž se za svéhostudijního pobytu římského hojně s papežem stýkal,
a zvláště Ferdinand Brunetiěre, proslulý literární historik. Dvě léta trvalo, než
se Brunetiěre vžil do nového tohoto světa myšlénkového. Problem morálky, jenž
od dob rozluky církve a školy zaměstnával demokracii a jejž Brunetičre kdysi
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troufal si positivisticky řešiti, žádal stále naléhavěji svého zajištění před individu
alistickou libovůli. Tu Brunetičre mluvil s papežem sám a 1. ledna r. 1895 uve
řejnil ve svém časopise epochální článek: »Po návštěvě ve Vatikáně.«
Nedbaje pokřiku konstatoval dvě fakta: Náboženství znovu nabylo části své
úcty, věda jí pozbyla. Vědě se především nepodařilo a nikdy nepodaří, aby za
ložila individuá!ní a sociální morálku. Tušil, že katolicismus jest největší a nej
starší mocí mezi lidmi. »Je-li v tradici katolicismu sociální síla, proč by se
v době jako je naše neměl pokusiti, aby ukázal se národům v tomto novém
světle a proč by to nemělo býti provázeno úspěchem ?« Brunetiére měl týž cíl
jako církev, zachovati základy společnosti. Dává katolicismu přednost před pro
testantismem, poněvadž má vládu, učení a tradici, a poněvadž sociologicky myslí
(Čommunio sanctorum), a to je v kritické době, v níž žijeme, jeho největší
přednost. Když byl prohlásil »částečný bankrot vědy« (faillites partielles de la
science), když byl doznal, že člověk od přirozenosti není dobrý, a že sociální
otázka je otázkou mravní, přisvědčil i k jiné otázce, zda v základních věcech
dorozumění: s církví jest možno a končil slovy: »Dohodneme-li se ve třech,
čtyřech bodech této důležitosti, pak není třeba mluviti o podmínkách a obsahu
dohody, pak jest již hotova.«
Toto smělé počínání, pro něž náboženství nepřátelští vzdělanci francouzští
měli jen posměch, získalo mu sympatie četných katolíků. »Nedivme se,« praví
jeho žák Giraud, »že tolik zdůrazňoval mravní a sociální důvody víry; bily mu
první do očí.« Nezůstal pouze při nich. Od vnějšku přešel do nitra víjy. Chystaj
velikou apologii katolicismu, jíž vyšel však jediný svazek: L'utilisation dm posi
tivisme. Snaží se v něm pomocí posivistických myšlenek dokázati »potřebu ná
boženství jako cíl a korunu každé sociologie.« Zvláště mládež Inula k slavnému
tomuto muži, jenž »idealům jí drahým přinášel podporu své výmluvnosti a auto
rity.« Brunetiěra těšil tento viliv. Proto rád chodíval mezi katolickou mládež, jíž
v různých konferencích takřka předváděl jednotlivé etapy svého obrácení. Jeho
svědectví mělo nespornou autoritu, poněvadž bylo prožito
Žel, že umřel příliš záhy, zdolán přílišnou prací, na niž jeho tělesný orga
nismus nestačil, mučedník svých idejí. Bourget v »Pages de Critignue et de Doe
irine« praví o něm :>Mezi spisovateli své generace nenašel jsem nikoho, jenž by
více než on byl přesvědčen, že Duch svět řídí a jenž by důsledkem toho byl měl
silnější vědomí odpovědnosti.«

(Pokračování.)

Volné kapitoly z dějin církevního zpěvu.
(Středoškolské exhorty pro třídy vyšší.)
Dr. DOBROSLAV OREL.

Jednohlasé a vícehlasé zpěvy stol. XV. a prvé poloviny stol. XVI.
IV.

Chorál,jednohlasý zpěv ve volném rhythmu řečnickém po celá staletí až na
naše doby jest předmětem obdivu největších geniů hudebních, jako na př. Wagnera,
Liszta; jeho melodiím vzdává hold i Mozart, pravě, že by rád dal všecky své
skladby za to, kdyby se mohl zváti skladatelem chorální preface, kterou kněz
zpívá při kantátě. — I nekatolíci, jako skladatel opery: »Židovka«, Halevy
(1799—1862) cení vysoko řehořský chorál a táže se, jak mohou mnozí připustit
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tu bídu naší moderní pseudocírkevní hudby, když mají v gregoriánském zpěvu
nejkrásnější náboženské melodie, jež vůbec na světě existují.
1. V době předhusitské, ve stol. XIV. zpívalo se v českých kostelích vý
hradněliturgickou řečí,latinsky. Chorál zazníval při liturgických úkonech mešních
a při církevních hodinkách. Vedle něho se pěstovala mensurální píseň jako
ukázka nového způsobu zpěvu. Husitství stol. XV. ponechalo si celkem i řeč
latinskou i chorál při svých bohoslužbách. Dochované husitské rukopisy z té dody
jsou většinou latinské. Sborník Vyšebrodský z r. 1410 (signatura H. 42), sborník
Vyšehradský z poloviny stol. XV., t. zv. latinský kancional Jistebnický z 2. pol.
stol. XV., graduály města Sedlčan z rozhraní stol. XV, a XVI., soukeníka Franuse
kancionál v Hradci Králové z r. 1505, skvostně illuminovaný graďdudi Kutno
horský, nyní majetek hudebních sbírek c. a k. dvorní knihovny ve Vídni, kališ
sický graduál z r. 1512 v museu Království Českého, psaný rukou Martina
Dacisia z Vyskytné, Chrudimský graduál z r. 1530 psaný Janem Táborským,
graduál obce Slavělína z doby krále Ladislava — různé graduály a kancionály
c. k. universitní knihovny Pražské, knihovny musea Království Českého a jiných
knihoven ze stol. XV. a z I. poloviny stol. XVI. — ty všechny vyjmenované
i jiné dokazují snad více než dosti, že kališníci zpívali při bohoslužbách latinský
chorál. —
Výjimku tvoří český kancionál Jistebnický a několik agend, které volně pře
kládají latinský, liturgický text do češtiny a podkládají jej choráiním melodiím,
tvoříce ze zpěvu melismatického zpěvy syllabické. České zpěvy chorální pěstovala
v létech dvacátých stol. XV. strana táborská. Vedle .chorálních zpěvů liturgických,
jak řečeno, většinou latinských, šířila se ovšem mezi husity latinská i česká ná
boženská píseň lidová. — O ní psal Konrád a Nejedlý.
2. Latinský i český chorál liturgický a duchovní písné (kantileny) byly zpěvy
fjednohlasé. Vedle jednohlasého zpěvu pěstoval se zpěv vícehlasý. Rozvoj jeho
v Čechách však neodpovídal současnému vícehlasu v ostatních zemích kulturních;
zvláště v první polovině stol. XV. jest pěstění umělé formy vícehlasé dosti po
zadu za uměleckým zpěvem Anglie, Nizozemska, Italie a Francie.
Příčiny toho byly různé. Některé příkřejší strany husitské zamítaly ze zá
sady vícehlasé zpěvy; při liturgii husitské uplatňoval se i zpěv lidu a ten nemohl
býti jiný, než většinou jednohlasý a český. Zvláště prvé doby rozmachu v hnutí
husitském, bohaté na boje a války, zpřetrhaly pásky mezi zahraničním rozkvětem
umělé vícehlasé hudby katolické a demokratickými snahami lidového umění
domácího.
Umělý kontrapunkt školy mízozemské, pěstovaný školenými skladateli stol.
XV., hlavně kněžími, byl v Čechách s počátku nahražen lidovým skládáním
prostých dvojhlasů a trojhlasů, v nichž lze nalézti stopy primitivních forem, jaké
jinde byly pěstovány ve stol. XII. a XIII. Nelze ovšem přesně řící, zda zpěvy
v těchto formách teprve povstaly za doby husitské, či zda jsou ještě zbytky ze
století předchozích a pro svou primitivost udržely se v demokratickém ovzduší
stol. XV. a XVL

Starobylé tyto formy čítáme k t. zv. starému umění vícehlasu a říkáme
mu »ars antigua«. Umělé formy zvou Se >ars mova«, uměním novým, jehož
spoluzakladatelem jest ve 14. věku francouzský skladatel Machault (Mašó), dů
věrný přítel a průvodčí českého krále Jana Lucemburského,
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A) Abychom porozuměli starým útvarům hudby vícehlasé, jest nám věděti
předem, co znamená slovo homofonie, polyfonie a heterofonie.
Homofonií zve se vícehlas, v němž základní melodie doprovázenajest ostatními
hlasy tón za tónem zcela soudobně. Vedlejší hlasy netvoří samostatné hudební
myšlenky, kdyby samy o sobě byly zpívány; pouze provázejí vůdčí melodii
v různých intervallech. K homofonii patři na př. národní písně, jež někteří ze
zpěváků provázejí v terciích nebo sextách.
Polyfonií jest vícehlas, v němž jednotlivé hlasy mají samostatné, od sebe
nezávislé melodie, a dohromady jsouc zpívány tvoří krásný melodický i harmo
nický celek. K polyfonii patří na př. Bachovy kantáty, nebo v některých partiích
Novákovy ballady.
Při heterofonii mají jednotlivé tóny Aigvní melodie delší trvání a obetkány
jsou v nepravidelných, někdy i dissonujících intervallech skupinami tónů kratšího
trvání melodií vedlejších. Heterofonie povstala tím, že sice všichni zpěváci chtěli
zpívati nápěv tentýž, ale někteří sem tam při zpěvu se uchýlili, od původního
nápěvu buď bezděčně nebo úmyslně nápěv písně ovinujíce kudrlinkami. Nebo
zpívali všichni píseň jednohlasně, ale na konec někteří se od původní melodie uchýlili
a provázely poslední její tóny dvojhlasem v nepravidelných intervallech. Co
s počátku bylo pouhou improvisací a dělo se bezděčně, dálo se později vědomě
jako upomínka na primitivní zpěv nebo instrumentální hudbu národní,
Heterefonii nalezli cestovatelé ještě u dnešních národů nekulturních a za
chytili ji fonografem. Hsterofonie jeví sei v té formě, že k jednohlasnému zpěvu
v nepravidelných intervallech hraje nějaký nástroj, obyčejně foukací, zpěv pro
vázeje částečně v jednohlasu částečně se nepatrně uchyluje od něho v různých
variantech. Heterofonní ráz vícehlasu mají i vícehlasá motetta, v nichž různé
písně o různém textu současně se přednášely, a nehledělo se na to, že povstanou tím
i velmi nedokonalé a nepříjemné harmonie. Forma tříhlasého až pětihlasého mo
tetta přešla k nám z Francie; v něm současně zazníval v jednotlivých hlasech
různý text. Pěstitel jeho byl uvedený Machault.
Ve starobylém skládání vícehlasém v Čechách (ars amtigua) jest vedle
prvků heterofonních především zastoupena homotonie, v níž hlasy netvoří ještě
onoho krásného souzvuku, který jest požadavkem umění nového (ars nova). Této
homofonii se říká conductus, neboť všechny hlasy mají týž rhytmus, tvoříce
t. zv. syrrhythmii, a jejich souzvuk jest ještě nedokonalý, jako na př. v uvedených
motettech.

Formy konduktu českého jsou zbytky ze století předešlých. Lid provázel
píseň druhým hlasem, který postupoval s ním rovnoběžně v paralellních kvintách.
Tomu vedení hlasovému se říkalo »organum<; lze ho nalézti ve sborníku Vyše
brodském z r. 1410 a v českém kancionále Jistebnickém. Též trancouzský déchanmí
se u nás pěstoval, v němž protipohybem šly oba hlasy z kvinty do oktávy nebo
do jednohlasu. Zvláště oblíbenou byla amglická forma »gymel« v rovnoběžných
terciích nebo sekstách. Čechové v malých sekstách zpívali dvojhlasy již ve stol.
XIII., jak svědčí kronika Petra Žitavského.
Jestliže spojily se tři hlasy, v němž druhý byl s prvním v terciích a třetí
s prvním v sextách, povstal t. zv. fauxboudon (fóburdon). V těchto formách
skládány byly dvojhlasé písně latinské i české s instrumentalními předehramí
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a mezihrami, Zvláště zajímavou jest vánoční píseň »Sfalať se véc divná« z kan
cionálu Jistebnickébo.
B) Vedle těchto diletantských a primitivních hudebních forem starého umění
pěstováno bylo umění nové, ars nova dle uměleckých zákonů, jež dala umění
skladatelskému škola nizozemská stol. XV. Jí v čele stál Dufay (Důfé) Okeghem a
Josgninde Prés (Žoskén de Préh), v Čechách dobře známý. Pod jeho jménem
vydal Václav Solín v době Blahoslavově svou »Muziku«.
Umění ové pěstuje hlavně umělou skladbu polyfonní. V Čechách zpívají
se skladby slavných mistrův klassické polyfonie ze století XV. až v prvé polo
vině stol. XVI. Rozmach v umělém zpěvu vícehlasém jest dán literáckými bratři
nami čili sbory liferdiskými, jejichž počátek dle Palackého a Tomka možno
stopovati kolem r. 1500. Tu se rozvinuje v Čechách umělá činnost skladatelská,
která by byla nemožnou, kdyby zde nebyly zdatné pěvecké sbory, o jichž do
vednosti si učiníme náležitý pojem, když se pohroužíme do nesnadných a velmi
umělých skladeb hlavně cizích mistrův tehdejší doby, jak je zapsaly naše vzácné
rukopisy.
Z cizích mistrů doby předpalestrinovské byli pěstováni mistři nizozemští,
jako Touront, Verbonet, z německých Alexander Agricola, Isaak, jenž docela
komponoval svá motetta na české duchovní písničky, dále Gaspar van Weerbcke,
Nicasinus de Clibano, veliký theoretik Tincforis a jiní, jejichž jmén světová lite
ratura ani nezná. V našich rukopisech jsou i díla mistrův, jichž neobsahují ruko
kopisy národů světových, mají tedy světovou důležitost.
Studium starých rukopisů vyneslo i velikou kořisťv oboru domácího umění.
Ze skladatelů dosud nezámných budiž jmenován Gonitrášek a Ihomek. — Obraz
liturgického zpěvu ve století XV. a v prvé polovině stol. XVI. jest dle uvedeného
velmi bohatý a pestrý. Kališníci zpívali tehdy latinský chorál jednohlasý, taklované
písně latinské i českéa vícehlasé zpěvyve formě starší i novější. Některé náboženské
zpěvy byly provázeny hrou na různé nástroje, na př. na kvinternu, nástroj to
podobný loutně. Četnější záznamy vícehlasých latinských zpěvů objevují se však
až kolem po r. 1500. Česká vícehlasá motetta, bohatá na umění polytonní, sklá
dána byla teprve od 2. poloviny stol. XVI. Česká škola klassické polyfonie vrcholí
v dílech Krišťofa Haranta z Polžic, staténo na Staroměstském náměstí 1621.
Jak vysoko stál český národ ve svých snahách uměleckých, vysvítá z vý
roku českého humanisty XVI. věku Nikolaida Vodňanského, který docela české
písně přeložil do latiny a napsal: »Z foho patrno, že staří Čechové byli velmi
oddáni umění hudebnímu, jež velmi pilně pěstovali jako dar Boží, po slově
Božím nejcennější.«

Z akademických

řečí r. 1914—16.

(Přednesl univ. professor Dr. FR. KORDAČ,)

Vrcholem svědectví o Kristu, Synu Božím, jest Jeho vlastní svědectví,
které pronesl v předvečer své smrti před nejvyšší náboženskou autoritou Starého
zákona. »Zapřísahám tě skrze Boha živého,« oslovuje úředně a obřadně Kaifáš
Krista (Mat. 26, 63), abys nám pověděl, jsi-li Kristus, Syn .Boží?<« To je tor
málně Kristu předložená otázka naše. Jak zní tedy v tomto nejvážnějším oka
mžiku života, odpověď Kristova, na níž závisel nejen Jeho život neb smrt, nýbrž
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i plebiscit a osud židovského národa a víra světového lidstva? »Ty jsi řekl,«
t. j. ano, jsem Kristus, Syn Boží, odpovídá Kristus a dodává na výklad pravého
smyslu slov posledních »Syn Boží.« A uzříte syna člověka seděti na pravici Boží
a přicházeti v oblacích nebeských (Dan. 7.)
Těmito slovy odkazuje Kristus soudní dvůr Kaifášův na proroctví Dani
elovo (7. k.) o »synu člověka«, jemuž co Synu Božímu patří i soud světla, při
němž nespravedliví soudcové »uzří«, čemu nyní nevěří, Syna Božího až přijde
soudit živých i mrtvých. — Tak tomu rozuměl velekněz Kaifáš i Židé. Nebof
Kaifáš z posledních slov Kristových s rozhořčením dovozuje: »Ty jsi tedy Sys
Boží ?« A když Kristus tento smysl potvrdil, roztrhl Kaifáš roucha svá a řekl.
»Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědků: Slyšeli jste nyní sami rouhání
jeho; co se vám zdá?« A oni odpověděli: »Hoden jest smrti.« —
A nemohouce ortel smrti vykonati sami, vedou Krista k Pilátovi vznášejíce
naň dle sv. Lukáše (22, 68) obžalobu dvojí: jednu politickou: »Řekl, že je Kristus

— kyál«;
druhou
nábožensko-theoretickou
»dělá
seSynem
Božím«.
(Jan
19.
7.).
Pilát, přihližeje k první obžalobě, potvrzuje plebiscit lidu volajícího: »Ukřižuj.« —
Svědectvím Kristovým v těchto okolnostech vydaným jest otázka o Kristu
na vždy rozhodnuta. Myslícímu člověku nezbývá než padnout na kolena a vyznat
s apoštolem Tomášem: »Pán můj a Bůh můj<. Kdo nevěří, uzří jej — ale
pozdě — přicházeti v moci božské soudit živých i mrtvých. —
Drazí v Kristu! Doba adventní, doba příchodu Páně, nám připomíná pravdu:
Ex oriente lux, světlo přichází od východu; nejen světlo fysické v říši přírody
hmotné, nýbrž i světlo pravdy v říši kultury duševní. Světlo víry Kristovy zachrá
nilo výtěžěk pravdy kultury antické před zkázou skepse rozumu a pessimismu ži
vota, a přeneslo zrno horčičné vědy i víru od národů řecko-římských k národům
romano-germanským a slovanským. Křesťanská kultura jihozápadní Evropy se
stala kolébkou křesťanské kultury evropské, a evropská světové. Cesty, které
stavěl pohanský Řím pro své legiony, aby si podmanil svět, sloužily zároveň
apoštolům, aby plnili rozkaz Páně: »Jděte do celého světa a učte všecky
národy.< —
Obrození světa k novému životu křesťanskému se nestalo bez hrůz válek
a útrap národů. Připomínám třistaleté pronásledování křesťanů a stěhování ná
rodů. Rozpoutané elementární síly ducha i hmoty ničí nejen co k životu není
schopným, nýbrž budí životní síly lidstva a napíná je k heroické energii a
činnosti.

Nezdají se vám, drazí v Kristu, hrůzy přítomné války evropské předzvěst
nými bolestmi k obrození světových národů? — Světlo křesťanské kultury,
které přišlo od východu na západ, obrátí se od západu na východ, aby západ
díky splatil, co před tisíci léty od východu přijal. Kommunikační prostředky, které
Evropa zřídila neb zříditi po válce se chystá, mají bezprostředně sloužit světo
vému obchodu z Evropy do Asie a účelům vojenským k jeho ochraně. Ale
tyto cesty a veškeré prostředky moderní světové kommunikace budou též sloužit
proudění ideí křesťanské kultury od západu na východ, aby milionové zástupy
dosud pohanských národů byly pron'knuty kvasem křesťanské víry, bez níž
pravá a trvalá kultura je nemožna. — Most z Evropy do Asie má tvořiti
Balkán.
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Slovanské národy říše rakouské, tvořící kulturní jednotu solidárních dědiců
tisícileté západoevropské kultury křesťanské, očekává velká úloha, budou-li jen
vyzdrojení hybnou silou živé víry křesťanské. Doba přítomná, která určí směr
nici světové historii národům na staletí, nechť nás neshledá malichernými.
Světová válka drtí ledovce egoismu a spojuje v ohni bitevní linie pána
s dělníkem, knížete s poddaným, národ s národem, v jediný organický celek vele
říše rakouské. Z bojiště spojených národů rakouských zaznívá k nám výstraha:
Vzhůru srdce z dusivých nížin malicherných svárů a nacionálních rozbrojů
k jasné výši světových dějin, jejichž smezníkem jsou jesle v Bellemě a kříž na
Kalvarii. Živá víra v Krista, Syna Božího, je základem nejprvé říše pravdy a sva
tosti v nás, a potom říše trvalého míru a pokroku mimo nás; neboť Kristus,
Syn Boží, jest »cesta, život a pravda.«

VUAVAVÁVUAVAA
Paběrky ze starší i novější literatury vychovatelské.
(Dr. JOSEF VAJS.)

(Pokračování.)

Velice cenná jest kapitola o obrazotvornosti (str. 78—83); zejména poslední
odstavec věnovaný úkolu obrazotvornosti ve vychovatelství. Právem zakončuje
auktor tuto stať slovy: »Takový vychovatel, který dovede užiti obrazotvornosti
chovancovy ve výchově, má v ní kouzelný proutek, kterým si otvírá srdce cho
vancův a dovede je provázeti po příjemných pažitech a napájeti čerstvýmí vo
dami, o nichž se ani ve snách nezdá učiteli, který by počítal jen S rozum
ností dítek.«
Výborně jest dále zpracována v příčině vychovatelství stať o cífech. V obou
článcích, v nichž autor sjednává o citu jednak jako cíli, jednak jako prostředku,
nalezne čtenář, byť ne věci zcela nové, alespoň novým způsobem podané; jistě
však všem paedagogům užitečné, zopakují-li si je byť i po létech vychova

telsképůsobnosti.
Že tato kniha psána jest s veškerou vážností, ukazuje mezi jinými zvláště
stať o náboženství, kterou ovšem vzhledem k určitému (protestantskému) vyznání
p. autorovu dlužno čísti zvlášť pozorně a opatrně (str. 227 a násl.) Čteme tu
mezi jiným: »Ve všech okolnostech životních, kde vystupuje křesťanství ve své
pravé rázovité podobě, vystupuje příkře proti přirozenému životu člověka
Tato protiva přináší sebou jakýs nepokoj, který plodí dilem nepřátetství mezi
lidmi navzájem, dílem úzkost v člověku jednotlivce samém ; neklid, který člověk za
žehná na chvíli, ba potlačí snad i na dlouhou dobu, ale který přes to opět a opět se
přihlásí, byť by jej člověk zakrýval před jinými neb sobě samému vymlouval,
Není tudíž divu, že od té doby, co křesťanství na světě existuje, dály se vždy
nové a nové pokusy odstraniti tuto prvotinu (mezi přirozeným a nadpřirozeným)
a to tak, že se dály pokusy buď křesťanství odstraniti, neb protivy z obou
stran oslabiti. Ale všecky tyto pokusy selhaly a způsobily jen, že rozpor vy
stupoval vždy ostřeji a příkřeji. Příčina leží v tom, že křesťanství žádným způ
sobem odstraniti nelze, ježto okolnost, za kterých křesf. náboženství k nám
mluví a na kterou samo jest vázáno jest tato: že lidský život jest pln bolesti a
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útrap, pln hříchu a smrti, a my toužíme zbaviti se těchto zlých věcí neb aspoň
není-li jinak možno, nabýti sil, abychom je mohli snášeti. Pokud nebudou od
straněny se světa útrapy, potud marny zůstanou pokusy odstraniti křesťanství...«
V tomto tónu pokračuje, odpovídá si sám na námitky a Končí: »Jest možná ně
jaká záchrana, jak ujíti tomuto peklu (života bez náboženství)? Ano jest, ale
jen jedna, a ta je známa již mnohým pokolením lidským a zní: »Pokořte se pod
mocnou rukou Boží !«
Jest málo knih, řekl bych tak doveďně, ale i tak upřímně psaných. Dopo
ručuji p. auktora dpp. kollegům, zaměstnaným výchovou mládeže co nejvřeleji»
ovšem s výhradou, o níž jsem se zmínil i výše v příčině jeho protestantských
mínění, v nichž ovšem nám nelze s ním býti ve všem za jedno.
II.

Zajímavým zjevem v nejnovější anglické literatuře paedagogické jest knížka
Janety Erskiny Siuartové o výchově katolických dívek. Našemu čtenářstvu bude
přístupnější v německem překladě, který vyšel loni (1914) u Herdera pod
názvem: »Úber die Erziehung kalholischer Mádchen«, Freiburg i/B. Že neplýtvám
chválou řečeného spisku vysvítá ze slov, která uznal za dobré položiti do úvodu
anglického originálu sám arcibiskup Westminsterský, kdež dí: »Kéž tato kniha,
psaná s odvahou, ale spolu velmi opatrně, povzbudí a provází ty, kteří věnovali
život výchově katolické mládeže; kéž přispěje k odstranění vzájemné nedůvěry
a k překonání odporu, který dosud citelně věje s vyšších míst proti každé snaze
vychovatelské, která vychází z katolického tábora«.
K německému překladu napsal předmluvu dvor. rada Dr. Willmann, býv
professor něm. university pražské, bezpochyby s úmyslem, aby jen tím více
upozornil na knížku paedagogy německé a doporučil jim k úvaze zásady, na
nichž Stuartová staví. Papež Pius X. vyslovil brevem, datovaným 10. pros. 1913.
prot. Willmannovi své potěšení z toho, že přispěl svým slovem k zaslouženému
ocenění knihy, jež má za účel pěstovati v dívčí mládeži charakter podle zásad
křesťanských.

Knížka má na mysli vyšší

dívčí ústavy;

to plyne na prvý pohled

z nadpisů statí, na které spisovatelka rozdělila látku. Jsou to: 1. Vzdělání ná
boženské, 2. Studium a budování charakteru, 3. Vlastní výchova (sebevýchova)
učitelky, 4. Základní pojmy křesťanské filoscfie a její význam v dívčí výchově,
5. Životní praxe, 6. Učení a hry, 7. Matematika a vědy přírodní, 8. Mateřština,
9. Cizí řeči, 10. Dějepis, 11. Umění, 12. Zdvořilost (Eutrapelie),

13. Vyšší vzdělání

ženské. Na konci knihy jsou připojeny 2 úryvky z asketických děl slavného
oratoriana anglického, P. Fabra, jakož i výňatek z pastýřského listu arcibiskupa
Westminsterského.
Promlouvati zde o všech hlavách jednotlivě není lze a není naším úkolem.
Zastavím se blíže u hlavy 5. »O životní praxi«, a u předcházející hlavy 4.
Promluviti o těchto podrobněji nutí mne naše okolnosti a potřeby domácí.
Ad 4. Co míní spisovatelka životní praxí? Za heslo na čelo teto stati po
stavila slova sv. Joh. Františky de Chantal: »Eh, Dieu! Nons marchons trop
en enfants — cela me fáche.« Později vykládá, co míní touto praxí. Jsou to
věci, kterým se člověk nenaučí z knih. Význam a cenu práce, jaká ji přísluší čest,
pozná nejlépe člověk tehdy, přiloží-li sám ruku k dílu; proto auktorka s velikou
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srdečností především o ručních pracích, jakou mají důležitost ve výchově, dále
jak důležité jest obeznáxiti dívky s nejpotřebnějšími pokyny při úrazech, v ne
mocech, promlouvá o vaření, všímá si otázky osob služebných. V příčině po
učování o věcech sexuálních chová se naše spisovatelka odmítavě, dovolávajíc
se při tom dlouholeté zkušenosti Miss Doroty Beale, představené Cheltenhamovy
kolleje, která též byla toho mínění, že bližší poučování o těch věcech spíše škodí
nežli prospívá. K této kapitole »O životní praxi« obrátil jsem pozornost čtenářovu
zejména z toho důvodu, že u nás celkem jest t. zv. lepší veřejnost míněníjiného.
Ovšem i naše autorka uznala za dobré zmíniti se o dívkách, svých krajankách,
se vzděláním středoškolským a aspirujícím na studium universitní, které podlehají
modě tou měrou, že jsou skoro hrdy na to, »že neudrží v ruce jehly«. Praví to
však i o nich s výtkou a pěpojuje své důvody. A pak uvážíme-li, že naše
Stuartová píše středoškolské mládeži anglické, tu jako bychom v jejích řádcích
slyšeli echo Vivesa, který měl tolik odvahy, že v paedagogickém traktátě, určeném
anglické princezně Marii, dceři Kateřiny Aragonské, mluví otevřeně, že ami
kněžna, ani královna nemá se vzdalovati ručních prací! (Srov. »Pádagogische
Klassiker« XIV. Johann L. Vives, Wien 1883, str. 210 a násl.). Kdož ví, nenazval-li
arcibiskup Westminsterský naši auktorku a její knihu »odvážnou«, že se nebojí
předstupovati před vybranou společnost amglickou s podobnými požadavky, za
které by asi u našich žen, sklidila málo vděku? A přec, jak daleko jsmeza nimi!
Druhá věc, která upoutala moji pozornost, a o které blíže se zmiňuji, jest
čtvrtá kapitola, v níž spisovatelka ukazuje, jak užitečné jest i dívkám v příčině
výchovy, seznamují-li se se základními pojmy křesťanskéfilosofie.

A zase bude se snad zdáti někomu, že upřilišuje, neb že vystupuje
s tvrzením poněkud smělým a odvážným, když dí: »Toto studium jest netoliko
užitečnou, nýbrž přímou součástkou důkladnějšího vzdělání dívek«, ježto podle ní
poskytuje protiváhu tomu, čemu se říká v obyčejné mluvě »k/ackovitost«, která
se ukazuje u dospívající mládeže tam, kde se jí dopouští žíti bezmyšlenkovitě
ze dne ke dni. I auktorka přiznává, že toto studium není bez nebezpečí, řekl bych,
jakési marnivosti. Dívky budou si s počátku spíše »hráfi« na studentky filosofie,
než aby jimi do opravdy byly, a v nauce o argumentaci naleznou jen posilu při
rozených svých vloh k disputování. Ale tato doba přejde a do budoucna zbude
přec cost solidnějšího, ba povahy poněkud hlouběji založené uniknou zmíněné
ješitnosti i v začátcích.

Tak se soudí a píše za úžinou Lamanschskou! A u nás? Nedivíme se
jednotlivcům, kteří by rádi degradovali paedagogiku na jakýs předmět druhého
řádu — to může býti něčí soukromé domnění, kterého není lze ani nikomu
vnucovati aniž na někom vynucovali — povážlivější zjev jest, že v nové lycejní
osnově byly škrtnuty 2 hodiny vychovatelské týdně v třídě V. a zůstaly jen zbý
vající 2 hod. v šesté třídě. To se děje v době, kdy si veřejnost všeobecně stě
žuje do nevychované mládeže! Soucit a láska k vlastní krví a rodné zemi nutí
nás k těmto steskům.
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Zbožné přání „Věstníku učitelských
jednot“. Ve svém úvodním článku z 22.
ledna t. r. Věstník mezi jiným praví toto:
»Náš národ mnoho potřebuje, aby z jeho
života po válce zmizelo co nejvíce společen
skou harmonii rušících živlů, aby s náleži
tým klidem oddati se mohl vyrovnávání

jsme si pomocné okresní komitéty a jejich
odbočky, t.j. komitéty okrskové. Při dobré
vůli a porozumění snadno přehlédneme svůj
distrikt a jakmile seznáme, že v něm objeví
se žebrota dětská, zakročíme s největším
důrazem, abychom jí bránili,
Snad poznáme bídu dosud netušenou a
domácí poměry zoufalé, a tu učiníme vše,
abychom získali pomoci s podmínkou, že
žebrota dětská ustane. Snad někdy shledáme,
že dítěte bylo hříšně zneužito, a že tak ve
liké bídy není, aby musilo se jí dítě obě
tovati, a najdeme i tu důrazné prostředky
záchranné.o
Chraňme dětí! Buďme jim strážci v době
zlé a především učiňme vše, abychom je
vyrvali z ponížení a zhouby žebroty, která
jich porušuje a snadno svádí do zhoubných
propastí, jakými jsou krádež, prostituce,
toulavost, zahálčivost a mravní otrlost.
Nuže, komitéty naše po okresích i v okrs
cích: chutě do práce na ochranu českého
dítěte !«
v

a všech
ran,
zasažených
mu
válkou
ztrosek
minulosti mohl budovati novou, lepší bu
doucnost. Lid náš jako soli bude potřebo
vati, aby soulad mezi ním a školou byl co
nejlepší, a to nejen společenskými obvyk
lostmi, ale především hodnotou oněch blíz
kých vztahů, z nichž rodí se plodný život.
Není třeba stále říkati, co jsme pro veřej
nost jindy i (tak zejména !) nyní vykonali,
Řeči takové, i dobře míněné, mohou vzbu
zovati domněnky, že nastavujeme ruku pro

| bakši“
Nikoliv.
Všecka
vykonaná
práce
mluví za nás a sama sebou zakládá žádoucí
harmonii mezi námi a veřejností. A také
morální důsledky každé vykonané práce vra
cejí se k těm, kdo ji konali. Pocit z vy
konané práce má sám v sobě vzácnou eti
ckou cenu, již nevyrovná nic, nejméně od
měna, která chce býti zaplacením. My pak
nejméně jsme sklonni k tomu, o své dobro
volné práci mluviti, poněvadž chceme, aby
dnes vykonávaná práce byla počátkem a zá
kladem oné činnosti veřejné, kterou pro dobu
po válce chceme v učitelstvu co nejvíce, co
nejšíře rozhojniti.«
Doufejme, že organisace samy budou
pečovati, aby »rušicí živlové«, ohrožující
harmonii všech pracovníků na kultuře ná
rodní, zmizeli z jich řad a nastalo svorné
spolupůsobení všech.
r.

Žebrající děti. Po pražských ulicích a
namnoze též po ulicích větších měst ven
kovských potulují se celé skupiny žebrají
cích dětí. Jestli v mnohém případě bída ro
dičů nutí je k tomuto kroku, je též zjištěna
celá řada případů, kdy děti samovolně vy
cházejí, aby žebrotou vyzískaly několik ha
léřů na mlsky, cigaretta a podob. Škola by
si měla tohoto zjevu povšimnout, a přísně
proti němu zakročovati. Spolky charitativní
měly by poměry rodin, jichž děti vycháze
jí na uliční žebrotu, řádně vyšetřiti a také
zakročiti. Proto soultlasíme se slovy »Věst
níku učitelských jednot«, který ve svém
článku o žebrajících dětech praví: »Zřídili
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Eucharistická kázání. Řeči o nejsvě
tější Svátosti oltařní, ke čtyřicetihodinné po
božnosti, k prvnímu sv. přijímání, k vý
stavě převelebné Svátosti, k častému sva
tému přijímání, dle Jiřího Patisse T. J. upra
vil Antonín Ondroušek, filosofie a theologie
doktor, člen sboru doktorů university praž
ské, katecheta v Mladé Boleslavi. Cena 80
hal. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V.
Kotrba v Praze. Nákladem vlastním.
Jsou opravdu krásným zjevem naší doby,
jak píše vdp. spisovatel v proslovu, velko
lepé světové sjezdy eucharistické, jaké byly
v Madridě, v Montreale, v Kolíně n. R. v Lon
dýně, v Lourdech a jaký byl před dvěma roky
ve Vídni. + Sv. O. Pius X. doporučuje zvláštní
modlitbou věřícím denní sv. přijímání a žádá,
by děti už záhy, jakmile do rozumu při
jdou, často chodily ke sv. přijímání. Přes
tento eucharistický ruch jest však euchari=
stických kázání poskrovnu — a proto se
odhodlal vdp. Dr. Ondroušek této potřebě
naší doby vyhověti a uveřejniti tyto du
chovní řeči, jež pracované jsou na základě
věhlasného kazatele P. J. Patisse T, J., a
které naši kazatelé s radostí zajisté uvítají.

Doporučujeme vřele.

Fab. Budil.

Katolíci pamatujte zvláště v dnešní
době na naší knihtiskárnu!

Knihtskárna družstva Vlast v Praze.

ČÍSLO 4.

V PRAZE, dne 15. února 1915.
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Vychovatul“ vycházil.

Administrace „Vycho

a 15, každého měsíce a
predplácí se v administrací celoročně 7 korun,
půlletně 3:50 K. Do krajin
německých předpláci se

na .„Vychovatele“
8 korun, do ostatnicb
zomi9k
„ —Páni
.
.
.
orun

ánům

vatele“ jest ve vlastním

domě v Praze,Žitná ul.č.
6570-11.— Tam zasílá se

předpl. a adres.reklamace,
jež se nopečetí a nefrank.
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Ars artium.
I.

Hrůzou nebo bezcitnou přísností chtít si zjednati autoritu a udržeti kázeň,
tuto hlavní podmínku výchovy, je dnes dávno překonaným, zastaralým, ba přímo
škodlivým stanoviskem. Již Čavour trefně říkával: »Mil dem Belagerung sznstande
brifjí ein jeder Esel vegievren.« —
Má-li vyučování a výchova se dařiti, je potřebí přípraviti ve škole klidnou,
vhodnou náladu. A tu připraviti lze jediné tím, že učitel sám klidný, vážný u vě
domí své povinnosti již do školy vstoupí, a silou své individuality duševní svůj
stav dovede přenésti na svoje žáky. Je-li potřebí pohody k rozsévání na poli,
je rovněž duševní pohody, přiměřené, jasné duševní nálady potřebí, aby výcho
vné slovo učitelovo zapadlo a vyklíčilo v duš. žákově.
A kde proti rušitelům kázně sluší zakročiti, i tam je potřebí uči iti to
klidně, s rozmyslem, a nikoliv v rozčilení a hněvu. Brutalní zacházení jenom
brutalisnje žáka. Kde učitel nejmenším porušením kázně okamžitě se rozčílí
a ztratí vlastní klid duše, tam ihned zneklidní duše žáků a poruší všechnu náladu
třídy. Sebeovládání je první a hlavní podmínkou k udržování kázně. Proto platí
i o škole, co napsal veliký africký cestovatel, Henry Stanley, o kulturní výchově
nevzdělaných národů: >Sebeovládání je cennější nežli střelný prach.«
Případně k tomu poznamenává Dr. Fr. W. Fórster: »Je opravdu mnoho
mužů veliké, průbojné síly vůle, jimž však schází každé sebeovládání. Ti budou
proto vždy špatnýmiveliteli, a to již ztoho důvodu, že svým neovládaným tonem řeči
ustavičně budou vyvolávati opačné, odbojné účinky v duši poddaného a svůj
vlastní neukázněný stav přenesou na mužstvo. Jenom ona síla, která mé vlastní
vášně upoutává, mé nervy uklidňuje, mé pudy zkrotila, je schopna nespořádaný
vniterný život jiného přivésti do určitého pořádku. Pevnost a neodolatelnost pří
kazu nespočívá na síle a ráznosti hlasu, ale ma pevnosti a nepoddajnosti toho,
kdo rozkazy dává, oproti jeho vlastním affektům a slabostem. V tom smyslu praví
již Konfucius: »Jenom ten, kdo svůj vlastní charakter dovedl vypěstiti, může
vládnouti jiným.«
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Ale tuto pevnost, soustředěnost vůle ničím jiným nelze vypěstiti lépe, nežli
rozkazy, které vychovatel dává sám sobě, a také sám je přesně a svědomitě plní.
V tom smyslu platí staré pořekadlo, že jenom ten dovede poroučeti, kdo sám
náučil se poslouchali. Je potřebí býti nejprve přísnými a důslednými sami k sobě,
chceme-li váhou své autority vésti jiné. —
Henry Stanley ve své pozoruhodné autobiografii poznamenává, že dnešní
mladý člověk, když vstoupí do samostatného života, nemá pražádného pojmu
o tom, kterak si zjedná autoritu. Neví, co jest sebeovládání, neumí svoji vůli
přenášeti na jiné, a rozeznati rozkaz od affrontu, urážlivosti. Jeho každý příkaz
je ponížením toho, komu je dán. ——
Každý náš příkaz musí vycházeti jednak ze silné, ukázněné, rozumné naší
vůle, a spolu ze snahy po sociální kultuře toho, komu poroučíme. To jest: mu
síme se snažiti pochopiti duševní stav toho, komu rozkaz dáváme, a spojiti náš
neodvolatelný příkaz se šetřením jeho cti, duševního stavu a citlivosti. —
Pokud máme na zřeteli silnou a rozhodnou vůli, kterou příkazem projevu
jeme a jíž jediné autoritu si zjednáváme, je potřebí, aby ona jasně, daleka vší
nerozhodnosti, vždycky se ukazovala v každém našem jednání. Všechno kolísání
je slabostí. Právem napsal A. Weil ve své knize: »Livre des rois«: »+Ti, kteří
myslí, že lze lidi ovládati pouhou dobrotou, jsou buď lidmi, kteří sami sobě
každou slabost dovolí, anebo bloudové, kteří nemají názoru o skutečném
člověku.« —
Lidé »dobráci« bývají z pravidla též lidmi beze vší initiativy a energie, bez
silné a pevné vůle. A jako sami ve svém nitru jsou třtinami, větrem se klátícími,
tak také nejsou s to rozhodně působiti na- vůli jiného. Poněvadž nemají sdosta
tek energie proti svým vlastním popudům a vnitřním stavům, proto jsou také
bezmocni proti nezřízenému jednání a chování jiných. Učitel tak zvaný »dobrák«:
vlastně ten, který nemá nutnou míru energie, ráznosti, v několika hodinách má
ve třídě nekázeň, hotovou anarchii, které nepřekoná ani »dobrotou« ani brutal
ností. Schází mu klidná pevná vůle vůči sobě samému, proto nedovede poroučeti,
t. j. pevnou vůli projeviti oproti jiným. —
Základní podmínkou získati si autoritu, dále jest, abychom byli vždy s to
všudy tam, kde rozkazujeme a rozkazovati musíme, dovedii také poslušnost t.j.
vyplnění rozkazu, si vymoci. Ale abychom to mohli učiniti, je potřebí bychom
nejprve sebe sami udrželi v pravé míře, zůstali v mezích zákona, a žádali vždy
poslušnost jenom tam, kde k tomu máme nepopiralelné právo, a kde můžeme
svůj příkaz až do posledních důsledků také provésti. Kdo dává příkazy nerozumné,
nemírné, příkazy nezákonné, nebo při tom hrozí následky a tresty, jichž nemo
Žnost a nezákonnost samižáci jasně vidí, ten brzo těžce poškodí svoji autoritu, ba na
konec jí úplně pozbude. Dráždiví svojí povahou prudcí učitelé nezískají si vzdoť
veliké energii své vůle naprosto žádné autority, poněvadž často sebe sama expo
nují, ba kompromitují rozkazy, k jichž provedení naprosto nemají ani práva ani
moci. —
Ale druhou, neméně důležitou podmínkou získání si autority je: míti stálý
zřetel na duševní slav žákův. Nestačí bezohledně svoji vůli příkazem projeviti,
ale musíme se také vmysliti v duševní stav toho, komu poroučíme, abychom jemu
svým příkazem žádaný akt poslušnosti „ulehčili. To je ona sociální, výchovná
stránka naší autority, která má za účel, aby náš příkaz nebyl nějakým znásilňo
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váním toho, kdo má uposlechnouti, ale má mu pomoci jeho lepší vůli projeviti.
Jeho uposlechnutí nemá býti na úkor jeholidské důstojnosti, depressí jeho smyslu
pro čest; ale má vyvolati jenom stupňování energie jeho vůle.
Tento stálý zřetel na žákovu psychu, soucítění s ním, je vlastním základem
umění poroučeti a zjednati si jeho důvěru, získati autoritu. Uherský vojenský
spisovatel, major Mikosz, ve svem paedagogickém spise: »Mravní výchova a sebe
výchova« (Vídeň 1909) zcela správně uvádí: »Že poslušnost žádá šetření cti, to
cítí každý, kdo má poslouchati, zcela bezděčně a nevědomky. Je mnoho povah
velmi citlivých, které tvrdé s nimi zacházení přivede z rovnováhy. Tak jediné
lze psychologicky vysvětliti ony politování hodné zjevy sebevraždy, deserce a jj.<
A co platí o mladém vojínu, platí i o každém dospívajícím žáku. V tom smyslu

platí fuvenalovo slovo »Summa debelur puero reverentia«,
A zcela správně poznamenává Fr. W. Fórster: »Všudy, kde žádáme na
jiném úkon pokoření se, jeho sebepřemáhání a poslušnosti, musíme současně
uznati způsobem svého rozkazování jeho lidskou důstojnost, musíme již tónem
svého příkazu ukázati, že respektujeme smysl pro osobní čest toho, na němž
žádáme, aby zřekl se své samostatnosti a stal se ochotným vykonavatelem
naší vůle.«
V tom spočívá umění poroučeti a zjednati si autoritu u žáků.

Demokracie a náboženství ve Franeii.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

(Pokračování.)

O popularisaci ideí Lva XIII. zvláště se zasloužili ještě jiní dva filosofové,
Ollé Laprune a Georges Fonsegrive, oba typové věřících demokratů. Od prvního
vyšla r. 1895 brožura: »Čeho hledáme v Rímě,< plná nadšení pro Lvovy reformy.
»>Papež osvobozuje..
Rozumějme jeho vznešeným myšlenkám a svolme
k nim. Pracujme s ním oddaně
Řím nechce pochlebníků. Máte-li co říci,
řekněte to uctivě, a budete slyšeni, a máte-li pravdu, Řím zachová se dle vaší
rady; zakázáno jest pouze rozladění, zlá vůle, pomluva, nedůvěra a ironická
pochybnost.«
Nejhorlivějším však laickým apoštolem a hlasatelem Lvových idei, dosud
působícím, jest mladší druh Laprunův, neúnavný Georges Fonsegrive. Vlivem
myšlenek Lva XIII. dospěl k přesvědčení, že katolíci nabudou opět občanského
práva ve Francii nikoli politickou, nýbrž sociální činností, demokratickou, skrytou,
oduševněnou přáním, býti užitečným a sloužiti. Tak vyšly r. 1893: »Listy ven
kovského faráře, « r- 1894: »Listy kantonského faráře ,« r. 1896 a 1897 dva
svazky »Denníku biskupova,< jež přeloženy byly také do italštiny a angličtiny
vyvolaly pozornost i za hranicemi Francie.
Umělci, jenž jest ve Fonsergrivu stajen, se podařilo ideje a úmysly Lva XIII
uvésti v život. Chce podati živý obraz sociálního apoštolátu, jak ho papež zá
sadně a theoreticky žádal. Že kněžský život jím líčený jinak dopadal, než jej
mnozí kněží dosud byli vedli, rozumí so samo sebou. Rovně jest pochopitelno,
že mnozí nerozumějíce smyslu obrazu jim cizího, proti němu se vyslovovali, a
že mnozí měli malou radost z laika, jenž tak nenadále vpadal do klidu jejich
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tarské panskosti a jénž s tak podrobnou znalostí popisoval slabosti a potíže
doby. Ale to mohlo býti autoru Ihostejno: vzkázalť mu sám papež po kardi
nálu státním sekretáři svůj dík za užitečné a důležité dílo, jehož se podjal
k povzbuzéní farního duchovenstva, aby zaujalo k nynějším potřebám francouz
ského lidu postavení náležitější, nečítajíc množství jiných pochvalných uznání
sestrany nižšího i vyššího kleru, vesměs svědčících, jakou hlubokou brázdu jeho
díla za sebou zůstavila. »Starci, kteří v podvečer svého života stáli tu s holýma
rukama, plakali studem čtouce jeho knihy; ale kolik mladých lidí plakalo nad
šením z dobra, jež bylo třeba konati.« Také Fonsegrive přicházel do styku
s mládeží, konaje jí přednášky a převzav redakci čtrnáctidenníku »La Ouinzatne«
kolem něhož se seskupilo mnoho mladých spolupracovníků, kněží i laiků.
»>Časem stanou se z nich apoštolé našich ideí a metod a po našem od
chodu bude ještě za námi zníti echo našich hlasů a buditi v duších touhu po
světle«, napsal Correspondaní, jehož redakční skupina z Francouzů různého poli
tického přesvědčení záležejicí, spojena jest náboženským svazkem společné víry
a společné poslušnosti k zákonům katolické církve. Jejím cílem jest šířiti nábo
ženskou pravdu a hájiti náboženských zájmů v jejich vztahu k občanské spo
lečnosti. Jest názoru, že ve francouzské společnosti, jak se byla po politických
a socialních revolucích minulého století vyvinula, jest náboženským zájmům něj
příznivější stav všem zaručené svobody, pokud jest tak široká, aby se v ní ná
boženská činnost plně mohla vyvíjeti. Jeho redaktor, Eřienne Lamy, jenž již od
roku 1892 hájí republiky a demokracie a církvi mnoho již prospěl, rovněž jest
hluboce přesvědčen o potřebě laického apoštolátu v moderní, demokratické spo
lečnosti. Nikdo se nesmí vyhýbati společné práci. Nic by nebylo záhubnějšího,
než kdyby za našich dob laikové zůstali nečinni a zůstavili všecku práci kléru.
il.

Katoličtí demokrati dnešní doby, kteří mají ještě čtyři důležitá akčn
střediska ') a vedle toho i Revni de deux mondes svými spolupracovníky pečeť
svého ducha vtiskují, podobají se liberálním »katolíkům z roku osmačtyřicátého.«
Přes všechna zklamání, která jim byla officialní demokratie způsobila, mluví
o demokracii a republice s podobným nadšením jako o náboženství a církvi,
a očekávají optimisticky od budoucnosti demokratická zřízení, v jejichž stínu
katolické náboženství, svobodně působící, bude jádrem a duší prakticky demo
kratické práce reformní. Ale mejsou již demokraty z náboženských důvodů jako
mnozí jejich předchůdci. Demokratie jest jim jevem národním, nikoli universál
ním; není dogmatickým požadavkem, jak 18. stoleti soudilo.
Vedou zápas proti dvěma trontám: proti neosvíceným monarchistům, kteří
trůn s oltářem zasnubují, a proti jednostranným demokratům, kteří světské
i duchovní věci chtějí podříditi své nedoučné panovačnosti. Jejich Život stál
a stojí ve znamení reakce proti monistickému kultu vědy. Žáci Pascalovi a Kantovi
učili se rozeznávati různé »řády« a dospěli k tomu mínění, že náboženství
a demokracie náležejí různým řádům tak, že církev ve své tajůplné logice nás
chce vésti k nebi, kdežto demokracie stejně ja.o kultura a věda- náleží k řádům,
jež nám chtějí vysvětliti a zaříditi zemi. Toto ohraničení, tato hierarchie řádů
!) La Chronigue sociale de France, Le Bulletin de la Semaine,
La Revue hebdomadaire.
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a plánů, není než hrází z konservativního materialu myšlénkového zřízenou proti
nebezpečím všechno zaplavující monisticko-naturalistické demokracie. Tím výš
stoupá cena a význam osobního života, jemuž připadá těžký úkol utvořiti s po
mocí míilosli jednotu a styl ve spletli povinností a sklonů, jimiž más řády světa
obepínají.
Podobné vymezení hranic přijali touž dobou někteří francouzští filosofové
a pomáhali v mezích officiální demokratické kultury připravovati půdu, na níž
náboženství a církev mohly znova svou setbu zahájiti. Celá životní práce Bou
Irouxova věnována byla a dosud věnuje se důkazu, že vedle říše determinismu
existuje říše svobody (»De la contingence des lois de la nature«). Potírá ratio
nalistickou thesi o zániku náboženství, dosazuje víru zase do jejích práv a do
spívá k závěru, že náboženství a věda musí usilovati o mír a shodu.

22222222

(Pokračová

Volné kapitoly z dějin církevního zpěvu.
(Středoškolské exhorty pro třídy vyšší.
Dr. DOBROSLAV OREL.

V.

K chorálu, k jednohlasému to zpěvu, složenému ve volném rhythmu
řečnickém, patří i staročeské rorátní zpěvy. — Jejich historie a struktura buďtež
předmětem následujících úvah.
Již ve 13, věku obětovány byly v Čechách záhy z rána, po celý církevní
rok, mše sv.. které se zvaly maťfury. Matury, zpívané v době adventní, se jmeno
valy rorate. Slovem tím počiná introit mariánského mešního formuláře: Rorate
coeli desuper
|. Rosu dejte nebesa s hůry a oblakové deštěte Spravedlivého...
Dle počátečního slova introitu adventního obdržel jméno celý mešní tormulář té
doby, a dle něho nazývají se i zpěvy, jež pěvecký sbor přednášel při mši sv.
v době adventní. Byly to zpěvy přesně liturgické a latinské, jejichž text shodoval
se úplně s modlitbami a zpěvy kněze u oltáře.
Pěvecký sbor pěl na počátku mše sv. introit a Kyrie, po epištole, lektorem
přednesené, zazpíval graduale s alleluia a prosu čili sekvenci. Po evangeliu
následoval zpěv offertoria, pak vyznání nicejsko-cařihradské čili »Patrem«, po
prefaci »Sanctus«, po pozdvihování »Benedictus«, po »Pater noster« Agnus
a Communio.
Do liturgických zpěvu sborových nebylo původně vkládáno jiného textu.
Byly tedy bez trópů, jichž užití ve zpěvech rorátních spadá teprve do století XV.
V době rozkvětu. liturgického, latinského zpěvu sborového, za doby
Karla IV., a velikého reformatora církevní hudby, arcibiskupa Arnošta z Pardubic
zpíval sbor kněží rorátní zpěvy latinsky a bez tropů, čili bez písní v taktu
složených.
Tvrzení toto jest opřeno o nádherné a cenné rukopisy, jež poříditi dal na
sklonku svého života arcibiskup Arnošt a jež dosud se chovají v kapitulní
knihovně na Hradčanech. Dopsány byly r. 1364.
Ve stol. XV. vkládány byly do chorálních melodií latinské písně, jež ob
držely jméno »canciones«. Nebyly však již skládány ve volném rhythmu řečnickém,

Strana 42.

VYCHOVATEL

Ročník XXX.

nýbrž v taktu čili v mensuře, které naučil Čechy veliký arcibiskup Jan z Jenšteina,
který poznal tuto hudební novotu za svého pobytu ve Francii.
Mensurální písně tyto byly apotheosou žulíu mariánského v Čechách; ony
osvětlovaly blíže ráz doby adventní a připravovaly na narození Pána Ježíše
z Marie Panny. V literatuře české mají tropy místo velmi důležité; z nich se
vyvynuly samostatné formy literární a pěvecké. Vždyť i píseň. »Hospodine,
pomiluj ny« není něčím jiným, než tropem, parafrasí na liturgický zpěv: »Kyrie
eleison.«
První zprávu o tnterpolovaných rorátních /atinských zpěvech podává Sborník
Vyšehradský asi z r. 1450; na prvních jeho stránkách napsán jest rejstřík
cnorálův a mensurovaných písní pro jednotlivé dny v době adventní. K nejstarší
a nejčastěji zpívané písni, jež vkládána byla do chorálu rorátního, patří starobylá
píseň mariánská: »Ave hierarchia«.
Kostrou rorátů v XV. věku zůstal tedy i nadále liturgický, latinský chorál;
do této kostry vkládány byly latinské písně, v taktu složené, rázu radostného,
jež byly předzvěstí blížících se svátků vánočních. — Jako příklad uvádím rejstřík
ze soboty, jímž Sborník Vyšehradský nařizuje, aby pěvecký sbor v adventě
ke zpívané mši sv. zazpíval známé chorální Kyrie mariánské: »Kyrte, angelorum

| domino«,
avložil
donějpíseň
mensurální
oPanně
Marii:
»/llustratlam
.«<
Ke Graduale měli zpívati alleluja místra Záviše, předního skladatele umělého
v Čechách, přítele, a vrstevníka, později odpůrce Husova. Jako prosu čili sekvenci
bylo zpívati »Area virga« s písní: Angelus ad virginem. Bylo možno i jinou sekvenc
zvoliti, a to: »Ave praeclara« nebo: »Flos de spina«, a do ní vložiti píseň:
»Collaudemus matrem«, z níž povstal nápěv k nynější mariánské písní: »O Marta,
útočiště naše.« Patrem, počáteční melodií udané, bylo bez interpolací; za to do
Sanctus mariánského se vložila píseň: »Flos cadens« nebo vůbec jiná píseň »dle
libosti« (ad placitum), jež by v tonině byla shodna s předepsanou kostrou pro
chorálové Sanctus. —
Sborník čili kodex vyšehradský jest původu utrakvistického. Z toho patrno,
že vyznavači »pod obojí« zpívali v XV. stol. roráty latinsky, a do chorálních,
katolických, starých melodií vkládaly latinské písně jichž původ hledati sluší
teprve ve století XV. Chorál byl ledy původu katolického, vložené písně z doby
nirakvismu.
Avšak i katolíci si počínali v té době podobně. Katolický graduál z r. 1473,
uložený v Museu království českého (signatura XII. A. 1.) obsahuje officium
o Panně Marii v době adventní (Officium de beata virgine infra adventum Domini).
Poroučí k introitu

zpívati:

»Rorate

coeli« (Rosu dejte

©)se žalmem:

>»Coeři

enarrani« (Nebesa vypravují slávu
.)
Ke graduálu má se zpívati: »A summo coelo« ... »Sancta dei Genitrix..
potom sekvencí: »Miflit ad vivginem« od Abelarda, jejíž melodie užívají ke svým
vánočním zpěvům (»My tři králi, my jdeme k vám«) dosud malí dráteníčkové,
kteří s Betlemem, svíčkou osvětleným za našimi dveřmi prozpěvují, prosíce
o nepatrný dárek. Tu lze sledovat, jak starobylý církevní zpěv opravdu znárodněl
a udržel se po staletí, byť v novém rouchu textovém. Do této chorální sekvence
vkládali katolíci XV. věku píseň: >Ave hiearchia«, a protkávali chorál jednotlivými
částmi pozdravení andělského »Zdrávas Maria — Ave Maria, gratia plena.« Za
offertorium sloužil liturgický text, ještě v našich missálech tištěný: »Ave Maria.. .«
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Též poručeno zvláštní Sanctus, čímž dáno i Benediclus a Agnus. Ke Kommuniu
se zpíval veršík »Ecce virgo concipiel«
Ejhle panna počne
„«, jak dosud
zní tato část mešní ve formuláři »Rorate«. —

Jaký jest tedy výsledek bádání našeho o rorátních zpěvech v Čechách
za století XIV. a XV.?

Ještě za doby Karlovy a Arnoštovy zpíval se v adventě Zařínský chorál
mešního, mariánského formuláře »Rorate«, a to týmž skoro textem, který dnes
přesně dle liturgických pravidel při zpívané mši sv. přednášejí kostelní pěvci
z knih liturgických, které zoveme »Graduál římský.«
Jest historicky naprosto nesprávnou sevšeobecnělá domněnka, že by české
rorály, jak je nyní aspoň z výtahu známe, pocházely z doby Karlovy, tedy
z konce XIV. věku. Tuto nehistorickou a nemožnou domněnku, pokud nám
známo, uvedl poprvé do světa tisk českých rorátních písní, datovaný z r. 1618,
tedy z doby přímo předbělohorské. Císař Karel IV. a arcibiskup Arnošt z Pardubic
byli šiřiteli a ochránci přesného zpěvu liturgického, jenž byl a bude jen Za/inským>
liturgický zpěv při officielním vystoupení církve katolické, t. j. při mši sv. zpívané
nebyl a nemůže ani nyní býti jinakým, než latinským, tedy v řeči mrtvé, nikdy
v řeči živé, V tom právě i na venek se jeví universálnost a jednota církve
způsobem význačným. Při Ziché mši sv. může býti zpěv lidu v jazyku mateřském.
Ale za doby Karlovy nebylo tichých mší sv. Mimo to pěvecký sbor sestaven byl
z duchovních nebo aspoň z těch, kteří měli nižší svěcení. A ti zpívali vždy jen
latinsky, umístění jsouce v presbytáři před oltářem a oblečení jsouce v roucha
bohoslužebné. Pro pěvce — kněze byly právě psány zmíněné knihy za doby
Arnoštovy.
Chorální melodie rorátní jsou prastaré. Některé z nich jsou obsaženy
i v nynějším Graduálu římském edice vatikánské; mnohé z nich pocházejí
z prvního tisíciletí křesťanského a obsaženy jsou v rukopisech století 11. a 12.
I století XV. zachovalo starou kostru chorálních melodií. Ale demokratisující
vliv doby a větší účast laikův na církevních zpěvech vložila do chorálních melodií
nové, v taktu složené latinské písně, canciones. V rejstříku vyšehradském jest
jich pro 7 rorátních officií přes 30. Ty byly v stol. XVI. překládány buď volně
nebo doslovně do češtiny.
Utrakvisté i katolíci zpívaly roráty v XV. věku tedy latinsky, do chorální,
původní kostry vkládajíce nové písničky. A z této redakce, čili úpravy rorát
latinských vyvinuly se teprve v 2. polovině stol. XVI. naše české roráty.
Jestliže předkové naši tak važili si i v době husitské latinského chorálu,
a jím připravovali se na příští Vykupitelovo, oč byli hudebně a liturgicky vy
spělejší před těmi nynějšími posluchači a pěvci chrámové hudby, kteří z ne
znalosti podceňují největší klenot hudební, z něhož prvky čerpala i národní hudba
slovanská, zvláště česká. Pozoruhodná tu pronesl slova Rousseau, když řekl:
»Kdo dává přednost v kostele hudbě nové před chorálem, ten musí nemiti, ne
pravím právě žádné zbožnosti ve svém srdci, ale zcela žádného vkusu.< Choráal,
i chorál rorátních zpěvů tof ve zpěv uvedená bible, — vox verbi divini. —

VOV
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Z české sekce středoškolských professorů náboženství.
Česká sekce středoškolských professorů náboženství v Praze konala členskou
schůzi 5. února 1915 o 5. hod. v kn. arc. semináři. Přítomni byli kollegové před
seda, Dr. L. Petr, notáři Em. Žák, M. Kocmich, Dr. J. Kašpar, profesoři F. Trnka, G.
Verich, Dr. D. Orel, Dr. J. Palička, J. Soldát, V. Jiruš a jednatel. Omluvili se
notář Fr. Schindler a Dr. V. Eltschmer.
Předseda přivítav přítomné, přeje hojně zdaru v novém pohnutém roce, dává
jednateli přečísti zápis minulé schůze, jenž schválen a podepsán.
Jednáno o žádosti k c. k. ministerstvu kultu za přikázání 5"/, kvoty pro nábo
ženské pomůckyz roční dotace pro učebné pomůcky na středních skolách. Dr. D.
Orel předčítá zpracovaný návrh žádosti k c. k. ministerstvu, by pro každé od
dělení zpěvu na střední škole bylo povoleno 30 K, z roční dotace (z posledního
dílu »Kreslení a jiné«), by tohoto »finé« bylo hlavně použito na určitý podíl na
církevní zpěv. Odůvodňuje to z výslovného nařízení c. k. ministerstva, by o vý
znamných dnech císařských, na počátku a Konci šk. roku, byly konány slavné
bohoslužby. Jak má důstojně a dle liturgických předpisů býti provedena slavná
bohoslužba, nemají-li žáci hudebních skladeb uměleckých, které stoji peníze při
drahotě notového tisku a zákazu noty opisovati? Tato žádost odděleně bude pu
slána na c. k. ministerstvo kultu a vyučování spolu se žádostí o přikázání 5%,
kvoty na náboženské pomůcky. Tuto žádost dle souhlasu sekce vypracovali
předseda a jednatel s náležitými důvody, hlavně že povolování obnosu na po
můcky náboženské z I. oddílu schematu (knihovna a zeměpis) závisí na libovůli
a dobrém zdání sboru, a často při větším nákladu na některé požadavky kollegů
světských nezbývá buď ničeho nebo nepatrný obnos, za nějž katecheta téměř
ničeho nemůže koupiti. Velká důležitost předmětu (mravní a náboženský základ
položiti mladému studenstvu, jakož i moderní požadavky výuky vyučovati ná
zorně) přímo nutí katechetu, by měl po ruce umělecké reprodukce výtvarných
umělců církevních (obrazy biblické). liturgické, církevně-historické, diagramy,
mapy, slohy církevní a příručnou odbornou knihovnu theologickou, kde by ka
techeta doplňoval a oživoval svoje znalosti náboženské, nutné pro vyučování.
Bude však nutno, obě žádosti zaslati jako volný návrh k valné schůzi, by Ústředí
našeho spolku chopilo se podobné akce k ministerstvu a samo vedle nás za po
žadavek náš se zasazovalo. Jednatel vše obstará.

Dále bylo jednáno o valné schůzi spolkové, která má se konati v pondělí
15. února ve Vídni. Sekce nemá v úmyslu obeslati letos valnou hromadu svým
zástupcem, ježto program týká se více vídeňských i německých kollegů (otázka
student. časopisu Phoenix). Kol. Dr. Orel hlásí se, že asi pojede do Vídně a mohl
by přece do schůze jíti, zač se ikol. E. Žák přimlouvá, by tlumočil tam zvláště
naše požadavky ohledně oněch 2 žádostí. Pak by dle přání všech přítomných
Dr. Orel mohl sekci zastupovati.

Na to podána zpráva jednatelská, účetní a pokladní.

Jednatelská zpráva.
Česká sekce konala v roce uplynulém celkem 8 schůzí: 4. a 25. února, 18.
března, 13. května, 15. června, 29. října, 27. listopadu a 18. prosince. Schůze
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byly dosti četně (12—16 kolegů) navštěvovány od kollegů z Prahy a také z blíz.
kých měst (Berouna, Kladna, Nymburka).
V prvních schůzích rokováno především o požadavcích našich o započítání
let strávených na ob. a měšť, školách i v duchovní správě před nastoupením
služby státní při projednávání služební pragmatiky profesorské na říšské radě.
Činěny kroky u subkomitétu posl. sněmovny a u komise v panské sně
movně, Všem členům těchto korporací zasláno memorandum a zvláště u vlivných
činitelů a příznivců našich intervenováno. S ústředím byla sekce v čilém spojení.
Přes stísněné a napjaté poměry parlamentní docíleno aspoň toho, že uznány
naše spravedlivé požadavky v panské sněmovně, a příjata resoluce, přednesená
Drem Stojanem v poslanecké sněmovně. To vše bylo na valné hromadě přiznáno
za zásluhu české sekce. Ale vše pochováno jest ve známém chvatu skončiti jed
nání sněmovny a tak na přetřes se otázky ty nedostaly, pragmatika odložena,
vlastně nepřijata. Tak pochodil celý stav professorský v Rakousku.
wow

stalo, že z důvodu toho i ohlásili vystoupení (celkem 3), čehož dlužno litovati
v zájmu nutné organisace stavovské.
Ve schůzích přednášeli kollegové: v 3. schůzi V. Hrudka z lycea smí
chovského o českém umění církevním, pokud ho lze užíti pro vyučování nábo
ženství na stř. školách, podává přehled reprodukcí a publikací z umění v Čes.
jazyku vydaných; v 8. schůzi zajímavá a poučná přednáška Dr. j. Kašpara
o duši lidské v rámci učebné osnovy středoškolské pro dogmatiku.

Ve všech schůzích probírány různé otázky vychovatelské, o praxi vyučo
vací, dévány pokyny, mluveno o obtížích, stavících se v cestu zdárné výchově
nábožensko-mravní, zvláště přihlíženo ku nepřátelské tendenci některých učebnic
světských a jj.
Ochotně zodpovídány dotazy kollegů mimopražských, stálý styk pěstován
s ústředím vídeňským.
Zprávy ze schůzí uveřejňovány byly ve »Vychovateli«.
Ve smutné nynější době válečné všichni kollegové rádi přispívali na po
mocné akce Červeného kříže (1%/,služného měsíčního), místních odborů, na dárky
vojínům v poli, v nemocnicích, na válečnou půjčku, zřeknutím se honoráře za
zastupování kollegů k vojsku povolaných a pod.

Jako loni i letos pamatovala sekce na Českou Ligu akademickou darem
20 K. Sekce měla v roce 1913 77 členů platících příspěvky (67 z Čech, 9 z Mo
ravy a 1 ze Slezska).

Všemohoucím na věčnost povolán byl r. 1913 velezasloužilý kollega kn.
arc. notář J, Královec, professor v. v. v Příbrami, a r. 1914 horlivý a oblíbený
ThC. Fr. Gutwirth, protessor reálky v Příbrami v mužném ještě věku. Oběma
v Pánu zesnulým kollegům vzdána upřímná pohrobní pocta. Všichni kollegové
jsou žádáni, by jich při nejsvětější oběti pamatovali.
Roku 1914 vystoupili 2 kollegové a 2 noví přistoupili, takže členů všech
jest 76, z nichž prostřednictvím sekce 22 odebíralo »Vychovatele« a 16 »Chr,
Paed. Blátter«.
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Na to podána účetní zpráva za r. 1914 jednatelem:
Příjem:
Přebytek z r. 1913 u jednatele
2650 K
69 platících příspěvky 4 5 K
22 předplacení »Vychovatele« a 5 K
16

>

345 — >
110—

»>Chr. P. Bl.< a 4 K

64—

Celkem jednatel přijal

o

Vydání r. 1914:

22>Vychovat
110
—

Odvedeno do Vídně 69 přísp.-.á 2 K
» 16 předpl. Chr. P. B.

138:-— K
64—

Dar Čes. Lize akad.
Cestné jednateli na valnou hromadu do Št.
Hradce (jízdné, 2 noclehy)
Roční dárek vrátnému semináře
Schematismus prof. a tiskopisy
Předsedovi Dru Petrovi na výlohy
Vydání jednatelovi za pozvání do schůzí,
frankování dopisů — pošt. poplatky
Pokladníkoví koll. G. Verichovi odevzdáno .
Celkem

U jednatele zbývá 33:02 K.
Předseda na své výlohy přijal od pokl. G.
Vericha r. 1913
od jednatele Dra Hanuše
1914

>

»

54550 K

>

»

20 —

c8—
4— >
8:10 »
30— »
20 38
50— »
512:48 K

1441

19—
„ 30—

Celkem
Vydal na korrespondenci a zaslání memoranda
Zbývá u předsedy
Zpráva pokladníka kol. G. Vericha:
Roku 1912 (přebytek z r. 1911) přijal od

jednatele Dra Petra

»

6341 K
5523 »
818 K

4767

roku 1913 (přebytek z r. 1912) přijal od
jednatele Dra Petra
60:—
roku 1914 (přebytek z r. 1913, od Dra Hanuše 100—
»

1915

>

> 1914

>

»

Úrok z vložených peněz v Městské spořitelně
Úhrnem

K tomu: Přebytek u jednatele
»
předsedy
jmění sekce jest na začátku +. 1915

50 —

1353 »
2711-20 K

33-02 K
8:18 »
312:40 K

Zprávy všecky vzaty přítomnými s díky na vědomí.

Dalším bodem programu byla přednáška jednatelova: »Přehled mravních
soustav vzhledem k principu mravnosti«. Ale pro pokročilost doby přeložena do
příští schůze.
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Jednatel při volných návrzích čte dopis jednoho kollegy mimopražského,
který stěžuje si do nepřátelského tónu některých učebnic historie c. k. minister
stvem již schválených, žádá by bylo tomuto snižování katolického nábož. v sa
mých učebnicích zabráněno na příslušných místech.
Když jiných návrhů nebylo, předseda s poděkováním přítomným za účast
schůzi ukončil.
Dr. Jos. Hanuš,

UVA
SMĚS.

Věstník katolického duchovenstva
ve svém čísle z 10. února t.
úvodní článek našemu článku z
>Dvojí klerus«. Praví v něm, že
článku »tvrdí věci, které jsou

r. věnoval
15. ledna:
se v našem
nebezpečné

pro staletou organisaci církevní, a kteí'
jsou s to falešnými a neprávnickými ná
zory způsobiti rozbroj a povážlivé trhliny
mezi kněžstvem«. Aby to dokázal, vylrhl

autov článku ve »Věstníku« ze souvislosti
našeho článku některé věty a naprosto
nepochopil jeho tendenci, že má klerus ku
rátní i školní tvořiti jednotu a společně pra
covati.
»Věstníke píše: >»Včlánku tom (t. j.
»Vychovatele«) mimo jiné se tvrdí, že prý
zákonodárství světské a první v řadě zákony

VAVÁCA

chovatele« zcela klidně odmítá jako bez
předmětná.
Silácké slovo ještě neznamená správné
slovo. Bude i nám jenom milo, když
»Věstník«, jakož slibuje, přinese pojednání
o právním poměru faráře a katechety na
základě církevního a státního práva. Ale
ohražujeme se proti tomu, aby »Věstník«

článku našemu dával právě opačný smysl.
Nepřekrucovati tendenci článku, proti němuž
píše, je přece první podmínka každého pi
satele článku a časopisu. Tuto poctivost
žádáme i my od »Věstníku« dříve, než při
kročí k právnímu řešení poměru faráře a
katechety.
Y.

Napomenutí k trpělivosti. »Věstník«
učitelských jednot ve svém úvodním článku
z 5. února moudře volá k učitelstvu: »Na
stávají nám důležité úkoly. Předem je dlužno
vydržet. Vytrvat trpělivě v tom pevném
vědomí, že trpělivost každou překážku pře
máhá. Jen trpělivý dosáhne všeho, přečká
všecko a dočká se obratu k lepšímu. Mezi
námi je mnoho netrpělivců, upřílišeně la
mentujících a nervosně nepokojných netrpě
livců. Nechtějí si říci, že všecko má svou
dobu i tempo svého postupu. Domnívají se,
že v dnešní době jsou dosažitelny všecky
věci, které byly dosažitelny v době míru.
Nechápou, že dnes postup ku předu zna
mená nanejvýš jen milimetrové krůčky, mů
že-li se tu o postupu v některých věcech
našich vůbec mluviti. Dnes mnohdy — a
na známých faktech dalo by se to snadno
doložiti — postup kupředu musí se spoko
jiti pouhou časovou stagnací. Vždyť to
bývá už cenná vymoženost, neklesá-li ta
neb ona záležitost vzaď !« — Je zajímavo
sle
dovat, jak pod tlakem poměrů (válečných
i censurních) vrací se nejednomu listu roz
vaha a moudrost. Dříve měl »Český Učitel«
stálou přlohu: »V boj«, v niž ustavičně
zněl válečný Signál, jehož však na štěstí
nikdo prakticky neposlouchal. Učitelstvo
bylo rozumnější než jeho rádce a tlumoč

| školní
vyvolaly
zcela
mimo
církevní
kodex zvláštní stav kněžstva — katechety «.
Nepředpojatý, klidný čtenář zajisté poroz=
uměl, že tu slova: mimo kodex církevní
znamenají totéž jako profi duchu církev
ního zákonodárství, že tedy církevní záko
nodárství tohoto rozdělení nezná.
Stejně nepochopil pisatel článku věty,
že >katecheti vedou duchovní správu mlá
deže školní, tak jako klerus Kuratní vede
duchovní správu dospělých a dospívajících«.
Článek tu poukazuje na tento trvající stav
ve velkých městech, hlavně v předměstích
pražských, kde 040 »rozdělení práce« po
měry je vyvoláno, jako na nezdravý a mé

schvaluje jej a tvrdí, že by v duchu
cír
kevních zákonů všechno kněžstvo, dokud
poměry dovolí, mělo se účastniti pastorační
činnosti ve škole i v kostele.
Co z nepravých supposic »Věstník«
pak dedukuje, padá samo sebou. Slova,
jako »konfuse názorů«, »názor ven a ven
nesprávný, nedíme-li přímo haeretický, pro
organisaci v církvi nebezpečný a farní or
ganisaci vážně ohrožující, « redakce »Vy

jednatel.

ník. Nyní týž orgán učitelských jednot má
heslo: Trpělivost a rozvaha. Rozhodně
správnější methoda.

obecné a odborné jsou leckde zanedbány.
Z celé věci vysvítá, že třebas nepřímo i ve

Vídni v německých kruzích se uznává, že

© doznává:
»Na
počátku
války
panoval
po=

Organisace a jich členové. »Věstník školy nutno zakládati dle skutečných potřeb

učitelských jednot« ve svém Čísle z 5. února

obyvatelstva.
Dvojí klerus.

šetilý názor, že organisace jest bohatý strý
ček, jenž má tolik, aby mohl jen rozdávat.
Myslilo se, že těžké nynější doby vyžadují
přímo, aby orgarisace od svého členstva
ani nic nechtěla. Organisace měla ztrácet
desetitisíce, aby jednotlivec nemusil dostáti
své korunové povinnosti. I dnes je slyšeti
takové smutné hlasy, kde jednotlivci rádi
by se vyzuli z platební povinnosti vůči or
ganisaci s poukazem na nepřízeň doby, ale
současně tíž nebo podobní jednotlivci žá
dají, aby jim organisace plnou rukou uště
dřovala z jakýchsi neznámých a neviditel
ných pramenů bohatých příjmů.« — Tak, bo
hužel, i v jiných organisacích hledí se na
jich účel. Dá se do spolku několik korun
ročně, a když druhý rok ve formě stoko
runové ihned se nerentují, ihned žaloby, že
organisace praničeho nedělá, že je škoda
atd. —
r.

kleru rozvířil trochu stojaté vody >»statu
guo«. Hnul svědomím těch, kteří ve svém
nitru pocifují, že mají dosti volného času,
aby také v úřadě učitelském ve škole spolu
působili v době, kdy povoláním četných ka

Školství ve válce a jeho důležitost,
Ve Vídni přednášel nedavno prof. Wett
stein o školství ve válce a jeho důležitosti.
Politické poměry před válkou činily nás
malomyslnými ; záleží nyní na tom, abychom
lépe oceňovali síly, nadání a schopnosti
obyvatelstva. K tomu dopomohou dobré
'školy. Nutno zdůrazniti, že politické vlívy
mají býti ze škol vylončeny, neboť jeví
se neblahý vliv toho v nadbytku středních
Škol, jelikož zakládají se leckde jen z dů
vodů politických bez ohledu na prospěch
obyvatelstva. Ve dvaceti letech stoupl počet
žáků středních škol z 80.000 na 140.000,
v Haliči stoupl počet gymnasistů z 12.000
téměř na 40.000, Halič má tudíž třetinu
všech rakouských gymnasistů. Reformy je
třeba. Zvláště třeba všímati si dorostu ře
meslnického, rolnického a obchodního. Po
čet posluchačů vysokých škol stoupl v 10
letech od roku 1893 až 1903 ze 16.000
na 43.000. Pouze universita vídeňská měla
v posledních letech téměř tolik posluchačů,
jako 1. 1893 všechny rakouské vysoké
školy dohromady. Přednášející vidí velké
nebezpečí v tomto nadbytku středních a vy

Náš článek o dvojím

techetů a kaplanů pravidelné vyučování
školní mládeže značně je ohroženo. Z ce
lého článku, jak doufáme, je jasno, že ne
týkal se oněch důst. pp. kooperátorů a
kaplanů pražských, kteří počtem vyučovacích
hodin ve škole často vyrovnávají se počtu
hodin katechetů, a jichž stálý a hlavní pří
jem právě z jich katechetského působeníje
zabezpečen.
7.

Křesťanský názor světový.

Díl IL:

Zjevení Boží. Sestavil Josef Šmejkal, farář.
Cena K 1'80, poštou K 2. Nákladem vlast
ním. Knihtiskárna Spolku sv. Bonifáce
v Praze-IIL.

Kdo četl díl I. této práce (vyšel r. 1912;
cena I K 70 h, poštou 1 K 90 h), kde

pojednáno bylo tak jasně a srozumitelně
každému o krisi víry a vědy, o moderní
nevěře, o vědě, víře a náboženství, o jsouc
nosti, podstatě a vlastnostech Božích, 0 pů
vodu a vývinu světa, o prozřetelnosti Boží,
o modlitbě, mravnosti a duši (228 str.) —
rád si zajisté obiedná i tento díl druhý
(362 str.), kde podobně zřetelně a přesvěd
čivě pojednáno především o tom, že není
nic nového pod sluncem, tedy ani ne mo

derní názory životní..

dále o přiro

zeném a nadpřirozeném, o zjevení Božím,
potřebě nadpřiroz.-náboženství, o Písmu Sv.,
církevní tradici, o zázraku — pečeti víry,
o prazjevení Božím, vzniku pohanství a mo
dlářství, o přípravě lidstva na Vykupitele,
o Ježíši Kristu, o Bohu trojjediném, o Du
chu sv. — vodě živé, o potřebě církve,
úřadu církve J. Krista, o andělech, konci
světa, posledním soudu, o zatvrzelých a ko
nečně o víře, naději a lásce. Hle, co tu
důležité a vždy časové látky! Řečníci mají
zde bohatý zdroj ke svým přednáškám!
Doporučujeme co nejlépe.
Fab. Budil.

| sokoškolských
posluchačů,
kdežto
školy
Stručný

výtah

z liturgiky,

II. rozmnoženévydání,pro žákyobecnéškolyna 16str.

Prodává se jen za hotové: 100 kusů za 8 korun 40 hal., 50 kusů za 3 kor. 30 hal., a 25 kusů za
1 kor. 70 hal. i s poštovným. — Objednávky vyřizuje nakladatelství Družstva Vlast v Praze-lIl.,
Žitná ulice čis. 26 nové.
Kolhtiskárna draušstva Vlast v Praze.

ČÍSLO 5.

V PRAZE, dne 1. března 1915.
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Administrace
„Vycho
1
„Vycho
vatele“ jest ve vlastním

v

předplácí se v administrací celoročně 7 korun,
půllotně 3:50 K, Do krajin
německých předpláci se

domě v Praze, Žitná ul.č.

5670-11.— Tam zasílá se

předpl. a adres.reklamace,
Jež se nepečetí a nefrank.

na „Vychovatele“

|

3 korun, do ostatních
zemí 9 korun. — Pánům
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Dvojí klerus.
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— Demokracie a náboženství ve Francii. — Výchovné prostředky v rodině. —
Feuilleton. — Směs.

Dvojí klerus.
Náš článek v 2. čísle »Vychovatele« dal »Věstníku katolického duchovenstva «

podnět k polemice, jejíž obsah svědčí, že náš článek, psaný s nejlepšími úmysly,
zůstal autorem polemiky ve »Věstníku<« úplně nepochopen.
Aby o tom nebylo pochybností, zrekapitulujeme ještě hlavní myšlenky na
šeho článku a uvedeme pak v podstatě odpověď »Věstníku«.
»Zákonodárství světské, v prvé řadě zákony školní a neobyčejný rozvoj
národního školství« — pravili jsme my — »vyvolaly zcela mimo církevní kodex
zvláštní stav kněžstva, katechety. Ustanovili je v prvé řadě k úřadu učitelskému.
Oni vedou duchovní správu mládeže školní, jako klerus kuratní duchovní správu
dospělých
S rostoucím počtem škol vzrostl počet katechetů tak, že ve větších
městech počet jejich převyšuje počet kněžstva kuratníno.
Poměry ty nejsou zdravé, a rozhodně ne v duchu církevního zákonodár
ství. Podle něho mělo by všechno kněžstvo, tedy i farní, účastniti se pastorační
práce ve škole, právě tak jako kněží-katecheti měli by se účastniti pastorační
práce v chrámu. Tím by se také kněžstvo v osadě, často jen vedle sebe a ne
pospolu žijící, valně sblížilo, a mobla by všechna pastorační činnost býti jednot
nější, svornější.«
To jsou hlavní myšlenky našeho článku. A každý nepředpojatý čtenář jistě
pochopil, že jeho úmyslem bylo nikoli vymezovati pravomoc farářovu, nýbrž
vřele doporučovati větší sblížení kleru kuratního s katechety, a vice versa kate
chetů s klerem kuratním za účelem jednotnější práce a úspěšnějších výsledků
pastoračních vůbec.
Tím větší podiv vzbuzuje proto způsob, jímž »Věstník« k našemu článku
odpověděl. Náš článek jest prý »s to způsobiti falešnými a neprávnickými názory
rozbroj a povážlivé trhliny mezi kněžstvem,<« neboť tvrdíme prý, že
1. »zákonodárství světské a v první řadě zákonodárství školní vyvolalo
zcela mimo církevní kcdex zvláštní stav kněžstva — katechety;
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2. že katecheti vedou duchovní správu mládeže školní tak, jako klerus
kuratní vede duchovní správu dospělých a dospívaj cích.«
Obě zásady jsou prý nesprávny, ježto:
a) »katecheti netvoří žádný zvldášímístav mimo kodex církevní, t. j. nejsou
žádnou novou organisací v pastoraci farní, nýbrž starou částí dávné organisace
farní, jejíž hlavou a vedoucí silou jest dle »církevního kodexu« příslušný farář.
Církevní právo prý »již od nejstaršich dob zná katechety, které jmenuje diá
kony (!), kteří učili náboženským pravdám a konali některé bohoslužebné úkony
pod vedením a dozorem místního faráře. Nynější katecheti nejsou tedy (!) žádnou
novou formací v organisaci církevní, nýbrž prastarým církevním útvarem (!) s tím
toliko rozdílem, že katechety za starých církevních dob bývali diákoni, a dnes
jsou jimi kněží
»Ve vykonávání svého úřadu nejsou (katecheti) samostatni, neboť úřad ne
konají jménem svým, nýbrž jménem místního faráře, který jest vektovem veške
ržho náboženského vyučování v osadě, jejich prvním a bezprostředním dozorcem
a hlavou, a proto, jak níže uvidíme (ač níže nevidíme ničeho), zakazuje církevní
zákon katechetům pokládati se za kněze na osadě samostatné od faráře neod
vislé, a toliko vikářům a biskupům přímo podřizené. Ve smyslu církevního práva
má jediný farář na své osadě jurisdictionem ordinariam, on jediný jest samo
statný, a ostatní kněží na osadě svým úřadem působící jsou jemu přiděleni, ať
již jsou to kaplani, katecheti či kooperatoři. Tvrzení »Vychovatele«, že katecheti
tvoří zvláštní stav mimo Kodex církevní, jest názor ven a ven nesprávný, ač ne
díme-li, přímo haeretický
Kod:x církevní zná jen diecese a místní farní okrsky.
Vk'ádati mezi tuto tis ciletou organisaci církevní nějakou novou instituci territorií
katechetských se samostatným »zvláštním stavem mimo kodex církevní« jest ven
a ven nepřípustným.
b) Rovněž není správným tvrzení »Vychovatele«, že katecheti vedou du
chovní správu děti tak jako kuratní klerus ved: duchovní správu dospělých a
dospívajících.
Slovo duchovní správa tvoří právní terminus technicus pro jistý obor práv
a povinností v církevním právu ustálených, katecheti nesmí (správně nesmějí)
bez svolení faráře ani křtíti ani pohřbívati ani jiných podobných farních funkcí
konati — třeba by se funkce ty vztahovaly na školní děti, a proto nelze o nich
říci, že vykonávají duchovní správu školních dět., a již docela ne, že veďou du
chovní spravu dětí; o nich možno toliko říci, že vykonávají fislou část duchovní
správy školních dětí. Duchovní správu školní mládeže nevedou katecheti, poněvadž
duchovní správu všech osadníků vede jediný farář, on sám mocí své řádné juris
dikce jest rekťorem, t. j. duchovním správcem osady, a to nejen osad:vků do
spělých, nýbrž i školní mládeže, katecbeti a kaplani jsou mu přiděleni ve smyslu
církevního práva jako kněží pomocní, proto katecheti konají toliko část duchovní
správy, pokud se školní mládeže týče, a to ješiě jménem a pod dozorem míst

ního faráře.«
Tak »Věstník«.
Nežli přikročíme k meritu věci, upozorníme. na některé nepřesnosti. Co praví
»Věstník« o diakonech-katechetech, jež církevní právo od nejstarších dob zná,
shoduje se spíše s ambitiosním přáním páně autorovým než s historickou pravdou.
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Předně nemohlo jíti tehdy o školní mládež, a proto byla tato historická exkurse
naprosto nepřípadná, zbytečná. A za druhé: v náboženském vyučování katechu“
menů a křesťanů spatřovali přední svou povinnost nejen jáhni, ale i faráři a bi
skupové, neboť jim šlo o blaho duší, jejich poučení a spásu, a nikoli o mali
cherné škorpení.
Utíká-li se autor článku ve »Věstníku« k historii, můžeme posloužiti ještě
starším historickým dokladem; tím totiž, že si apoštolové zvolili jáhny proto,
aby se samí mohli tím svědomilěji věnovati hlásání evangelia, tedyúřadu učitel
skému.
Ale i kdyby bylo pravdou, co »Věstník« tvrdí, byla by pravda ta k našemu
případu za vlasy přitažena. My jsme tvrdili pouze, že rozvoj školství přivodil
mnoho katechetů, t. j. výhradně náboženskému vyučování se věnujících kněží,
k nimž kodex církevní prostě proto nemohl přihlížeti, poněvadž katechety vy
volala potřeba doby nové. To je zřejmý smysl našich slov »mimo
církevní kodex«.
Praví-li autor článku ve »Věsťníku«, že instituce katechetů není nic nového, po
něvadž už v nejstarších dobách jáhni učili náboženství (učili ovšem i faráři a ka
plani), pak mu ukážeme důmyslnost a logiku tohoto vývodu na příkladě. Dnes
mnoho charitativní činnosti na osadě vymklo se z dozoru farářova. »Věsíník«
vám to však snadno vyvrátí, neboť v nejstarších dobách byla péče o chudé svě
řena jáhnům. 'Dnes university staly se ústavy světskými. I tento omyl vám
»Věstník« snadno dokáže, neboť za starodávna university byly institucí církevní
a podléhaly dozoru církve.
Stejně nerozvážno a povážlivo jest, označuje li »Věstník« náš názor skoro
za haeretický. Neboť každý čipernější žák třetí třídy obecné školy ví, že haerese
se dopouští ten, kdo se tvrdošijně vzpírá některému článku víry. I kdybychom
tudíž byli chtěli řešiti právní poměr mezi farářem a katechetou — ač nás to bylo
daleko — bylo by toto označení »Věstníku« naprosto nemístné. Neboť rozsah

pravomoci farářovy není žádným článkem víry, nýbrž jest věcí církevní discipliny,
věcí, která se přizpůsobuje potřebám času a podléhá změnám, jako život sám.
Příklad to zase lépe osvětlí.

Koncil tridentský praví, »že pueros imreligione informare pavochi jubentur«
(Sess. XXIV.c. 4. de ref.) Dnes někteří faráři ani neučí, ani nevisitují. Neučí, poněvadž
vyučování z potřeby doby ve velkých osadách svěřeno bylo katechetům; nevisi

tují, poněvadž k tomu ustanovil biskup z podstatných důvodů někoho jiného než
faráře své ordinariatní komissaře. Autor monstrosního článku ve >»Věstníku«
v naprostém rozporu se svým respektem k starobylým zřízením církevnímškrtl
z kodexu povinnost »pueros in religione informare«, tedy docere, učiti, ale ná
hradou za to zdůraznil »visífave«. O vyučování nestojí, o visitování mu jde.
A jestli tvrdí, že »katecheti ve vykonávání svého úřadu nejsou samostatní,
nebot úřad nekonají jménem svým, nýbrž jménem místního faráře«, je »Věstník«
v naprostém omylu.
Katecheti svůj úřad ovšem nekonají jménem svým, ale také ne jménem

místního faráře, nýbrž jménem svého ordinaria, t. j. biskupa. Abychom to dlouho
nevysvětlovali, řekněme krátce: »Viděl snad někdy chefredaktor »Věstníka« furis
dikci katechelovu podepsanou míslním farářem ? Nepodepsal jí biskup právě tak,
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jako jurisdikci farářovu ? Ovšem v každé z nich jsou povinnosti dotyčného různě
vymezeny.
Jen mimochodem k tomu podotýkáme, že řádnou jurisdikci pro foro externo
v celé diecesi, tedy ve všech osadách, má jediný biskup a žádný jarář. Farář má
řádnou jurisdikci pouze „guoad forum infernum«. Každému bohoslovci 4. ročníku
rozdíl této dvojí jurisdikce je známý a jasný. Slavný kanonista „Věstníku“ patrně
o tomto církevně právním rozdílu neví. Trpí někdy ve své hlavé povážlivou kon
fusí práv biskupových a farářových. A jestli jest názoru, že katecheta svůj uči
telský úřad ve Škole koná jménem místního faráře, je to názor „ven a ven ne
správný, nedíme-li haeretický,“ organisaci diecesní ohrožující a práva biskupova
omezující a t. d.*)
Kdyby autor článku ve „Věstníku“ častěji vzal do rukou katechismus
snadno by se z něho přiučil, že »papež a biskupové dohromady jmenují se církev
učící«. Podle jeho názoru- patří ovšem k církvi učící ještě farář místa, kde „Věst.
ník“ je vydáván, poněvadž všichni katecheti v rozsáhlé farnosti jeho jménem učí!
Ostatní dpp. faráři, znajíce smysl a dosah terminu „církev učící“, zajisté ve své
skromnosti a znalosti katechismu na toto místo v církvi učící jistě nečiní si
žádných aspirací. —
*

*

Leč dále k vývodům »Věsťníku«. My jsme nepsali svůj článek nějakým
analfabetům v církevních věcech, jimž by bylo třeba teprve vysvětlovati, že „ka
techetům nenáleží bez svolení faráře křtiti, pohřbívati nebo podobné farní funkce
konati.“ Třeba že víme, že farář „Věstníku“ blízký není na tato svá práva tak
žárliv, jde li o bezplatné výkropy ochotně katechetou konané, jsme přece zase
jen tak velikými »haeretiky“, že se nedomníváme, že by duchovní správa byla
vyčerpána duchovními funkcemi, jež jsou v nejužším spojení s nároky stolární
mi, a které ve svém výkladu „Věstník“ za příklad vypočítává.
Nám je duchovní správa, jak samo slovo ukazuje, něčím světějším. Jest to
péče o svěřené duše k tomu směřující, aby lidé vyučováním, výchovou, posvě
cováním, modlitbou, uváděním do křesťanského života byli vedeni k Bohu ak vě
čnému životu v něm. A v tom smyslu pravili jsme, že katecheti vedou t. j. vy
konávají duchovní správu dětí. Neboť jsou biskupem k tomu posláni, aby konali
to, co by měl vlastně konati každý farář, co však mnohý farář pro přílišný rozvoj
škol již konati nestačí; tedy aby v zastoupení farářově, ale míkoli jménem fará
řovým školní dítky vyučovali, jim slovo Boží kázali, mši svatou pro ně sloužili,
sv. svátostmi jim přisluhovali a tak je ke spasení vedli. V této, takto vymezené
části duchovní správy, opakujeme důrazně znovu, pracují jménem biskupovým,
a nikoli jménem farářovým a jediný způsob, jímž by farář mohl zasahovati v tento
obor jejich působnosti byl by ten, že by chtěl tam, kde učí katecheta, učiíti sám.
V tom mu církevní právo rozhodně dává prioritu.
Jak patrno, plete si autor článku ve „Věstníku“, a to ne poprvé, jurisdikci
farářovu s jurisdikcí biskupovou; omyl, jenž by spíše mohl býti označen, jak
jsme již řekli, haeretickým, kdybychom chtěli následovati terminologie „Věstníku“,
My jej označili pouze »ven a ven nesprávnýme«, poněvadž se jím skutečně ocitá
*) Také připomínáme, že definitivně ustanovený katecheta, právě jako farář na
osadě, může býti jenom po předcházejícím úředním disciplinárním řízení přesazen nebo
sesazen.
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autor famosního článku ve „Věstníku“ úplně venku z pravdy. — Katechetu usta
novuje biskup bez jakékoli intervence farářovy, a dává mu právo, aby v určité,
v dekretu jmenované škole náboženství vyučoval a svěřené dítky i bez dovolení
farářova vedl k Bohu. — —
Rovněž tak ven a ven nesprávným jest názor článku ve »Véstníku«, že kate
cheta koná svůj úřad pod dozorem místního faráře. Nikoli. K dozoru na činnost
katechetovu ve škole us'anovuje biskup zvláštní své dozorce a ordinariatní Ko
missaře. Může to býti farář místní, ale rozhodně také nemusí. A je zajisté právně
nemyslitelno, že by biskup, ustanovuje místo faráře svým náboženským školdo
zorcem jiného, chtěl ustanoviti v místě dozorce dva.
Že tento názor náš je naskrze správný, vysvítá nejlépe z toho, že v někte
rém případě biskup jmeauje náboženským školdozorcem i faráře. Toho by za
jisté nečinil, když by farář byl dozorcem již ex officio, mocí svého úřadu. I v tom
případě, kdy biskup jmenuje školdozorcem nad katechety místního faráře, tuto
volbu biskupovu určuje nikoli hodnost, t. j. pravomoc farářova, nýbrž farářova
kalechelská minulost, která opravňuje k naději, že tarář je způsobilý podle svého
školního působení dovednost katechetovu, jeho snaživost, methodu a výsledky
jeho práce, často v poměrech nejrůznějších konané, náležitě posouditi a oceniti.
Známe faráře, který třeba po celých 20 let své kněžské činnosti práh školy
nepřekročil.
Kdyby pravomoc farářova ke katechetům plynula z toho právního titulu,
že církevní právo zná od nejstarších dob diakony-katechety, kteří učili nábožen
ským pravdám, mohl by z toho příště »Věstník“ stejně vyvoditi, že má též místní
farář právo vyučovati i dozírati k vyučování na fakultě theologické, kdyby náho
dou nalézala se ona v jeho farnosti. Ba mám o logické čipernosti páně pisatelově
tak vysoké mínění, že by dovedl z historie a kanonického práva dokázati své
právo k dozoru i na třech fakultách ostatních, poněvadž, jakož jsme řekli, by
snadno vyložil, že university byly původně zřizovány církví, stály pod dozorem
a vedením církve, a on, jak svrchu řečeno, k církvi učící a dozírající náleží,
»ví muneris sni«. — A ještě k těm jáhnům-katechetům a k vykonávání jich
úřadu »pod vedením a dozorem místního faráře,«jedno slovo.Jestli v staré církvi
mladí jáhnové konali některé náboženské úkony pod vedením a dozorem staršího
faráře, měl by vice versa vlastně dnes na př. některý mladý farář, kdyby ve
škole chtěl učiti, konati tento svůj úkol pod vedením a dozorem starého, v úřadě
svém na osadě sešedivělého, zkušeného katechety. — —
*

Jsme ovšem daleci toho, abychom nechtěli uznávati, že farář má pravomoc
i ke školním dítkám i ke katechetům jako ke svým farníkům. Chtěl-li by tudíž
své farní dítky poznati, a uznal-li by tento způsob za nejvhodnější, může zajisté
i jako farář i jako člen místní školní rady dítky a katechety ve škole mavštíviti,
ač myslíme, že by úřadu pastýřskému lépe odpovídalo, kdyby farář, pokud jeho
věk a jiné, nutnější povinnosti nejsou tomu na překážku, k lepšímu poznání
svých farníků každého roku náboženské vyučování sám v některé třídě převzal.
Toto „právo“ jsme chtěli faráři tak málo upříti, že jsme se v článku z 15. ledna
přímo za to přimlouvali, aby nejen školní klerus účasten byl po přání ordinariátu
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práce v duchovní správě, nýbrž i farář v přátelské družnosti s katechety žil a sám
též na školní výchově dítek bral podíl. Autor článku ve „Věstníku“ toho, bohužel,
nepochoptl. —
Opakujeme ještě jednou: Farář, má právo ke katechetům jako ke všem
svým farníkům ; právo, jež často končí vystěhováním katechetů z jehofarnosti. Chce-li
je vyhledávati ve škole, aby je zdržoval, nebo chce-li hledati vhodnějších cest
ke styku s nimi, aby je, jak se na faráře sluší, přátelstvím ke své osobě upoutal,
jich lásku a důvěru získal, vlivem své osoby, povzbuzením k účasti na tarních
úkonech a na farní pastoraci přiměl, to ovšem náleží jinam, totiž do pastoralní
theologie a do farářovy praktické, pastýřské zdatnosti. Je-li současně náboženským
dozorcem ustanoven, má ovšem ještě práva jiná. —
Tím, jak doufáme, vyčerpali jsme sdostatek „právnické názory“ o poměru
faráře a katechety, pokud je „Věstník“ ve svém článku z 10. února uložil, anebo
se jich aspoň dotekl.

„Věstník“ slibuje, že pojedná ještě o tomto poměru „na základě církevního
a státního práva“. Přenecháme tedy další slovo jemu. Jenom jednoještě na konec
„Věstníku“ připomínáme: Zákony nejsou tennisové míče, s nimiž může každý,
kdo se jimi rád obírá, libovolně a pro kratochvíli pohrávati. Zákony jsou meče,
na obě strany broušené. Kdo dilletantsky, neopatrně, lehkomyslně s nimi každé
chvíle rád se ohání, sám je vinen, když často do krvava své prsty pořeže. 7.

Demokracie a náboženství ve Franeil.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

(Pokračování.)

Podle Bergsona zase, »Fichtea a Chateaubrianda naší generace<, »duchov
ního svědomí okamžiku«, jak se jeho žák pronáší, jest vlastním polem rozumu
a tudíž i vědy obor hmotný, neorganický. Do říše duše a života vniká jen filo
sofie intuicí. Věda jest služkou života, opatřuje, co je užitečno a prakticky ne
vyhnutelno tím, že buduje své theorie a systemy. Jen láska proniká k jádru
bytí, z něhož se otvírají nekonečné perspektivy. Tím zjednává Bergson místo
pro Boha, svobodu, nesmrtelnost. Tvoří však tím spolu uprostřed vše nivellisující
demokracie místo pro elitu, jež prosta vší demagogie a fanatismu, v lásce a ne
zištnosti k nejvyšším cílům může spěti. »Mladí lidé jsou jeho učením proto tolik
zaujati,« praví románopisec Paul Acker, »že mládeži překondním racionalismu
vrací úchvatné krásy idealismu. Proto jsou jeho žáci plni vděčnosti k němu.«
Veliký vliv na myslící mládež má i Bergsonův žák, Georges Sorel, bojovný
theoretik revolucionářského syndikalismu. Krutě trpká kritika, pohrdání demago
gickými průměrnými politiky a jejich bezcharakterními pletichami, jest duševním
východiskem jeho zápasů. Nevěří ve zlepšení poměrů vývojem a ve vytříbení
humanitních idejí. Nezbývá proto jiná cesta než násilí, revoluce. Jako bourgeoisie
si vytvořila »mythus« republiky a svobody, tak tvoří si proletariát, když tento
první pokus tak žalostně skončil, »mythus« všeobecné stávky, jež bude s to,
aby proletariat nadchla k výbojnému zápasu. Z těchto jeho ran, zasazovaných
racionalistickému individualismu, státní všemohoucnosti a utilaristickému materia
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lismu, má mládež upřímnou radost. »Neznám účinnějšího protijedu proti zbahnění
dobovými předsudky,< praví Lotte.
Zvláště ostře zápasí Sorel s racionalismem liberálních protestantů (Buisson,
Steeg, Pécaut, Mouod, atd.), kteří ve třetí republice domohli se tak velikého
vlivu na utváření věcí: »Reformovaní dopustili se v XVI. století veliké chyby, že
odstranili mnišské řehole. Domnívali se, že každý věřící, čte-li pozorně bibli,
může si svůj náboženský život lépe upraviti než staří mniši; dnes víme, že tento
život v nesmírné většině případů jest bezúčinný. Lze snadno dokázati, že
eucharistický kult tvoří jednu z největších sil katolicismu; kalvinisti jej zne
možnili. Dnes víra v božství Ježíšovo stala se mezi protestanty velmi vzácnou.«
»V XIX. století domnívali se mnozí filosofové, že protestantismus stane se
liberálnějším, dovede-li se dnešním poměrům přizpůsobiti. Nebyl jako katolicismus
přetížen nadpřirozenými věcmi, přesycen dogmatikou, nebyl duchovní vládě
podřízen; ale umírá právě z těch důvodů, jež dle rozumu oněch filosofů měly
jeho trvání zajistiti. Dnes tvoří francouzští kalvinisti obávané politické sdružení,
jež všechnynepřátele křesťanstvav jejich beznábožensképropagandě podporuje; ...

co vydávají kalvinisti za nejvyšší projev své theologie, jest jen měiký tlach;....
jejich duchovní, téměř všichni, odpuzují svým pokrytectvím. Neúspěch tohoto
náboženství musí býti církvi jen výstrahou před moudrými rádci, kteří na ní
žádají, aby dělala veliké ústupky racionalistickým nechutnostem. Protestantismus
odumírá tím, že nechtěl býti křesťanským v dřevním slova smyslu.« Tak praví
Sorel.
S jednostrannou příkrostí reaguje v těchto myslitelích život, skutečnost
proti domýšlivosti vše ovládajícího racionalismu, že jest jedinou půdou, s níž
lze ke skutečnu a životu proniknouti. Skutečno není jim jednoduché, podle
logického schematu rozčleněné, a proto je bláhovo chtít systemisovati jevy života
a duše zrovna tak jako jevy neživé hmoty. Tedy zase něco jako Brunetiěrovy
»faillites partielles de la science.«
Jinak prostupuje se demokracie a náboženství v mužích, jimž Boutroux a
Bergson, Sorel a le Bon ukázali cesty do tajů náboženství. Tvoří dost ostře
ohraničenou duchovní vrstvu, jež v Charles Péguvovi uznává svého mistra. Našla
si cestu k veřejnosti časopisem „Les Cahiers de la Oninzatne“ a od tří let má
v „Bulletin des Professeurs calholignes de VUniversité“ náboženský orgán, jehož
ředitelem jest E. J. Lotte, laický apoštol vzorné horlivosti a neochvějné stai
tečnosti.
Obrat ve třetí republice, Dreyfusova aféra, v niž republikánská aristokratie
musila ustoupiti antiklerikální demagogii, byl také této straně východiskem obratu.
„Dreyfusova aféra, v níž zápasili jsme z celého srdce a všemi silami, otevřela
nám oči a osvětlila nám náš omyl. Bojovali jsme s nespravedlností státní rai
sony za nezákonně odsouzeného nevinného člověka
Sotva však přívrženci
Dreyfusovi nabyli vrchu, poškozovali obratem ruky spravedlnost a vlast nej
horším způsobem. Je třeba připomínati hanebnosti Combesovy vlády? Začátky
antipatriotismu? Vzkříšení antiklerikalismu? Založení zednářsko-atheistického stát
ního náboženství na materialistické a sociologické basi? A všecky ony špatnost
a zločiny — udavačství, konfiskace, olupování a vypovídání — těchto dvanácti
posledních let?“
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„Jaká porážka, jaká špinavá porážka! Všude egoismus, cynismus, zrada!
Neřesti bourgeoisie, — sabotáž a neplodnost — zkazily lid; neřesti politiky —
lež a parlamentarismus — zkazily všecky vrstvy. Kam se máme obrátiti?
Právě v tomto okamžiku obrátila hra událostí naši pozornost na církev.
Křiklavá nespravedlnost, s jakou se stát k ní choval, rozptylovala naši
starou nedůvěru; její chování vynucovalo si v nás obdiv a sympatie. Nic nás
nezískávalo tak, jako tato trpělivost v protivenství, tato důstojnost a pevnost
Cirkev zdála se nám vítěznou. Považovali jsme ji za mrtvou, vstala zase
z mrlvých.*
Současně praskala pod dvojím vlivem psychologie Bergsonovy a morální
kritiky Péguyovy kostra Tainova sctentismu, Renanova intellektualismu a Kan
lova moralismu. Byl to útěk z determinismu, vzlet k opět nalezenému Bohu.
„Nevím již, který Atheňan prohlašuje v Plalonově „Hostině“, píše Lotte, „že
skutečně žije teprv od té doby, co zná Sokrata“. Řekl bych totéž o Bergsonovi,
kdybych se nebyl stal křesťanem od té doby, co ho znám. Studium jeho filo
sofie, studium, jež počal jsem, tona v nejhrubším materialismu, otevřelo mi cestu
k osvobození.
Až do r. 1902 vězel můj duch v poutech Tainových a Renanových. To
byli bozi mého mládí.“

(Dokončení.)

Výchovné prostředky v rodiné.
(Podává Dr. IGNÁC RATH).

Dítě! Co radostí a co nadějí, co bolestí a úzkostí vzbuzuje v srdci rodičů
toto nevinné, kratinké slovo! Jak zjemňuje láska k dítěti i to nejdrsnější a nej
tvrdší srdce životem těžce zkušeného muže! Jakou rozhodnost, vytrvalost a odvahu
mu dodává v boji o existenci. Jak pozorným, povolným, pokorným a vděčným
jej činí k osobám, které vzděláním a mocí ani z daleka se mu nevyrovnají, pro
které by snad jinak měl nanejvýš pohrdavý úsměšek, kteří však najednou nabý
vají pro něho nesmírné důležitosti, poněvadž mohou přispěti ku zvýšení blaha
drahého jeho dítka!
Jak číní starost o dítě nepřístupné samotáře a neúprosné despoty lidmi spo
lečensky milými, kteří každou slušnou společnost, zvláště pak společnost dětskou:
v zájmu svého miláčka horlivě vyhledávají a ku zvýsení jejího významu dle si|
svých všemožně přispívají, poznávajice, že sebe promyšlenější výchova rodinná
nepostačuje, aby si dítko v pozdějších letech dovedlo zjednati za všech poměrů
úctu, lásku a vliv v té společnosti, ve které i po jejich smrti musí prožíti celý
svůj život! Jak pečlivě začnou si rodiče z lásky k svému dítěti všímati nauk
a institucí, které jim před tím byly stanoviskem dávno »překonaným«! Jak vděčně
příjímají každý pokyn upřímných, zkušených lidí!
Dítko! To slabé bezbranné stvoření, to stvoření dojemného pláče a úsměvu:
plného rajského kouzla, dítko to je, které je nejvzácnějším statkem rodiny, církve
i slálm.
A jestliže společenské poměry v posledních dobách nabyly takové příkrosti
a bezohednosti, není zajisté jednou z příčin nejposlednějších okolnost, že i ti nej
mocnější, nejbohatší, nejpřičinlivější, neisvědomitější a vychovatelsky i společensky
nejnadanější rodiče přes všechnu svoji práci, přes všechny svoje oběti pozorovali,
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že milované dítko jejich na celém tom šítoširém světě, mezi všemi těmi miliony
lidských tvorů, nenajde pražádného upřímného přítele, který by mu po smrti
rodičů aspoň poněkud nahradil jejich obětavost a lásku.
Tyto smutné poměry společenské vyprovokovaly v některých případech
přímo zoufalé napjetí sil. Zoufalství je však velice špatným rádcem jak ve smě
rech jiných tak zvláště ve směru výchovném. Tato nervosa spolupůsobila při
vzniku onoho odporného a zhoubného »boje« o školu, vedla k nepřirozenému
nápodobení existenčních a politických zápasů světa dospělých, a vedla konečně
k onomu osudnému ignorování blahodárného idealismu, plynoucího s křesťanské
víry, naděje a lásky.
V tomto vlnobití názorů a snah, v tomto víru protichůdných směrů, ukládá
každému jodnotlivci, ať moudrému, ať málo nadanému, ať mocnému, ať slabému,
přirozený cit i zákon občanský těžkou povinnost, vychovati slabé, milované dílko
pro vítězný zápas života, v němž klesají před našima očima nejsilnější heroové.
A kdo by mohl míti srdce tak tvrdé, aby neměl porozumění pro úzkosti svědo
mitých rodičů ? Kdo by měl odvahu ignorovati zásady a zřízení, která jim zodpo
vědnou jejich práci umožňují a usnadňují? Kdo by nechápal, že v našich dobách
naprosto nemůže stačiti výchova ledabylá, nýbrž že pro tento svět, který celkem
ani obětovati nemůže a neobětuje ani tam, kde by mohl a měl, úspěchy vítězného
pokroku slabosti jednotlivce, kdo by nechápal, že pro tento svěl je třeba zajistiti
dítku všechny podmínky, aby v tomto vysoce vyspělém světě jako rovnocenný
člen společnosti lidské mohlo jednou spolupůsobiti na dalším rozvoji lidstva a ra
dovati se z výsledků bojů a práce předcházejících tisíciletí?
K dosažení tohoto cíle je však třeba nejen práce rodičů a jiných výchovných
a vzdělavacích činitelů, nýbrž i práce dítka samotného a to práce nadšenéa hor
livé, pozorné, svědomité a vytrvalé. Tuto chuť k práci je při lěkavosti dítěte
třeba vzbuzovati a udržovati také uměle, a někdy i prostředky přísnějšími, aby
se dítě neopozdilo a nezanedbalo. Rodiče však jsou zároveň povinni starati se
o to, aby tato práce a toto donucování k ní neuvádělo dítě v nespokojenost,
omrzelost a malomyslnost. Je třeba přísnosti; ale tato přísnost musí býti ve služ
bách lásky. Je třeba žádati na dítěti oběti, ale tyto oběti nemají, pokud možno,
život jeho činiti smutnějším, nýbrž Kkrásnějším,obsažnějším a cennějším. Je třeba
pěstovati u dítěte smysl pro skutečnost a její požadavky, ale nesmí se zanedbá
vati ušlechtilý idealismus, musí se žadati poslušnost přesná a ochotná. Ale při
tom je třeba vychovávati dítě k samostatnosti a podnikavosti; je třeba učiti dítě
snášealivosti. Ale při tom je také třeba podporovati jeho energii, aby slušně,
spravedlivě ale účinně dovedlo hájiti svých práv samo neb prostřednictvím jiných
k tomu povolaných

osob.,

(Pokračování.)

FEUILLETON.

stavitelskou i uměleckou. Na Malé Straně
řády přímo závodily o primát v uměleckém
podnikání. A návštěva chrámu sv. Tomáše

Ukázky žákovských
po Praze.

vycházek

Napsal VÁCLAVHRUDKA.
(Pokračování.)

již byla věřícím nebezpečna pro sešlost
klenby, střechy a celé stavby!
Na štěstí měl řád v osobě Serafina
Melzra výborného převora, jenž již v Bělé

|| vyvinuly
Koncem
století
XVII.
apočátkem
XVIII.
získal
zkušeností
voboru
stavebním.
Melze
pražské
kláštery
úžasnou
Činnost
zastával
úřad
převora
vletech
1722—17
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S velikými obtížemi přistupovalo se k dů
kladné obnově chrámu a zabezpečení staveb,
nebof nebylo prostředků.

V létech 1725—1727 Kiliam Ignác
Dienizenhofer zbudoval hlavní fasádu za
2500 zl., a obnovu chrámu vypočetli na

©

25.000 zl. Kontrakt sepsán se stavitelem
Dientzenhoferem 26. dubna 1727. Klášter
však musil dát roztaviti 4 stříbrné sochy
Martinicovou věnované, aby získal pro
středků. Tyto- sochy vynesly 8000 zl.
Sluší spravedlivě uznati a oceniti čin
nost Melzrovu, muže opravdu vzácného.
K zamyšlené rekonstrukci kostela vybral
nejlepšího tehdejšího pražského stavitele,

mladšího Dientzenhofera, jenž povolal si
k pomoci nejlepší maliře i sochaře, takže
společným úsilím vzniklo dílo, jež jest dů

stojnou náhradou bývalé gotické svatyně.
V některých detailech Augustiniáni vítězně
konkurují s uměleckou výzdobou sv. Miku
láše I

Melzer s úžasnou energií sháněl pro
středky k dovršení přestavby. A mimo to
odpor souseda, knížete Filipa Lobkovice,
několikráte přivodil úřední přerušení stavby.
Vlivem knížete musily odpadnouti jižní ga
lerie chrámové na východní straně, aby
kostel v úzké uličce Letenské byl nižší a
nestínil paláci. Při výstavbě chrámové ko
pule architekt sesílil zdi a potřeboval za
zditi dvě okna v presbytáři, jež otvírají vý
hled z knížecí oratoře, spojené s palácem.
Konečně dovolil Lobkovic zmenšiti okna
oratoře, aby se mohl postaviti mezi ně na
jižní straně presbytáře oltář, a dovoleno mu
na jeho náklad prolomiti okno do jižní po
boční lodi. Ovšem pro zachování symmetrie
totéž musil učiniti v severní vedlejší lodi.
Uvážíme-li, co vše převor Melzer musil
překonati, nežli byla loď chrámová 8. pro
since 1729 a presbytář 24. srpna 1731 vy
svěceny, jistě mu zachováme vděčnou pamět
za vše, co vykonal pro české umění.
Těchto několik historických poznámek
jsem musil uvésti, abys porozuměl stavitel
ským změnám v této svatyni a jejímu umě
leckému přerodu. —
Chrám sv. Tomáše zevně, svojí výzdo
bou, obrazy, oltáři, lavicemi, klenbou, řím
sovím, činí dojem barokové stavby. Ale
přece jistě pocifuješ, milý příteli, že zde
něco tento dojem tísní, ruší. Při vstupu do
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dle vzorů Pozzových perspektivními mal
bami ozdobená. Znáš od sv. Mikuláše i od
sv. Jakuba tyto úžasné nástropní malby, jež
svojí malovanou architekturou prolamují,
fiktivně prohlubují strop do nekonečných
hloubek. Pokud se týče rozvíjení chrámo
vého půdorysu, ovládání prostoru chrámo
vého, rozměry šíří i výškou, vytváření čle=
nitosti celku, poví ti o baroku více nežli
tento chrám mnohé menší, třeba i vesnické
kostely, jako Panenské Břežany, Vosov
u Hostomic, Vodolka a jj.
Půdorysem nepodá ti svatyně sv. To
máše přesného obrazu o barokovém chrámu.

Baroko
miluje
prostrann
hlavn
loď

oválnou, podélnou, kruhovou, obklopenou
výklenky neb kaplemi. Zde vidíš zachovaný
půdorys gotický, dlouhou, vysokou a úzkou
loď, dlouhý presbytář, jakž bylo zvykem
stavěti v řeholních chrámech, neboť potře
bovali místo pro řeholní chór.
Chrám sv. Tomáše jest užití, adaptace
gotických zbytků. Proto nepodal architektu
příležitosti ovládnoutí a rozčleniti veliké pro
story, jak Dientzenhofer dovedl při nových
stavbách. Nejvíce mohl uplatniti svůj vzru
Šující, živý styl na západní fasádě, kterou
nejdříve provedl a kde byl vázán jen sta
rým mramorovým portálem asi z roku 1613.
Také socha sv. Augustina jest starší. Ně
které sochy z Dientzenhoferovy stavby již
scházejí. Mohutně upravil jižní portál k Jo
sefské ulici, že ovládá celou délku ulice
již od ulice k mostu. Pohled na západní
průčelí je zničen později přistaveným do
mem. Všimneme si, jak nad těžkým spod
kem s dórskými pilastry a sloupy položil
mohutné voluty a stavbu vkusně vyvrcholil
štítem. Bohaté barokové dvéře, dřevěné, že
lezným plechem pobité a plechovými orna
menty pokryté, západní z r. 1727., a na
jižní straně kostela z r. 1728.
Ve vnitřku chrámovém přidal kopuli dle
vkusu baroka s nízkým tamburem — svislé
dolejší stěny kopule. Viz, jakýmitriky Dient
zenhofer si pomáhal, aby vyvážil nadbytek
svislých linií v původní stavbě, a uplatnil
linie vodorovné, po kterých touží baroko:
nad vedlejšími loděmi upravil galerie, k pili
řům přidal mohutné polosloupy a pilastry,
jež nesou bohatě vyvinutou a silně vystu
pující římsu. Tak zlomil přílišnou výši
chrámu. Pasy vystupujícími od jednotlivých
polosloupů a pilastrů rozdělil strop na roz
sáhlá klenbová pole, jež poskytla malíři

| barokovýc
chrámů
pocituje
lehkost
vzdušnost, nad tvou hlavou se rozpínají
širá pole klenbová, buď příjemně bílá neb

dosti místa.

(Pokračování.)
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Oprava »Věstníku«. Na článek »Věst
níku« z 10. února, nadepsaný »Dvojí
klerus«, poslal zodpovědný redaktor hlav
ního listu »Vychovatele« k rukám chefre
daktora »Věstníku«, vldp. Jana Pauly-ho ná
sledující opravu:
Na základě $ 19. tiskového zákona

tuje, ale tento stav seschvaluje.

me-li
přímo
haeretický
pro
Orga
toho
netvrdí.
Jest
tudíž
tvrzen
»Vy

ganisaci kleru církevním právem stanovený,
jest názor ven a ven nesprávný, ač nedí

SMĚS.

žádám, aby v nejbližším čísle »Věstníku
katol. duchovenstva« na témž místě a týmiž
literami -byla k úvodnímu Článku téhožlistu
z 10. února t. r., nadepsaného: »Dvojí
klerus« otištěna následující oprava:
1. Není pravda, že v úvodním článku
»Vychovatele« čís. 2. t. r., nadepsaném:
»Dvojí klerus«, tvrdí se věci, »které jsou
nebezpečné pro staletou organisaci církevní,
a které jsou s to svými falešnými a ne
právnickymi názory způsobiti rozbroj a po
vážlivé trhliny mezi kněžstvem<, Ale pravda
je, že řečený úvodní článek «Vychovatele«
fakticky existující stav dvojího kleru, ku
rátního a školního, který vlivem zákono
dárství světského v oboru školním zcela
mimo církevní kodex hlavně ve velikých
městech během: doby se vyvinul, konsta=

©
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Pravít se

v řečeném článku »Vychovatele« výslovně:
»Poměry tyto nejsou zdravé a rozhodně ne
v duchu církevního zákonodárství«. Proto
je pravda, že tvrzení »Vychovatele« se sta
letou círk. praxi se shoduje, jeho názory jsou
správné a právnické, a za jednotné a svorné
působení kněžstva kurátního a katechetů se
přimlouvají.
2. Není pravda, že »Vychovatel« tvrdí,
že »katecheti vedou duchovní správu mlá
deže školní, tak jako klerus kurátní vede
duchovní správu dospělých a dospívajících«<;
nýbrž pravda je, že zákony světské, v prvé
řadě zákony školní, tuto praxi zavedly, a že
toto ustanovení, jak »Vychovatel« ve svém
článku tvrdí, je profi dosavadnímu církev
nímu zákonodárství, podle něhož má se
všechno kněžstvo, tedy i farní, pastorační
práce ve škole účastniti, jak? kněží-kate
cheti měli by se účastniti pastorační práce
v chrámu.
3. Není pravda, že tyto zásady >»Vy
chovatele« jsou nesprávné; ale pravda je,
že jsou správné.
4. Není pravda, že tvrzení »Vycho
vatele«, že »katecheti tvoří zvláštní stav
mimo kodex církevní, t. j. stav mimo or

v církvi nebezpečný 2 farní organisaci vážně
ohrožuiící«. Ale pravda ie, že »Vychovatel«,
jak ze svrchu uvedených názorů vyplývá,

vatele« a jeho názor ven a ven správný,
zcela orthodoxní, pro organisaci v církvi
bezpečný a farní organisaci vážně podpo
rující.
5. Není pravda, že chybný je výrok
»Vychovatele«, že katecheta je duchovním
správcem mládeže, zrovna tak jako farář je
duchovním správcem dospělých, ale je

pravda, že »Vychovatel< tento výrok ve
svém článku nikde neučinil, a podobný
názor, jak
stává.

z

předchozího zřejmo, neza

6. Není tudíž pravda, že tvrzení »Vy
chovatele« je chybné, že vede ke konfusi
názorů a otevírá veliké pole sporům mezi
farním duchovenstvem a katechety. Ale
pravda je, že tvrzení »Vychovatele« je
správné a volá po svorném spolupůsobení
farního duchovenstva s katechety a kate
chetů s farním duchovenstvem. — Protes
sor Emanuel Žák, kníž. arcib. notář a škol
dozorce, ordinariátní komissař, t, č. redaktor
Vychovatele. —
»Věstník« vložil opravu do zv/dšíního
článku, v němž zprvu vykládá, že naše
oprava je ojedinělá, tiskovému zákonu ne
odpovídající. Dejme tomu. Nevyhovuje-li
tiskovému zákonu, jistě vyhovuje osmému

přikázání:
»Nepromlu
proti
bližn
svému křivého svědectví.« To je snad starší,
nežli tiskový zákon, a tomu je povinen
vyhověti každý zodpovědný redaktor, byf
zaslaná oprava paragrafům neodpovídala.
Jistě že z řohoto důvodu »Věstníke místa
jí popřál. — Pisatel článku ve »Věstníku«,
v němž opravu uveřejnil, neví, proč redaktor
užil všech svých officielních titulů. Můžeme
mu to vysvětliti. Jsou lidé neobyčejně hla
doví po hodnostech a neskrotné ctižádosti.
Na ně takový způsob zasílání opravy má
podivuhodné účinky. Neukojený hlad se ozve,
přirozenost se probudí, Prohlašujeme však,
že to o autoru článku ve » Věstníku« neplatí.
Dopustili jsme se tu v rychlosti práce omylu.
— »Když »Věstník« tuto poznámku učinil,
uvádí proti naší opravě »zdreující doklad«,
že prý »Vychovatel« přece jen tvrdí, co ve
své zaslané opravě neschvaluje. Nebudeme
o té věci »Věstník« znovu přesvědčevati,
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Kdyby byl »Věsťník« chtěl své čtenáře
řádně informovat, měl otisknouti buď celý,
anebo aspoň podstatné části našeho článku,
jako my v dnešním čísle činíme, nikoli však
jednotlivý odstavec vytrhnout, a dáti našemu
článku právě opačný smysl.
Jestli »Věstníku« došlé zprávy dpp.
farářů pražských a venkovských svědčí, že
cítili se naším článkem napadenými, žádáme
»Věstník«, aby tyto zprávy uveřejnil anebo

adressy

jich zasílatelů dal naší redakci

k disposici. Pošleme jim náš článek, a z něho
oni nejlépe se přesvědčí, zda >Věstník« je
správně informoval o meritu našeho článku
čili nic,
r.

O budoucí reformě školy. »Věstník«
učitelských jednot, mluvě o nutné reformě
příští školy, do níž jistě zkušenosti, učiněné
na poli války, a potřeby dob příštích vhodí
svůj kvas, píše ve svém čísle z 12. února
mezi jiným takto:
»>Veválce tak ohromné, jakou jest ny
nější, neupadá lidstvo fysicky i tenkráte,
kdy řady jeho mizejí ve vlastní krvi, ale
obrozuje se i lidstvo, a škole připadne
úloha, aby toto obrozování se učinila před
mětem i rámcem svých reform. K budoucí
škole, nikoli budoucí ve smyslu utopijském,
musíme tudíž už hleděti jako ke škole re
formní. Reformy, principielní reformy už
dávno bvly žádoucí ve všech našich škol
ských oborech, a nedostavovaly-li se tak
úspěšně a rychle, jak bychom si byli přáli,
vězelo to v onom společenském a státním
utkvělém systému, jenž nyní byl překonán
událostmi světodějné valky

Reformy budou snad nyní míli vol
nější půdu, uvolněnější cesty k svému
uplatnění. Valka odstranila mnohou urpu:
nost, která se pokrokovým akcím školským
stavěla napříč.
Už v tom, jak poměry válečné spojily
z dané nutnosti Školu bezprostředně s ži
votem a jak v praksi si vyžádaly, aby po
stavila se přímo do služeb veřejnosti, spe
třovati lze jistý pokrok, neboť tu přiveden
byl k platnosti princip, který dosud uznával
se jen jednostranně, kdežto druhou stranou
škola sloužiti musila jen nápadům byrokra
tickým a neživotnému systému starého, lépe
řečeno zastaralého 1ázu.
Zde bude nutno, aby bezděčné poražení
starého systému bylo náležitě uvědoměno a
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školu, takže z ní vytvořil do jisté míry
i suchou větev na zeleném stromu života,
pak přenésti se musí všecko to, co nová
doba samočinně si uplatnila, na úplný škol
ský organism, což znamená zreformovati
školu v duchu nově vyvolaných potřeb od
základu a na podkladě seriosní prakse ži
votní.« —
Že nastane reforma školy, věříme i my.
Ale rozhodně nenastane v tom smyslu, jak
si páni »pokrokoví« přejí, ve smyslu »ško
ly laické«, jež náboženství ze školy vylu
čuje. My naopak věříme, že náboženský
moment v ní se uplatní. Pro účelnou, ča
sovou reformu methody ve vyučování ná
boženském sami ovšem se přičiňujeme.
r.

K předčasnému ukončení letošního
školního

roku.

Některé denní listy při

nesly zprávu, že nejvyšší úřady Školní
uvažují o tom, že bude nutno vzhledem na
válečnou situaci jakož i nebezpečí epidemií
letošní školní rok dříve ukončiti. Zprávě
této byl leckde dáván falešný výklad. My
můžeme z pramene dobře informovaného
sděliti, že by předčasné ukončení školního
roku stalo se jenom v tom případě, když
by všeobecně rostoucí nebezpečí epidemie,
na základě skutečných onemocnění, vyža
dovalo toho to opatření. Dosud však, bohu
díky, tohoto nebezpečí není, a nejvážnější
autority lékařské varují se každého pro
roctví o tom, že by skutečně epidemie vy
skytnouti se musily. Jestli byly za dřívěj
ších dob epidemické nemoci nerozlučnými
průvodkyněmi války, dnes, při výborných
hygienických opatřeních, nemusí tak býti.
Klid mysli, střídmost, čistota jsou nejlep
šími obránci proti epidemii. — Za to však

bude nutno dospívající školní mládež
na venkově hojněji než jindy od školní
povinnosti osvoboditt, aby polních prací při
nynějším nedostatku dospělých mužů, pokud
síly její stačí, mohla se účastniti. Šiřme
všudy pevnou důvěru v Prozřetelnost, pra
cujme se zdvojnásobnými silami ve škole,
abychom nutné učivo v hlavních rysech
probrali, hleďme případnými poučenímiz ny
nější válečné doby působiti na mysl a na

charakter mládeže; snažme se, aby £ ona
ve své mladé mysli nynější vážnou do
bu prožívala, to jest hlavní náš úkol v ny

© rozvedeno.
Byl-li
proražen
byrokratický
smysl, který Školu omezoval zase jen na

nějších časech. Mluviti o předčasném vše
obecném ukončení vyučování školního je
zatím — velmi předčasno,
r.

hnihtiskarna Gruse'va Tlasť v Praze.

ČÍSLO 6.

V PRAZE, dne 15. března 1915.
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Právní poměr mezi farářem a katechetou.
Věstník dostál svému slibu. Právnicky rozebral poměr mezi farářem a ka
techetou. Rozebéřeme zde i my právnické názory »Věstníku« jeden po druhém. —
Po přečtení článku zůstane v každém nepředpojatém, nestranném čtenáři
dojem: Farář má samá práva a žádné povinnosti ke katechetovi; katecheta
pak samé povinnosti a žádná práva vůči faráři. Nanejvýš když farář »ex fitulo
charitatis< pozve jej o církevních průvodech k assistenci, k nějakému kázání
a podob., když napřed jej »er litulo justitiae« z chrámu vykázal, aby v něm
»>prosvé pohodlí« mší sv. Bohu chválu a díky nevzdával.
Co »Věstník« katechetovi ukládá, je věru charakteristickým. Omesimos,
uprchlý pokřtěný otrok, když poslán byl k Filemonovi, pánu svému, nesl si ve
svém doporučujícím listu více práv, nežli jich »Věstník« po celém skoro dvou
tisíciletém vývoji církevního života a kanonického práva katechetoví, jdoucímu
na osadu přisuzuje. A přece tu jde bratr k bratru, stejným stupněm svěcení
k svému povolání připravený!
To je první dojem, který po přečteném článku ve »Věstníku<«jsme měli. —
Leč přístupme k meritu věci.
>Věstník« stále mluví o farářovu právu k vyučování školní mládeže, a za
mlčuje jeho povinnost vyučovati. — Poněvadž s rozvojem školství farář této po
vinnosti v některé osadě dostáti nemohl, ustanovil tam biskup samostatného ka
techetu, aby místo taráře mládež školní vyučoval a vychovával. Tuto pravomoc
mu dává biskup. Delegovaná jest tato pravomoc katechetova potud, že k ní byl
delegován nejvyšším učitelem náboženství v diecesi, biskupem, a nikoli farářem.
Katecheta koná tedy duchovní správu školní mládeže oďvísle od svého ordinaria,
biskupa, ale neodvisle od svého faráře, není-li farář ordinariem jmenován nábož.
školdozorcem. Praví-li »Věstník« že katecheta tuto duchovní správu školní mlá
deže »nekoná neodvisle od faráře«,je rozhodně v právním omylu.
A jestli »Věstník« z toho, že kaplan smí křtíti, zaopatřovati, pohřbívati, od
dávati, církevní průvody vésti, kázati a t. d. bez dovolení farářova, kdežto kate
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cheta nikoli, jestli z toho dedukuje, že »obor působnosti katechetovy je mnohem
užší než u kaplana«, a katecheta patrně na faráři tím závislejší, pak odpovídá
sice tento závěr velmi přiléhavě velikášství autora článku ve »Věstníku«, ale s roz
umem shoduje se asi tak, jako tvrzení, že obor působnosti advokátovy, lékařovy,
professorovy je mnohem užší, nežli obor působnosti kaplanovy, ježto ad
vokát, lékař, professor nemůže ktřtíti, kdežto kaplan ano. Neboť je zřejmo, chtěl.li
by někdo srovnávati obor působnosti katechetovy a kaplanovy za účelem jejich
hodnocení, mohl by to učiniti jedině s hlediska: Co je důležitější částí pastorace,
učiti nebo pohřbívati, církevní průvody vésti a podob,? Ovšem řešiti takovéto,
z ješitnosti vzniklé otázky, zůstavujeme »Věstníku«; sami se jimi zabývati
nebudeme. — —
Ale to je faktum, které můžeme mnohými příklady dokázati. Když na roz
sáhlé osadě, v níž »Věstník« je redigován, není to či ono v pořádku, z obsahu
»Věstníku« ihned to možno poznati. »Věstník« probéře onen casus »podle cír
kevního a světského práva« in forma generali, všeobecně, jako by ve všech
farních osadách byly stále konflikty, nesváry a nedorozumění, a způsob, jakým
je upravuje a řeší »Věstník«,.měl býti direktivou a instrukcí pro všechen katol.
klerus v zemích koruny české.
»Věstník< z názoru, že jurisdikce farářova jest ordinaria (ač její rozsah guoad
forum externum et internum naprosto nechce chápati, dovozuje: »jako papež má
jurisdikci pro celou církev, biskup pro celou diecesi, tak přísluší faráři řádná ju
risdikce pro celou farnoste. Čili jinými slovy farář je papežem ve své osadě!
Názor ven a ven nesprávný a velmi podezřelý. Z toho na Konec prvé části své
církevně právní úvahy dedukuje: »Farář je samostatný rektor ve své farnosti
i pokud náboženské výchovy školní mládeže se týče, a katecheta jest kněz jemu
přidělený a tudíž faráři podřízený.«
Z toho, že katecheta »vices gerit parochi loci in religiosa educatione e
institutione juventutis«, nemusí ještě následovati, že je mu podřizený v tom
smyslu, že právo dozoru, jus inspectionis, v prvé řadě a výhradně faráři náleží.
Známe ordinarialní výnos, tedy. autoritativní, authentický výklad církevního práva,
kde výslovně se dí:
»Není správno, chce-li si farář ve příčině Škol i přes ustano
vení zvláštního ordinariatního školdozorcenáboženskéhopodrželi práva
a je vykonávali, nevykonávaje právům těm odpovídajících povinnosti
neboť je-li mu ať mravně aťfysicky nemožno konati dotyčné povinnosti.
nelze soudili jinak, než že jest mu ať fysicky ať mravně nemožno vy
konávati i s povinnostmi těmi spojená práva, a jako první část to
hoto okruhu přikázána zvláštním učitelům náboženství, tak druhá jeho
část přenesena na zvláštní náboženské školdozorce, jež Ordinariát ja
kožto vrchní úřad církevní v diecési ze své moci ustanovuje, kteréžto
právo že mu přísluší, jest nejen samozřejmo, nýbrž vidno to dokonce
i z $ 2. říšského zákona škol. z 25. května 1868, $ 5. zákona
z 14. května 1869 a ministr. vynes. z 28. června 1869 čís. 5705. A že
tím netrpí ani Tridenlinum (sess. XXIV. cap. 4. de reform), zřejmo
z toho, že funkce ly a práva nepatří mezi 1. zv. iura stricta paro
chialia; a i když a pokud vyučovací funkce a práva farářům pří
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slušejí, nejde tu pouze o vyučování mládeže ve škole, nýbrž také o vy
učování mládeže té jakož i dospělých katechisováním při (t. zv. kře
sťanských cvičeních, a v tomto směru nepřenesena funkce ta, ba ani
dozor na ní od biskupa na nikoho jiného, nýbrž vše ponecháno dpp. fa
rářům.« (Ordinar. výnos čís. 17.732 r. 1914.)*)

Tak výnos ordinariátu, který náš názor, v minulém čísle »Vychovatele« a
tuto zase znovu opakovaný, skvěle a v plném znění potvrzuje, a mínění autora
článku ve »Věstníku« důkladně vyvrací. Chce-li farář, někdy povinnosti vyučo
vací a někdy S ní i práva dozoru na katechety zbavený, s mládeží se stýkati,
o její náboženských vědomostech se přesvědčovati a ji v křesťanském životě
utvrzovati, má k tomu ještě velmi Široké a volné pole: v křesťanských cvičeních.
Tu může všechna svá práva i povinnosti vůči mládeži na své osadě dokonale
uplatniti. Má k těmto cvičením nepochybné právo a nepochybnou povínnost.

Co praví »Věstník« o instrukci českého episkopátu ze dne 26. července
1869 $ 12, dle níž bezprostřední péče, řízení a dohled na náboženské vyučo
vání a naboženské cvičení ve všech školách veřejných i soukromých jednotlivých
far náleží dotyčnému faráři, to jasně vysvětluje týž ordinariatní výnos, kterého
jsme se svrchu dovolávaly, když praví;
»Ustanovení zvláštních naboženských dozorců jest instituce ordi
nariatní, kterou biskupové mocí svého arcipastýřského úřadu jakožto
vychni správcové diecése a parochi parochorum uvedli v život tam,
kde za nastalých poměrů potřeba a prospěch dobré věci toho žádaly
a žádají. Přisluší řízení diecése jim. a ostatní duchovní diecesí jsou
jen pomocníky jejich na vinici Pámně.«

Dále pak jest všeobecně známo, že církevním ustanovením no
vějšího data zbavuje se buď úplně nebo částečně — iuxta rei el legis
naluram — platnosti své starší ustanovení církevní o věci té, podle
známé vegule: »Lex posterioy devrogat prtorie resp. »abrogat pri
orem.«
Z toho však následuje, že není správno odvolávati se na im
strukci českého episkopdíu ze dne 26. července 1869, která je staršího
*) »Věstník« ve svém čísle z 10. března k našemu článku z 1. března odpovídá,
že »článek náš žádných právních protidůvodů nepřináší«, a ničeho z toho, co nám
»Věstník« dokázal nevyvrací. Doufáme, že mu nyní výnos nejdůst. ordinaridim praž
ského, který tuto cituje, jeho pravní názory důkladně vyvrátí. Píše-li, že tvrdíme, že
»farářovi do působení katechety ve škole nic není,« je to prostě nepravda, protože jsme
toho nikde nenapsali. Na důkaz, že názory »Věstníku« jsou správny, dovolává se »Věstník«
»Úředního slohu církevního« od dra Klem. Borového, vydaného r. 1887 str. 150.

Povíme mu o novějším prameni ptáva, Je to »Právní rádce pro duchovní správu,«
sepsal Jam Pauly, vydal r. 1902; kniha zajisté obzvláštní přesností, důkladnostní a
spolehlivostí se vyznamenávající. Ale my na doklad správnosti citujeme nejnovější nejdůst.
výnos ordinariáíu pražského, čis. 17.732 z roku 1914. Divíme se jen, že »Věstník«
o něm ničeho neví. Kanonista >Věstníku« měl by přece znáti i výnosy nejnovější,
nich své názory založiti, resp. o ně je opříti, nebo si je aspoň opraviti.

a na

Strana 84.

VYCHOVATEL

Ročník XXX

data, pocházejíc z doby, kdy byl jen nepatrný počet katechetů škol ná
vodních, když jde o instituci náboženských školdozorců ordinarviatních,
která jest novějšího data. pocházejíc z dob pozdějších, kdy ve velkých
obcích počet katechetů velice vzrostl. Byloť ustanovení $ 12. zmíněné
instrukce 2 v. 1869 derogováno co do farářova (resp. i vikářova)
dozoru ke školám národním v něklerých městech a obcích, když
pro talo města s četnými školami zřízení byli od biskupa dtecesního
zvláštní dozorci náboženství, na něž přešly co do náboženského dozoru
a s ním spojených povinností a práv vé školách povinnosti a práva

dpp. farářů a vdpp. vikářů, tak jako na instituci zvláštních katechetů
školních přešly povinnosti členů duchovní správy farní co do vyučo
vání sv. náboženství ve školách tam a potud, kde a pokud farní du
chovenstvo dle příkazu koncilu tridentského tyto povinnosti zastati ne
mohlo a nemůže, a kde tudiž nastaly poměry mimořádné, vyžadující
mimořádného opatření, na klevéž arci ant Tridentinum, ba ještě ani
zmíněná instrukce episcopdtu českého z r. 1869 pomýšleli nemohly.
Proto též těmto zvláštním náboženským školdozorcům přísluší dozívati
ke školám po stránce náboženské. jim přísluší podávali o výsledcích
dozoru toho každoročně zprávy bísk. Ordinavidiu a činiti mu návrhy,
jak co do žádoucí snad nápravy věcné, tak co do pochvaly ať kalé
techetů ať jiných členů sboru učitelského
Chce-li autor článku ve »Věstníku« s tímto. autoritativním vyřízením pole
misovati a jemu se vzpírati, jest jeho věcí. Ale my nemůžemesi odepříti, abychom
neukázali na jednu z eskamotáží, kterou »Věstník« provedl. Ačkoli sám se dovolává
toho, že poměr mezi farářem a katechetou řečeným způsobem upravila instrukce bi
skupů asám o tuto instrukci domnělé právo faráře vůči katechetovi opírá, nechce
rozhodně chápati, že tyto instrukce biskupské mohou býti dle stávajících potřeb
časových biskupem zase pozměněny, ba eskamotáží vpašuje do svých dedukcí
za biskupskou instrukci oekumenické sněmy, jako by snad ony poměr taráře ke
katechetům někde byly vymezily. Tento trik provádí pisatel článku ve »Věstníku«
s tím, nám arci průhledným úmyslem jenom proto, aby mohl slavnostně pro
hlásiti, že »ani biskup nesmí mu zasáhnouti do jeho práv na Katechetu,« že
»ani biskup nesmí mu jevzíti a na svého komisaře resp. školdozorce je pře
nésti!« Ale není ani nyní naší věcí poučovati autora článku o povinné reverenci
k biskupu a jeho právům, ač on Žžárlivě téže reverence pro sebe a svá práva
na katechetech žádá.

Slovutný kanonista »Věstníku« ocitl se tu náhle v nesmírně nepříjemné si
tuaci, z níž těžko se dostane, jestli ve své domnělé neomylnosti v otázkách cír
kevně právních tvrdošíjně setrvá. Vystřelil, a kule zvláštním řízením prozřetelnosti
zaryla se do jeho vlastního čela. To je osud všech čarostřelců.
r.

VUV,
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Demokracie a náboženství ve Francii.
(Podává Dr. LUB. PETR.)
(Dokončení.)

Bylo by zajímavo, uvésti tu dojmy, jež prožíval Lotte při studiu Bergso
nových spisů. Pro stručnost omezím se na jedinou větu: „Nezapomenu nikdy
bouřlivých pocitů, jež přihlašovaly se ve mne z jara r. 1907 při čtení „Evolution
Créatrice“. Cítil jsem Boha na každé stránce. Jen kdo léta bez Boha žil, pochopí
radost z jeho nalezení.“
Sotva že se byl Lotte trochu vžil do tajů víry a zázraků modlitby, neví
nic naléhavějšího než spěchati na pomoc těm, kdo podobným nepokojem zachvá
ceni, byli na téže cestě. »Jiní mne předešli, bratrští přátelé, kteří mne přitáhli
k sobě; jiní mne následují, bratrští přátelé, jež přitáhnu k sobě já. Jest to řetěz
společné spásy: Druh druha béře za ruku a pomahá mu vzhůru k nebi. Jest to
zákon života, tvrdý, svatý, zákon práce.<
Zakládá svůj skromný časopis, jenž má býti všem katolíkům pevným
i ostýchavým ještě pojítkem, aby nabyli sily k vyznávání pravého Boha.
»Pro tyto lidi (v nevěře vyrostlé, ale dobrou vůlí a vyšší snahou pro
dchnuté), pracujeme tu z celého srdce
Třeba především najíti, kde se jich
chopiti. Jakmile tito atheisti nalézají zase svého Boha a materialisti svou duši
už jsou naši. Kdo ve Francii odhazuje katolickou víru, odhazuje současné i víru

—vBoha.
Když
však
Boha
zase
uzná,
vrací
sekvíře
katolické
««

První pocit, jejž mají tito noví abonnenti katolického listu — a jsou mezi
imi zvláště učitelky — jest pocit uspokojení, že nejsou již tolik isolováni. »Jsme
jistě velmi početní, ale neviditelní, neshledatelní; schováváme se jako krtkové.«
Druhý pocit jest rozhořčení na učitele, kteří jim vzali víru, na muže, jako Buis
son, Seignebotse, Seailles, Durckheim, Salomon, Reinach, Monod, Lanson a jiní
jimž tento list metá v tvář nejprudší výčitky.
Stůj zde ukázkou, jak Lotte zkouší své čtenáře na různých školách dostat
do svých mystických pout:
„Jest nutno se modlit.
Myslete na tisíce a tisíce křesťanů, kteří se již nemodlí.
Naše skupina jest především skupina modlitby. Sestoupili jsme se především
proto, abychom se víc a lépe modlili, modlice se za víc a s více bratry.
Toto mystické sjednocení musí se ve společném aktu víry a lásky vypů
sobiti. Považujeme proto za nutné, aby abonenti našeho časopisu, myslíme ti,
kteří věří a praktikují, každé první neděle v měsíci společně přijímali Tělo
Páně.“)
Prosím snažně svých přátel, aby nevymykali se této povinnosti.
Prosím oněch několik málo učitelů náboženství, vikářů a farářů, kteří jsou

našimi abonenty, aby v našem smyslu oné neděle svou mši sv. obětovali, a
biskupů, kteří naše snahy osobně podporují, aby nám uštědřili požehnání své
nedělní benedikce.
Podle mého soudu musí za našich dob křesťan denně aspoň za 10—12
osob se modliti.“
1) Jsou mezi abonenty i rodičové mnozí, kteří stojí sice ještě na prahu, ale své
děti posílají do náboženského vyučování, vidouce, že jenom tak jest mravný život
možný.
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Tato víra, jež elementárně ze zdupané země vyráží a pustiny atheismu a
materialismu zaplavuje, nabývá divné chiliasticko-mystické povahy. »Jsme v před
večeru velikého účtování. Jest zřejmo, že absurdní režim, jejž máme, nemůže
dlouho trvati. Již teď je nutno pozorně přihlížeti, abychom jednak v dané
chvíli uzavřeli nutné svazky a jednak abychom po vítězství vyhnuli se křivdě
slepé odplaty
Volní myslitelé, katolíci, radikálové, konservativci atd., tyto etikety zname
nají pořád míň a míň. Všeobecná úzkost smýšlení zmocnila se všech kruhů, po
skvrnila všechna vyznání, všechny strany
Nesmíme tudíž říkati: Tento jest
katolík, jest náš bratr, onen jest atheista, nedůvěřujme mu! Je třeba napřed se
přesvědčiti, jak ten neb onen ve vážné chvili reaguje. Už není mužů, už není
charakterů. Jen tak bylo možno, že tyranie moderní Sorbonny mohla býti tak
dlouho snášena, a Francie ve své slavné kultuře tak těžce poškozována. Moudrost
jest zpravidla maskou zbabělosti.«
>Buďme nepočetní, ale buďme pevní! Tvořme jádro, kolem něho se zerga
nisuje masa. Naše síla fkví především v naší poctivosti !«
Podobně vykládá Setlliere i jejich vnitřní život, řka, že jim méně záleží
exegesi než na jevu, jenž jest vskutku základem náboženského života: Vnitřní
zkušenost, mystická intuice božské bytosti. Jisto jest ovšem, že jejich názory pro
svitá antiintelektuální základní rys Bergsonovy filosofie. „Zřekněte se této klamné
objektivity, zavřete oči i uši, stáhněte se do svého nitra, pak otevře se vám vý
hled do nekonečna.“
Svého cíle, obrození víry, doufají dosíci v první řadě „působením křesťan
ského života“. „Právě svym živolem budeme bezděčněvykonávatí nejlepší apoštolát.“
„Vrátíme-li se v našem věku k víře, pak je tovolná, prostá víra. “Učitelem
této prosté víry jest Charles Pégny, vydavatel „Cahiers de la Oninzaine“.
Jako Bergson nemá i on pevně sečleněného systemu. Jako on pohrdá uče
ným aparátem. Jako on jest víc umělcem než filosofem. Postaviti se doprostřed
duchovního života, do plnosti jeho a neulpěti na strnulých formách pevně zalo
žených myšlenek, tím řídil se i on. A tak šel důvěřivě tam, kde našel život
i sílu života zároveň, k církvi a neptaje se mnoho a nepromýšleje se spoustou
problemů, stal se jednoho dne dítětem víry, jak se často děje lidem s katolickou
tradicí v krvi. »Kristus nedal sebe se vším co měl, abychom mohli luštiti hiero
glyfy
Řekl nám jen velmi prosté věci: Vtělení, spásu; vykoupení, slovo Boží,
tři nebo čtyři tajemství, modlitbu, sedm svátostí. Nic není tak prostého, jako ve
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nikoli pro oolitické výhody, nýbrž pro náboženství samo, v rámci vnitřně nábo
ženských problemů. Jejich zásluhou šíří se v katolických vrstvách francouzských
nejen sebevědomí, ale i přesvědčení, že nikoli deklamace, zatracování přítomnosti,
stesky na anarchii a bezbožnost a politická agitace zdolají nevěru hlubokov lidu
zahnízděnou, nýbrž neúnavná práce drobná, sebevýchova, apoštolát v úzkém
kruhu, styk se životem a skutečností, s lidem a jeho potřebami. »Katolicismus
zachraňuje duše a jest duší Franmcie,«jest jejich devisou.')
1) Viz Hermann Platz:
1913/14 č. 4 a 5.

Demokratie und Religion im Frankreich, Hochland

Ročník XXX.

VYCHOVATEL

Strana 67.

Výchovné prostředky v rodině.
(Podává Dr. IGNÁC RATH).
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(Pokračování.)

kvítka, nás může vyrušiti zpráva o bezohledných, s ďábelskou důkladností pro
myšlených attentátech na život lidí nejšlechetnějších, v době takové je více než
kdy jindy třeba intensivního rozvoje všech sil a schopností člověka, aby se ne
stal ubohou hříčkou cizích zájmů, rozmarů a nálad.
Rodina vysílá své dítko do školy, někdy i do ciziny, a nemůže je uchrániti
rozmanitých vlivů dobrých i zlých. Ale může a má dítě na tyto vlivy předem
upozorniti, může je poučiti, jak by se v různých poměrech mělo chovati; může
se dítěte zeptati, jak těchto rad šetřilo, může opraviti jeho názory a poskytnouti
mu příležitost, aby se cvičilo v takovém jednání, kterým by se vlivům škodlivým
ubránilo, a naopak samo na své okolí dovedlo vykonávati vliv dobrý a zjednati
si respekt i přízeň.
Ale to všechno předpokládá u rodičů jednak snahu a schopnosti zjednati
si potřebných vědomostí a informací, jednak jistotu, že dítě si jejich slov bude
vážiti a dle nich se také zařídí. Dítě musí míti pro své rodiče opravdovou úctu;
musí k nim míti neomezenou důvěru; musí býti pozornym a poslušným. Tyto
vlastnosti musí ale míti dítě každé, i tehdy, kdy rodiče nemohou, nedovedou
neb nechtějí úkoly právě naznačené plniti sami, nýbrž svěří jich provedení svým
zástupcům.
I tehdy je důležita autorita rodičů, poněvadž zdrojem autority jejich zástupců,
nejpodstatnější to podmínky dalšího působení, je autorita rodičů. Jestliže pak
autorita rodičů je nepatrna, neb spočívá na nesprávných základech, tu výchova
a vzdělání dítka přes nadlidskou námahu odborníků nejzkušenějších a nejgenial
nějších nedosáhne nikdy toho stupně, který při dostatečné autoritě rodičů by byl
dosažen zcela snadno.
Abychom nemusili přihlížeti k různému věku dítěte, mluvme o dětech prvého
až pátého školního roku. Co platí o kázni dětí tohoto věku, toho lze v podstatě
po příslušných změnách ve formě použíti také u dětí mladších i starších.
V jednání rodičů musí se jeviti klidná, vozumná a důstojná láska, která
spravedlivě a radostně uzná každou skutečnou zásluhu dítěte a je shovívavou
k nezaviněným jeho slabostem; která se přemáhá v mrzuté náladě, vyhýbá se
drsným slovům, napomene raději pohledem a to spíše vážným neb bolestným
než hněvným, a domluví teprve tehdy, když by pohled zcela jistě nestačil; ale
je vždy a všude odhodlána zakročití s veškerou přísností a rázností, kdyby pro
středky mírnější nepomáhaly.

Vědomí
viny
jedítěti
jižsamo
osobě
pocitem
nepříjemným
tedy
trestem

Dají-li rodiče pohledem neb posunkem na jevo, že o vině dítěte vědí, a z jejich
vážného klidu a mlčení je patrno, že buď přemýšlejí, jak mají ditě potrestati neb
čekají až na vhodnou dobu pro potrestání, tu působí tato nejistota velikosti i doby
trestu jakož i vážnost a bolest rodičů na duši dítěte dojmem tísnivým, který se
jeví v jeho oku a chování. Když rodiče dítě nenápadně pozorují až do okamžiku,
kdy se již dítě s touto náladou jaksi spřátelí, mohou zakašláním neb pošoupnu
tím židle neb jiným rušivým zvukem znovu obrátiti pozornost dítěte k své vážné
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tváři a tak je udržovati v stálém tísnivém očekávání věci budoucích, kteréž je
zároveň úrodnou půdou pro upřímnou lítost nad vykonaným činer, pro oprav
dové předsevzetí, že už to příště neudělá, i pro kající uznání viny a ochotné při
jetí trestu, který mu rodiče ve vhodné chvíli oznámí neb udělí.
Zvláště v této době očekávání trestu si dítě nejlépe zvykne pozorovati oko,
posunek, mlčení a chování rodičů. U takto vychovanéhodítěte stačí později pouhý
pohled, a to i zcela mírný, pro oko nezasvěceného zdánlivě i laskavý, poněvadž
dítě ví, že ten pohled skutečně něco vážného znamená, že za pohledem, ne
stačí-li, bude jistě následovati slovo neb skutek, a to třeba i za delší dobu;
třeba i za hodinu neb teprve večer neb druhého dne, neb na konci téhodne beze
všeho rozčilování, bez dlouhých řečí a výkladů, ale za to s tím přilehavější
důkladností.
Mimo to má dítě do té doby, než mu rodiče dovolí mluviti, čas, aby jim
mohlo vylíčiti celý průběh a všechny okolnosti svého provinění, aby je mohlo
prositi, aby mohlo dokázati kající mysl, aby vzorným chováním si zatím zaslou
žilo mírnější rozsudek. Rodiče zase mají čas, aby se z prvé zlosti neb z překva
pení vzpamatovali, aby se uklidnili, aby uvážili, zdali nelze pochybení dítka
nějak v jeho prospěch vysvětliti neb omluviti. Mohou si zatím lépe rozvážiti,
kterými slovy a jakým tónem by mu měli domluviti, jak by mu měli vylíčiti jeho
vinu, který vhodný trest neb jaké pokání by mu měli uložiti. Ano v této
době mohou časem na dítě pohlédnouti i soucitně, ale jen na krátko, aby
dítě vidělo, jak musí rodiče v sobě přemáhati lásku, aby bylo učiněno zadost
spravedlnosti a důležitým zájmům moudré výchovy, a jak přes všechnu něžnost
rodičů vítězí v nich vědomí, že provinění aneb náklonnost, ze které provinění
vyšlo, je tak nebezpečné, že jen přísný trest může dítě zachrániti od dalších
chyb a zlých jejich následků.
Po této době vnitřní připravy přijme dítě nezbytný trest pokorněji a s větší
odevzdaností, a nebude se ani mezi vykonáváním onoho trestu na své rodiče
hněvati, nýbrž spíše jich bude litovati, poněvadž vidí, jak je jim nemilo a bo
lestno přísně trestati dítě, které tak upřímně a obětavě milují, ale jak užívají vší
rozhodnosti své vůle, aby tento trest vykonali s náležitou přísností a opravdovostí.
Takto připravený trest nebude také rušití pouto lásky v rodině, nýbrž ještě
více je upevní, jestliže dítko po laskavé a vážné domluvě, která za nějakou
dobu po trestu následuje, chyby své se chrání, nikoli z otrockého a zbabělého
strachu před trestem, nýbrž z rozumného přesvědčení a z lásky k rodičům,
jesliže dokonce později i po delší době při vhodné příležitosti třeba i na tajný
pokyn jednoho z rodičů znova se táže: »Matinko (tatíčku), že se již nehněváte,
že jsem tehdy to a to provedl?«
Nic není tak dojemné, jako láska dítěte, které s upřímnou
lítostí a s moudrým
uznáním viny i nezbytnosti třeba i přísného trestu, líbá ruku, která je musila
trestati. Ovšem toto odprošování a jakési urovnání disharmonie, která trestem
vznikla, nesmí býti komandováno, nýbrž psychologicky tak dovedně připraveno,
aby mělo v srdci dítka ráz úplné dobrovolnosti a radostné jakési náhrady za
způsobený zármutek. Toho lze docíliti tím, že po trestu uplyne doba dosti
značná, aby mohla postačiti k uklidnění dítěte, jakož i k tomu, aby zatím svě
domitou prací, vzornou poslušností a kajícím chováním dokázalo, že je zase
wow
lásky svých rodičů hodno. Proto je tak důležito, aby přísnějších trestů se
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i doma užívalo co nejméně, a pokud možno, vždy teprv až za nějakou dobu po
provinění dítěte, které zatím může býti potrestáno způsobem mírnějším. Proto
musí také rodiče při vší laskavosti a při všem žertování s dítětem zachovati přece
jen jistou důstojnost, aby se nepřipravili o úctu dítěte, která by je chránila před
Pokračování.
poklesky hrubšími, vyžadujícími trestů přísnějších.

VUV VAC

FEUILLETON.

Ukázky žákovských vycházek
po Praze.
Napsal VÁCLAV HRUDKA.

(Pokračování.)

Milý příteli, chápeš, že chrám jest umě
leckým celkem i při své mnohotvárnosti, že
hlavní oltář s tabernáklem jest středem a
pointou vší umělecké výzdoby! Umělci, za
městnaní budováním chrámu, stavitel, malíři,
sochaři vedou všechny naše smysly k oltáři.
I zpěv chrámový patří blíže k oltáři, jak
comu je v klášterních chrámech. Hledáme
jednotnou koncepci, základní myšlenku to

hoto chrámu!
Tato umělecká soustředěnost chrámu a
jeho jednotná koncepce se musila vyjádřiti—
stropem, měla-li totiž býti vyjádřena. Dient
zenhofer netvořil, nepracoval úryvkovitě,
zlomkovitě; tíhl k harmonii, souladu a gra
dací v uměleckém vyjádření. Zasvěcení
oltářů i obrazy jejich našel hotové, proto
umělým rozčleněním stropu připravil místo
malíři, aby vyjádřil uměleckou jednotu
chrámu tímto cyklem. Augustiniáni zasvětili
svůj chrám sv. apoštolu Tomáši.
A Dientzenhofer vybral pro fresky nej
osvědčenějšího malíře pražského, Václava

Vavřince Reinera

vřenou bibli, kterou jiný kněz drží. Na tře
tím obraze jest nápis latinský, jehož překlad
zní: »Veliký otče, Augustine, dnes jsi za
sloužil spatřiti Syna Božího v těle, tobě svě
řuji církev svou.« Sv. Augustin kleče myje
Spasiteli nohy, a kněží za ním stojící drží
mísu a potřebné věci k omývání. Na čtvr
tém obraze sv. Augustin v hávu biskup
ském s mitrou jako ochránce a otec svých
řeholníků. V levici třímá vysoko kříž. —
»Me regit ille, mne řídí onen —« pravicí
podává řeholníkům svoji reguli. — »Wos

dirigel iila, vás bude říditi ona.« A andělé
sami zvedají jeho plášť a pokrývají jím
shromážděné zástupce řádů, augustiniánů,
johanitů, křižovníků, strážců Božího hrobu
i papeže a biskupa, a Duch svatý bdí nad
světcem. Krásná parafrase slov Pisma: »Ko
likráte chtěl jsem shromážditi jako slepice
kuřátka
«. Na pátém obraze světec,
anděly nesen, v pravici drže své srdce,
vroucí, hořící láskou k Bohu, stoupá do
slávy věčné.

Loď byla vymalována asi r. 1728, pre
sbytář a kopule r. 1730.
Mladý příteli, nerad slýcháš o stol. 18.,
že národnost česká byla utlačena a myslíš,
že to století v umění znamená falešný du
chaprázdný pathos neb rozmařilost, frivol

nost. Chceš jmenovati Fragonarda, Bou
(1689—1743). Reiner chera a legie jiných. Nevymlouvám ti ni

již tehda provedl malby u Křižovníků a u sv.
Jana na Hradčanech, takže skutečně u Augu
stiniánů pracovali nejlepší síly.
Na pěti klenbových polích hlavní lodi —
zasvěcené dříve snad sv. Augustinu — vy
obrazil v pěti gigantických pracích život za
kladatele řehole. Obsah počíná od varhan:
Sv. Augustin v mužném věku 33 let přijímá
svátost křtu z ruky sv. Ambrože, biskupa
milánského, klečí se Sepiatýma rukama
u křtitelnice. Na druhém poli klenbovém sv.
Augustin černě oděn — připomněl jsem ti,
že po smrti své matky nosil černé roucho —
na stupních ve chrámě řečnicky zápasí s ná
boženskými odpůrci, levicí odkazuje na ote

čeho, avšak jen vezmi silné kukátko a dobře
studuj tyto výtvary pražského rodáka Rei
nera. Tyto fresky jsou podivuhodně zacho
vány, nádherné v syté barvě. Postavy jsou
heroické, mužné, plné síly a životního zdra
vého ruchu jako u Brandla, pohyby jejich
přirozené a nenucené, vše bez affektace, bez
přehánění v barvě či komposici. Uvaž, jak
obtížně se pracuje fresko ve vlhké maltě,
jak těžko kresliti se zkratkami na křivých
plochách kleneb, jaké neobyčejné trpělivosti
a vytrvalosti zapotřebí k tomuto těžkému
dílu. Jen nejvytrvalejší a nejnadanější umělci
odvážili se na fresko. Pozoruj bedlivě
všechny detaily kresby i barev! A ten du
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ševní život osob! Viz na obraze mytí no
hou vlídný sladký pohled Kristův, ty jasné
oči, plné jasu a lásky, viz pokoru ve tvá
řích sv. Augustina. Detaily studuj, jak silou
duševního hnutí vlhnou zraky, rty se sta
hují a obličej vyjadřuje jen vroucnost a
něhu. Ale viz pohled sv. Augustina, kde
odpírá manichejským, a jak jiný jest, když
ochraňuje řehole a když stoupá k nebi!
Je umění Reinerovo veliké, životné, vý
razné, umění lví síly a dětské vroucnosti.
Při výzdobě presbytáře dbal malíř olídř

suverenní ovládání barev, vzrušující vervu
celého děje. Detaily prohlédneme při pro
hlídce galerie Rudolfinské.
Této malířské výzdobě sv. Tomáše snad
není v Praze rovno. Ze starší doby předčí
ji jenom výzdoba kaple sv. Václava u sv.
Víta, kde podivuhodnou shodou také k u
mělci domácímu se přidružil Nizozemec.

Tomáše. Do kopule, jejíž malba má býti
korunou vší malířské výzdoby kostela, vlo
žil nejdůležitější okamžik ze života sv. To
máše, kde Pán se zjevuje nevěřícímu svému
apoštolu a dovoluje, aby vložil prst do
otevřených ran. Síň dle zobrazení plna an
dělů a architektonické malované výplně.
Reiner musil děj obrazu umístiti hodně
nízko, na kraj kopule, aby jej v nízké báni
vůbec bylo viděti, a zkřivení kopule vyplnil
architekturou a poletujícími anděly.
Tři obrazy v klerbových polích pres
bytáře, užší nežli v lodi, líčí, jak sv. To
máš vyučuje pohany; dále jak jemu nevě
řícímu otvírají hrob Panny Marie, jež v jeho

náhrobní kámen šlechetné Heleny Martini

ního obrazu Rubensova se smríí sv.

©
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Projděme
kostelem.
Snadno
najd

body, z nichž pozorovati dlužno nástropní
malby, kopuli i obrazy v pendentivech, al
legoricky znázornující čtyři díly světa. Na
evangelní

straně před oltářní mřížkou zříš

cové, rozené Kostomlatské z Vřesovic. Po
všimni si zde jejího rodinného znaku Ko
stomlatských — Martinicové mají lekno —
a často ještě uzříš na předmětech hraběnkou
darovaných její rodný, vodorovně položený
srpek měsíce. Co chtěla míti z kostela sv.
Tomáše! Fundovala 6 stříbrných soch téměř
v životní velikosti a již čtyři byly prove
deny; ovšem až po létech r. 1720, když
kapitál dostatečně vzrostl. Dle nákresu ma

líře
Jiřího
Heintsche
ve
dřevě
prov
sochař Ondřej Ouiltainer.
Jeho dřevěné
modely jsou posud zachovány u oltářů sv.
Jana Nepomuckého a sv. Rodiny, postave

nepřítomnosti zemřela, a jak v úžasu zří
do prázdného hrobu, a na třetím obraze sv.
apoštol učí vytrvale, ač smrt mu hrozí od
pohanů. Oba cykly obrazů končí oltářními
malbami; na hořejší sv. Augustin s andě
ličkem na břehu mořském, a velký obraz
představuje smrt sv. Tomáše. Zde visí po
někud světlejší kopie; originály prohlédní
v Rudolfinské obrazárně, kam je konvent
ochotně zapůjčil.
Slavný čin v dějinách řádu českých

ných u zdi v severní boční lodi.
Když však řád opatřoval si prostředky
k přestavbě chrámu, papežské svolení při
pustilo tyto čtyři hotové veliké stříbrné so
chy roztaviti a zhotoviti 6 menších soch za
původně stanovených 6000 zl., a zbytek,
jenž úroky byl vzrostl od smrti testátorky,
věnovati na přestavbu. Tyto stříbrné menší
sochy sv. Augustina a Moniky, sv. Václava,
Lidmily, Vojtěcha a Víta, ozdobovaly hlavní
oltář až do státního krachu v r. 1811.

Augustiniánů!

V knize, jež snad jednou bude vydána
munificencí české šlechty: »Česká šlechta
a umění«, nádherná kapitola bude věno
vána činnosti hraběnky Heleny Barbory
Martinicové, rozené Kostomlatskéz Vřeso
vic. A tato šlechetná paní ani německy ne
uměla! — —
Když jsme kráčeli kostelem ku hlavnímu

V Čechách není umělců;

zuří třicetiletá válka, umění doby rudolfin
ské, dvorní a osobní, nemá tradic, a pro

vinciál Jan Svitavský z Buchova objed
nává r. 1637 obrazy od Petra Pavla Ru
bense z Antverp. Dila byla do Prahy do
vezena a umístěna 1639.
Promysli význam tohoto činu provinciala
Svitavského! V nejistých poměrech třiceti
leté války, kdy doprava byla ztížena váleč
nými příběhy, za značnou cenu 945 Zl.,
což na tehdejší poměry jest velká obět,
objednává od nejlepšího současníka výborné
dílo! A měl odvahu, ač viděl, jak v Praze
loupí přátelé i nepřátelé.

Obraz ukazuje charakteristiku Ruben
sovu: živé, pohnuté linie v kresbě, jeho

oltáři, pozoroval jsi, milý příteli, ono nád
herné, zářící, slavnostní zařízení kostela?
Augustiniáni neměli prostředků, aby chrám
ozdobili mramorovými oltáři, jako Jesuité
u sv. Mikuláše a Praemonstráti na Strahově.

A nelitujemetoho. Aspoň pražské truhlář
ství 18, století dostalo příležitost vrýti se
nesmazatelně do dějin českého umění. S úža
sem, ba vzrušení a opojeni stojíme před
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těmito výtvory uměleckého truhlářství. Po
zoruj jenom, pokud vede ruku řemeslnikovu
umělec, kde řemeslník stává se umělcem, a
kde umělec ovládá materiál jako řeme
slník I

Oltáře jsou podmíněny svým okolím;
vysoké a úzké, krásně vynikají ve vysokém
chrámě. Oltáře a zdi v severní lodi isou
širší a méně vkusné.
Můžeme rozeznávati zde dva typy ol
tářů. U typu staršího uplatňují se více

SMĚS.

Katecheta

— farář. Vracíme se ještě

k článku »Věs/míku« ze dne 25. února,
v němž dobrotivě a jenom z lásky ku pravdě
naše oprava byla uveřejněna. Zaslal ji p.

prof. E. Zák, katecheta smíchovský, který
podle »Věstníku« náleží patrně mezi ony
nevzdělané redaktory, kteří nevědí komu,
jak a kdy opravu tiskovou možno zaslati.
Spáchal věc v Ččasopiseckém písemnictví
ojedinělou.
Kdo rozumí terminologii autora článku
ve »Věstníku« ten ví, co v jeho ústech
zde užité slovo »katecheta« znamená. To je
tvor svým kněžským svěcením sice vyšší
nežli kostelník, ale zase nižší nežli kaplan,
protože »obor působnosti u katechety jest
mnohem užší něžli u kaplana.« (Věstník
z 25. února 1915. strana 1.) Ale vždy
stejně faráři podle »Věstníku« podřízený
jako tito dva.
P. chefredaktoru »Věstníku« tu veřejně
prohlašuji: Těším se z toho,že jsem plných
třicet let na tomto poli, pro církevní půso
bení jistě nejdůležitějším a nejzodpovědnějším,
poctivě pracoval. Nehledal jsem, nikdy v životě,

jak zřejmo,jenom »funkcí representačních«.
Stal jsem se podle judikatury »Věstníku«
na konec katechetou podřízeným faráři, který
již plná dvě léta stojí v čele největší osadě
v arcidiecési, a jehož pastorační činnost pů
sobí často opačnou silou magnetu. Za svých
30 let působnosti ve škole jistě jsem vešel
v užší duševní styky se svými žáky, nežli
pisatel článku »Věstníku«, který plných 20
let do školy nevstoupil a je toho názoru,
že jeho jménem učím. Kdyby on se svými
paragrafy a jich velešťastnou, vždy pří
padnou applikací, do školy přišel, rozhodně
by v ní za nynějších časů nepobyl ani 2
měsíce. —
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motivy architektonické. Příkladem budiž ol
tář sv. Jana Nepomuckého. Oltář jest ob
stoupen silnými sloupy, někdy točenými,
jež nesou silné řimsoví, a oltář vyvrcholí
zužujícím se štítem, jenž ozdoben bývá a
vyplněn menším obrazem nebo ozdobou
plastickou. U typu druhého převládají mo
tivy dekorativní a malebné, sloupy přechá
zejí v seříznuté orámování obrazů; celé
uspořádání jest pružnější a kravější.
(Pokračování.)

Titul katechety je mu nízký ; titul faráře
zase příliš chudý. Arciděkan to zní zcela
jinak. — Kdo plná 2 léta téměř ve stálých
sporech v osadě prožil, ten už má jistě
právo, aby dostal titul arciděkana. Autor
článku ve >Věstníku « dojista bude znáti faráře
který za rok po jmenování hledal a našel
dobromyslné lidi, kteří v obecním zastupi
telstvu hodlali učiniti návrh, aby kterási
předměstská fara na vyvolanou žádost obec
ního zastupitelstva od příslušného Ordinaria
byla povýšena na arciděkanství. Že z toho
již v počátku sešlo, protože sami laikové
byli v této záležitosti rozvážlivější, tiše ale
trpce dotyčný čekatel nesl. —
Ovšem, kdo má málo pravého, jemného,
pastoračního smyslu, tomu těžko vykládati,
kolik důvěrnosti, lásky a oddanosti spočívá
v tom, když osadníci řeknou ze srdce:

»Náš pan farář.«

Tímto titulem je vyjá

dřena všechna jich úcta a důvěra k svému
duchovnímu vůdci. V tomto pojmenování
chtí říci, že je to jich duchovní otec, rádce,
těšitel, lékař jich duší. Tento titul skví se
kouzlem nejčistší intimity. Jich láska ke
chrámu a k církvi roste nebo upadá s lá
skou k jich faráři. Jeho srdce jest prvním
jich chrámem, je-li to srdce pravého pastýře
duší. Proto je tento název duchovnímu

správci nejmilejší, poněvadž vystihuje
pravý a zdravý poměr mezi osadníky
a jich duchovním vůdcem.
S tohoto hlediska nedovedu ani z da
leka chápati, že někdo touží tolik po jiném,
»vyšším titulu.« »Arciděkan — konsistorní
rada,« to zní mu nepoměrně zvučněji a
sladčeji, nežli pouhý farář. Vždyť farářem
je třeba kněz kdesi v zapadlé Lhotě; ale
já, duchovní správce tak veliké osady ? — Jako
by pouta mezi farářem a jeho osadníky
v chudé, zapadlé osadě, a farářem a jeho
osadníky ve velikém městě měly býti utkány
z jiných, rozdílných citů. Jako by pouta
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mezi chudým, upřímným otcem a jeho dít
kami, a mezi domýšlivým, chlubným bo
háčem a jeho rodinou měla býti setkána
ze zcela různých citů! —
Ale kollega jeho se studií už je soudním
radou, a on má stále býti jenom pouhým
farářem ?—Jaké to hledání světských titulů !
Pan rada, ba i Excellence, pan ministr, je
přece pořád svým dítkám jenom ofcem ;
a to tím dražším, čím o ně pečlivějším, a
věru nechtěl by, aby dítky jeho mu říkali
jinak, nežli: »Otče«,
» Věstník« už podal několikrát řadu ná
vrhů, dle nichž by se měly v diecésích vy
znamenání a tituly udělovati. Sleduje be
dlivě jich rozdílení, tu schvaluje, tu zase
projevuje nelibost, podiv, tu zase je umlčuje.
A ordinariáty, jichž právem výhradním jest
udiíletipochvaly, nea ne pokyny »Věstníku «
se řídit! »Věstník« už si plete i adresy.
Píše dopis do Olomouce, a chce aby mu
rozuměli — jinde. Chválí Olomouc, aby
káral — jinde. A Olomouc za pokyny ne
děkuje, a jinde zase rozuměti nechtí. Ne
volaný rada pořád se nabízí; nedotazovaný

ustavičně odpovídá,

r.

LITERATURA.
Promluvy.

Cyklus III. Ave Maria.

Promluvy o Panně Marii. Sepsal P. Fran
tišek Žák, T. J. Cena 50 hal, Cyrillo-Me
thodějská knihtiskárna a nakladatelství V.
Kotrba v Praze, Co napsali jsme svého
času o prvních dvou cyklech >»Promluv«
p. Žákových, to plným právem platí io cyklu
tomto, jehož předmětem jest Neposkvrněné
Početí P. Marie, a sice v promluvě první
nadšenými slovy vylíčen význam, jaký má
>Obraz Neposkvrněného Početí P. Marie«,
jak podává ho ve svém Zjevení miláček
Páně sv. Jan: »I ukázalo se znamení ve
liké na nebi: Žena oděná sluncem a měsíc
pod nohama jějíma, na hlavě její koruna
dvanácti hvězd.« V promluvě druhé na zá
kladě slov: »Nepřátelství položím mezi te
bou a ženou« probráno »Neposkvrněné Po
četí P. Marie z Písma dokázané.« V pro
mluvě třetí: »Neposkvrněné Početí P. Marie
a podání«, konečně pak v promluvě po
slední: »Neposkvrněné Početí P. Marie odů
vodněno k rozumu«. Kazatelé uvítají tyto
vhodně rozdělené a důkladně propracované
řeči duchovní zajisté s radostí. Kéž by se
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jen také každý dle možnosti přičinil o jich
rozšíření a tak přispěl k brzkému jich po
kračování a ukončení. Doporučujeme co
nejvřeleji.
Jos. Fabian.
Listárna redakce. V nedávné své postní re
flexi, uveřejněné ve feuilletonu »ČCecha< ze dne
21. února, psali jsme o hladu lidu po slově Božím,
a přiznavše podle pravdy, že máme v Praze řadu
dobrých, ba výborných a hledaných kazatelů, do

dali
jsme
ktomu:
>Ale
občas
vyskyt
setaké

leckdy výjimka. Dáváse lidu pleva místo chleba...
Byl jsem nedávno posluchačem takového prázdného
kázání. Poslední den v roce, v roce tak výjimečně
vzrušeném, mimořádném, dějinně velikém. Kostel
nabitý do posledního místa, a kazatel tak mělký,
patrně nepřipravený, bez vnitřního procitění, bez
ohně, bez lásky k slovu Božímu. Byl jsem bo
lestně dojat. Tolik vděčné půdy a tak vlažný roz
sevač. Lidé přišli lační, a odcházeli hladoví, Jak
to bolíle —
Zavadili jsme hůlkou o křoví, a dostali jsme na
velké osmerce papíru následující říkání (snad pří
spěvek do našeho listu):

Ad informandum.
»Katecheta, který by v novinách obvinil faráře,
že na Sylvestra šel nepřipraven na kazatelnu, do
pouští se urážky tiskem spáchané, poněvač ho
obviňuje z nedbalosti přikonání úřední povinnosti.
Jest to dle $ 491, 492, 493 trest. zák. přečin
s přitěžujícími okolnostmi, poněvačjest a) obviněna
úřední osoba (farář) při konání své úřední povin
nosti (kázání); b) a poněvač urážku spáchal ka
techeta, který dle své služební přísahy jest vázán
zvláštní úctou ku svému faráři. Třeba byl kate
cheta papežským prelátem, zůstane úřadem kate
chetou, t. j. ve smyslu kan. práva přiděleným
knězem farářovým v jeho farnosti. Dle $ 491. neni
třeba jmenovati osobu uraženou výslovně, nýbrž
stačí uvésti »auf ihn passende Kennzeichen<, aby
alespoň 2 osoby poznati mohly, oč se jedná.
Urážka tiskem patří nyní — ve válce — nikcli
před porotu, nýbrž před 4členný senát. $ 493. vy
měřuje nejmenší trest na takovou urážku vězení
6 měsíců. Veřejný úředník takto odsouzený ztrácí
svůj úřad, poněvač, kdo odsouzen byl pro přečin,
ztrácí schopnost k veřejnému úřadu. Poněvač se
tu jedná o urážku úřední osoby — faráře — může

žalovati státní návladnictví samo, a nemusí ža

lovati farář. Optejte se na to advokáta, a ten Vám
každé slovo potvrdí.« — K tomu přiložena visitka :
Th. C. Jan Kř. Pauly, farář města Smíchova.
Autor tohoto právnického rozboru věci trestní
zajisté zná, sebe sama nejlépe. Chce-li jím tudíž
prohlásiti, že všecko to, co jsme nahoře o mělkém
a patrně nepřipraveném sylvestrovském kazateli

napsali, jsou »auÍ ihn passende Kennzeichen«,
tak že ho podle nich čtenáři snadno mohli poznati,
pak ovšem po prohlášení vyšlém z tab kompe
tentního místa, nechceme a nemůžeme o pravdě
toho pochybovat, a uznáváme se tak vinnými, že
Šest měsíců kriminálu, jichž perspektivu nám tu
tak láskyplně otevírá, zdá se nám na velikost
naší viny trestem až příliš malým, zvláště uváží-li
se ta velmi přitěžující okolnost, že to byl jen

pouhopouhý, podřízený

katecheta, jemuž jeho

vldp. farář tak podařeně naběhl.

Knihtuskárna drožstva Viast v Praze.

ČÍSLO 7.

V PŘAZE, dne 1. dubna 1915.
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poměr mezi farářem a katechetou. — Volné kapitoly z dějin církevního zpěvu. — Knihovny
pro neokomunikanty. — Feuilleton. — Směs.

Právní poměr mezi farářem a katechetou.
II.

»Věstník« ze slov instrukce českého episkopátu ze dne 26. července 1869
dedukuje, že »všichni katecheti na osadě vůbec, ať jsou to katecheti středoškolští
nebo škol obecných a měšťanských, jsou v prvé instanci podřízeni místnímu fa

| ráři..Toto
právo
faráře
těsně
anerozlučně
souvisí
sfarní
jurisdikcí,
apatří
ad essentiam úřadu farářského,« atd. (Věstník z 25. února t. r. str. 163.)
Kde autor onoho článku sebral svůj názor, že právo dohledu nad kate
chety náleží »ad essentiam« úřadu farářského, je nám hádankou. To je prosté

jeho fantasie!
Již kritik Panlyho: »Právního rádce pro duchovní správu v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku« v moravské »Hlídce« (ročník XXI. str. 120) napsal: »Jura
mere parochialia nejsou zde přesně vypočtena; lépe jsou v učebnicích práva

— církevního.
Také
iura
non
mere
parochialia
měla
sepřesněji
vytknouti,
když
už zde o nich řeč jest.« —Ale »Věstník“ ani od té doby, za plných 10 let, ničemu
se nepřiučil a v ničem nepolepšil. A věříme, že i přes autoritativní poučení or
dinariátu, jež jsme v minulém čísle citovali, bude stále tvrditi a své čtenáře

udržovati v omylu, že právo inspekce na školy patří »ad essentiam« úřadu fa
rářova.
Povinnost učiti školní mládež ovšem podle »Věstníku« »ad essentiam«<to

hoto úřadu již nenáleží!
»>Věstník«stále mluví o tom, že jurisdikce katechetova je delegata. Nepraví
však, kdo mu ji dává; kdo jej deleguje. Pravili jsme, a nikdo, kdo se aspoň
v základních zákonech církevního práva vyzná, o tom nepochybuje, že biskup,
a nikoli farář.— Týž kritik Paulyho »Právního rádce« dále připominá (Hlídka, roč.
XXLstr. 186): >»0O
jurisdikci kaplanů nelze jiného obecného pravidla stanoviti,
nežli že je taková, jakou biskup kap'anovi udělil; v různých diecesích může býti
různá.« A je věru podivno, že »Věstník« proti tomu dosud se neohražuje, že
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biskup sáhá do pravomoci farářovy, když přece farář dle jeho názoru je pape
žem na své osadě, a patrně farář uděluje jurisdikci katechetovi i kaplanovi.

Autor článku o právním poměru faráře ke katechetovi, nepochybně zatížený
vášní panovačnosti, měl ještě zesvých názorů vyvoditi tyto, v duchu jeho práv
nických zásad zajisté zcela logické dedukce: »Jelikož katecheta vyučuje mládež
jediné jménem farářovým a pod jeho dozorem, vyplývá z toho nad slunce jas
něji, že faráři náleží též právo prozkoumati způsobilost člověka, který chce jeho
farní mládež vyučovati. Nemůze přece býti faráři Ihostejno, jaká jest to síla, jež
ve škole jménem farářovým působí. A z toho nutně vyplývá, aby katecheti
zkoušky způsobilosti k vyučování náboženství skládali před farářem, a ovšem
jemu též předepsané taxy zapravili.
Rovně je jisto, že farář není povinen trpěti ve Škole katechetu, jenž přání
a vkusu jeho nevyhovuje, a že ho tudíž může z vlastní moci, která jest ordi
naria, prostě úřadu zbaviti a sesaditi, jak ostatně již vyplývá z vládou potvrze
ného čeledního řádu 8 12. odst. 5. Neboť farář je pán farnosti, kdežto katecheta
jest pouze jeho služebník, a platí tudíž o jejich poměru i ustanovení řádu slu
žebního čili, jak svrchu bylo řečeno, čeledního. Ex titulo justitiae mohl by ho
ovšem propustiti okamžitě; ex charitate et congruengtia dopřeje mu však čtrnácti
denní výpovědi.« Snad k těmto »právním« názorům také jednou »Věstník«
dospěje. — —

Tak by zněla jeho dedukce »dolů«, když dedukuje »nahoru«: »Dokud
tarář je farářem, nesmí toto pravo (t. j. dozoru a bezprostřední vrchnosti) mu
býti odňato a na jiného kněze přeneseno, poněvadž by to znamenalo porušení
podstaty farní jurisdikce. Tvrditi tedy, že tato práva farní byla farářům biskupem
vzata, a na biskupské komisaře, resp. biskupské školdozorce přenesena, je ve
smyslu kanonického práva ven a ven nepřípustné a nemožné, poněvadž podstata
jurisdikce farní, která jest stanovena sněmy oekumen., nemůže býti rušena bi
skupem.« Tak »Věstník« ve svém památném čísle z 25. února 1915.
Všichni biskupové, kteří ustanovují zvláštní školdozorce na školách obec
a měšť., a své ordinariatní komisaře na školách středních, dopouštějí se dle
tvrzení »Věstníku« bezpráví. Béřou některým farářům práva, jež náležejí »ad
esseniiam« tarářského úřadu! Schází jen, aby autor článku ve »Věstníku«
poslal jim také nějaké: >Ad informandum« a pohrozil žalobou, jako často rád
činí. —

Kdyby vážně a systematicky církevní zákonodárství studoval, přečetl by
aspoň též »Acia ef decrela concilii provinciae pragensis z r. 1860, kde na konci
článku: »De vicariis foraneis« výslovně se praví:
»Ouum officia Vicariis foraneis concredita non ex proprio muneris
jure, sed ex mandato pendeant, prout etiam jura eorum et praerogativae
ex potestate nonnisi delegata repetuntur: Ordinariis liberum eril, ad ex
pendendos casus singulos vel alios sacCerdotesdelegare, vel generalis man
dati hoc decrelo expressi tenorem el ambilum; prout in Domino oppor
funum Vvidebiluy,immutare.«

(Str. 218 a 219.)
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Platí-li to o biskupských vikářích, platí tak i o farářích, Ale to vše, jak vi
děti, je »Věstníku« španělskou vesnicí. Jeho kanonista, posedlý megalomaníií,
všechno usurpuje — pro sebe.
*

Přímo směšným je tvrzení »Věstníku«, že i katechetli středoškolští jsou
»V první instanci podřízeni místnímu faráři«.
Jejich představeným je vždy k tomu Ordinariem jmenovaný biskupský ko
missař. Je-li jím jmenován místní farář, pak ovšem je tento první instancí kate
chety středoškolského. Ale vždy musí jím býti zvlášlé jmenován. Ovšem »Věst
ník« vám zase prohlásí, že i toto právo náleží »ad essentiam« farářovy pravo
moci. Stále opakující se falešný názor velkého kanonisty!
Zatím však je pravdou, že biskupové inspektorem vyučování náboženství
na středních Školách jmenují pravidelně zvláštního ordinariatního komissaře.
Není-li jím místní farář, nemá s dozorem na středních školách pranic co
činiti.
Je to též zcela jasno z povahy tohoto úřadu. Neboť žádá-li se na knězi,

který má vychovávati středoškolskou mládež, aby přísnými zkouškami prokáf|
k tomu zvláštní odbornou způsobilost, nebylo by o dozor na školách středních
vhodně postaráno, kdyby biskup zůstavil místnímu faráři, který nejčastěji potřeb
ného odborného vzdělání nemá, aby středoškolského katechetu visitoval a jemu
»příslušné pokyny dával«. Neboť nemohl zajisté tohoto vzděání nabýti ani
praxí farář, vyhýbal-li se i té uzákoněné povinnosti vyučovati aspoň ve třech
třídách školy obecné.
Žádní dpp. faráři, pokud víme, nejsou- biskupem výslovně školdozorci
jmenováni, také si práva školdozorců na školách národních nebo právo ordina.
riatních Kkomissařůna školách středních neosobují. Ponechávají je zcela v duchu
kanonického práva těm, jež biskup touto funkcí pověřil, vikářům a ordinar. ko
missařům. Oni také zcela dobře vědí, že není učitele, který by měl nad sebou
tolik inspektorů, jako právě katecheta, podřízen jsa dozoru všech školních orgánů
laických i duchovních. — Jenom jediný farář, známý autoru svrchu řečeného
článku ve »Věstníku«, trpí stále záchvaty inspektorátu a všech Školách ve své
osadě.
Tuto touhu projevil ne dlouho po svém nastoupení na úřad tarářský aspoň
tím, že dotěrně se ucházel o místo církevního zástupce v c. k. okresní školní
radě, nestydě se žádati, aby zasloužilý vikář, muž velmi zkušený, rozšafný a
konciliantní, byl místa toho zbaven, a on, který po 20 let vyučování ve škole
se vyhýbal, na jeho místo byl ustanoven. Jak viděti, projevila se touha jeho po
škole způsobem velmi charakteristickým.
*

*

Vrcholu naivnosti však kanonista »Věstníku« dostoupil, když i ze státního
zákonu z 25. května 1868 ř. z. čl. 84 o poměru školy k církví chce vyvoditi

docela i státem zaručené právo jfarářovo k dohledu vyučování náboženství ve
školách obecných a středních.
Tento zákon zůstavil každé církvi nebo společnosti náboženské, aby opa
třovala a řídila vyučování a cvičení v náboženství svých vyznavačů a k obojímu
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měla dohled. »Věstník«tu provedl zase kus svého prestidigitaterství. Dedukuje takto:
Poněvadž církev nebo společnost náboženská je farář, náleží dozor na nábo
ženství ve školách státem zřízených faráři. »Proto právo faráře k místnímu
Školství a k místním katechetům jest založeno nejen v právu církevním, nýbrž
i v právu stálním«, libuje si autor řečeného skvělého pojednání.
Jak jednoduše dospěl ke svým závěrům! Druhý Gagliostro v provádění ob
divuhodných evolucí s paragrafy zákonů církevních i světských.
*

Odvislost katechetovu na místním faráři vyvozuje »Věstník« též ze slov pří
sahy, kterou katecheta, nastupuje svůj úřad, skládá do rukou svého Ordinaria
nebo jeho zástupce.
Nejprve několik slov k tomu, co bylo asi motivem diecesního Ordinaria, že
tuto přísahu kněžím, nastupujícím úřad katechetský uložil.
Kanonistovi »Věstníka« jistě bude známo, že tato přísaha je data novějšího,
nejsouc zavedena déle než asi 10 let. (Ordinariatní list arcid. praž. uvádí její
znění teprve roku 1906 str. 45.) Starší katecheti této přísahy vůbec neskládali.
A jestli biskupové ji zavedli, právě tak jako zvláštní odborné katechetské zkoušky
a jako faráři, nastupujíce svůj úřad vždycky do rukou svého Ordinaria přisáhali
a přísahají, učinili tak zajisté proto, že jednak úřad katechety považovali za
obzvlášť důležitý a zodpovědný, a spolu aby ukázali, že tento úřad má ráz sta
bilisace, ustálenosti, analogicky jako úřad faráře.
Příčinou ustanovení přísahy jistě nebyly snad nějaké neblahé, bolestné zku
šenosti, že katecheti s místními faráři "ili v nelásce a nesvornosti, že Si snad
osobovali práva, která jen farářům náležejí, nebo že chtěli se vymykati jich do
zoru, jak by nějaký vykladač zákonů v duchu >»Věstníka«z formule přísežní
katechetů mohl se pokoušet dokazovati. — V ní se praví, že katecheta je po
vinen faráři úctou, jakou mu jiště každý kněz v osadě vzhledem k jeho úřadu
projevuje, že má s farářem i s jinými spolubratřími v lásce a svornosti praco
vati (tedy s ním učiti), že katecheta koná, co by měl ve škole vlastně konati
farář, že ničeho bez jeho vědomí proti jeho vůli »>incultu divino« nebude mě
niti, a že uznává jeho právo k dozoru nad náboženským vyučováním. Ovšem
předpokládá tu přísežní formule, že tento dozor nebyl Ordinariem s faráře pře
nesen na jiného kněze.*)
Tomu právě routinovaný interpret církevních kánonů ve »Věstníku« nechce
rozuměti, že by vůbec tento dozor na jiného kněze mimo faráře přenesen býti
mohl. Je to patrně nad jeho schopnosti appercepční, když nemůže pochopiti, že
práva dozoru tohoto může biskup, uzná-li toho potřebu, zdaviti faráře i vikáře
a přenéstí je na zvláštního školdozorce.
Katecheti dojista se svým farářem v lásce a svornosti jako jeho spoluděl
níci na roli Kristově pracovati chtějí. Vždyť nic tak neulehčuje jim jich těžkou,
namáhavou práci, jako láska a bratrská upřímnost, a podpora jich staršího spo
lukněze. Také všudy, kde oba svých povinností a vzájemného poměru cele jsou
*) Dost podivno, že kanonista »Věstníku« z této formule přísežní také nedokazuje, že
ustanovenému kKatechetovi náleží tuto přísahu skládati před farářem, a nikoli před
Ordinariem nebo jeho zástupcem.
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si vědomi, přátelský poměr mezi farářem a katechetou trvá. Kde však ho není,
protože lidská slabost ideální pásky duchovního bratrství porušila (ale tyto pří
pady, bohudík, jsou ojedinělé), není vždy vinou katechetovou.
Nemáme po ruce znění přísahy tarářovy, abychom mohli z ní povinnosti
farářovy vůči jeho spolubratřím vypočísti. Také zde na tom nám nezáleží. Ale
jistě v ní není ni jediným slovem prohlášeno »právo«, že farář může a má se
ke katechetům pánovitě chovati, jejich úřad podceňovati, jim na uctivý pozdrav
jenom ledabyle děkovati, jich na sobě odvislost každé chvíle jim připomínati, je
z chrámu, kdy se mu zlíbí a jakmile v jeho nemilost upadli, vykazovati ; zkrátka
jim jakýmkoli způsobem jich práci ztěžovati a ztrpčovati.
Tolik k některým vývodům »Věstníku«. Jak viděti, nevane z nich velký
duch Kristova evangelia a církevních kanonů, ale malá, hrabivá a domýšlivá
duše nějakého pokoutního advokáta.

VEEZE

Volné kapitoly z dějin církevního zpěvu.
(Středoškolské exhorty pro třídy vyšší.)
Dr. DOBROSLAV OREL.

VI.

České rorátní zpěvy.
(Části chorální.)
Na rozhraní 15. a 16. věku žil v královském věnném městě Hradci Králové
zámožný soukeník, utrakvista Jan Franus, klerý svým nákladem dal r. 1505 na
pergamenu velmi krásně napsati kancionál o 367 listech velikého formátu. Jeho
zbožnost dosvědčuje i to, že dal v kostele sv. Ducha postaviti oltář, kterýž
posvětil biskup de Villanova.
Franusův kancionál jasně dokazuje, že ještě na počátku 16. věku utrakvisté
zpívali Zatinský chorál církve katolické a jej protkávali mensurovanými písněm
o více slokách. Mezi jednotlivé věty chorální totiž se vkládaly metrické písně rý
mované se zvláštní, od chorálu odlišou melodií, t. zv. canciones. Chorální melodie
byly mimo to řropovány dle starobylého zvyku naší církve; na př. mezi slova
Kyrie eleison se podložil melodii chorální prosatcký text, který blíže vysvětloval tu
neb onu dobu církevního roku.
Těmito prosaickými tropy a metrickými písněmi nabyly liturgické mešní
zpěvy přílišné délky a protahovaly i samu mešní liturgii. Vplétání kantilen do
choralních melodií bylo tehdy v Čechách všeobecné, jak svědčí i velmi cenné
sborníky musea Sedlčanského a kancionál Chrudimský z r. 1530., který napsal
Jan Táborský.
První polovina 16. století pokračuje ve zvycích století XV. a zpívá inter
polovaný latinský chorál nejen v době adventní, nýbrž po celý církevní rok.
Kantileny mensurální jsou v 16. věku skoro tytéž, jako ve stol. XV., a opa
kují se při různých officiích mešních.
O liturgickém postavení těchto písniček se dosud nevědělo. Rejstřík Franu
sova kancionálu luští tuto záhadu, neboť vypisuje, které písně mariánské do toho
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neb onoho Kyrie a Gloria jest vložiti. Hlavně podává návod, jak si tu počínati
o jednotlivých dnech doby adventní.
V první polovině stol. XVI. jsou tedy ještě roráty latinské.
Roráty s tropy a kantilenami latinskými zpívají při bohoslužbě družiny lite
ráíské, tedy lid, nikoliv kněží, jako za dob Karla IV., kdy znělo officium Rorate
bez kantilen.
V druhé polovině stol. XVI. nastává obrat. Tu mužeme teprve mluviti
o českých trorálních zpěvech, jak je nyní známe. Dnes promluvíme 0 hudebním
a literávním vývoji chorálních částí rordt českých.
V chorálu římském s textem latinským se vyskytují často skupiny o více
notách, jež jest zpívati na jednu slabiku. Skupiny ty zovou se seumy a jsou-li
velmi dlouhé, známy jsou pode jménem jubily, jubilace nebo melismy. K melo
diím graduálu po epištole přidává se alleluia, jehož konečná celá řada tónů
zpívá se na poslední hlásku >a<. Pěvcům jakoby nestačila melodie pro vzletné
Alleluia. Ve zpěvu pokračují, ač již text liturgický jest u konce. Nemajíce dalšího
textu, prozpěvují radostně dále na poslední slabiku slova »alleluia«, čili přidávají
iubilaci na hlásku >a«.
A co se stalo s těmito neumamia jubilacemi v rorátech XVI. věku? Tonové
skupiny byly rozloženy na své tonové prvky, ze zpěvu melismatického stal se
zpěv syllabický. Text latinský byl volně přeložen do češtiny, nebo zbásněn text
zcela nový a feďnotlivé slabiky textové podloženy byly fednotlivým notám. Na
každou slabiku tak připadlo pravidelně jenom po jednom tónu. Tím zpěv chorální
zbaven byl sice svých okras melismatických, ale stal se lidovějším a snažším.
Mohl se ho účastnit i celý kostel, neboť z pole umělého, koloraturního zpěvu,
přešel na pole řečnickéhorecitativu, v němž délka zpívaného tónu se řídila délkou
podložené slabiky, pokud se jednalo © chorální a ne o mensurované melodie.
Ve zpěv syllabický přeměněny byly chorální melodie všech introitů, kyriamin,
gradualií apros;[prosa jest původně zkratka palaeografická a značí tolik jako: pro
seguentia, pro s — a). Původní melodie pro Patrem byla celkem již syllabický
recitativ; stačilo pouze text přeložiti do češtiny a podložiti jednotlivé slabiky
jednotlivým notám.
Z toho všeho jest patrno, že česká parafrase rorát obsahuje větší počet
slabik, než úsečný, krátký a jadrný text liturgický. Na rorátech může literární
historik nejlépe stopovati vývoj českých tropů a určiti jejich poměr k tropům
latinským.
Jako v latinských rorátech stol. XV. (s tropy a kantilenami), tak i v českých
jest pro každý den v témdní předepsán zvláštní pořad zpěvů o různých textech.
Obsahují tedy české roráty XVI. věku sedm různých officiá; jedno pro neděli,
druhé pro pondělí atd. V každém officiu střídá se chorál s mensurálními písněmi.
Postup chorálních částí jest týž jako v rorátech latinských a jako asi při naší
mši sv. zpívané, když správně přednáší pěvecký sbor za sebou jednotlivé částky,
introitem počínaje.
Ve většině rukopisův českých rorát, z poslední čtvrtky 16.stol. datovaných,
schází však Sanctus, Benedictus, Agnus a Communio. Dle těchto rukopisův
i nynější tisky obsahují pouze Introif, Kyrie, Graduale s alleluia, Prosu a Patrem
na jednotlivé dni téhodne adventního. Některé rukopisy, jako na př. Rorátník
královéhradecký z r. 1584 obsahuje pro jednotlivé dny kromě uvedených částek
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ještě Sanctus a Benedictus, ovšem vše s českým textem. Patrem se zpívalo o ne
děli dvojhlasně.
Jsou tedy ve většině rorátních knih vepsána officia neúplně.
Tuto neúplnost mešních tormulářů rorát pro jednotlivé dny v témdni bylo
však možno odstraniti použitím knih jiných. Chybějící části, t.j. Sanctus, Bene
dictus, Agnus a Communio mohly býti snadno doplněny z jiných sborníků, které
vedle rorátních knih bývaly majetkem literátských kůrů.
Latinské kodexy chorálních zpěvů stol. XV. měly již svůj ustálený pořad
liturgických zpěvů. Na počátku byly napsány různé introity, za nimi následovaly
melodie pro jednotlivá Kyrie, pak byla řada nápěvů pro Gloria, po té výběr různých
Patrem, Sanctus a Benedictus. Za sbírkou těchto přesně liturgických zpěvů byly
napsány velmi četné latinské písničky, většinou s texty mariánskými. Ke konci
těchto sborníků, na př. v kodexu Sedlčanském objevují se latinské zpěvy více
hlasé. —

Do liturgických chorálních zpěvů vkládaly se totiž mensurované písničky
s rýmovaným textem. Při vplétání jejich do chorálu bylo nutno neustále listy
kancionálu převraceti, což bylo dosti nepohodlné.
Tomuto zlu odpomohli písaři českých kancionálů stol. XVI., že případné
písně ihned vetkali do chorálních melodií, čili provedli interpolaci introitů, gra
dualií s alleluia a sekvencí sami, neponechávajíce zpěvákům volnou volbu úpravy.
Různými úpravami povstávaly samostatné sborníky rorátních zpěvů až po Patrem.
Další zpěvy chorální, od Sanctus počínajíc, nebyly protkávány písničkami a mohly
se prostě zpívati z knih druhých. Nebylo jich třeba tedy vepisovati znovu do
rorátníků. Proto jich obyčejně neobsahují; redakce rorátních zpěv jen výjimečně
jsou notovány ještě Sanctus s Benedictus. Agnus vůbec schází v rorátech, pro
tože schází i v latinských mších sborníků kališných.
Ke konci stol. XVI. přestávala se konati vlivem protestantismu u oltáře
Pak ovšem stačil zpěv rorát jen po Credo, poněvadž zmizel lifurgický význam
jednotlivých jejich částí. Tak ze sedmi rorátních introitů jsou vytištěny v kan
cionále Jednoty Bratrské z r. 1594 pouze Čtyři a mají se zpívati před kázáním

ranním.
Starší náhled pravil, že mešní části rorátní od introitu až do Patrem (Kreda)
z českým textem zpívali při t. z. mši katechumenův čeští literáti. Od Sanctus
prý pěli t. z. figurální literáti*) latinské, vícehlasé zpěvy při t. z. mši věřících.
Tento názor není ničím doložen a padá jeho oprávněnost již tím, že některé
rorátní knihy obsahují i Sanctus i Benedictus s textem českým. Patrem pro
neděli jest ve většině kodexův dvojhlasé; pak byfigurální literáti měli povinnost
zpívati toto Credo a nikoli čeští literáti, kteří pěstovali zpěv jednohlasý.
Též uvážiti dlužno, že se nejedná o katolickou bohoslužbu, nýbrž o kališ
nickou, která se lišila v mnohých bodech od katolické. A sborníky utrakvist'cké
jež obsahují vícehlasé, polyfonní zpěvy mešní, postrádají právě tak Agnus
a Communio, jako české rorátníky. V utrakvistických sbornících zpěvů vícehlasých
schazí Agnus i u takových mešních skladeb, které utrakvisté přejali od katolických
*) Literátské družiny dělily se na dva sbory, z nichž první zpíval jednohlasé písně
české, a druhý pěstoval umělý, sborový zpěv, většinou latinský.
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mistrů 16. stol., na př. od skladatelů nizozemských, italských a německých,
a při nichž Agnus původně bylo prokomponováno. Neúplnost jednohlasých officií
rorátních jest analogickou s neúplnosti offtcií vícehlasých.
Není tedy možno, aby figurální literáti přejali při mši sv. věřících úkol po
českých literátech, zpívajících jen při mši katechumenův, protože kodexy i pro
ně jsou právě tak neúplny jako rorátní knihy pro Zileráty české.
Kostrou českých rorátních zpěvů stol. XVI. jsou starobylé, katolické cho
rální melodie, jímž byl podložen text český. Melismatický chorál byl upraven na
chorál syllabický. Obsahují introit, kyrie, graduale, alleluia, prosu a Patrem, Gloria
schází, poněvadž advent jest dobou kající. V některých rorátních zpěvech jsou
vepsána pro jednotlivá officia ještě Sanctus a Benedictus, avšak bez kantilen.
Do chorálních melodií introitů, kyrie, gradualií a sekvencí vpleteny jsou české písně
taktované, původu mladšího. Před introitem se zpívaly četné antifony. Redakce
čili úprava rorát není ve všech rukopisech touž; podléhala zajisté vkusu a do
brému zdání jejich redaktora.
Ze všeho jest patrno, že t. zv. české rordiní zpěvy nemají nic společného
s dobou Karlovou. Úhkorályjsou mnohem starší a vložené mensurální kantileny
mnohem mladší než věk Karla IV. a Arnošta z Pardubic.

UVU

Knihovny pro neokomunikanty.
Roku 1912. v malém alpském městečku v jižním Bavorsku, v Garmisch
založeno bylo při knihovně tamního tiskového spolku zvláštní oddělení: knihovna
pro neokomunikanly.
Dne 5. ledna t. r. oznámil ve škole katecheta Vojtěch Mayer třiceti dívkám,
připravujícím se K prvnímu sv. přijímání, že mohou dnes po školním vyučování,
po třetí hodině, v půjčovně knih katolického tiskového spolku vypůjčiti si zdarma
knihy, které právě pro ně jako neokomunikantky se hodí. Každý týden budou si
moci vypůjčiti jednu knihu. Dívky znaly posud jedinou takovou knihu, a to
„100 příběhů pro neokomunikanty“, z které od počátku adventu při ručních
pracích předčítaly. Ale kniha ta se jim velice líbila, a proto po třetí hodině ani
jediná dívka nechyběla v místnostech knihovny tiskového spolku. Tam již při
praveno bylo 70 knih, nově vázaných, které jakoby se usmívaly a k sobě zvaly
malé čtenářky.
Knihy ty byly rozděleny ve tři části: 20 byly povídky a vypravování pro
neokomunikanty ; 20 poučných, zvláště několik o sv. Aloisu, a třetí oddělení
o 30 knihách tvořily ročníky časopisů pro neokomunikanty.
Dne 5. ledna byly knihy prvně půjčovány, a již počátkem února se uká
zalo, že 30 malých čtenářek přečetlo přes 100 knih. I hoši byli pozváni a z 33
neokomunikantů jen 6 si nepřišlo knih vypůjčiti. Každou středu pak půjčovány
knihy, a do soboty před Bílou nedělí bylo rozpůjčeno 275 knih (263 dívkám,
112 hochům) k veliké radosti šťastného zakladatele a horlivého knihovníka. Děti
však si knihy ne snad jen vypůjčovaly, ale také pilně četly, jak se o tom
knihovník přesvědčil při vyučování a přípravě k sv. přijímání. Knihy mnohou
práci mu usnadnily, mnoho užítku a radosti přineslo čtení.
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Po prvním sv. přijímání — na Bílou neděli — nepřestalo se však s půjčo
váním, knihy čteny byly dále, a ukázalo se, že není lepšího prostředku k zave
dení a podporování častějšího sv. přijímání dílek, než pravidelné půjčování
těchto knih. A že horlivost neochabovala dokazuje to, že do konce roku bylo
skoro 800 vypůjček knih; přicházelyť i dítky z vyšších tříd pro knihu, jež k hor
livosti v přijímání sv, svátosti je povzbudila.
Šťastnou zajisté byla myšlenka dp. Mayera založiti takovou půjčovnu Knih,
a znamenitý její úspěch a dobré ovoce, jež přinášela, byly přičinou, že záhy
za příkladem v Garmisch zřizovány podobné půjčovny i jinde v Bavorsku a
v hlavním městě, v Mnichově, již roku 1914. bylo jich pět.
A tak v listopadovém sešitě, v listu Mnichovského katechetského spolku
„Kalechetische Blálter“, podává V. Mayer,nyní kaplan v Mnichově, zprávu o třech
knihovnách tiskového spolku a o vypůjčování knih z oddělení pro neoko
munikanty.
Knihovna u sv. Bonifáce roku 1913 skoro 5.000 knih půjčila 500 dětí,
v roce 1914 skorem 7.300 knih mezi 650 neokomunikantů.
Knihovnu v části města Neu-Hausen navštivilo roku 1913 604 (296 hochů
a 308 děvčat), a roku 1914, 563 (260 hochů a 302 dívky) dětí, připravujících
se k prvnímu sv. přijímání. Těmto bylo r. 1913 půjčeno 3005 (hochům 1518
děvčatům 1487) a roku 1914 již 3750 (1632 hochům a 2118 děvčatům) knih
z oddělení pro neokomunikanty.
Také katolická lidová knihovna v Haid-Hausen vykazuje roku 1914 mezi
čtenáři 225 dětí (9 hochů a 132 dívek), horlivých vypůjčovatelů z oddělení pro
neokomunikanty, neboť vypůjčili si celkem 1018 hnih (hoši 409, dívky 609).
Uvedená čísla jasně ukazují jaké oblibě se těšily knihy z knihoven půjčo
vané, a dávají tušiti dalekosáhlé, blahodárné výsledky, jež taková knihovna při
náší. Jsou ovšem ti čtenáři už poněkud rozumnější a dospělejší než u nás. Ve
všech bavorských diecesích totiž jdou prvně k sv. přijímání děti v pátem školním
roce.*) (K sv. zpovědi po prvé ve třetím školním roce v diecesích: Wůrzburg,
Řezno, Eichstátt, Špýr; ve čtvrtém škol. roce v diec.: Pasov, Mnichov, Augsburg,
Bamberg. Tedy několikráte k sv. zpovědi a pak teprve k sv. přijímání. Dle
osnov bavorských z r. 1912.).
V uvedeném článku uveřejněn i seznam knih pro neokomunikanty, jež
knihovna v Mnichově v Neu-Hausen půjčuje. Knihy rozděleny jsou ve čtyři od
dělení. V oddělení I. a II. jsou knihy přesně k I. sv. přijímání se vztahující,
v části Ill. knihy všeobecně náboženského obsahu, ve IV. časopisy.
Část první obsahuje povídky a vypravování k prvnímu sv. přijímání. Vyšly
většinou po roce 1909 a napočetli jsme jich 32. Nejstarší a nejoblíbenější knihou
jest již zmíněných: »100 příběhů poučných pro neokomunikanty« od Dra. Ant.
Jos. Kellera (vyšlo 1909.).
V části druhé jest 24 knih poučných, mezi nimi i někohk knih modli
tebních, zvlášť pro neokomunikanty sepsaných a upravených. — V oddělení
třetím jest 18 knih náboženského obsahu vůbec, ale pro děti případných (život
P. Marie, legendy svatých, sv. Stanislav Kostka, sv. Alois a pod.).
*) Biskupové bavorští určili pátý školní rok, jedenáctý rok stáří, za rok společ
ného prvního sv. přijímání ditek.
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Část IV. uvádí čtyři časopisy pro neokomunikanty, jež v knihovně jsou
všemi ročníky zastoupeny.
Mají Němci, pokud nám známo, pět časopisů pro neokomunikanty, jichž
cena za ročník je kolem 50 pfeniků. Nejstarším časopisem, který letos již po
dvacáté páté vychází, je Důsseldorfský; »Das Kommunion-Glócklein.« Již po
šestnáct let vychází v Kempenn: »Mein schónster Tag.« Také v Essenu počal
1914 vycházeti: »Dein schónster Tag naht, a téhož roku v Hildesheimu: «Das
fromme und fróhliche Kind«. Také v Aschaftenburgu vychází malý časopis: »Das
gute Kommunion Kind.«
Zajímavým zjevem též jest, že mají neokomunikanti v Německu i svůj
vlastní kalendář. — Rok milosti, jejž vydává Helena Pagés, a který letos již po
páté vyšel v Essenu. Ten svým rozmanitým obsahem jest pro děti hojnou stud
nicí jak zábavy tak i poučení.
Ve svrchu zmíněném seznamu nejsou ovšem uvedeny všechny vyš!é a ho
dící se pro děti knihy; jsou tam jen ty, které jsou v půjčovně v New-Hausenu
v Mnichově. Jest ještě více jiných v ostatních knihovnách; vždyt v Německu
knihy tohoto obsahu stále nové vycházejí, kterými knihovny ty se doplňují.
Taková knihovna jest zajisté velmi cennou a prospěšnou pomůckou pro
duchovní správu a pro katechety jak ku přípravě dítek ku prvnímu sv. přijímání,
tak i k častějšímu sv. přijímání. —
Spolek katechetů v litoměřické diecesi v Čechách, na schůzi své sekce
v Liberci, dne 27. ledna t. r., stanovil,že na příští schůzi spolkové má býti jed
náno o spisech, pro děti kommunikanty určených. Snad na schůzi té pak jed
náno bude i o půjčovnách takových knih v Bavorsku, a snad i o založení ta
kových knihoven bude uvažováno.
Zda dočkáme sei v našich českých diecesích takové blahodárné knihovny ?
Literatura naše jest ovšem chudá na knihy podobného obsahu. Časopis máme
jediný. Vydává již druhým rokem na Moravě Matice Cyrillomethodějská v Olo
mouci měsíčník katolické mládeže, věnovaný úctě Nejsvětější Svátosti: »Pdn
přichází.« (Číslo za 3 hal, loni za 2 haléře.) Časopis ten v mnoha výtiscích je
odebírán a katechety většinou rozdáván ve třídách neokomunikantů, mezi nimiž
jistě mnoho dobrých služeb prokazuje.
A z knih? Dalo by se snad několik vybrati z naši katolické literatury,
které by pro mládež k prvnímu sv. přijímání se hodily, ale knihu zvlášť pro
tyto dítky vhodnou máme snad jen jedinou, kterou vydala za 90 haléřů »Ma
riánská družina učitelek« v Praze [I. Ječná ulice č. 2. »Helenka, miláček Boží,
fialka Nejsvětější Svátosti.« "Tak jest nadepsaná knížečka, vypravující o malém
děvčátku a jeho lásce k Pánu Ježíší v Nejsvětější Svátosti. Knížečka vyšla pů
vodně r. 1911 anglicky a přeložena jest do všech jazyků evropských, ba i do

japonštiny.
V Čechách nemáme tedy mnoho literatury pro neokomunikanty; příčinou
toho snad je i to, že naše děti jdoucí k prvnímu sv. přijímání mnoho jestě čísti
nedovedou, stěží někdy přečtou větu z katechismu. A nemáme také knihoven
s oddělením pro děti jdoucí k sv. přijímání. Ale že knihovna není jen pro ne
okomunikanty, vidno na příkladu z Garnisch; ona je povzbuzením k častějšímu
sv. přijímání dětí. A tu snad co není, mohlo by s pomocí Boží býti aspoň pro
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ty větší, by naučily se častěji k stolu Páně přicházeti. Snad několik knih pro
začátek by se sešlo a postupem času po případě i překladem se rozmnožilo.
Kéž dán by byl tímto čiánkem podnět k založení aspoň jediné knihovny pro
kommunikanty ve vlastech našich, k větší horlivosti pro Ježíše Krista v Nejsv.
Fr. Košdk.
Svátosti oltářní!

VOAVAVNVNVNVU,
učuje. Po stranách andělé radují se znich;

FEUILLETON.

Ukázky žákovských vycházek
po Praze.
Napsal VÁCLAV HRUDKA.

(Pokračování.)

Hlavní oltář u sv. Štěpána na Novém
městě patří staršímu architektonickému typu;
zdejší hlavní oltář však typu druhému.
Skládá se z Části nižší, v níž jest umístěn
tabernákl, a nad ním výklenek s umělecky
méně významnou sochou Panny Marie, a
výše samostatně na zdi je umístěn veliký

rám se dvěma Rubensovými

obrazy. Ol

tář jest bohatě členěn, puzoruješ detaily:
řezby na výklenku Panny Marie a na po
stranních vchodech za oltář, jakož i dvě
vásy, nahoře umístěné, jež se nápadně od
lišují. Jsouť empirové z r. 1822 od Ignáce
Platzera. Sošky sv. Augustina, sv. Moniky
a Lidmily z r. 1730 jsou výborné práce

Ferdinanda Brokoffa; sv. Vojtěch, Vá
clav, Vit z r. 1731 od Ignáce Můllera.
Snad to jsou modely ztracených stříbr
ných soch.
Veliké sochy po stranách sv. Mikuláše

Tolentinského a sv. Tomáše de Villa
nova a všechny postavy andělů vytvořil r.
1731 sochař Antonín Ouitifainer mladší.
Truhlářská část díla tolikéž z toho roku od

Christiana Kowarsche.

Rozměry obrazů

patrně Rubensovi dány, že dobře zapadly
do celkové šťastné disposice. Celkový roz
vrh oltáře svědčí, že jest dílem samého
Dientzenhofra,
Vzpomeň též, jak u sv. Jindřicha vy
soký tabernákl zakrývá dolní část oltářního
obrazu; ale pozoruj zde celkový soulad
linií, jenž svědčí o schopnosti a fantasii
svého původce. Autor zajisté dosáhl umě
leckého účinku, po němž dychtil. Tudíž ob
sah vší umělecké výzdoby hlavního oltáře
líčí nejvážnější okamžik života patrona chrá
mu, sv. Tomáše, jeho smrt pro Krista, a
slavnou chvíli žití sv. Augustina, zakla
datele řádu, kdy anděl, posel Boží jej po

dva členové řádu jako čestná stráž se při
družují, sochami sv. patronů českých měl
oltář přítulně hovořiti českému srdci.

V presbytáři udhrobní deska knížat
Lobkovic. Rozkošná jest dřevěná mříž před
oltářem, kde andělíčkové mezi. rozvili
nami z révy a klasů přinášejí kaditelnici,
konvičky, svícny, knihy, bursu s korpo
rálem.
Na evangelní straně presbytáře pozoruj
malý, jemný oltářík Sv. Šebastidna, mu
čedníka. Světec šípy proklán. Obraz umě
leckou hodnotou nevyniká; po stranách
slabé sošky su. Rocha a některého augu=
stiniána s knihou. Oltářík však jest výborně
rokokově formován, podobně jako protější
na epištolní straně oltář sv. Rocha se sla
bými sochami patronů lékařství sv. Kosmy

a Damiána.

Oltář z r. 1767.

Sv. Rochus jest uctíván jako patron
proti moru. Zajímavý chrám má zasvěcený
na Strahově.
Sv. Rochus putoval do Říma a přišel
do Krajiny morem zatížené a nakazil se
v ošetřování nemocných; pes přinášel mu
chléb. Bývá vyobrazován velmi zhusta, a
sice jako poutník okazující na těle morové
rány a pes s chlebem. Oltářní obraz sv.
Rocha jest výborná práce; přičítá se a asi

právem Františku

Palkovi.

Od něho je

též na příklad sv. František Xaverský u sv.
Mikuláše. Obraz mistrovským vrháním scínu
i světla, teplou svěží modelací a zvláště la
pidárním zachycením výrazné hlavy svět
covy stojí umělecky nepoměrně výše než
obraz protější. Byl zajisté Palko (narozen
1724 ve Vratislavi, zemřel snad r. 1770)
mistrem.
Následují v presbytáři dva větší oltáře.
Na severní straně Nejsvětější Trojice, a na
jižní Nanebevzetí Panny Marie. Patří oba
k typu oltářů rokokových a svými jemnými
tvary i vhodným umístěním mezi okny ora=
toře jsou asi dílem Dientzenhofrovým. Ol
tář Nejsv. Trojice pochází asi z r. 1730;
Nanebevzetí Panny Marie z r. 1732. Obrazy
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oltářní mají svým původcem Karia Škrélu
Sotnovského ze Závořic (1610—1674).
Podobný obraz Nejsvětější Trojice najdeš
v chrámě sv. Jindřicha, ale lépe provedený;
jest umístěn v Čele severní boční lodi.
Zdejší obraz pokládají právem za méně
cennou repliku obrazu svatojindřišského.
Komposice obrazu Nanebevzetí Panry Marie
jest nejasná a zmatená — srovnej Assuntu
Tizianovu. Podobně se nepovedlo i Nanebe
vzetí Panny Marie na hlavním oltáři v chrá
mě Týnském.
Obrazy vznikly r. 1644; dne 9. června
1645 Škréta slavil sňatek v chrámu sv.
Tomáše. Obrazy nesympatickým koloritem
a zběžným provedením patří k slabším pra
cím Škrétovým. Největší ozdobou těchto
dvou oltářů jsou sochy čtyř církevních otců.
u Nejsv. Trojice sv. Athanasia a Řehoře
Naziánského ; na jižní straně sv. Augustina

SMĚS.

Věstník katol. duchovenstva a Vy
chovatel.

Naš rozbor članku o pravnich

poměrech faráře a katechety, který uveřejnil
Věstník, a tak dal impuls k debatě, ne
jednou polemicky zahrocené, vzbudil v du
chovenstvu živou účast.
Četné dopisy dp.
katechetů svědčí o tom, že jsou vděčni nej
důst. Ordinariátu, který svým výnosem vnesl
jasné světlo v poměry leckde dosud ne
ujasněné, jakož i že těší se z toho, že isme
se katechetů a jejich postavení v osadě
v poměru k místnímu faráři ujali. Bylo jistě
již nejvýš na čase touto záležitostí se za
bývati, když počet katechetů rok od roku
roste, a mnozí již po třicetiletém svém pů
sobení odcházejí na odpočinek. — Dva vdpp.
faráři, jeden z Čech, druhý z Moravy,v listě
svém projevili, že těžce nesou polemický ráz
našich článků. Souhlasíme s nimi i my.
I my teprve po dlouhém váhání, ale též po dů
kladném rozmyšlení, uznali jsme za nezbytné
tímto způsobem vystoupit. Vyložíme v ně
kterém z nejbližších čísel, které kroky sou

Stručný

výtah

z liturgiky,
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a sv. Ambrože. Chybně se tvrdí sv. Basi
lia, neboť pendant k sv. Augustinu může
býti buď sv. Monika, neb sv. Ambrož a úl
dosvědčuje, že to sv. otec, arcibiskup z Mi
lána. Sochy vynikají životností, majestát
ním klidem, rozvržením roucka, rhytmem
v pohybu.
Dr. Matějka nenašel doklad o jejich
původu, přisuzuje však sv. Athanasia i Ře

hoře Ferdinandu

Brokoffovi do r. 1730.

A poněvadž Brokoff zemřel v březnu 1731,
byly sochy sv. Augustina a Ambrože pra

covány pod vlivem mistra asi od Ignáce

Můllera či Antonína Onitlainera; také
hádá na Františka Weisse, jenž mnoho pro
augustiniány pracoval. Dojista tyto sochy
jsou skvělou ozdobou chrámu; zvláštním
způsobem vybrali dva církevní otce vý
chodní a dva ze západu.
(Pokračování.)

kromé a přátelské napřed jsme učinili, aby
celá sporná záležitost urovnala se infra
muros. Ale všechny návrhy naše byly marny.
Zbývalo jen forum časopisecké. Tolik zatím
na vysvětlenou dpp., kteří nemohou si vy
světliti příčinu naší polemiky, kterou pěsto
vati, a ji považovati za nějakou nezbytnou
část našeho působení, ani z daleka nikdy
nám nepřipadlo. Hádavost a sporů milovnost

jistě není v naší krvi. Proto prosíme ještě
za trpělivost.

Statistika duchovenstva v Rakou

sku. Dle nejnovější statistiky čítá ducho
venstvo v Rakousku 55.370 osob, mezi
nimi 1 patriarcha, 4 primasy, 11 arcibi
skupů, 53 biskupů, 24 světících biskupů,
12.863 farářů, 539 duchovních profesorů.
Dále se čítá 720 mužských klášterů s 59
opaty, 45 provinciály, 6754 duchovními,
645 kleriky, 240 novici a 1917 laiky. Počet
ženských klášterů obnáší 298 s 5198 jep
tiškami.
r.

Katolící pamatujte zvláště v dnešní
době na naší knihtiskárnu!

II. rozmnoženévydání,pro žákyobecnéškolyna 16 str.

Prodává se jen za hotové: 100 kusů za 6 korun 40 hal., 50 kusů za 3 kor. 30 hal., a 25 kusů za
1 kor. 70 hal. i s poštovným. — Objednávky vyřizuje nakladatelství Družstva Vlast v Praze-II,
Žitná ulice čís. 26 nové.
Knihtiskárna družstva Vlast v Prate.

ČÍSLO 8.

V PRAZE, dne 15. dubna 1915.
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VYychovatel“ vycházil.

Administrace

a 15, každého měuíce a
předplácí se v administraci celoroéně 7 korun,
půlletně 3:50 K. Do krajin

„Vycho

vatele“ jest ve vlastním
domě v Praze,Žitná ul.č.
6570-11.— Tam zasílá se
předpl. a adres.reklamace,
jež se nepečetí a nefrank.

německých předpláci se

na „Vychovatele“

Rukopisy prohlav.
list,

8 korun, do ostatních
zemí 9 korun. — Pánům

B

zprávy časové, knihy a
časopis zasílány buďtež

knihkupcům
„slovujemo Časopis věnovaný zájmům křesťanského Školství. ivs. Ferdinand.
náb,8.
noim, dávátolikozao-

Orgán

doselprocent a vblratsj

Jednoty českého katol. učitelstva v král. Českém.

onak

zdaemplářů

=-

a

rukop.VL.Jelinek“ učitel
VěstníkKatecholský*BRi

Majitela vydavatel: DružstvoVlast.

K o

ODPOVĚDNÝ
REDAKTOR:
gymn. prof, EM. ŽÁK.

5005

—

ISÍšek
kate.
00P.
-L

Právní poměr mezi farářem a katechetou. — Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura. — Výchovné
prostředky v rodině. — Feuilleton. — Směs. — Literatura.

Právní poměr mezi farářem a katechetou.
II.

>Věstnik« na naše články více neodpovídá. Zahalil se v mlčení.

Ale sotva

asi proto, že uznává»správnost našich důvodů; spíše aby nás mohl svým mlče
ním označiti jako zarputilé polemisty, kteří za každou cenu hledají boje. Kdo
však sleduje náš list, nejlépe ví, že vždycky daleci jsme byli každých sporů.
A také »Věstník« zůstavili bychom zcela klidně v jeho »právnických« meditacích,
kdyby se nebyl rozepsal o základních podmínkách a poměrech stavu katechet
ského.
Mluvil, jak autoritativní rozhodnutí Ordinariátu svědčí, zcela falešně. Nymí
zase zcela falešně mlčí. Bylo zajisté povinností »Věstníku«, jakmile ordinariatním
rozhodnutím o nesprávnosti svých subjektivních »právních< domněnek, jež povýšil
na objektivní pravdu, jasně byl poučen, výnos ten uveřejnili ,atax své čtenáře vy
vésti z mylných názorů, jež jim svým článkem vštípil. Kdyby byl tak učinil,
mohl si všechnu polemiku ušetřiti. Tim však, že této povinnosti, která každému
redaktoru, vědomému své mravní zodpovědnosti, je evidentní, dosud nedostál
a sotva asi dostojí, nutí nás, abychom nepředpojatým čtenářům samí vysvě
ili, co »Věstník« opraviti nebo na pravou míru uvésti opominul.Píšeme tedy za
»Věstník«.
Chceme při tom předpokládati — ač se to vzpírá naší dosavadní zkušenosti

— že mlčení »Věstníku« je mlčením „toho, kdo chybu svoji uznal, mlčení tiché
kajícnosti, a nikoli mlčení zatvrzelé umíněnosti. Výnosem nejvyššího diecesního
úřadu byl »Věstníke ve svých právnických vývodech přímo gnuillotinovánm.
Chceme proto jen kommentovati zbývající ještě názory »Věstníku«.
»Věstník« píše: »Co se tkne mše sv., přijímání sv. svátostí, zúčastnění se
školní mládeže ostatních bohoslužebných výkonů pro školní mládež předepsa
ných, není katecheta oprávněn faráři usnesení sboru učitelského prostě intimo“
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vati, nýbrž jest povinen s ním jako s rectorem o čas, způsob a místo se shod
nouti, při čemž rozhodující slovo patří faráři jako rectoru života náboženského
na osadě, který zase má bráti nutný zřetel na poměry školní.«
Kde katecheti pro množství dítek, sv. svátostí přijímajících, jsou odkázáni
na výpomoc duchovní správy, jsou ovšem povinni s ní se o času přijímání sv.
svátostí se dohodnouti. Nesprávné by bylo, kdyby duchovní správa se domní
vala, že katecheti sami mají se o přijetí sv. svátostí u mládeže svěřené starati,
jako stejně bylo by mylným, kdyby katecheti se domnívali, že jest to výhradní
záležitostí duchovní správy, protože jsou i školní dítky "její »parochiani«. Kate
cheta musí přece vykonávati též svůj úřad kněžský.
Ordinariatní výnos, z roku 1914 čís. 17.732 výslovně praví:
»Jest zřejmo, že ani v tom případě, když jest na farní osadě usta
noven zvláštní katecheta na zastoupení duchovní správy v náboženském Vy
učování školní mládeže, nemůže se farář a jeho kaplani vyzouvati z povím
nosti zpovídati školní dílky. Proto jsa od katechety, jak toho již slušnost
žádá, upozorněn na konání sv. zpovědi dítek, vád dle sil svých vyhoví, ač
ovšem lam, kde jest školních dětí veliký počet, nebo kde jest více katechetů,
postará se příslušný katecheta o to, by i jiní kněží, hlavně též katechetž
v lomto směru mu vypomohli, jsa arci zavázán navzájem zase těmlo kate
chetům ve zpovídání školních dítek jejich vypomáhati. Všakté se zpravidla
na uvarování možných kollisí stane o zpovídání Skolníchdítek mezi všemi
účastníky zavčas náležitá dohoda.
Ale spolu je 'éž zřejmo, že katecheta jako kněz na osadě působící
ochotně vyhoví požádání páně farářovu za pomoc při zpovídání dospělých
poenitentů, zejména při vělším jich návalu. a že také i jinak dle sil svých
pomocí svou v duchovní správě přispěje.«
r

*

Věstník pokračuje takto: »Farář není oprávněn ohledně vyučování nábo
ženského katechetovi něco nařizovati, co protiví se osnově předepsané, ani různá
nařízení dávati ohledně náboženských výkonů školní mládeže, která z nařízení
konsistoře zemskou neb okres. školní radou za závazná prohlášena nebyla.
Uzná-li potřebu, aby se v tom čí onom směru něco ohledně náboženských
úkonů školní mládeže změnilo, neb něco nového zavedlo, má o tom cestou vi
kariatní konsistoři zprávu podati, která věc uváží a správnou-li ji shledá, cestou
zemské školní rady nařídí.«
S povděkem tuto konstatujeme, že »Věstník« přece aspoň jedno právo fa
ráři ve vyučování odepírá : měniti náboženskou osnovu, již určil diecésní biskup. Jest
to velmi potěšitelná známka, když aspoň v tomto bodě práva diecesního Ordinaria
uznává. — Vyslovil tu jistě pravdu, o které žádný farář před tím nevěděl! Ro
standův »Chanteclair< (Kohout) domníváse, že slunce vychází proto, aby slyšelo
jeho zpěv. Tento passus ze slavného článku »Věstníku« rovněž zaslouží podob
ného obdivu a uznání světa.
Jenom malou poznámku připojujeme ještě k právním názorům »Věstníku«,
Konsistoř cestou zemské školní rady ničeho nenařizuje. Ale zemská školní rada,
shledá-li, že návrh konsistoře je v souhlase s řádem školním a vyučovacím,
sama školám v lom smyslu nařízení dává.
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Věstník: »Školní kapli spravuje si katecheta, dozor nad touto správou pří
sluší faráři.« — Je to zajisté velice potěšitelným, že katecheta podle »Věstníku«
smí také něco spravovati. Školní kapli; a že rector ecclesiae aspoň zde pone
chává katechetovi trochu svobodné vůle a dovoluje mu uplatniti svůj vkus. Je-li
farář náboženským školdozorcem ve své osadě, dojista mu též náleží dozor nad
správou školních kaplí. Pakli však jím není, náleží právo dohledu dotyčnému
školdozorci. Nahlédnutí do formuláře inspekční zprávy, kterou každým rokem
náboženský školdozorce ordinariátu podává, nejlépe autora článku ve »Věstníku«
o tom poučí.
Chce-li však farář ve zvláštní své horlivosti o ozdobu stánku Božího i školní
kapli tím či oním liturgickým předmětem opatřiti, jistě katecheta ochotně a vděčně
kapli a její zařízení mu ukáže. Jednu radu však při tom nemůžeme »Věstníku«
odepříti. Až jednou rozepíše se na př. >0 právním poměru taráře« k církevnímu
uméní nebo k liturgickým rubrikám, dojista neopomene též zdůrazniti, že farář
má v úpravě sobě svěřené svatyně vždy dbáti jejího stylu a nikdy výplody
svého osobního nevkusu chrám »vyzdobovati«. Že duch stylu chrámového a mi
koli »vkus« rektora chrámu je tu ven a ven směrodatný. A co platí o chrá
mových bohoslužebných předmětech, platí i o rubrikách liturgie a o zpěvu, af
liturgickém či lidovém.
Proto, není-li rector chrámu obeznámen ani s uměním ani s církevní hud
bou, dojista vždy poradí se s odborníky, aby mu v jeho činnosti byli pomocni.
Jinak ocitne se vždy v nebezpečí, že návštěvníky chrámu umělecky cítící svými
nápady a dekorativními invencemi urazí, a ne neprávem zaslouží si slova výtky:
»Ne sutor ultra crepidam.« Jsou již na světě malíři, kteří se domnívají, že ma
lují, a oni zatím mažou ; a jsou zdobitelé, kteří žijí v myšlence, že zdobí, a zatím
znešvařují. Jich práce podobá se umění jako orangutang člověku.
*

*

Věstník: »+Cose tkne nákladu na mešní potřeby pro náboženské úkony
školní mládeže, které dle zákona jsou pro ně závaznými,
je katecheta
oprávněn tento náklad žádati od místní školní rady
„«
>Na soukromé mše sv. katechety potřebný mešní paušál není povinen hra
diti ani farář ani místní školní rada. To je věc čistě soukromoprávní a před
mětem zvláštní dohody mezi farářem a katechetou. Tam, kde záduší má jmění
dostatečné, má se katechetovi z něho poskytnouti tento náklad; kde však není
jmění zádušního snebo není ho v dostatku, musí si náklad ten platiti katecheta
sám.« —

Je nám nepochopitelno, že chefredaktor »Věstníku« mohl poslední odstavec
článku v tomto znění uveřejniti. Kdyby byl otevřel svoji příruční knihu z Pau
lyho: »Právního rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku«, byl by tam na str. 237 četl doslova: »Slouží-lí v chrámě katecheta,
professor deficient, pens. farář, zkrátka cizí kněz mši sv., mají mu všechny po
třebné věci ke mši sv. zdarma na účet chrámu dány býti. (Výnos mistodrž. ze
dne 27. června 1853 č. 14.131.)«
Tento rozpor v názorech autora článku z 25. února 1915 a spisovatele
»Právního rádce«, dp. Jana Paulyho, kaplana na Smíchově, z r. 1902 jest jedním
z typických dokladů duševní proměny, jaké může kdo během času a okolností
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podlehnouti. A jestli se tato proměna děje směrem, oddalujícím se od správného
hlediska, není to právě radostným znamením pokroku. Kaplan J. Pauly byl roz
hodně r. 1902 pravdě blíže, než chefredaktor »Věstníku« J. Pauly r. 1915.
Že tomu tak, nejlépe dokazuje námi citovaný ordinarialní výnos z r. 1914
čís. 17.732, jenž praví:
»Jelikož dpp. katecheté jsou zástupci a pomocníky duchovní správy ve
vykonávání povinnoslí školských co do náboženského vyučování mládeže a
konání různých náboženských úkonů pro mládež, tu je zřejmo. če nelze jich
od ostatního duchovenstva místního odlučovati, a že nejsou v příslušné fat
nosti kněžími cizími. Sloužíce tudiž mši sv.. mají míti potřeby bohoslužebné
hrazeny z léhož pramene, jako oslatní duchovní ve farnosti, tedy ze záduše
je-li táž dostalečna, jinak z jiného ndhradného pramene, ať už je jim obnos
patronem nebofarní obcí nebo jinou osobou právní v sumě panšální po
skytovaný; a leprve v nejnepříznívějším případě bylo by možno míli úto
čiště k tomu, aby se i u katechetů, tak jako u jiných, osadě jinak zcela
cizích kněžích, hledělo k tomu, by na úhradu výloh těch přispívali. Tak za
jisté zní o cizích, v osadě farní nepůsobících čí kostelu nepřidělených kněžích
rozhodnuší posv. kongregace koncilu ze dne 21. června 1625, a nejinak zní
i vynesení c. k. místodržitelství v Praze ze dne 27 června 1653 čís. 14.131
a z 29. dubna 1912 čís. 17 A-157.«

Tímto »právním poměrem mezi farářem a katechetou« dále a podrobně se
zabývati bylo by věru nejtrapnějším místem z celého našeho pojednání. A dou
fáme pevně, že autor článku ve »Věstníku« bude nám jen vděčen, když blíže
do konkretního rozboru poměrů, jež námi citovaný výnos ordinariatní vyvolaly,
nebudeme se pouštěti.

Nadhodíme jenom ještě několik otázek, na které nechť hledá pisatel článku
ve »Věstníku« odpovědi ve vlastním nitru. »Na soukromé mše sv. katechety po
třebný mešní paušál není povinen hraditi ani farář ani místní školní'rada,< píše
»Věstník<. Hradí si farář sám potřebný mešní paušál na své soukromé mše sv.?
— A odkud hradí se potřebný paušál na soukromé mše sv. ostatního farního
duchovenstva ?— A žádal-li farář na katechetovi náhrady výdajů na potřeby boho
služebné, ví, jaká mu nastává nyní po autoritativním rozhodnutí ordinariatu po
vinnost nejen pro luturo, ale i pro praeterito?
Je osadě prospěšnější a horlivému duchovnímu správci milejší, když kate
cheta slouží mši sv. v časnéhodině, kdy školní budova ve smyslu řádu škol
ního a vyučovacího musí býti uzavřena, v liduprázdné školní kapli, anebo když
mši sv. slouží v kostele, kde věřící i mimo čas farních bohoslužeb mši sv. pří
tomní býti mohou? A je to opravdu známka pohodlí katechetova, jak »Věstník«
to motivuje, když po celý školní rok, den co den, v prvních hodinách ranních,
jakmile jen kostel je otevřen, katecheta jde do chrámu, aby zde obětí mše sv.
svoji denní práci započal?
Jen více svědomí, více zkušenosti, nabyté vlastní činností pastorační ve škole, a
pak věru jsme přesvědčeni, že by byl autor článku ve »Věstníku« si rozmyslil po
sílati do světa pojednání tak tvrdá, zvrácená, nezralá, a nejednou uboze o paragraty
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se opírající, jež snadno mohla by se státi kamenem úrazu pro všechnu pastorační
činnost a ohroziti svorné spolupůsobení všeho kněžstva v osadě.
*

*

Svět v klidné a radostné součinnosti neudrží paragrafy a tlusté právní fo
lianty, byť jich bylo tolik, že by se z nich daly postaviti všechny pyramidy
egyptské. Svět udrží dohromady upřímná vzájemná láska, věčně vyzařující z ne
objemných, tklivě prostých listů evangelií. A kdo tímto duchem Kristova učení
je proniknuí, ten nezačíná poměr mezi farářem a katechetou luštiti paragrafy,
ale poznáním, ovšem na své vlastní zkušenosti založeným, že katecheta koná nej
těžší, základní a proto hlavní součást pastorační práce vosadě,že všichni jsme si
rovní služebníci Boží a že nesluší se jednomu mad ostatní nechutně, naivně se
vyvyšovati, a spolu bratrskou, ve společném chrámu všechny kněze vadostně a
pohostinně vílajicí láskou.

UVUU

Prvotní křesťanství a řeeko-římská kultura.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

V hollandském Valkenburku konán byl r. 1913 v kolleji sv. Ignáce vědecký
kurs prázdninový. O jeho vysoké úrovni a důkladné přípravě svědčí nejen jména
přednášejících učenců, ale i themata ke přednáškám zvolená. Jen namátkou
uvádím Maxe Przibiliu S. J.: «Beznáboženské vyučování morálce«, Dra Rudolfa
Hornicha: »Ethika jako pomocná věda paedagogiky, P. Lindworskiho: »Zkoumání
vyššího života duševního<, H Dieckmanna »Prvotní křesťanství a řecko-římská
kultura« atd.
Na posledním místě tu uvedená přednáška Dieckmannova jest zvláště vý
znamná nejen po stránce informativní, ale i po stránce apologefické.
Není totiž pochybnosti, že boj na půdě náboženských dějim a zvláště dějin
křesťanství teprv začal, a že nejbližší desítiletí sotva se budou v první řadě za
bývati problemy přírodovědeckými, jak se dosud dálo. A neplatí to jen o pracích
učencův. Problemy jimi nadhozené byly již v populární formě vrženy mezi lid
a jsou jím hodně přetřásány. Stačí pouze připomenouti panbabylonismus, v zápase
pod jménem »Bible a Babel< známý, pak vědecky odmítnutý, nezdařený pokus
Artura Dremwseo proměnu historické osoby Kristovy v pouhý mythas, a posléze
pokus uvésti křesťanství ve spojení s hellenismem a vysvětliti je z řecko-římské
kultury, za níž bylo křesťanství časově vzniklo.
Den ke dni rostoucí literatura o tomto předmětě obsahuje hojné útoky na
pravdu a božský původ křesťanství. S druhé strany však nechybí ani mnohých
obhajců božského původu Kristova učení, usilujících o správné osvětlení a vy
mezení vztahů křesťanství ke kultuře řecko-římské.
Nuž, který pak jest poměr prvotního křesťanství k jeho okolí, t. j. k řecko
římskému světu a jeho kultuře?
Ke správné odpovědi bude nutno, abychom načrtli aspoň hlavní a podstatné
linie kultury té, jejíž vnější stránky budou nás přirozeně zajímati méně lnež
ideje, které ji utvořily a které v politice, vědě, umění, ve všem cítění a konán
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lidovém a zvláště v tehdejším životě náboženském svého přirozeného ohlasu
docházely; slovem světový názor, t. j. filosoficko-ndboženské potfelí člověka a jeho
vztahu ku vnějšímu svělu.
Potíž se zachycením těchto vůdčích a základních idejí spočívá v tom, že
tehdejší obraz světový postrádá stálosti a jednoty. Podobá se spíše zvlněnému
proudu, v němž různé vodyvíří a se prostupují. My, v jednotné kultuře křesťanské
vychovaní a vyrostlí, dopouštíme se zpravidla.té chyby, že jednotné toto měřítko
přikládáme i k časům vzdáleným a zapomínáme, že ucelenost našeho názoru
světovéhojest právě zásluhou křesťanství, jež se proudy a víry oněch dob namáhavě
musilo k němu probíti a propracovati.

Ano, byla to v pravdě doba pronikavého vzrušení a kvašení náboženského.
Až do čtvrtého století před Kr. můžeme stopovati zárodky této náboženské
touhy, již lze označiti jako touhu po Boží pomoci po vykoupení. Nebyla sice ještě
touha tato uvědomělá, nebyla ještě určitě vyslovena, ale žila již ve spodních
hloubkách lidské duše. Víra ve staré bohy řecké byta překonána. Zeus, Hera,
Athéna a ostatní obyvatelé Olympu vybledli v pouhé symboly; Jupiter, Juno,
Minerva stali se státním božstvem, úředními zástupci svět ovládajícího Říma,
Jejich kult, okázalé průvody a oběti, byly sice lidu vítanou podívanou, ale ná
boženské cítění, touhu po osobních vztazích s nekonečnem, po styku s božstvím,
po prosbě, díku, smíření, tedy po tom všem, po čem nová doba tak bouřlivě
volala, v lidu vzbuditi a lidu dáti nedovedly.
Bylo na úsvitě nové doby. Zahájil ji rozkvět řecké filosofie. Ztuhlý, těsný
tlak řeckých státečků byl zlomen. Dotud každé město bylo vlastním státem
s vlastní politikou. A politika ta byla vším jeho obsahem; kol blaha neb pohromy
státu soustřeďoval se všechen zájem města a jeho občanů. Stát chtěl býti svobodný
a nezávislý; jednotlivec nebyl než jeho služebníkem, a žádal-li toho zájem státu,
byl mu jedinec prostě obětován. Čím byl jednotlivec, čím byla osobní svoboda
v Athénách, Spartě, Thébách, Megaře, Korintě? S/dř zasahoval do nejvlastnějších
práv rodinných, rozhodoval o životě a smrti novorozeňat, řídil s vyloučením
rodičů výchovu mládeže, nařizoval náboženství a kult, nakládal po vůli časem,
jměním, životem občanů; slovem, osvědčoval individualitě a osobním právům
nevážnost, jež nám jest nepochopitelna.

Z téhož malého způsobu Života vznikala i věčná nepřátelství a ustavičné
války městských států. Jimi dochovala se slušná část starého barbarství do
doby samého nejvyššího rozkvětu řecké vzdělanosti a umění, do dnů Perikleových
a Feidiových. Vzpomeňmejen války peloponesské, vyhlazovací války dvou dávných
soupeřů, Athén a Sparty.

V attických Panathenajích, ve hrách olympyckých spatřůjeme sice již ne
smělé náběhy k prolomení úzkých stěn malého státečkování. Úplný převrat
způsobila však teprv bitva u Chaeroneje v níž Filip Makedonský konec učinil
Heladě nesjednocené. Oním dnem byly v prach povaleny starořecké ideály
a zahájena byla nová doba tak zvaného kellenismu, dobývavého a vítězného
tažení řeckého živlu na Východ.
Toto řectví nemělo však již ducha dřevních států městských. Alexandr
Veliký táhl s ním, jeho vojevůdčí nadání a jeho světová politika. V něm ztělesnila
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se nová doba. Alexandr rozuměl jí a dovedl jí zplna využitkovati; sklízel, co
předcházející pokolení byla nasela.
Zvolna, ale cílevědomě pracovala 1filosofie na tomto rozkladě starých idejí.
Její útoky mířily přirozeně především na staré učení o bozích. Jakmile umělecká
fantasie Řeků dala bohům lidskou tvářnost a opředla je vlastními slabostmi a
neřestmi, byl od toho již jen krůček k veřejnému doznání, že domnělí bohové
nejsou než vynikající lidé, kteří pro své zásluhy svými vrstevníky nebo potomky
povýšení byli do Olympu.
První vnesl tuto myšlenku do lidu Euémeros z Messeny. Napsal r. 270 př.
Kr. román, »Svatou kroniku« nazvaný, jenž podává zprávu o zvláštním objevu.
Vykládá zde, že podnikl plavbu do Indického oceánu a zde dospěl k neznámým
dříve ostrovům, z nichž zvláště jeden, Panchaia zvaný, vynikal všemi krásami
přírody. Zde nalezl lid velmi zbožný a poctivý, a nedaleko hlavního města nalezl
chrám Zéva T'rifylského. Ve chrámě stál veliký, zlatý sloup, na němž písmem
panchaiským zaznamenány byly činy některých bohů, zejména Urana, starého
zdejšího krále a zakladatele panovnického rodu, z něhož vyšel syn a nástupce
jeho Kronos, a syn tohoto Zeus, jenž procestoval mnohé země, všude jsa vysoce
ctěn a jako bůh oslavován. Z toho Euémeros dovozoval, že bohové a jejich
činy neobsahují nic nadlidského. Jejich kult vznikl z té okolnosti, že vynikali
nad své vrstevníky, a že byli dobrodinci lidstva.
Ježto Říman Ennius brzo přeložil tento řecký originál i do tvrdé řeči Latia,
vnikala záhy pochybovačnost, nevážnost a nevěra i do svatyň bohů římských.
Staří bohové jsou mrtví — vlastně nikdy nebyli — ke komu se má člověk
obrátiti?
Nechyběly pokusy nahraditi mu pozbyté náboženství. Nejblíž arci bylo
k myšlence, hledati útěchy a náboženského upokojení vefilosofii řecké. Její zástuhou
však staří bohové byli přece padli! Bez průpravné práce filosofů byl nemožný
Euémeros a jeho schematické pojetí.
Již jonská přírodní filosofie ve stol. VI. př. Kr. dostala se na cesty, po
nichž musela dospěti k popření staré víry v bohy. Pokusila se totiž řešiti velikou
otázku lidstva a světa: »Odkud a kam?« Pojmem »světa« dostala se však okamžitě
k okruhu dochovaných názorů. Neboť existuje-li svět, t.j. souvislý a uspořádaný
celek a má-li tento celek společný původ, pak arci neudržitelno bylo staré učení,
jež mělo pro každé město, pro každý kmen bohy vlastní. Pak neodbytně vtírá
se otázka: Odkud jest tento jednotný svět? S touto otázkou zahájeno bylo pátrání
po jedné božské bytosti.

(Pokračování.)

Výchovné prostředky v rodině.
(Podává Dr. IGNÁC RATH))

(Pokračování.)

Rodiče příliš snadno vznětliví a nervosní musí se v zájmu svého dítka ovlád
mnouliaspoň do té míry, aby při provinění dítka nezačli ihned křičeti a nadávati,
neb okamžitě tělesně trestati. Jestliže v čas si všimnou svého hněvu, af raděj;
od dítěte o krok neb dva kroky uštoupí, ať mlčí, a když to může býti, třeba
i z pokoje na chvilku odejdou. Vždyť slabému, jim úplně na milost a nemilost
vydanému dítěti je trestem již to vědomí, že rodiče se hněvají, a že snad jen
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proto se přemáhají, aby je tím vhodnějším a účinnějším způsobem potrestali, bez
nepěkných výjevů, jimiž by trpěl u dítěte smysl pro čest a jimiž by si rodiče
před dítětem zadali, a tak výchovnou svou práci sami mařili. Za to působí na
duši dítěte tím více vážný pohled, aneb i pohledy opakované v promyšlených
přestávkách a ve vhodných chvílích, delší mlčení, kteréž se třeba i dítěti sa
motnému poručí a trapné, z toho vzniklé ticho. Po chvíli se může ještě pronésti
vážně a klidně stručná nějaká poznámka jako: »Cos to provedl! Jak tito mohlo
napadnouti!« Může se připojiti hrozba přísným trestem.
Dítěti se může uložiti za trest, aby stálo na vhodném místě, kde nepřekáží
a je ustavičně na očích. Musí státi zpříma, majíc paty u sebe, aniž by se otá
čelo, smálo neb mluvilo. Také může, třeba i na tomto místě svém, čísti z knihy
tiše neb nahlas čtvrt hodiny neb déle články, které rodiče ustanoví. Mohou mu
také uložiti, aby opsalo, ale pořádně, krasopisně, z katechismu, biblické děje
pravy neb čítanky nějaký odstavec neb článek, který by se dobře hodil k pro
vinění dítěte, neb napsalo něco z předmětu, ve kterém málo prospívá. Za trest
se mu také může uložiti, aby se naučilo nějaké básničce, nějakému vypravování,
neb nějaké jinak zajímavé neb důležité stati, ato do určité doby, aby se musilo
namáhati a nemohlo z pohodlnosti neb ze vzdoru lenošiti. Také se mu může
poručiti, aby oblíbenou svou hračku samo doneslo a zamklo do té a té skříně.
Dítě může také své provinění zapsati dó lístku, který se večer předkládá otci
k vůli evidenci o chování dítěte po celý den, k vůli ráznějšímu napravení chyb,
které se během dne vyskytly, ale také k vůli pochvale neb odměně, když dítě
toho dne bylo hodné neb nějakou zvláštní zásluhu si zjednalo.
Dítě může býti také trestáno přijídle. Nikoli však postem, leč by bylo zcela
jisto, že ojedinělý a ne příliš přísný půst dítěti nikterak neuškodí. Nesedí totiž
u stolu na svém obvyklém místě, nýbrž na místě horším; neb jí až tehdy, když
ostatní vstanou od stolu. Mezi jídlem ostatních může státi mlčky na usta
noveném místě, neb předčítá z knihy, pokud možno něco takového, čím by se
vyličovala ošklivost neb špatné následky jeho jednání, neb zase naopak uži
tečnost a krása jednání řádného. Také se mu napřed může dáti jen jediný pokrm
polévka; a pak teprve po delší chvíli a jako z milosrdenství v přestávkách
jídla další.
Při menších proviněních má dítě samo před nejbližší společnou modlitbou
před snídaní, před svačinou, před obědem, před večeří neb před spaním) od
prositi toho, Koho pohněvalo neb zarmoutilo. Při větších proviněních pak má
odprositi ještě jednou před modlitbou večerní. Za velká provinění má odprositi
také ještě v sobotu neb před svátkem. Tím je dítě nuceno na své proviněn
mysliti delší dobu, by si chyby své lépe všímalo, chránilo se zlých příležitostí
a přemáhalo svou náklonnost a vášeň.
Poslušnost na pouhý pohled je nezbytna, chtějí-li rodiče vzíti dítě s sebou
na veřejnost a do společnosti, poněvadž jinak buď by musili dítěti všechny ne
způsoby trpěti, nebo by před cizími,ne vždy shovívavýmia trpělivými lidmi, mu
sili s ním příliš dlouho a nápadně vyjednávati, čímž by se pro rozmary dítěte
stávali směšnými zvláště proto, poněvadž by dítě velice snadno mohlo pochopiti
a po způsobu nezvedenců náležitě využitkovati »immunity«, která je ve spo
lečnosti chrání před ostrými výrazy a jinými ještě ráznějšími prostředky, které
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by je doma zcela ještě neminuly. Rodiče mají již doma významně pohlédnouti
na dítě, kdykoli něco tropí, co se jim nelíbí. Když se dítě na ně nedívá a ne
chtějí volati ani k němujíti, mohou zatleskati více nebo méně rukama, a když
dítě neuposlechne ani po zahlédnutí výstražného neb káravého pohledu, uloží
mu rodiče ihned nějaký přísnější trest. Večer mu otec důkladně domluví, že na
pouhý pohled poslechnouti nechtělo, a dá si od dítěte slíbiti, že si výstražných
pohledů svých rodičů lépe bude všímati a ihned ochotně a přesně poslechne.
Ovšem že je třeba dítě také cvičiti, aby sina pohled neb posunek a rychlou
poslušnost při něm zvyklo. Proto se mohou dítěti často se opakujícící rozkazy do
mácího života udíleti obyčejně posunkem neb pohledem. Tímto způsobem si
také sami rodiče zvyknou naznačovati svá přání a rozkazy, i přísnější i ve spěchu,
jen posunky a pohledy mírnými. Pohled zlostný je nepěkný a ve společnosti
vzbuzuje domněnku, že by asi dítě na mírný pohled neposlechlo čili že je ne
zvedené. Zlostného pohledu však také není třeba. Vždyť pohled nemůže přece
býti náhradou ani za domluvu ani za tělesný trest. Z pohledu samotného také
dítě vlastně strachu nikdy míti nebude. Dítě se bojí toliko té pravděpodobnosti
neb jistoty, že pohled obsahuje skutečně vážně míněnou hrozbu trestem a ne
uposlechne-li, že při důslednosti a neúprosnosti rodičů, dítěti známé z celého
(Pokračování.)
jejich jednání vůbec, přísný trest se jistojistě dostaví.

VUVAAC

1731. Matouš Pucher, zámečník, obdrže

FEUILLETON.

Ukázky žákovských vycházek
po Praze.
Napsal VÁCLAV HRUDKA.

(Pokračování.)

Dříve, nežli opustíme presbytář, prohlédni
si velká okna oratoří, jež vkusným orámo
váním a skvostnými mřížemi tak zvláštním,
až bizarním způsobem zdobí a oživují vy
soké zdi presbytáře. Vypravoval jsem již,
co nesnází způsobily tyťfo oratoře dobrému
převoru Melzrovi. Ale dnes jsou ozdobou a
pýchou presbytáře.
Znak na severní oratoři naznačuje, že
patřívala hraběcímu rodu Valdštejnů, jichž
sídlo patří do farní osady svatotomášské ;
jižní patří k domu, jenž po Lobkovicích
patřilOetfigen-Wallersteinům, a nyní pražské
obci. Mříž jest dole prakticky vypouklá a
velmi jemných, jednoduchých a elegantních
tvarů.
Zapamatuj si dobře tyto barokové formy,
neboť klášter se honosí ještě jinou starší,
krásnou mříží, asám, mladý příteli, musíš
vycítiti proměnu vkusu mezi dobou 1600
a 1731. Severní mříže jsou datovány roku

za ně 491 zl.; mříže na jižní straně vznikly
asi v roce 1732. Mříže v presbyfáři a také
oba závěsy lamp svojí delikátností dotvrzují,
že nákresy zhotovil sám Dientzenhofer.
Vstupujíce do lodi, věnujme i nyní vzpo

mínku Heleně Martinicové,

jako jsme

učinili před hlavním oltářem. Hle, tyto tvrdé
nádherné lavice i zpovědnice jsou jejím
darem. Pozoruj to hluboké, téměř násilné
profilování řims, bohaté kartuše s ozdobou
ovoce, provedené v haut reliefu, viz vroub=
kované orámování ploch a výplní. Celek
jest poněkud těžkopádný, ale výrazný a pů
sobivý. Tyto znaky svědčí o druhé polovici
17. stol. A skutečně vznikly tyto předměty

v letech 1664—1686.

V sakristii najdeme

vyřezávané datum 1672. Přirovnej tvary 10z
doby těchto lavic a zpovědnic k ozdobám
oltářů, jenž vznikly o 50 či 60 let později!
Tímto přirovnáním lehce porozumíš umělecky
těžké, hmotné mluvě XVII. stol., a elegant
nímu, jemnému stylu Dientzenhofrovu.
Sv. Augustin bvl dojista úchvatný řeč
ník už i dle mocného stylu jeho děl. Nuže,

zcela logicky patří na kazatelnu jako vzor
i ochránce kazatelův. Jeho socha zdobí
svršek stříšky nad kazatelnou a u jeho
nohou ostatní Otcové církevní na západě:
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kazuje oltář sv. patronů českých, kde bo
hatá sošnická výzdoba pokračuje až na
strop. Truhlář Jan Unmuth zhotovil oltáře
sv. Rodiny a sv. Jana.
U pilířů severní lodi pozoruješ tři oltáře
v tomto pořadu od kazatelny: Narození
Antonína Outitainera, a práce truhlářská Páně, sv. Anny, a sv. Karla Boromejského.
od Christiana Kowarsche, dokončena byla Pozoruj u všech oltářů chrámových, jak je
počátkem roku 1732. Kazatelna jest jedno jich původce počítal vždy s okolím, kde
duchá práce baroková, ale v proporcích budou umístěny a tak zvýšil jejich maleb
velmi dobra a umělecky účinná.
nost a uměleckou účinnost. U pilířů jsou
V čele severní vedlejší lodi uvidíš dvéře» oltáře úzké a vysoké, u severní zdi Širší,
vedoucí na chodbu k sakristii, anad nimi okno majíce po stranách dva sloupy rovné a dva
točené, a jak malebně jsou vklíněny oltáře
oratoře s mříží podobnou oněm v presbytáři.
Ke stěně této severní poboční lodi při v presbytáři mezi okna oratoře. Tímto vhod
rým využitkováním všeho prostoru umělec
lehají tři oltaře; všechny provedeny ve star
velice přispěl k zvýšení uměleckého rázu
ším. architektonickém stylu. Oltář sv. Rodiny,
sv. Jana Nepomuckého a u vchodu Sv. pa chrámového vnitřku. Bedlivě přirovněj blízké
tronů českých. Obrazy sv. Rodiny a sv. oltáře Narození Páně a sv. Rodiny, a po
Jana jsou díla slabá; větší cenu má obraz zoruj, jak architekt využil daného místa
sv. patronů. Tento poslední oltář má sloupy u pilíře a jak širšího místa u zdi.
Sv. Ambrož (+ 397), sv. Jeroným (+ 420)
a sv. Rehoř Veliký (+ 604). Andělé drží
jim berlu a kříž; stěny kazatelny případně
zdobí reliefy, znázorňující tři scény ze ži
vota dobrého pastýře; na zábradlí stupňů
rozsévač. Veškerá tato sochařská výzdoba od

točené dle vzoru Berniniho;

ostatní dva

Oltář Narození Páně má dobrý obraz

přímé a dva točené sloupy. Po. stranách
oltáře sv. Rodiny zříš dřevěné, bíle natřené

narození Páně; nahoře světce s otevřenou
knihou a dole menší obraz sv. Antonína.
Po stranách má ještě sloupky; ale jeho de
korace jest velice bohatá a vkusná. Sochař
ská výzdoba záleží vhodně z osob Sv. tří
králů a jich služebníka. Sochy jsou životné
a umělecky cenné. Pozoruj, jak krajní sochy
umístil u úzkého oltáře již po stranách.
Velkolepým dojmem působí druhý olídř
sv. Anny s dobrým obrazem této světice.
Odpadají zde motivy architektonické a pře
vládá ozdobnost. Postranní sloupky zamě
něny rámem, z něhož vyrůstají zprohybané
řimsy štítové a znich splývají pestré, sklá
dané záclony. Sošky čtyř řeholnic doplňují
zdobu tohoto oltáře. Dekorace tohoto oltáře
jest zcela zvláštní, pestrá, ale velice vkusná
a slavnostní. Nezvyklým dojmem působí

sochy sv. Augustina a Vojtěcha; u sv. Jana
sochy sv. Víta a sv. Václava, práce Ondřeje
Ouiltainera. Jsou to původní modely dře
věné, jež také provedeny byly pro hlavní
oltář ve stříbře a r. 1729 roztaveny. Proti
umění Brokoffovu, výraznému a osobitému,

vytýkáme jim jakousi schematičnost, konven
cionelní zpracování, ztrnulost. Ale do jisté
míry i slavnostnosti jim upříti nelze; gesta
soch jsou sice theatrální, ale plastická. Sro
vnáme-li s nimi sochy sv. Šebastiána a sv.
Rocha na posledním oltáři sv. patronů če
ských, uznáš, že tyto poslední jsou daleko
životnější a opravdovější. Matějka, jenž
těmto dvěma sochám věnoval nevšední po
zornost, nerozpakuje se uvésti je ve spo
jení se jménem Brokoffovým.
Neznáš snad z reprodukce ony spoutané
barbary, zajatce Michelangelovy ?Vzpomínka
na ně vkrádá se skutečně v mysl při po
hledu na tohoto sv. Šebastiána. Od těchto
postav navrat se několikráte k oněm čtyřem
Ouittainerovým, bedlivě prohlížej každý sval,
vrásku, záhyb roucha i pohyb, a naučíš se
-ápati odlehlé, dávné umělecké epochy
individuelní umělecká nazírání.
Oltáře sv. Rodiny a sv. Jana Nepom.
vznikly roku 1725; z téhož roku pochází
též jejich řezbářská výzdoba od Jana Mi
chala Briderle; ve štitu oltáře sv. Rodiny
nahoře sv. Jan Křtitel. Jak snadno baroko
dalo se svésti až k umělecké hýřivosti, do

ostatky sv. Bonifáce, mučedníka, uložené
na oltáři v skleněné rakvi.

Ostatky získal

provinciál Benignus Sychrovský (+ 1735).
Také třetí oltář sv. Karla Boromej
ského náleží k druhému
typu oltářů, u něhož
obraz světcův jest oramován silným vý
stupkem, přecházejícím nahoře v mohutnou
římsu skrojenou. S římsy visí volně dolů
festony: nad římsami vkusný Štít s obra
zem sv. Michala. Toto řešení není tak ori
ginelní jako u sv. Anny, ale přece vkusné
i zajímavé, Dale rokokový obraz sv. Tekly se
Jvem v pestrém rámci, ale tuze zastírá obraz
sv. Karla. Sošky čtyř světic doplňují vý
zdobu; mezi nimi sv. Veronika a sv. Ma
gdalena.
(Pokračování.)
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Proto může učitelstvo v Čechách spo
léhati, že vláda zařídí vše tak, aby oběti
učitelstva byly rovnoměrny s obětmi ostat
nich vrstev občanských a že poskytne
K dalšímu opatření příjmů na pro zemské správní komisi finanční prostředky
visorní příplatky učitelstvu. Je známo, na prodloužení provisoria v plné výši pro
že zemská správní komise učinila opatření druhou polovici běžného roku. Jsme si při
pro výplatu dosavadních požitků učitelstva tom velice dobře vědomi, že naděje učitel
pouze na první polovici tohoto roku. Jak stva, zde projevené, jsou až do krajnosti
bude dále? K tomu píše »Český úředník« skromné, ježto mají za cíl výplatu služeb
ních požitků dle norem doby předválečné,
mezi jiným takto:
kdežto na př. uherské státní zaměstnanectvo,
»Nové naděje učitelstva vzbuzují zprávy v jehož řady náleží učitelstvo veřejných
denního tisku, že vláda pomýšlí zavedením škol v Uhrách, dožaduje se s ohledem na
některých nových státních dávek opatřiti mimořádné vyživovací poměry zvláštního
potřebné finanční prostředky na úhradu ve válečného příplatku, tedy zvýšení platů
škerých požadavků, které nynější doba klade předválečné doby. Učitelské rodiny našich
na státní správu. Tyto naděje učitelstva do míst touží po brzkém uklidňujícím rozjasnění
cházejí výrazu v žádostech k rozhodujícím nejasné budoucnosti a s napětím očekávají
činitelům, aby při rozvrhování výnosu příznivé výsledky těchto poslaneckých in
projektovaných státních dávek pojato bylo tervencí i vyjednávání vedeného zemskou
zachování plného provisoria učitelského správní komisi.«
r.
v Čechách mezi ony nezbytné potřeby ve
Výborná pamět a lenost v myšlení,
řejné správy, které nutno jak s ohledem na Výborná pamět je nejednomu intelligentu
domácí poměry, tak s ohledem na cizinu fi vlastně na škodu, a stává se často, že
nančně zajistiti. Nové berně, které mají býti člověk, vládnoucí výbornou pamětí, ve vlast
zavedeny, týkají se daně ze sirek a různých
ním usuzování a názorech je velmi opozděný.
dávek a poplatků, zahrnovaných v t. zv. Onen spoléhaje na své získané vědomosti,

SMĚS.

velkém finančním plánu....

Učitelské provisorium v Čechách není
ovšem přímou položkou ve státním roz
počtu, protože učitelské platy a prostředky
k tomu potřebné obstarati má zemský sněm
resp. zemská správní komise. Je však dobře
známo, že zavedení provisorních přídavků
k učitelskému služnému v r. 1914 bylo právě
umožněno jenom na základě finančního při
spění státu ve formě údělů ze zvýšené daně
lihové a ošobní. Tedy nepřímo je naše pro
visorium zahrnuto ve státním rozpočtu a
sice v položce těchto údělů, poskytovaných
dle říš. zákona z 23. ledna 1914 králov
stvím a zemím na říšské radě zastoupeným.
Do jaké míry je pak učitelské provisorium
závislo na státních údělech, vysvítá nejlépe
z úřední zprávy zemské správní komise
z 19. prosince m. r. Tehdy komise ve všech
denních časopisech oznámila, že následkem

úbytku na výnosu státních údělů (mimo
jiné) učinilaFfinanční opatření, kterým se vý
plata provisorních přídavků učitelských pro
dlužuje toliko na I. pololetí r. 1915, kdežto
pro II. pololetí potřebná úhrada na tyto
přídavky že nemohla dosud býti ustano
vena.: Tedy závislost přídavků od stát. údělů

byla jaksi ofictelné prohlášena...

upadá v nebezpečí, že samostatný svůj
úsudek, svůj vlastní názor, v nijakém no
vém případě nikdy si nedovede vytvořiti; a
zase naopak špatná pamět přímo nutí člo
věka, aby si vytvořil v daném případě své
vlastní mínění, protože jeho nabyté vědo
mosti zůstavují jej často na holičkách.
Dobrá pamět často je na ujmu duševní sa
mostatnosti, a zabraňuje nejednou poznání
a nalezení význačných vlastností na pozo
rovaném předmětu. — Každý učitel z vlastní
praxe poznal takové děti, které okamžitě do
vedou z paměti vybaviti to, čemu se kdy
učily, ale při tom k samostatnému pozoro
vání a přemýšlení nikdy nedospěly. Ve škole
platí často za vzorné žáky, co zatím samo
statně usuzující dítě se špatnou pamětí bývá
nepochopeno a neuznáváno jednoduše z té
příčiny, že k vytvoření svého úsudku po
třebuje více času nežli ti »s výbornými vlo
hami.« (Meumann.)
r.

Povaha křesťana. Známý katolický
professor v Paříži,Olé-Laprune, charakte
risuje takto pravého katol. křesťana: >Kře
stan nose v sobě i lidskou přirozenost i to,
co k ní připojuje — což však, k ní se
připojujíc, přizpůsobuje se jí — nezavrhuje
ničeho, nezhrdá ničím, nenávidí ničeho
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z toho, co je lidské, protože je to lidské;
a důsledně jest spolu i nejpovolnější i nej

neústupnější z lidí. Maje co dělati s prin
Cipem, mikdy meuslupuje; a pak, není

©

to jen jeho křesťanská víra, je to jeho roz
um, jeho svědomí, je to i jeho Čest, jež na
lézají ho neotřesitelným a neústupně roz
hodným podržeti jej proti každému; v této
úctě a v této věrnosti pro vše, co je prav
divo, dobro, počestno, spravedlivo, posvátno,
má a nalézá všechen jemnocit, všechnu
horlivost a veškeru odvahu. Jeho energie
je nezkrotna. Tu však, kde neběží o prin
cipy, je pln ochoty a povolnosti, a ostatně
pro lidi, spolubližní své, je vždy pln ohledů,
ba i pln omluv; cítíť on více než kdo jiný
hluboký pocit své slabosti a křehkosti. Tato
intimní pokora dodává mu jasnovidnosti a
činí ho spravedlivým a dobrým; a maje
úctu pro pravdu a jsa prodchnut duchem
spravedlnosti a lásky, snaží se chápati jiné,
chápati je i v jich bludech a chybách; a
znaje odsouditi chybné a špatné, není k oso
bám ani pohrdavý ani kousavý.« (V »No

Ročník XXx,

členové místních školních rad, získají si
zvláštní vlastenecké zásluhy, jestliže poučení
také jinak v nejširších kruzích obyvatelstva
rozšíří, leč vždy s podotknutím, že v tomto
napomenutí, jež varuje před plýtváním, není
žádné příčiny ku znepokoiení.«
r.
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Povzbuzujme mládež ke spořivosti.

|

Jestli v každé době je potřebí mládež, ne=
znající cenu peněz a majetku, nabádati slo
vem i skutkem, praktickými poukazy, ke
spořivosti, tím více je to nutno v nynější
době válečné. Samo ministerstvo vyučování
v těchto dnech zvláštním výnosem k tomu
poukázalo. V něm vybízí se učitelstvo, aby
poukázalo mládeži ve školách na to, že
anglické loďstvo válečné pokouší se odříz
nouti Rakousko-uherskou říši od dovozu ze
zámořských zemí a také od dovozu přes
neutrální území, aby tak říši postavily před
nebezpečí vyhladovění. Toho cíle nepřátelé
spřátelených říší nedosáhnou, jestliže oby
vatelstvo při rozumném hospodaření se zá
sobami vystačí do nejbližších žní. V tom
smyslu má býti školní mládež ve všech tří
dách příhodně poučena. Má se jí, dle vý

nosu, zdůraznit nesmírná důležitost chlebovin
a bramborů pro lidskou výživu a co nej
důrazněji vylíčit nebezpečí plýtvání a tím
i zmaření tohoto hlavního živného prostředku
veškerenstva i jednotlivců. Výnos udává
i formu poučení, jež má býti dětem nadik
továno, a při tom jim má býti uloženo, aby
diktát předložily rodičům k prohlédnutí a
aby si jej od nich daly podepsat. »Učitel
stvo, jmenovitě učitelé náboženství, potom

Waldhauser, A. J. Komský a m.j.
Jak
vidno, jsou tu shromážděni spisovatelé již

dávno osvědčení — i jest proto jen velice
litovati, že časopis tento »na ten Čas za
nastalých poměrů válečných« nelze vydá
vati, jak čteme v prohlášení redakce a vy
davatelstva »Č. J.«. Než doufejme, že po
měry ty brzo se změní a ve vydávání
listu tohoto — svého druhu jediného —
opět bude pokračováno; zatím upozorňu
jeme a doporučujeme »Č. J.< všude! Za

sluhuje
toho
plnou
měrou.
Fab.
Bud

Katolící pamatujte zvláště v dnešní
době na naší knihtiskárnu!

Marianské písně:
Máti Páně přesvatá.
Prvních 50 výtisků s 1 harmon. nápěvem
1 K, každé další 100 bez nápěvu 1 K.

Chválu vzdejme o křesťané.
100 kusů K 160.
Tiskem a nákl. družstva Vlast v Praze.
Objednávky přijímá a vyřizuje

admin. družstva Vlast v Praze-lI., 570.

bohhtiskarna drotst3a Vlast v Praze
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Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK,)

Smutně zahlaholily zvony římské 20. srpna 1914., oznamujíce celému světu,
že osiřel stolec Petrův v době vážné, v době válečného ruchu, který dotekl se
smrtící ranou citlivých strun srdce, jež láskou a dobrotou planulo k bohatým
i chudým, vznešeným i nízkým celého světa. Papež eucharistický, Pius X. umírá,
aby neviděl ta hrozná neštěstí, jež válka přináší národům. »Všemohoucí nechtěl.
abych zažil hrůzy válečné, pod jejichž tíhou úpěti budou národové,< toť slova
sv. Otce na lůžku smrtelném.
Po jedenácte let řídil osudy církve. Po slavném pontifikátu Lva XIII., za
něhož zasvitla církev blahodárným světlem božské nauky do nových zemí, bylo
potřebí pontifikátu vnitřní obnovy církevní; a tu za svůj životní program si vy
volil Pius X. »Omnia restaurare in Christo!« bylo životní ideou a programem,
k němuž odnášela se veškerá jeho činnost jak na poli církevním, tak kulturním.
Učení Kristovo chtěl k nové platnosti přivésti v celém katolickém světě, do
všech srdcí zasíti lásku Kristovu, atak celému lidstvu vštípiti v pravdě křesťanský
řád a ducha Kristova.
Již slavný předchůdce jeho, Lev XIII., pravil: »Nejvělší nepřítelkyní nábo
ženství jest neznalost náboženskýchpravd.“ A zajisté právem, neboť příčinou ne
věry, náboženské lhostejnosti a veškerých smutných zjevů v nynější společnosti
lidské bývá, mimo jiné četné vlivy zhoubné, nezřídka nedostatečné vzdělání ná.
boženské, a na prvém místě neznalost pravd v katechismu obsažených. A tu dobře
vystiht Pius X., kde třeba začíti, a s energií sobě vlastní počal s obnovou vnitř
ního života náboženského u mládeže.

Předním úkolem náboženského vzdělání jest, aby hned mládež dokonale
poznala pravdy náboženské, učivo v katechismu obsažené, je pochopila a do
paměti si vštípila jako základ života v pravdě křesťanského. »Prakticky pracovati
pro mládež, to je to hlavníl« tak vyjádřil se Pius X. (»Kat. Blátter 1914. 10.) a
sám tak učinil. Nutnost křesťanské výchovy mládeže byla stálou jeho péčí.
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K mládeži táhlo jej ode dávna láskyplné srdce; mládeži a její spáse vě
noval po celý život nejpřednější svoji péči. Nikdy nezní slova jeho vážněji a dů
razněji, než když vyzývá rodiče k bdělosti nad mládeží.
»V mládí, « tak psal jako biskup mantovský, »vzdělává se člověk. Mladé
srdce podobá se roli, které ochotno je přijati símě z rukou rolníkových. Zaseje
te-li do něho símě ctnosti, budete kliditi dobré ovoce; zůstane-li však mladé srdce
sobě ponecháno, přináší jen zármutek a slzy.« Hlubokou bolestí naplňuje jej
proto nebezpečenství svedení, jež mládeži se všech stran hrozí. »Nikdy nesmí
kněz mlčeti,« psal jako patriarcha benátský, »vůči záplavě špatných knih a
novin, které právě mládež kazí a víru podkopati hledí.« (Dr. J. Samsour: »Pa
pežové v dějinách« str. 255.)
Proto s vysoké stráže stolce Petrova napomíná k řádné křesťanské výchově
dítek a připomíná: >»Jestliževšak rodiče jsou nuceni, jak se často přihází, dáti
se zastupovati ve výchově svých dětí jinými, nechť pamatují na svatosvatou po
vinnost, aby volili takové ústavy a osoby, které umějí a chtějí co nejsvědomitěji
dostáti místo nich povinnosti tak důležité. Lhostejnost v tomto ohledu stala se
nenapravitelnou zkázou tolika dítek. Jak velkou budou míti z toho zodpovědnost
před Pánem Boheml« (»Napemeautí rodičů« ve druhém katechismu.)
V útlá srdce dětská pravdy víry zasévati, je opatrovati, povzbuzovati a ke
Kristu vésti, by vzrostly v pevný strom nezlomné víry, jež odolá v bouřích ži
vota a vytrvá až do konce, toť předním bylo mu úkolem, o kterém třeba stále
pilně pracovati. A dobře činil, vždyť zajisté všechna snaha byla by polovičatou,
marnou, kdyby mládeži nedostalo se řádného katechetského vyučování a po
učení. Jaká mládež, takový národ! Ze špatného semene nemůže vyrůsti dobrý
strom.
A v této neunavné péči o mládež stává se nejen jejím pečlivým otcem, ale
nezapomíná i těch, kterých úkolem je mládež vyučovati, těch, jimž od rodičů
mládež je svěřena, katechetů ! | jim jest pečlivým otcem, ale i rádcem a učitelem,
příznivcem a vůdcem, je poučuje a pozbuzuje, jich si váží a jim žehná.
Jako dobrý řemeslník potřebuje dobrého nástroje, tak i dobrý katecheta
touží po dobré učebnici. A Pius X. mu podává katechismus a dává pokyny a
rady, jak vyučovati, jak mládež posvěcovati a tím i sama sebe. By pak výklad
pravd náboženských v katechismu obsažených byl důkladným a řádným, neza
pomíná na další vzdělání, povzbuzuje k bádání a studiu, k sjezdům a radostné
práci na vzájemném povznesení a vzdělání i ve vědách světských.
I.

Papež Pius X. nabyl v duchovní správě bohatých zkušeností. Bylťpostupně
kaplanem, farářem, profesorem a kanovníkem, biskupem, patriarchou a kardi
nálem. Kardinál Sarto jako patriarcha benátský těžil jen z bohatých svých zku
šeností a uplatňoval výtečné své vlastnosti a dary ducha v nových poměrech,
kráčeje opatrnou, ale pevnou nohou za cílem reformy a reorganisace, přizpůso
bené sice potřebám času, ale zbudované a vedené duchem přesně církevním.
Každá tři léta visitoval celou diecési, při čemž kázal, katechisoval, podával sv.
přijímání, biřmoval, z rána časně zasedal do zpovědnice a slyšel zpovědi.« (Dr,
Rud. Zháněl: Svatý Otec Pius X., 50 let knězem. Str. 40.) A jako osvědčil se
dobrým pastýřem v Mantově a Benátkách, tak táž otcovská láska provázela ho
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na trůn papežský; vyjádřilť ji již v prvé své encyklice ze dne 4. října 1903,
v níž naznačuje svůj program. Ukazuje, jakým směrem bude postupovati za
heslem svým, když píše: »Koho by však zůstalo tajno, když lidé rozumem nej
více a svobodou vedeni bývají, že vyučování náboženské je tou nejhlavnější cestou,
aby vladařství Boha v duších lidských bylo znovuzřízeno?« (Dr. 37. N. Sedlák:
Pius X. a jeho okružní list. XIX. Děd. Svatojánské.)
Co tu papež naznačil, péče o mládež a vyučování náboženské, nedalo na
sebe dlouho čekati. Dbaje o rozvoj stádce Kristova, vydal dne 15. dubna 19065.
encykliku »Acerbo nimis«, v níž vyjadřuje svou živou bolest nad neznalostí ná
boženských pravd u křesťanů a mnapomínáfarářů a správců duchovních, aby
horlivě katechisovali v kostele i ve škole. (Znění viz: Ordin. List pražské arci
diecése 1905. č. 5.)

Svou nejvyšší mocí nařizuje, aby ve všech diecésích všichni faráři a du
chovní správcové o všech nedělích a svátcích po celou hodinu mládež o prav
dách náboženských poučovali a jí je dle katechismu vykládali. Zvláště mají
dbáti, aby v určitých dobách v roce ku přijetí sv. pokání a sv. oltářní po ně=
kolik dni mládež byla připravována, by svátosti ty hodně přijala. Největší pak
péči mají věnovati v době velikonoční tomu, aby poučováním a povzbuzováním,
výkladem a zbožným příkladem dospělejších, mládež náležitě se připravila k prv.
nímu sv. přijímání. V této snaze, přeje si papež, aby příkladem a poučováním
kněze podporovali i zbožní laici, a proto doporučuje zakládati sdružení kate
chistů světských, jakož i ve městech zvláštní školy k vyučování náboženství.

VUV

(Pokračo

Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

(Pokračování.)

Sluší ovšem dle pravdy přiznati, že žádná z mnohých filosofických škol a
systémů, jež se během staletí vystřídaly, neďdomyslila do konce představy o je
diné božské bytosti. Žádná nepronikla k poznání nadsvětového, osobního Boha.
Všecky ztrácely se v mlžinách pantheismu, spíše citem než rozumem chápaného.
Ve světě a světem žijící Bůh, jehož nejdokonalejším projevem jest myslící duch
lidský, to byly celkem hranice, za něž se nedostala řecká spekulace.
Ve srovnání s dětinskými bájemi o bozích znamená nicméně toto poznání
značný pokrok. Pokrok tak veliký, že vítěznému jeho postupu nemohla na
dlouho vzdorovati reakce, jíž padl za oběť Sokrates. Jeho smrt byla aktem sebe
obrany starého náboženství. Ale sebeobranata byla beznadějna, ježto mezi starým
a novým náboženským pojetím bylo vyloučeno smíření. Byly to dva různé světy,
jež se tu srážely. Estétu a adeptu umění, oku a fantasii mohli dřevní bohové
něco poskytnouti; rozumu však a srdci stačili nemohli.
Ale zda mohlo je nahraditi náboženství filosofické ?
Řecká filosofie vykonala jistě mnoho Dala člověku wniversalistický pojem
jediné bytosti božské. Shrnula v pojem svěfa mnohost a rozmanitost věcí vněj
ších. Učinila člověka těsných státečků kosmopolitou, svěfoobčanem. Učinila mu celý
svět vlastí, kolbištěm jeho probouzející se činorodosti a probudila v něm sebe
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vědomí, náležité zhodnocení vlastní síly, poukazujíc ria veliké muže veliké doby,
na Alexandra, jehož titanské síle svět byl příliš těsný, na jeho vojevůdce, kteří
stali se velikými králi a zakladateli mocných dynastií. Ptolomeovci v Egyptě,
Seleukovci v Syrii, Attalidi v Pergamu, byli takřka obtěžkací zkouškou životní
pravdy nového náboženství. A zkouška dopadla skvěle. V člověku tkví božský
zárodek, božská jiskra. Proč neměly by býti Alexandru přinášeny oběti? Zda
není on sám a jeho nadání vojevůdčí, jeho nezadržitelný postup, jeho vítězství
nad barbarstvím, projevem a zjevením božství? Proč neměl by člověk uznati
toto zjevení, proč neměl by v Alexandru uctívati a vzývati božství?
Kult panovničí, božská pocta, jež byla vzdávána Alexandru a jeho nástup
cům, později i císařům římským, není vskutku v rámci tehdejší filosofie nic
zvláštního a cizorodého. Vpravuje se důsledně v imanentní pantheistický princip
světový.
Také oblíbená filosofie římská, stoicismus, není v podstatě než materiali
stický monismus. Rozeznává sice dva principy ve světě, ale oba hmotné, byt
i princip vyšší, světový rozum, logos, záležel z látky jemnější. Byl míněn jako
oheň, teplo, síla. Tento neosobný logos, jenž v podstatě není než světa běh, svě
tové dění se slepou, absolutní nutností se projevující, jest božstvím stoické filo
sofie. Jako Ananké, Tyché, Fortuna, jako bohyně osudu vstoupil do společnosti
olympských bohů, nikoli jako rovnocenný druh, nýbrž jako jejich vládce, jenž
sám určuje osud bohů i lidí,
Na tomto pojetí božství spočívá ethika stoy. Její nejpřednější ctnost, jež
znovu a znovu jako cesta ke štěstí a ke vnitřnímu pokoji byla velebena a do
poručována, jest apathie, stoická resignace, hrdé vpravení se do střídavých osudů
lidského života. Nechť se srdce svírá sebe větší bolestí, nic nesmí to prozraditi,
Jako z kamene musí býti tvář, jako z Kovu její rysy, nepřístupny bolesti i sou
citu. —

Tomuto světovému názoru nelze upříti důslednost. Vládne-li lidským životem
jediná Tyché, slepý osud, pak arci všechen stesk a nářek, všechno vzpírání
všechny prosby jsou zbytečny a nerozumny. Pak lidská velikost může jediné
spočívati v tom, že člověk vzpřímen zůstává v každé strasti a že ani brvou ne
prozradí, co se v jeho srdci děje. Pak hrdinou je ten, kdo samozvaně otevírá
výkupnou bránu smrti a s pohrdavým úsměvem na zsinalých rtech dobrovolně
odchází z tohoto života.

Učení a mravouka stoy jsou vrcholem filosofických soustav; stvořily Se
neku a Epikteta. Proto tato filosofie jest nejvhodnějším měřítkem k ocenění vlast
ního náboženského obsahu filosofické vzdělanosti.

Že tento životní názor stoy nemohl proniknout do širokých vrstev lidu,jest
samozřejmo. Jen málo lidí má tak velikou sílu a hrdost vůle, jakou stoa před.
pokládá ; zvláště ve dnech utrpení a strastí. Její učení může oslňovati ve dnect
štěstí a moci. Filosof zdobený korunou a císařským pláštěm, Mark Aurel, jes
s to dle ní žíti. Ale dolehne-li bída a bolest, pak lidské srdce potřebuje hlubší.
lidštější útěchy než jest neosobné, studené vědomí, že Osud jest nezměnitelný
a neodvratný, že všecky modlitby a oběti jsou marny a že jest jedině rozumno
lhostejně se všemu podříditi.
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Henrici*) má pravdu, srovnává-li hellenismusa jeho filosofické náboženství
s hvězdným nebem, jemuž slunce chybí. Z nekonečných dálek třpytí se hvězdy,
ale jejich chladné světlo ani nehřeje ani neoživuje. Svítí i nad věčným ledem a
sněhem polárním.
Chybělo slunce, chyběla útěcha. Útěcha v utrpení. A otázka utrpení jest
přec veliký problém lidský. A z hlubin duše prodíralo se ještě něco jiného na
povrch; upění lidstva pod těžkým břemenem, výkřik viny, touha po odhříšnění,
po vykoupení.
V systému stoy nebylo místa pro hřích. Podle ní nebylo ani svobodného
sebeurčení, ani svobodné vůle ani odpovědnosti. Každý nutně kuje si svůj osud,
svůj život. Ale s druhé strany všecky tyto rozumové úvahy nedovedly přehlušiti
vědomí viny, onen žalující a usvědčující hlas nitra. Srdce volalo po odpuštění a
milosti.
Tu málo zpomáhala neosobná božská bytost, Osud citu a srdce prostý. To
právě lidi odpuzovalo od oltářů starých bohů: přesvědčení o jejich nicotě a bez
mocnosti, vědomí, že marno jest u nich hledati útěchy a pomoci. Probudila se
touha po Vykupiteli. Vlastně docela nedřímala nikdy. Mstící se Erinyje staré my
thologie, očistné obřady, jež ze šera dávnověku přešly do slavných dob Hellady,
nejsou než předchůdci této touhy po Vykupiteli. Určitěji a naléhavěji vystupuje
však teprv od dob velikolepé expansivní politiky řeckého ducha pod vedením
Alexandrovým.
Ale kde najíti tohoto Osvoboditele z viny a trestu? Starořecký stát měst
byl mrtev. Nastoupil po něm veliký stát hellenistický, říše Alexandra Velikého a
pak říše jeho vojevůdců. Poněvadž v těchto útvarech všecka moc byla stěles
něna v panovníku, jenž po mnohé stránce byl převzal úkol dřevních božstev
státních a byl otcem svých poddaných, ochráncem i prozřetelnosti, není divu, že
touha po vykupiteli zabloudila do trůního sálu hellenistických dvorů a měnila
trůn v oltář, hold v klanění, panovníka ve spasitele, v živého, přítomného
boha. —
Tak dostali jsme se jinou cestou opět ke kultu panovníků. Má své kořeny
v potřebě spasitele, v touze po náboženství, jež by uspokojovalo rozum i srdce.
Filosofie zkypřila mu prst a zaručila mu zdar i vzrůst. Přistupoval k němuještě
obdiv úspěchu a vděčnost za přijatá dobrodiní.

»Na nejstarších příkladech«, praví Wendland, »dá se dosud ukázati, jak
zbožnění člověka vyrostlo z ryzího pocitu vděčnosti a nejupřímnější víry v boží
moc skrze člověka působící. Pocity, s jakými Athéňané r. 307 přijali vítězného
Demetria Poliorketa (Athenaeus VI., p. 23), reprodukuje věrně náboženské cítění
doby.« Sluncem a hvězdami jeví se jim se svými druhy,synem Poseidonovým a
Afroditiným. »Ostatní bozi jsou příliš daleko, buď vůbec nejsou nebo nás ne
slyší. Tebe však vidíme tváří v tvář, ne ze dřeva nebo kamene, nýbrž živého.
Proto modlíme se k tobě, dej nám mír, neboť jsi Pán!« V mocném vojevůdci,
jenž vyprošťuje město z válečných běd a přináší mír, vidí Atheňané spasitele;
vykonalť něco, co po lidském soudu zdálo se nemožným, co nedalo se provésti
prostředky lidskými. Božství zjevilo se v něm tělesně.
%) Literární povaha novozákonných knih, str. 17.
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Podobné smýšlení v lidu stihl i Augustus, když zvítěziv r. 31 př. Kr. nad
svým soupeřem Antoniem v bitvě u Actia, do Říma se vrátil a po dvou létech
zavřel Jánův chrám, poprvé po stoletích plných válek a po desítiletiích plných
občanských bojů a nespravedlivých násilností. Lid si oddechl a projevoval svou
vděčnost apotheosou, zbožňováním panovníka, v němž viděl svého touženého
zachránce. Panovník přinesl světu mír a jeho požehnání, a proto lid vyzvedl ho
z prostého člověčenství a povýšil ho za boha. Tím způsobem přinesen byl řecko
římský kult vládce i do Říma a vyvinuv se v kult císařův, stal se legálním vý
razem oddanosti a poddanské věrnosti. Kult císařů neboli kult státu — císař byl
stát — byl jako projev patriotismu první občanskou povinností a první občan
skou ctností. Z toho vyplýval i opačný důsledek; odepření tohoto kultu byl ne
vážností, zradou na císaři, na státě, na Římě a jeho světovém panství.
Takové bylo dědictví antických názorů o státě a jeho všemohoucnosti, ná
zorů, jež po některých stránkách byly immanentní pantheistickou filosofií spíše
posilňovány než zmírňovány.
Stoupencům přizpůsobivých soustav filosofických nebyly názory tyto ne
bezpečny ; vůči křesťanům staly se však nutně výzvou k boji, ba odsouzením
k smrti. Jak víme, vedly k zápasu na život a na smrt, jenž trval tři staletí, a
staly se svědky nového ducha a nových sil, jež v přítmí katakomb připravovaly
se na ovládnutí světa.

(Pokračování.)

VÁUAVAVÁAVACÁC
Výchovné prostředky v rodině.
(Podává Dr. IGNÁC RATH.)

(Pokračování.)

Jestliže je třeba trestu tělesného, tu má rákoska rozhodně přednost před
metlou, důtkami neb řemenem, poněvadž se nemůže tak snadno státi neštěstí, a
přece je možno trestati citelně. Rukou trestati se vůbec nedoporučuje, poněvadž
každé takové uhození činí dojem příliš sprostý, a snadno se může dítěti vážně
ublížiti. Také tahání za uši neb za vlasy, rozdávání štulců a jiné příliš naturální
tresty sluší rozhodně zavrhnouti již proto, že svádějí k trestání okamžitému bez
předchozí přípravy dítěte i trestajícího.
Tělesnému trestu musí vždycky předcházeti žaloba, vyšetření neb domluva.
Otec (neb matka) si sedne a dítě se postaví před ním. Dívá se klidně, uctivě a
kajícně do očí, aniž by přešlapovalo, se otáčelo a ohlíželo neb se dokonce usmí
valo. Vylíčí, jak se všechno stalo, aniž by se vymlouvalo a svalovalo vinu na
jiné. Na otázky musí odpovídati stručně a na některé z nich pouhým slůvkem
>ano« neb »ne«. Když začne místo stručné odpovědi široce a dlouze vykládati,
ak to všechno vlastně bylo, řekne otec: »Mlč a počkej! Tak, a teď odpověz ale
jen to, nač se tě ptám: krátce, klidně a slušně, beze všeho křiku a pláče!«
I trest tělesný z výchovného hlediska sluší připraviti zvolna a rozvážně.
Když by však otec pozoroval, že dalekosáhlé přípravy k »ukrutnému« trestu a
vzniklý z toho strach dítěte postačí k jeho napravení, může v poslední chvíli
zaměniti trest tělesný trestem psaným neb jiným mírnějším.
Trest rákoskou přes dlaň má tu výhodu, že je zcela neškodným, ale přece
dosti citelným a poslouží značně ku cvičení poslušnosti i trpělivosti, odvahy a
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odhodlanosti dítěte. Mimo to může otec hleděti při trestu dítěti stále do očí a je
stliže nevykonává trest příliš rychle, nýbrž ve volných přestávkách, může zároveň
působiti okem, výrazem tváře a slovy na srdce dítěte tak, že mnohem dříve do
cílí onoho duševního stavu, který další tělesný trest činí zbytečným ano i škod
livým.
Kdyby dítě před trestem uteklo, nemá je otec honiti a za ním křičeti, nýbrž
počká až druhého dne neb ještě později; ale pak je potrestá tím přísněji neb
dvakrát: jednou za provinění, po druhé za útěk. Křik má dítěti při trestání
vůbec zapověděti a když nepovolí, nemá na jeho křik dbáti, nýbrž trest zcela
nerušeně vykonati.
Ovšem, čím méné trestů, tím jemnější a vnitýmější je výchova dítěte. Bázeň
před trestem, kterého je časem třeba jako výchovného prostředku, může však
nahraditi toliko láska, a to především láska k rodičům. Čím více radostí rodiče
mohou dítěti popřáti, tím snáze si mohou udržeti jeho lásku. Ale dítě má přání
četná, a později vidí děti jiné, bohatší a šťastnější. Pozoruje, že mu rodiče ráj
na světě připraviti nemohou, ano že mu snad nikdy v životě nemohou po
skytnouti ani těch radostí, které u dětí jiných jsou něčím zcela obyčejným a
všedním.
Mimo to musí rodiče dítěti odepříti z různých důvodů mnohou radost,
které by mu dle názoru dítěte zcela dobře mohli dopřáti. V těchto okolnostech
všedního života je velké nebezpečí pro onu ideální, všechny překážky přemáha
jící a všechny stíny rodinného blaha zaplavující lásku dítěte k rodičům.
Láska dítěte k rodičům předpokládá shovívavost k jejich křehkostem, va
dám a nedostatkům, k jejich chudobě, podřízenému jejich společenskému posta
vení, předpokládá vděčné uznání jejich dobré vůle a jejich přičinlivosti, předpo
kládá ochotu oběti jejich spláceti obětmi vlastními, těšiti je, pomáhati jim, za
stati se jich proti jejich nepřátelům a působiti jim radost v náhradu za útrapy
života a na důkaz lásky. Jinými slovy: láska k rodičům vyžaduje obětavosti
dítka.
Sebezapření a oběť je však ve svém základě něco nadpřirozeného, něco
idealního, vznešeného, co svou podstatou naprosto se vymyká zásadám prakti
ckého, vypočítavého a sobeckého světa. Pro sebezapření a oběti nenajde nepřed
pojatě myslící člověk ve všech případech spolehlivého důvodu jinde než jediné
v Bohu, k němuž jedinému každá skutečná oběť ve svých posledních důsledcích
směřuje. Nedostatečnými jsou v těžkých zkouškách života všechny pohnutky
ostatní jako čest rodu, sláva rodiště, vlastenectví, humanita, solidarita a rozma
nité ty -ismy, které dělí tu velkou rodinu lidskou v tolik beze studu a bez smi
lování vzájemně se tupících a hubících skupin a stran.
(Pokračování.)

Příspěvek ku kritice monismu.
(Dle Klimke-ho a jiných pramenů upravil L. POLABSKÝ.)

Lidská snaha se nese za jednotným názorem světovým a životním. Člověk
se snaží vysvětliti jsoucnost věcí z jejich prapůvodu. Nestačí mu znáti jednotlivé
věci, obsáhnouti veškery obory lidského vědění, nýbrž hledí si utvořiti celkový
názor o věcech, které vidí kolem sebe,
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Moderní filosofie až na nepatrné výjimky se odpoutala od Zjevení. Současná
filosofie, vyjma filosofie křesťanské, která hájí existenci Boha odlišeného, jsoucího
mimo kosmos, nahrazuje osobního Boha, který stvořil svět a jej řídí, který
odměňuje dobro a tresce zlo, který má nejdokonalejší vlastnosti, Bohem jiným,
který není mimo svět, nýbrž je vše a ve všem, jehož jsoucnost tvoří existence
všech věcí, jenž bytuje stejně v člověku jako v byliné a nerostu, který ne
potřebuje člověku oznamovati svou vůli, ježto co koná a chce, koná a chce
skrze něho.
Za touto filosofií kráčí i snaha vytvořiti nové náboženství, které by od
povídalo této filosofii. Neboť ani člověk naší doby nedovede v sobě potlačiti
touhy a potřeby náboženské, která spiáty s lidskou přirozeností, vystupují
v každé době. Avšak nehledá se nyní ukojení této vrozené touhy a potřeby
v křesťanství, nýbrž jinde. Nepodávať prý křesťanství dosti jednotného, vše vy
světlujícího světového názoru. Křesťanství jasně odlišuje od sebe Boha a svět,
ducha a hmotu. Je v podstatě dualistické. Nynější však filosofie se nese za ab
solutní jednotou všeho bytí.
Zamítá tudíž křesťanství, a na jeho místo staví něco jiného, což neklade
prapříčinu bytí světa mimo něj, nýbrž hledá důvod a příčinu jeho existence
v něm. System tento sluje monismus.
Jméno monismus pochází od Chr. Wolfa, který nazval slovem »monisté«
ony filosofy, kteří ve světě uznávají jediný způsob bytí, hmotu nebo ducha.
Rozeznává se více systemů monistických dle toho, nač se klade od jeho
hlasatelů největší váha. V nejnovějším svém díle o monismu dělí P. Klímke S. J.
monismus v kausální a konstitutivní. Onen tvrdí jednotu příčiny, tento jednotu
bytí a skutečnosti.
Jiné rozdělení je v monismus tkeoreticko-poznávací a metafysický. Dle mo
nismu theoreticko-poznávacího je celý svět tožný s poznávajícím duchem. Subjekt
a objekt je tentýž, jsou jen dva způsoby pojímání téže jediné skutečnosti.
Metafysický monismus chce stanoviti bezprostředně bytí v jeho podstatě.
Hledá-li metafysický monismus rozřešení pravé podstaty bytí v jednom ze způsobů
projevu, ať fysickém ať psychickém, sluje monismem fenomenálním, ježto bylí
se ukazuje při nejmenším částečně ve fenomenálním světě našemu poznání
ve své pravé podobě, nebo také monismem reálním, který se domnívá, že může
bytí určiti v jeho pravé, reální podstatě. Je-li však pravé bytí věcí za světem
zjevným, jak se aspoň projevuje našim smyslům a našemu sebevědomí, jest
třeba poznamenati, že nemůžeme toto bytí samo o sobě přesně stanoviti, ačkoli
se staly v této věci Četné pokusy.
Fenomenální (redlní) monismus, který vidí částečné projevení vlastní pod
staty věcí v říši jevů, které se dělí v jevy hmotné a duševní, rozděluje se dle
tohoto v monismus matertalistický a spiritualistický. Materialistický monismus
připouští pouze existenci hmoty; všechno je hmota a mimo hmoty neexistuje
nic jiného. Spiritualistický monismus učí, že vlastní podstatou věcí je duch, co
pak se nám jeví jako hmota, je podvědomý, méně vyvinutý stupeň ducha.
Nejlepší definicí monismu, již vedle mnohých jiných filosofů uvádí i Klimke,
je: »Der Monismus ist mithin als diejenige Weltanschanng zu bestimmen, nach
welcher das direkt oder indirekt Erfahrbare selbst das einzige, absolute, in sich
selbst begrůindete und sich selbst genůgende Sein ist, seiner Natur nach ůúberall
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wesentlich gleichartig, sich uns in der Mannigtaltigkeit der Einzeldinge sowie in
der Verschiedenheit des physischen und psychischen Geschehens darstellit.« —
Podavše definici monismu, přicházíme k otázce, jak odůvodňuje a dokazuje
monismus své tvrzení a své učení.
Monismus, ježto nemůže popříti harmonii, která vládne ve věcech a účel
nost jich samých, je nucen bledati důvod, proč tomu tak je a nejinak. Kdežto
křesťanská filosofie hledá vysvětlení a pochopení této harmonie a účelnosti, která
ve světě se jeví, v Bohu osobním, monismus se domnívá, že našel rozřešení
této otázky v principu vnitrosvětovém.
Monismus staví na principu jednoty všeho bytí fysického i psychického.
>Bytí není kolikeré, nýbrž jen jedno.<« (Trine: »Nejvyšší ideál lidstva<). Tvrdí
tedy monismus tožnost, stejnorodost ducha i hmoty.
Jednota všeho bytí vede nutně ku přijetí a připuštění jediné jen substance,
která je absolutní, věčná, nutná; s níž je identické vše, co se nám jeví různým
a mnohým,
Různost a množství věcí vzhledem k jejich sestavení, podobě, dokonalosti
je výsledkem vývoje tohoto jediného bytí. Zdrojem všeho toho, co existuje je
nekonečné bytí, kterým se rozumí bez počátku a konce existující síla podmíňu
jící život a existenci všech věcí. Bytí projevuje se nám teprve existencí. Že bytí
je, může se poznati; co však je, pochopí se teprve, když se jeví existencí.
Nelze zavrhovati snahu monistů po jednotě, která je velice prospěšná, uži
tečná, ba nutná. Nesmí se však tato snaha po jednoté přehánět. Zcela správně
praví v té příčině Klimke: »Nicht darin besteht der Fehler der monistischen Phi
losophie, dass sie nach einer letzten, abschliessenden und umfassenden Einheit
strebt, sondern darin, dass sie dieses an und fůr sich berechtigte Streben ein
seitig úbertreibt.« (Monismus S. 583.) Nespočívá tedy chyba monismu v tom, že
hledá jednotu, nýbrž že ji hledá lam, kde jí není; že ve své snaze po jednotě
přestřeluje.
Nachází se zajisté jednota ve věcech, v objektech; snaha pak po jednotě
v myšlení, v subjektu. Snaha po jednotnosti poznané látky je nutná subjektivně;
musí však snaze subjektivní po jednotě v myšlení odpovídati skutečná jednota
ve věcech, neboť jinak by tato snaha po jednotě neměla významu.

VV
FEUILLETON.

Ukázky žákovských vycházek
po Praze.
Napsal VÁCLAV HRUDKA.
(Pokračování.)

Těmto třem oltářům u severních pilířů
úplně odpovídají oltáře u jižních pilířů,
takže příchozí vidí tři páry oltářů stejně
zdobených. Toto řešení pravidelně se vy
skytuje v barokových chrámech, a možno
je označiti jako velmi šťastné. Pozoruj,

(Pokračo
mladý příteli, s tohoto místa u hlavního
vchodu nyní celý chrám. Tyto stejné oltáře
působí příznivě, harmonicky, dodávajíce
i spodní části kostela jakési soustředěnosti
a jednoty. Avšak kdyby všechny byly týmž
způsobem provedeny, působily by zajisté
jednotvárně a monotoně.
Tyto tři adaeguatní oltáře od hlavních
dveří počítaje jsou sv. Otilie, sv. Kříže a
sv. Mikuláše Tolentinského.

Obraz sv. Otilie uspokojuje. Ve štítku
nahoře obraz světce s kalichem, a dole ob
raz Pany Marie Pomocné. Sošky čtyř. sv.
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Dva velcí andělé sedící na rozvilinách rámu,
nesou v rukou štítky s charakteristickými
nápisy : »Vlastní krví vešel« a »Bez vylití
krve není odpuštění«. —
K jihu od tohoto zajímavého oltáře jsou
dvéře do kaple sv. Doroty, a nad nimi
okno s mříží do oratoře Lobkovické. Snad
zde stávala kaple sv. Doroty, dříve nežli
řiny.
Dále viz sloupkový oltář sv. Mikuláše Augustiniání přišli. Zde oltářík sv. Doroty
Tolentinského. Oltářní obraz tohoto světce a dva marianské. Ze sošek Madon jedna
jest velmi dobré dílo. Připisují je Škretovi baroková, a druhá jest kopií Panny Marie
a patřil by mezi jeho lepší díla, neboť zdá v Einsiedelnu ve Švýcařích.
Se mi, že posud byl málo oceněn. Nahoře
V jižní boční lodi kostela, blíže kaple
ve štítě obraz nějakého světce, dole obraz sv. Doroty, jest zajímavý oltář Panny Marie.
Panny Marie dobré rady, malovaný v Italii Na oltáři jest soška Pražského Jesulátka
v Genazzaně na dřevě.
ve skleněné skřínce, a výše obraz Panny
Originál tohoto mariánského obrazu po Marie dle staršího středověkého typu. Dole
v rohu výborný portret mužské hlavy. Ná
chází asi z 13. stol. Nyní nalézá se v Ge
nazzaně, v klášteře augustiniánů, kam ne pis zní: »Ad honorem omnipotentis Dei et
intemeratae Virginis matris Mariae, cuncto
vysvětliteliným způsobem přibyl 25. dubna
1467 ze Skadru, když Turci dobývali Al rum ad se refugentium auxiliatricis, Com
banie. Nenadále objevil se na zdi kaple sv. pagnonus de Corlis Mantuanus ex devo
Blažeje. Zde tedy jest kopie a originál tione pingi curavit anno Domini 1619.«
v Italii. Typ Madonny asi ze 13. stol. Tedy Compagnonus de Corlis z Mantovy
srovnej naši Madonnu svatoštěpánskou neb věnoval obraz. Jistě oltář votivní. —
V téže lodi na pravo od vchodu proti
zbraslavskou). Na oltáři sochy čtyř světic,
oltáři sv. patronů českých jest oltář zasvě
mezi nimi sv. Renata a Vaiburga.
cený sv. Tomáši z Villanovy. Světec roz
Poslední v této řadě — od presbytáře
dává chudým chléb. Obraz stářím silně po
»Ecce Homo«.
Tento oltář náleží ke černěl a visí v tmavém místě; ale dlužno
druhé skupině oltářů, dekorativnějsích. Po jej počítati mezi lepší práce Skrétovy. Vy
chází z r. 1744, kdy byl snad od Josefa nikáť komposicí i barvou. Malován byl r.
1671 za 900 zl.
Lauermanna z mramoru vytesán; zlatník Jan
Pod ním obraz sv. Aloisia od jesuity
Pakemius pravděpodobně ozdobil jej stříbr
Ignáce Raaba. Prohlédni dobře ten zvláštní
ným tabernáklem.
Tento tabernákl byl několikráte pozmě žlutavý kolorit a asketické rysy obličeje, a
ňován, až nabyl snad r. 1769 definitivního příště vždy poznáš styl tohoto osobitého
tvaru od zlatníka Jakuba Ebnera. Stát malíře. Ale klásti jej musíš daleko za
zabavil při velkém krachu r. 1841 velkou Brandla i Palka. Sochy sv. Norberta s mon
strancí a sv, Mikuláše Toletinského Matějka
část stříbra. Nyní sám můžeš pozorovati,
připisuje Františku Ignáci Weissovi, jenž
pro augustiniány pracoval. Jsou graciésní,
všimni si pěkného, jemně provedeného kru
ale vynikají málo nad průměr. Cínová křti
cifixu. Viz, co provedeno v mědi a ohněm
pozlaceno. Jsou to, jak vidíš, konstruktivní telnice z r. 1749 nevyniká. Naproti obraz
částky tabernáklu, kdežto ozdoby byly stří Černé Panny Marie s rokokovým moderním
brné. Střibrné součástky státem zabavené rámem od Krejčíka z r. 1911.
Několikráte jsi slyšel, milý příteli, jme
byly nahraženy jich dřevěnými modely.
novati sv. Augustina, sv. Mikuláše Tolenti
Oltář podporovali hrabata Morzinové,
kteří též štědře dotovali augustiánský klá ského a sv. Tomáše z Villanovy, zakla
šter ve Vrchlabí. Nad tabernáklem obraz datele a svaté členy řádu. Jest přirozeno,
Ukřižovaného; snad italská práce ze 17. že Augustiniáni stavbou svého chrámu
oslavili svůj řád.
století., Nad ním již ve vlastním orámování
Něco málo ze života těchto dvou světců.
oltáře větší obraz, jak sv. Monika s klá
Sv. Mikuláš narozen v třináctém století
Šterními sestrami dostává od Panny Marie
v San Angelu u Ferma v Italii, vstoupil ve
řádový opasek. Prostřední práce od Jin
dřicha Berise, Belga z 1649 za 100 zl. věku 18 let do. řádu augustiniánského
apoštolů, mezi nimi sv. Petra a Pavla.
Oltář tvarem jest obdobný severnímu oltáří
sv. Karla Boromejského.
Oltář sv. Kříže jest obdobný oltáři sv.
Anny. Má též pod oltářním obrazem skle
něnou rakev s ostatky sv. Justa; kol sošky
sv. panen, mezi nimi sv. Doroty a Kate

| první
—
proti
kazatelně
stříbrný
oltář
© které
částky
jsou
dosud
stříbrné.
Zvláště
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v Tolentině. Po životě věnovaném kajic
nosti, modlitbě a dobrým skutkům zemřel
10. září 1308 a od papeže Eugena IV.
prohlášen 1446 za svatého. Zobrazován
bývá v augustiniánském řeholním rouchu
s hvězdou na prsou neb llií v ruce.
Sv. Tomáš z Villanovy, arcibiskup va
lencijský, narodil se 1488 ve Fuenlaně
v Kastilii. R. 1516 vstoupil do řádu, před
nášev dříve mravouku a filosofii. Vynikal
jako řečník, odmítl arcibiskupství granad
ské, ale podruhé se neubránil. Zvláště pe
čoval o chudé a vězně, a jeho Život jest
velkolepý příklad heroismu, práce, štědrosti
a odříkání. Zemřel 8. záři 1555, a svatým
prohlášen r. 1658 od papeže Alexandra VII.
Sv. Teklu vidíš vyobrazenu se lvem
v paměf, že lvové v cirku jí neublížili. —
A stojíme ve hlavním vchodu kostela.
Z dáli od hlavního oltáře svítí znak řádu,
červené planoucí srdce, šípem lásky probo
dené. Ano, nadšení a láska vedly ruce, jež
budovaly tento velkolepý chrám. Oceň nyní
tuto uměleckou práci, článkování klenby
i zdí; pozoruj syté a výrazné polychromo
vání oltářů a všech dřevěných součástek,
jež i při vší pestrosti nekřičí ani neruší!

SMĚS.

Šťastné znamení do budoucnosti?
Z toho, že pod tlakem válečných událostí
protivy strannické a třídní ustoupily v po
zadí, namnoze se soudí, že v budoucnosti
nastane práce jednotnější a svornější. Že
strany nebudou vystupovati s takou pří
krostí proti sobě, jako před nynější válkou
se dálo. »Věstník« učitelských jednot
v král. českém ve svém úvodním článku
z 16. dubna mezi jiným praví:
»Mezi stranami padají rozpory, ztrácejí
se příkré diference a hledají se vzájemná
pojítka. Vidí se, jak proti ohromným udá
lostem dnešní války mizejí a blednou vše
cky ony spory, které naplňovaly dříve naši
mysl. Vidí se, jakými titěrkami obírali jsme
se dosud až do krvavých důsledků, a to
vše, oč vedli jsme příkré boje, že to vlastně
byl jen záškodný prach, který kalil nám
zrak, abychom neviděli daleko a pozbývali
smyslu pro větší horizonty. Smysl pro sjed
nocování hlásí se k životu jako veledůležitá
sociální potřeba pro vnitřní zharmonisování
se lidské společnosti, ale také jako důsle
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Oceň to trvalé staré zlacení! Starý mistr

Jan Jiří

Schmidí se zavazuje kontrak

tem, že celý obnos chce ztratiti, když by
v jeho díle jediný jen lupínek falešného
zlata se našel! Tuto zprávu našel Dr. Ma
tějka v klášterním archivu. Takovou svědo
mitou čistou práci bez falše nám zanechali
naši předkové!
Chrám při vší pompésnosti a nadhěře
působí vznešeně, velebně. Rozrušuje na
okamžik smysly, ale hned zase uklidňuje.
Byly to mohutné a silné ruce Dientzenhof
rovv, jež dovedly linie a křivky vésti až
k vrcholu hýřivosti a běsnění, ale podro
bily je zase do nížin pokory. Práce umělce
— stavitele, sochaře, malíře, jde společně
k vznešenému cíli s dílem řemeslníka, ci
naře, zámečníka, truhláře, pozlacovače, ka
menníka, zlatníka; a tyto zdatné pracovníky
vybral a zaměstnal augustiniánský řád na
svou čest a k ozdobě Prahy ! Potomci dě
kují jim za jejich dobré dílo.
Detaily vyniká zdejší chrám i nad chrám
sv. Mikuláše. Práce sochařská nesporně je
lepší u sv. Tomáše a v malířské výzdobě
sv. Mikuláš má Palka, ale nemá Reinera.
(Dokončení.)

dek železné logiky příčin, daných rozma
chem dnešní války. Musí vítána býti všemi,
jimž jde o úspěšný rozvoj jak státu, tak
národa a národních tříd. To chápou právě
jednotlivé společenské vrstvy a snaží se,
jak patrno nejlépe z veřejného tisku politi
ckých stran, co nejvíce otupiti ostří býva
lých sporných příčin a vyvolávají diskuse
o potřebě žádoucí dohody, z níž vyrostla
by společenská jednota.«
I my přejeme si, aby se tak stalo. Ale
k svornosti musí býti lidé vychováváni od
mládí. Snášelivost a vzájemná úcta k pře
svědčení druhého pod tlakem událostí se
nevypěstí. Za bouře ustane ostrý rozhovor,
hádka a svár, ale když je po ní, začne to
vášnivě znovu. Obáváme se, že je podobně
i nyní, ač chtěli bychom věru býti v tom
špatnými proroky.
r.

Sběrný den mládeže. V nedávných
dnech konala školní mládež eminentně vla
stenecký úkon. Nu popud ministerstva vy
učování konala dům od domu sbírku růz
ných kovů, jež hodlá vojenská správa za
koupiti k účelům válečným a všechen obnos
za ni má připadnouti fondům na podporu
vdov a sirotků po padlých vojínech. Mlá
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a úloze,
všude
velmi
slušně,
skromně
uctivě
dež s nadšením a horlivostí hlásila se k této

|

si vedla, a bylo radostno sledovati, s ja
kým radšením odnášela darované předměty
do místnosti sběrací. Dobře vytušila, že
koná dílo záslužné. A my znovu vidíme,
jak dobře je občas mládeži, která stále žije
pod velitelským slovem svých rodičů a uči
telů, nějaký samostatný, vlastenecký a do
bročinný úkol svěřiti, aby tak naučila se
slušně veřejně vystupovati, a měla vědomí,
že koná práci užitečnou. Tím i její správné
sebevědomí i charakter neobyčejně se pod

poruje.

r.

Učme mládež ctíti invalidní vojíny.
Máme nyní častou, ovšem též i neradost
nou příležitost poučovati mládež, aby cti'a
ty, kdo v obraně říše přišli o své zdraví
nebo utrpěli ztrátu některého svého údu a
stali se navždy defektními. Pan arcivévoda
Karel Štěpán, protektor válečné péče, při
zahajení polské umělecké výstavy ve Vídni
případně prohlásil:
»Stanou-li se všichni lidé, kteří ve válce
přišli o jednu nebo obě ruce, jednu nebo
obě nohy, opět schopnými k práci, a bu
dou-li co možná vráceni svému povolání,
zaplatili jsme těmto hrdinům nejen Část
svého čestného dluhu, nýbrž zachránili jsme

je také duševně. Nesmí se opakovati, aby

invalida musil s kolovyáíkem pulovati
dům od domu, žebraje o almužnu. To se
nesmí státi za žádnou cenu. Tak mnohý
z invalidů, který provedl na bojišti hrdin

©

ské činy, stoupl svým výkonem ve služ=
bách vlasti, abych tak řekl, společensky.
Mají býti tito hodní lidé opět společensky
sniženi? To by byla zajisté velká křivda.
Na štěstí možno říci, že jak ministerstvy,
tak i úřady, společenstvy atd. projevuje se
největší ochota, aby se invalidům dostalo
opět jejich dřívějšího výdělku.«
Kéž budoucnost skvěle dokáže, že p.
arcivévoda měl plnou pravdu!
r.

Dočasné pensionování učitele bez

konfese. Český odbor zemské školní rady
na Moravě rozhodl ve smyslu výnosu mi
nisteria kultu a vyučování, aby trvalé pen
sionování učitele, který se prohlásil bez kon
tese, bylo prohlášeno za pensionování do
časné. — Gdbor patrné vyšel tu s hlediska,
že učitel, který prohlásil se bezkonfesijním,
v době svého dočasného pensionování se
umoudří a přijde k lepšímu názoru. Poklá

dal bezkonfesijnost za jakousi mravní krisi,
kterou dotyčný časem překoná.
>Věstník«, orgán dp. J. Paulyho, při
nesl ve svém čísle z 25. dubna následující
zprávu: >»Vychovatel« těžce nese, že mu
neodpovídáme. Na věcnou, odbornou pole
miku, bychom odpověděli, ale to, co »Vy
chovatel« >0 právním poměru faráře a ka
techety« napsal, není žádnou věcnou pole
mikou, ale něčím docela jiným, načež bude
odpovídati u církev. soudu — sám p. re
daktor »Vychovatele« E. Žák. O věci pak

přineseme
příslušnou
zprávu.«
—
Otis

jeme bez poznámky.

Nová učebnice.

Jak se nám sděluje,

chystá Th. Dr. K. Farský, professor na
reálce v Plzni, novou učebnici morálky pro
střední školy v té snaze, aby odpovídala
časovým požadavkům jak v ohledu věcném,
berouc patřičný zřetel na potřeby doby, tak
v ohledu formálním, úpravou terminologie,
definic i žádoucí Živostí slohovou a záživ
ností věcnou. Učebnice má vyjíti tiskem do
podzimu, načež nejdéle během roku hodlá
týž autor přikročiti k vydání věrouky.

LITERATURA.
Václav. List pro křesťanské jinochy a
muže. Ročník XXXV. Řídí Frant. A. Kut
tan, farář ve Slavkově, p. Světlík na Šu
mavě. Vydavatel a zodp. redaktor J. Sei
denglanz, správce bisk. knihtiskárny v Č.
Budějovicích. Nákladem »České sekce diec.
komitétu v Č. Budějovicích «.
K »Ludmile«<, listu pro křest. matky, a
»Anežce«, listu křesť, panny, připojil před
lety zakladatel těchto měsíčníků Dr. Ant.
Skočdopole též časopis pro jinochy a muže,

jehož poslední (35.) ročník vykazuje řadu
pěkných básní od Ant. Travěnce, Jos. Ja
bulky, M. Linhartové, jakož i hojnost po
vídek a článků jak zábavných, tak pouč

ných,
jimiž
zvláště
přispěli:
»Bes
»Štepař«, >Dědeček«, J. Chalupecký, Bož.
Hradecka, R. Gaulík, A. Svoboda, V.
Kronus, Fr. Sobotka-Jablonecký a m. j.
Doporučujeme měsíčník tento, na nějž před
plácí se ročně jen 2 K, našim jinochům a
mužům co nejlépe. Nechť nedají se zahan
biti od žen a dívek!
Šeb. Rada.

Katolíci pamatujte zvláště v dnešní
době na naší knihtiskárnu!

Kolhtiskárna družstva Vlasť v Praze.

ČÍSLO 10.

V PRAZE, dne 15. května 1915.
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Jednoty českého katol. učitelstva v král. Českém.
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Pius X. — příznivec katechetů. — Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura. — Výchovné prostředky
v rodině. — Příspěvek ku kritice monismu. — Feuilleton. — Směs, — Literatura.
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Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK.)

(Pokračování.)

Encyklika papežova došla záhy ohlasu na mnoha místech. Tak na př.
ve Vídni, kde je nedostatek kněží, kteří by mohli se věnovatí mimoškolnímu
vyučování náboženství, utvořilo se »Družstvo katechese laiků.« Dámy z předních
krubů vídeňských věnují se tomuto vznešenému úkolu, připravují zanedbané
dítky k sv. zpovědi ak sv. přijímání. Místopředsedkyní toho družstva je hraběnka
Jindřiška Chotková.
Příprava ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání je zajisté nejdůležitější částí
náboženského vyučování, a hlavně, jde-li o první přijímání těchto svátostí. První
krok dítěte ke zpovědnici rozhoduje mnohdy o jeho spokojenosti či nespokojenosti
v celém dalším životě. Aby takovým »Družstvům katechese laiků« dostalo se,
k tomu tak důležitému úkolu, pomůcky, vydána v němčině příručka, která
kritikou co nejpřiznivějí byla přijata. Kniha ta přeložena i do češtiny: »Katechese
ku přípravě na první sv. zpověď a první sv. přijímání s krátkým výkladem mše
sv., zvláště pro katechese konané těmi, kdo nejsou kněžími.« Napsal Josef Pascher,
profesor náboženství při c. k. učit. ústavě ve Vídni. Přeložila a vlastním nákladem
vydala hraběnka Gisela Silva-Tarouccová.
V encyklice své »Acerbo niímis« prohlašuje papež Pius X. úkol katechetů
za vyšší než úřad kazatelský: »Daleko snáze lze nalézti výmluvného 2 nadšeného
kazatele, než katechetu, jehož vyučování by všestranně chvályhodným bylo.«
Řečníkem mnohý bývá, praví papež, od přirozenosti; ale ku katechetství jest
třeba mnoho namáhání, píle a meditace, a čím méně vzdělané a méně chápavé
žáky má katecheta, tím více práce a namáhání musí vynaložiti, aby ty nej
vznešenější pravdy jim učinil pochopitelnými a způsobil, by jim byly milými
a staly se oblíbenými.
Dobře však věděl sv. Otec, že k dobré katechesi je třeba dobré knihy. Již
jako biskup mantovský staral se o zavedení vhodného katechismu ve své diecési.
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Vydal tehdy katechismus: »Compendio della dottrina Christiana,« upravený na
podkladě katechismu, jejž zpracoval roku 1765. biskup Michal Casati. (Kate
chismus ten vyšel roku 1901 a 1903 v San Benigno Canavese, libraria Salesiana
s ilustracemi). Biskup mantovský, Josef Sarto, snažil se katechismus ten zavésti
jako jednotný katechismus pro Lombardsko a Piemontsko, ale narazil tehdy na
odpor benátské církevní provincie. Stav se papežem mepustil Pinus X. otázku
katechismu se zřetele. A na mysli mu tanul katechismus jednotný pro Italii, —
pro celou církev.
Již sněm vatikánský vážně jednal o otázce té. Do 11. března 1870.
ve shromáždění otců na sněmu mluvilo o katechismu 41 řečníků. Poznávána
nevýhoda, že každá diecése má svůj zvláštní katechismus, jenž se měnil čas od
času valně, z čehož povstávaly rozmíšky. A tu měl pro celý katolický svěť
vydán býti jediný katechismus malý t. j. pro děti. (Blahověst, r. XX. 159.).
Dne 24. dubna v přítomnosti 667 Otců konáno třetí slavné sedění sněmu a po
něm znovu horlivě rokovalo se o malém katechismu, avšak věc ustoupila v po
zadí dogmatické otázce. (Dr. Fr. Kryštůfek: Dějiny církve v Rakousku II. 466.)
Dne 4. května přijat předložený sněmu v té příčině návrh: Svatá Stolice dá vy
pracovati latinský katechismus, který pak bude péčí biskupů do různých řečí
přeložen (Dr. Blanda, Dr. Sýkora: Katechetika). Co sněm vatikánský o malém
katechismu ustanovil na základě stížností na dosavadní nejednotu katechismů,
otištěno v VI. roč. »Pastýře duchovního« (r. 1886. str. 746—749.). O snahách
a pracech za jednotný katechismus v zemích našich a v Německu psáno v »Křest.
Škole« r. IX. (1910. str. 292 a násl. Článek: »Jednotný katechismus«). —
Pius X. nastoupiv na stolec papežský přál si míti zatím jednotný katechismus
pro Italii, ale touha papežova dále směřovala. Jednotný katechismus pro celou
církev byl jeho ideálem, avšak k uskutečnění této myšlenky cesta daleká a těžká!
A 1 tu kráčel papež „opatrnou, ale pevnou nohou za cílem.“ Vydal katechismus
užívaný v diecési Lombardské a Piemontské, hned roku 1905 po vydání encykliky
»Acerbo nimis«, určiv jej za katechismus pro církevní provincii římskou. Vydání
to provází Sv. Otec listem, daným ve Vatikáně dne 14. června 1905., kardinálu
Petru Respighimu, generálnímu Svému vikáři. V listě tom naznačena touha
papežova, po zavedení jednotného katechismu, patrna jeho péče o náboženské
vyučování a snaha o řádnou učebnici k náboženskému vyučování mládeže.
Papež píše: »Pane kardinále!
Povinnost pečovati pokud nejvíce možno o náboženské vyučování útlé
mládeže, přiměla Nás k vydání katechismu, který jasně vykládá základy svaté
víry a ony božské pravdy, o nichž každý křesťan má býti poučen. Ačkoliv jsme
prohlédli text mnohých až posud v diecesích italských užívaných knih učebných,
přece zdá se nám nejvhodnější — ovšem po některých menších změnách — ta
učebnice, kteráž biskupy Piemontu, Ligurie, Lombardie, Emilie a Toskány byla
schválena.
Užívání tohoto textu jest nyní závazné při veřejném i soukromém vyučo
vání v římské diecési a ve všech diecésích celé římské provincie; doufáme pak,
že bude přijat i v jiných diecésích a tak oné všeobecně toužené jednoty kate
chismu, alespoň v Italii, dosaženo bude.
V této radostné naději udělujeme Vám, Pane kardinále, z plna srdce Své
apoštolské požehnání.«
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Katechismus. má mnohé přednosti proti jiným katechismům (přeložen byl
r. 1906 do němčiny Jind. Stieglitzem) i v uspořádání i v podání nauky křesťanské.
Jest však zpracován pro poměry italské a za katechismus celé církve se nehodí.
Učivo v něm jest velmi obsáhlé, podané v 931 otázkách a odpovědích, z nichž
mnohé jsou velmi dlouhé a těžké, řeč jest příliš abstraktní a theologická, pro
děti a lid těžko srozumitelná.

Praktický duch sv. Otce záhy seznal, že třeba katechismus upraviti tak,
aby se v něm k dětem sestoupilo, aby byl zjednodušen, zkrácen. A tudíž ne
dočkal se onen Katechismus dlouhého trvání a již po sedmi letech vyšlo úplné
jeho přepracování, ku prospěchu mládeže upravené. »Catechismo della dottrina
Cristiana publicato per ordine di Snua Santita Papa Pio X.« (Roma 1912.
Cena 20 cent.)
Nový katechismus předepsán jest opět jen pro Římskou provincii; ale do
poručen všem biskupům Italie. Je to malá kniha ani neo 120 úplných stránách.
Katechismus ten jest výsledkem několikaleté práce zvláštní komise. Když byl
vypracován, byl ještě prohlédnut asi 50 biskupy a theology; sv. Otec sám se
súčastnil činně práce o tomto katechismu. Nový katechismus pro mládež je málá,
úhledná knížka, vyšlá v tiskárně vatikánské, za nepatrnou cenu nevázaná 20,
vázaná 40 centesimů! Proti hornoitalskému katechismu, který papež na počátku
své vlády v Římě zavedl, jest velmi zkrácen. Onen měl skoro 200 stran vlast
ního textu, tento shrnuje učivo ve 433 otázkách a odpovědích na 79 stranách
malé osmerky. Učivo tohoto katechismu je rozděleno ve tři části dle katechismu
římského, vydaného z nařízení sněmu Tridentského. I. Víra (základní pravdy
víry, Věřím v Boha
). II. Přikázání (desatero, přikázání církevní a nauka
o ctnosti). III. Svátosti a modlitba (jako prostředky milosti). Krátké z missálu
vybrané modlitby jsou připojeny na vhodných místech. Ku katechismu jsou při
dány: modlitby k soukromé pobožnosti, ke mši svaté, k sv. zpovědi a sv. při
jímání. Následují: kratičké biblické dějiny (v devíti článcích), krátké poučení
o roku církevním, o dnech svátečních, dnech postu a ujmy; a ku konci napo
menutí rodičům a vychovatelům. Rodičové mají býti prvními a nejpovolanějšími
katechety svých dítek. Musí tudíž míti tři vlastnosti dobrého katechety : ovládati
dobře učivo, osvojiti si dobrou methodu a sami dle křesťanské víry žíti. (Naučení
to v překladě viz »Křesť, Škola« 1915, čís. 5.)

Praktický duch sv. Otce jeví se i tím, že ke katechismu je přidán nejen
obsah, ale i obšírný index, který je velmi vhodně uspořádán. Toť katechismus,
který právem může býti vzorem dobrého katechismu!
(Pokračování.)

Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

(Pokračování.)

Dříve však jak staré víře tak filosofii zastoupil cestu ještě jiný nepřítel. Chtěl
uvázati se v dědictví obou, a co více, chtěl dáti a poskytnouti to, na čem obě

se byly shroutily: uspokojení nově probuzené a dosud neukojené touhy po ná
boženství. Příliš nesnadným se to nezdálo. Olympští bohové vstoupili v říši po
hádek. Kult císařů byl příliš plochý a byl příliš závislý na vlastnostech a schop
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nostech toho kterého panovníka, Vybledlé a opotřebované nauky nejistě tápající
filosofie nestačily ani rozumu, a byly tudíž tím méně s to, aby podjaly se zápasu
s náboženstvími Východu, na celého člověka, i na jeho srdce a cit reagujícími.
Filosofie, místo aby nové náboženské hnutí ohraničila nebo do vlastního vysý
chajícího řečiště svedla, sřala se sama služkou Východu. Její poslední výhonek,
novoplatonismus, jest vítězstvím Východu a náboženského citu nad rozumovou
spekulací řeckého Západu.
»Filosofie,« praví Cumont,*) »snažila se učení východních mysterií spojit
s vlastními výsledky, nebo ještě lépe, asijští kněží usilovali o to, aby ve svých
posvátných tradicích znovu nalezli theorie filosofických škol. Myslitelé navykali
si spatřovati v dogmatech a obřadech Orientálů mdlé reflexe pradávné moudrosti,
kterážto tendence shodovala se příliš s nároky a zájmy mazdejského kléru, než
aby jí nebyl ze všech sil podporoval.<
Ex Oriente lux. Přední Asie a zeměpisně i politicky úzce sní spiatý Egypt
jsou vlastí nového náboženského hnutí, jež odtud bývá zváno orientalismem.
Podle společné známky jeho náboženských a obřadných forem říkají mu také
náboženství mysterií. A ještě jedno jméno vzniklo na jeho označení: synkrelismus
nebo sdboženství synkretistická. Jméno to shrnuje dějinný vývoj těchto různých
náboženství dle národa a země individualisovaných, jejich roztavení ve všeob
sáhlou, pestrou směs bohů a náboženstev. Synkretismus jest tedy smíšení
různých útvarů, názorů a zřízení pod vlivem dějinami daných podmínek.
Dějinné tyto podmínky nastaly po vítězném tažení Alexandrově, tedy asi
300 let před Kristem. Veliké státní útvary Babyloňanů, Médů, Peršanů, Egypfanů
byly sice již sblížily národy Přední Asie a jejich náboženství. Ale k vědomému
smísení došlo teprv tehdy, když řecko-makedonská vojska pronikla až k posvát
nému Indu a všude zakládala řecké kolonie. Pak teprv začal zpětný náraz vý
chodního světa zbraněmi poraženého, nezadržitelný, vítězný postup východních
náboženstev. Postup bral se směrem západním. Od města k městu, od přístavu
k přístavu, od pohraničního tábora římských legií k táboru pronikaly tajemné
cizí kulty, až koncem třetího století křesťanského letopočtu, zdál se cíl, ovlád
nutí světa dosažen. Holdovalo jim vojsko i hlavní město i dvůr i císař.
Postavilo se jim na odpor jediné křesťanství, v jehož krvi souzeno jim
bylo utonouti. Dioklecianovy edikty, jeden krvavější druhého, byly vydány. Již dal
násilný vladař raziti mince s nápisem: »Deleto nomíne christiano« (r. 305), když
za osm let ležel Diocletian v posledním tažení a z císařského ležení milánského
rychlí poslové roznášeli do hlavních měst a do provincií edikt dvěma císaři po
depsaný, památný edikt, jehož Ššestnáctistyleté výročí bylo nedávno oslavo
váno.
»Od té doby mizí orientalismus z pokřestěného světa. Zatím co křesťanství
zákonům a císařské policii na vzdory dovršovalo div vítězství nad světem,«
praví Cumont v díle již citovaném, »zanikaly mithrijské mysterie, jakmile přízeň
státu proměnila se v nepřátelství. Jejich úloha byla dohrána.«
Nelze však popříti, že úloha ta nebyla nepatrna. Po šest století orienta
lismus v míře stále rostoucí určoval a ovládal náboženský život antického kul
*) Die Mysterien des Milhras.
Kaiserzeit. Lipsko 1903, str. 18.
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turního světa. Byl úplným vítězstvím Východu nad Západem, Asie nad Evropou,
větším než vítězství velikého Makedonce a jeho vojevůdců nad špatně vedenými
voji spuchřelé říše perské. Fran!. Cumont, jeden z prvních badatelů východních
náboženství a nejpovolanější odhadce jejich vlivu, jde ještě dál a nazývá prostě
dějiny císařské říše za prvních tří století křesťanského letopočtu »pénétration
pacifigue«, pokojným proniknutím a dobytím Occidentu Orientem,*) a to nejen
na poli náboženském, ale i ve všech oborech kulturních, byť i převaha mábo
ženských idejí nejvíce bila do očí.
Na vítězném svém pochodu orientalismus narážel na národy, kteří svá zne
tvořená a zakrslá náboženství vyměňovali za mělkou osvětu, a jež zžírala touha
po náboženství. Pravý hlad po zjevení je mučil. Pevné, jasné pravdy, určitě vy
mezená dogmata, vystupující s nárokem na absolutní pravdu a opírající se
o nadpřirozené zjevení, to bylo, čeho se jim nedostávalo. Odpověď chtěli míti
k neodbytným otázkám životním, zvláště k důležité otázce: kam? Touha srdce
po štěstí, jehož nodovedla dáti žádná filosofie — ani hrdá stoa, musí býti ukojena
buď tu na zemi nebo v příštím životě posmrtném. Duše touží po oddechu, po
úlevě svědomí, po styku s Bohem, s pečující Prozřetelností. A pak po něčem,
co mluví k srdci a citu, po něčem tajemném, slavnostním, mystickém.
A právě to slibovala náboženství východu: vědění i víru, orakule a man
tiku, náboženská dramata a tajemné formule, hrůzné a napínavé obřady a nád
herné průvody — vším mohla posloužiti. Zaručovala odpuštění hříchů a poko
svědomí, mystovi, zasvěcencovi slibovala blaho a štěstí na onom světě.
Pojímají člověka jako celek, skutečnou lidskou přirozenost s jejími city a
tužbami. Všecko chtějí dáti, všechny stránky přirozenosti uspokojiti. Chtějí vy
konati i nemožnost, rozpor v lidské přirozenosti odstraniti, nebo aspoň ignoro
vati. Tím a svou vnilřní nepravdou také zašly. Pojaly člověka jen povrchně a
nezměřily jeho skutečných hloubek. V životní moudrosti a znalosti lidí, v prak
tické psychologii byli by se mohli lecčemu od řeckých a římských myslitelů naučiti.
Takto bylo však jejich náboženství jen náboženstvím nálady, zbudovaným na
nespolehlivé, kolísající půdě citového světa. Náležejíce do oblasti náboženského
citu a nikoli intellektuálního poznání, náboženské názory v mysteriích neobsa
hují nic pevného a určitého, leží spíše samy ve sféře tajemného přítmí, jež ob
řady mysterií charakterisuje a mohou proto jednotlivcem podle míry jeho nábo
ženského poznání různě býti vykládány.« **) To bylo vůči fantastickému nábo
ženství antiky a vůči ryze rozumovému náboženství filosofickému předností, ale
vůči tvrdým zkušenostem života a jeho obtěžkacím zkouškám schodkem, jenž
nutně vésti musil k úplnému bankrotu.
Chceme-li do těchto mysterií hlouběji nahlédnouti, bude nutno všimnouti si
některých význačnějších, a na nich pozorovati, jejich podstatu a účinky. Zamo
taná spleť těchto kullů, spousta exotických jmen, rodokmeny a příbuzenské
vztahy všech těchto asijských božstev byly by sice s to, aby člověka odstrašily
od bližšího s nimi. seznámení. Když však oko jejich neklidným proudům poněkud
zvykne, dají se v nich snadno rozpoznati asi čtyři nebo pět hlavních pramenů,
jejichž směs tvoří synkretismus v užším slova smyslu.
*) Les religions orientales dans le paganisme romain, str. 13.
**) Gustav Aurich, Das anlike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Chri
stentum. Góttingen 1894, str. 34.
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Jejich domovem jest Egypt, Frygie, Syrie, Babylonie, Persie. vysočina
Iránská. Všechny braly se jedním směrem, cestou nejmenšího odporu a největší
šířky, po silnicích západních. Řím, hlavní město světa, byl jejich cíl.
Egypt musí býti jmenován na místě prvním, ježto tam byla fkeokrasie, mí
sení bohů k vytváření nových náboženství, nejdříve principielně a cílevědomě
prováděna. Egyptský Serapis, jenž s bohyní Iris konal svou vítěznou pout, jest
sám již produkt synkretismu, složený z heterogeních živlů a srozumitelný jen
politikou Ptolomeů, k tomu se nesoucí, aby stvořila řecko -egyptské božstvo, jež
by domorodým Egypftanům i nastěhovalým řeckým dobyvatelům bylo stejně milé.

VZV

UVU

(Pokračová

Výchovné prostředky v rodině.
(Podává Dr. IGNÁC RATH.)
(Dokončení.)

Jediné Kristus zůstává ve všech případech života pravým přítelem dítek, je
diné Bůh zůstává vznešeným i nízkým, mocným i slabým, šťastným i nešťastným
nejvýš moudrým a dobrotivým otcem, a jediné církvi svaté je Spasitelem světa
svěřen úkol, aby pokračovala ve vykupitelském jeho díle a z nezměrného po
kladu milostí jí svěřených poskytovala vyhnaným synům Evy útěchu, pomoc
a sílu k vítěznému boji proti útrapám tohoto života, by po štastně dokonané
pouti pozemské vejíti mohli v říši nebeské radosti a slávy.
Rodiče, kteří své dítky opravdu milují, kteří pojímají s posvátnou opravdo
vostí vznešený a zodpovědný úkol výchovy, kteří pro bezstarostný úsměv nezku
šeného dítěte nezapomínají na vše strhující a ničící víry a bouře života, kteří
nechtějí, aby dítko jejich v tom sobeckém světě bylo opuštěno, nýbrž aby po
žívalo ochrany té nejvznešenější, nejmocnější, obdivuhodně uspořádané, samým
Bohem založené a samým Bohem řízené společnosti, takoví rodiče použijí vděčně
všech prostředků, které jim k výchově dítká nabízí náboženství.
Je to především modlitba. Pravidelná modlitba ranní a večerní, před jídlem,
po jídle a při klekání, zvláště pak společná modlitba celé rodiny, při níž buď
otec neb někdy i jiný člen rodiny předříkává, tato pravidelná modlitba je moc
ným prostředkem k zachování zbožnosti, pořádku, svědomitosti, poslušnosti, mír
nosti a snášenlivosti v rodině.
Před společnou modlitbou je nejvhodnější okamžik, aby otec dítě ještě
jednou buď přede všemi neb jen stranou šeptem napomenul. Zvláště se k to
muto vážnějšímu jednání hodí chvíle před modlitbou večerní, kdy dokončený
právě den jaksi sám vybízí k úvaze o chybách toho dne spáchaných a k odpro
šení těch, jimž dítě způsobilo nějaký zármutek. — —
Jestliže nábožensgzému životu svého dítka věnují větší pozornost a péči,
mohou časem dítku koupiti nějakou náboženskou či zábavnou knížku, jejíž
četba by tvořila užitečný podklad k přemýšlení dítěte. Vhodná nábožná kniha,
při této příležitosti dítku darovaná a opatřená věnováním rodičů jakož i datem
významného dne, bude zajisté dítku po celý život nejen krásnou upomínkou,
nýbrž i stálým zdrojem útěchy, povzbuzení a poučení.
Jiným prostředkem je náležité slavení všech církevních svátků a slavností.
Zpěvy roratní, vánoční stromek a jesličky, koledy, vykropování příbytku vodou
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tříkrálovou, hromnice, popelec, ratolesti svěcené o květné neděli, obřady Svatého
téhodne, zvláště Boží hrob, žehnané pokrmy velikonoční, průvody o prosebných
dnech, věnečky svěcené o Božím Těle, vhodné dárky přinesené dítku z poutních
míst neb účastenství dítka na podobné pouti, — to všechno v rukou laskavých
a moudrých rodičů může vykonávati na rozum, srdce i vůli dítěté vliv velice
blahodárný. Taktéž svaté přijímání neb zaopatřování nemocného, modlitba při
zvonění umíráčkem, pohled na křesťanský pohřeb, účastenství při pohřbu zná
mého, zvláště pak dítka neb rodičů malých, kolem hrobu plačících dítek, návštěva
hřbitova zvláště o dušičkách, zdobení hrobu drahého zvěčnělého, přítomnost tru
chlících při zádušní mši sv. poskytuje dítku příležitost, aby poznalo vážnost
a žalostné stránky tohoto života pod vedením milujících rodičů, kteří již se do
vedou o to postarati, aby tyto dojmy nezpůsobily skleslost mysli, nýbrž aby
přispěly k posílení poslušnosti, svědomitosti, pracovitosti, mírnosti a něžnosti
dítěte.

Také blahopřání a věnování vhodných dárků při různých příležitostech,
zvláště o jmeninách rodičů, příbuzných a přátel jakož i známých dítěte samot
ného přispívá k jeho ušlechtění. Hry, loutkové divadlo, vhodná četba, před
placení dětského časopisu, různá představení dětská, návštěvy známých, pro
cházky, výlety, návštěva sbírek a výstav jsou dalšími prostředky k rozšíření du
ševního obzoru dítěte a k obohacení vnitřního jeho života.
Dítě má býti vedeno k dobročinnosti, aby si dovedlo ochotně ve prospěch
bližního něco odepřiti a aby blíže poznalo lidskou bídu a neštěstí, dobré
i špatné vlastnosti chudiny, a konečně, aby si dovedlo získati úctu, lásku a dů
věru těchto ubohých.
Proto je dobře, když dítě samoa přívětivě odevzdá almužnu, kterou rodiče
chtějí žebrákovi dáti, když samo ze svého (z darů, úspor a z výdělku, k němuž
mu i zámožní rodiče zúmyslně dají příležitost, aby dítě záhy poznalo význam
práce, cenu peněz, a onu radost a ono sebevědomí, že také dovede vykonati
něco opravdu užitečného, co svět uznává a zač platí), když samo ze svého vě
nuje něco na dobročinný neb zbožný účel a to nejraději ve prospěch něšťastných
dítek, když k sv. Mikuláši neb k Ježíšku některému chudému spolužáku, při
praví malý dárek, když doprovodí rodiče, kteří chtějí navštíviti nešťastnou ně
jakou rodinu, aby jí v něčem pomohli, když si prohlédne nějaký sirotčinec, chu
dobinec neb nemocnici v průvodu vychovatele, který dovede vhodným způsobem
upozorniti dítě na lidské utrpení a na povinnosti, které ona ukládá lidem
šťastnějším.
Opravdu pečliví rodiče hledí pro výchovu dítka použíti jeho spolužáků,
svých sousedů, příbuzných a známých. Udržují také přiměřený styk se školou,
by se po každé v pravý čas dověděli, jak se dítě jejich ve škole chová a po
prosili o radu, jak by vyskytnuvším se nedostatkům odpomohli, aneb dobré
vlastnosti dítěte pěstovali a zušlechtili. —
Jeli dítě velice neposlušné a vzdorovité, tu pomáhá někdy hrozba vychova
telnou; zvláště tou, kterou dítě na výletě samo vidělo. Chtějí-li však rodiče to
hoto prostřědku účinněji využitkovati, pak je třeba, aby rodiče nejbližší některou
vychovatelnu skutečně znali alespoň z popisu lidí, kteří měli příležitost blíže se
znati vychovatelnu a život v ní. Velice dobré je, když se před tím o svém di
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těti dohovoří se správcem vychovatelny, který by jim dle svých zkušeností po
radil, jak s dítětem mají jednati, a když by bylo třeba, dovolil by jim také, aby
dítě skutečně do vychovatelny přivedli. Správce by mu pak domluvil a pohrozil,
neb by je skutečně mezi ostatními chovanci nějakou hodinu, půl dne nebi delší
dobu ponechal, jakoby tam mělo dítě již zůstati stále. Teprve na slib dítěte, že
se opravdu polepší a na přímluvu matčinu by je spráce »prozatím« a jen jako
»na zkoušku« propustil zase domů. Podobný účinek by mohlo míti ponechání
dítěte u známé rodiny, v níž otec, řádný, zkušený, spolehlivý a hodný muž, do
vede jednati tak vážně a přísně, že nažene neposlušnému dítku strachu a do
nutí je k přesnému chování, aniž by mu ublížil.

VÁVUAAVÁVUAVAVÁC

Příspěvek ku kritice monismu.
(Dle Klimke-ho a jiných pramenů upravil L. POLABSKÝ.)

(Pokračování.)

Je třeba rozeznávati dvojí jednotu. Předně tu, která se nachází ve věcech,
jednotu ontologickou, a za druhé onu, za kterou se nese myšlení, jednotu logickom.
Každá jednotlivá bytost tvoří sama o sobě jednotku ontologickou. Ontologickou
jednotkou je každý člověk, zvíře, bylina, nerost. Nejvyšší jednotku ontologickou
tvoří Bůh, který má nejdokonalejší, nedělitelné bytí.
Jednotě ontologické odpovídá jednota logická, která se jeví ve snaze lid
ského ducha tvořiti všeobecné pojmy. Na př. pojem »člověk« objímá v jednotě
všecky lidi. Nejvyšší logickou jednotu tvoří pojem »bytí«, který v sobě zahrnuje
i Boha i všechny věci stvořené,
Že skutečně jednota v přírodě je, to dokazuje jednotná stavba vědy, která
by jinak nebyla možna. Je absurdním mysliti, že by duch lidský si sestrojil pří
rodní zákony a dle nich třídil jevy, kdyby vskutku v přírodě zákonnosti nebylo
V přírodě vládne jednotná zákonnost, vzájemná závislost a soulad, harmonie při
největší rozmanitosti a protivě. Je tedy snaha po jednotě i v naší přirozenosti,
i objektivně je plně oprávněna.
Naskytá se nám však otázka, jak daleko snaha po jednotě může jíti? Kde
leží její hranice? Tyto hranice stanoviti jest úkolem filosofie, která se nemá dáti
říditi subjektivní libovůlí, nýbrž je třeba přiložiti subjektivní snaze po jednotě
objektivní, neklamné měřítko. Již v tom, že nutno přiložiti měřítko této snaze po
jednotě, je viděti, že titíž činitelové, kteří ke snaze po jednotě vedou, obsahují
již v sobě omezení této snahy monistické. Pouze tam se může uplatniti tato
snaha monistická, kde je třeba překonati protivy, vyrovnati rozdíly, odstraniti
rozpory. Chce-li monismus spokojiti se s úplnou a absolutní jednotou, ničí sám
sebe a své vlastní předpoklady. Vždyť již pojem monismus a »monon« by se
nemohl utvořit, kdyby zde nebylo protivy vzhledem k pluralismu nebo aspoň
dualismu. Kdyby ve skutečnosti jednota byla ve všem, tu nebylo by teprve třeba
ji tvořit.

Snaze monistické po absolutní jednotě odporuje skutečnost sama. Vykazuje
sice podivuhodnou zákonnost a harmonii, ale nikterak úplnou, nerozdílnou jed
notu. Jednotnost není nikterak jednotou. Monisté ve své upřílišené snaze po jed
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notě, přehlížejí obtíže, které se naprosté jednotě staví v cestu a ztrácejí zároveň
objektivní, kritický smysl, smysl pro skutečnost a stávají se neschopnými přiblí
žiti se co nejvíce k objektivní skutečnosti.
Soudí-li filosofové monismu, že nejvyšší principsvětaje immanentní, zatla
čují filosofickou vědu do doby, kdy filosofie byla ještě v začátcích a kdy sene
dospělo ještě ku přesné distinkci mezi vnitřními a vnějšími příčinami.
Monismus přes to, že naráží stále na jevy stojící k sobě v odporu, tvrdí
stále podstatnou jednotu světa. V čem však dlužno hledati onu podstatnou jed
notu? Zda já, moji rodiče, zvíře, kámen jsou bytostí jedinou?
Každý člověk jest si vědom, že je něco docela rozdílného než jeho bližní
a pojímá svou vlastní jsoucnost jakožto skutečný důvod své činnosti. Každý
jest si vědom, že jest nositelem myšlenek, citů, soudů, lásky, nenávisti, radosti
i žalu. Nejjasněji a nejurčitěji poznává, že je nositelem oněch jevů v těch pří
padech, kdy se může svobodně rozhodovati. Sebevědomý člověk pojímá sebe
sama jako bytost samostatnou od ostatních oddělenou. Ostatní věci, s kterými
se ve světě potkává jsou mu cizími a určitě a jasně je odlišuje od sebe. Rozdíl
mezi vlastním »já« a svělem vnějším dokazuje sebevědomí. Poznává tedy člověk
různost svého bytí vzhledem k bytí jiných lidských individuí. Tím spíše poznává,
že ani ostatní věci nejsou jediného a téhož bytí. Střelec a zastřelený jelen,
dravec a polapený vrabec. To vše jsou od sebe odlišené existénce.
Zda možno hledati jednotu ve svištějící kouli čí v nešťastné oběti, kterou
zasáhne, aneb snad je jednoho bytí nešťastník a nelítostný živel, který jej za
chvátil? Je v právu či v bezpráví, jež triumfuje? Je v mrtvých hvězdách či
v ubohém tvorstvu, které k nim vzhlíží?
Princip jednoty nemůže býti v těchto zjevech plných protiv, nýbiž musí se
nalézati mimo tyto protivy, musí býti nad protivami. Nemůže býti vnitrosvětová
jednota jsoucna, nýbrž je jednota nadsvětová, která spočívá v plánu Božím,
v Bohu, jenž pořádá protivy jako geniální umělec konsonanci a dissonanci, aby
z nich vytvořil harmonií.
Jednotné jsoucno muselo by býti absolutně dokonale. Avšak skutečnost
okazuje pravý opak. Plným právem platí slova Heřmana Schella: »Tento svět,
tento celý svět, plný nářku a bídy, špíny a bahna, podlosti a nenávisti až
k smrti, lži a smyslnosti máme pojímati jako výraz božství? Má-li temno svě
tové záhady zmizeti, nesmí příčina světa býti tak myšlena jako svět.«

VUV
FEUILLETON.

Ukázky žákovských vycházek
po Praze.
Napsal VÁCLAV HRUDKA.
(Dokončení.)

(Pokrač
do sakristie. Zde viz skvostnou renaissanční
mříž rudolfinskou a kružbu v gotickém
okně, Prohlédni si dvéře sakristie a vstup!
Žasneš ? Zajímavá gotická stavba, podobná
sakristii u sv. Jakuba, s jedním pilířem
uprostřed, z něhož bezprostředně vyrůstají
žebra bez konsol a hlavic.
Architektura sakristie jest jistě zajímavá
a hodna studia. Srpek měsíce vyřezaný na

A nyní opustíme chrám, bychom shlédli
|© jeho
pozadí
tam,
kde
vopěrné
presbytáři
posud
nádherných
skříních
tiopět
připomen
vel
vyčnívají
ze
zdi
gotické
pilíře.
Amkodušnou
hraběnku
Martinicovou
Poznáš
| bity
klášterními
vejděme
nachodbu
vedoucí
druhou
polovici
17.stol.
dlehluboké
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profilování, římsy silně vystupují a kartuše
s ovocem jsou sytě a plně vyřezávány ; ve
škeré orámování jest pokryto vroubky. Nej
větší cenu nábytku působí ovšem ta okol
nost, že celá sakristie harmonicky je vy
plněna nářadím, a že vše podivuhodně za
chováno. Část na jižní straně sakristie jest
asi nejmladší s vyřezávaným datem 1672.
Na západní straně skříní ve vkusném orá
mování podobizna Heleny Martinicové a je
jího chotě Jaroslava Bořity z Martinic.
Augustiniáni tě nikdy nezapomenou,
česká šlechtično 17. věku!
Nad skříněmi visí velké obrazy církev
ních otců, částečně poškozené a neurčené.
Zajímavější by byl obraz Krista Pána na
kříži, umístěný mezi okny. Jest však po
škozen. Ale nápis sdělím do slova: »Don
Guilelmus de S. CGlementeOrd. s. Jacobi de

Spada Egues Catholici regis Philippi III, ad
Rudolphum II. imperatorem legatus hoc
monumentum pietatis posuit anno Christi
1808.«
Nádherné mramorové Lavabo pod oknem
také nese znak hraběnky Martinicové.
Se sakristií k severu sousedí kaple su.
Barbory, jež jest zároveň kapitolní síní,
kde řad koná kapitolu, to jest porady a
volby. Přístupna jest vchodem z ambitu,
jehož římsa jest krásně renaissančně vy
pracována a nese datum 1596. Síň o dvou
pilířích jest zachována v úplné gotické svě
žesti, presbytář však již nemánic gotického,
je pozdější. Sloupkový oltář pochází z r.
1709; na něm oltářní obraz sv. Rodiny se
sv. Barborou a Kateřinou od Josefa
Heintze (nar. 11. června 1564 v Basileji
a zemřelého 15. října 1609 v Praze). Ob
raz jest dílo doby rudolfinské, barevně
skvělé, upomínající na své italské vzory.
Zesnulý Matějka je odhadl, vlastně objevil.
V síni ještě některé lavice z nábytku hra
běnky Martinicové.
Z bohoslužebného náčiní jmenuji skvost
nou monstranci, jejíž nohu zhotovil roku
1701 zlatník Jiří Zeller velice vkusně po
stránce figurální i ornamentální; paprskovitý
svrchek od Karla Taxnera z r. 1721. Dra
hokamy věnovala hraběnka Berková.
V ambitech klášterních u jižní zdi
ochozu stojí zdvižený náhrobní kámen bás
niřky Alžběty Johanny Westonové, rodilé
Angličanky, jež zemřela v Praze 23. listo
padu 1612 ve věku prý 33 let. Její man
žel Jan Lev z Eisenachu dal zříditi jí ná
hrobek. Básnířka ovládala několik jazyků a

pro své vzdělání a básnické nadání byla
velmi slavena. I Čelakovský z ní překládal.

Klášterní

archiv jest velmi důležitý

pro dějiny českého umění zvláště v době

baroka. Chová tak zvaný Codex fhomaeus,
sbírku opisů důležitých listin a inventářů
sepsaný počátkem století 15. Hlavní kniha
obsahuje opisy listin od XVI. stol. ; je zde
též kniha příjmů a vydání a »liber rerum
memorabilium<. Probádání klášterního ar
chivu umožnilo Dru Bohumilu Matějkovi
sepsati vzácnou monografii této znamenité
svatyně. Podobnou monografii stále doklá
danou ověřenými prameny přál bych všem
pražským kostelům |
Chrám sv. Tomáše byl nedávno za pro

vinciála Aurelia Láblera

zevně obnoven,

a Sice jen na maltu bez nátěru a barvy; a
spolu též opatřen novými střechami. Obnova
se zdařila. V nejbližším sousedství chrámu
palác dříve Lobkovický byl též nedávno
obnoven a natřen; avšak ten nátěr již
pouští a pelichá, kdežto chrám vzhlíží svěže
a po letech, až dostane patinu stáří, vy
svitne ještě lépe vhodnost této úpravy.
Augustiniáni vůbec mívali štěstí ve volbě
umělců, jimž zadali své kostelní práce; a
přál bych jim ze srdce, aby při zamýšlené
obnově chrámového vnitřku volba umělců,
jimž díio svěří, byla rovněž Ššťastna. Úkol
bude obtížný, Oltáře i obrazy jsou v bar

vách syté, pestré, bohaté; polychromie
chrámu musí utvořiti rámec a doprovod
k effektním malbám nástropním ak maleb
ným oltářům. Zdobení stěn ať utvoří pozadí,
v němž malby i oltáře vyniknou, a nebu
dou přehlušeny a nezaniknou. — —

Laskavostí vdp. převora Randy dostalo
se mi pomůcek, že jsem mohl podati přesné
a spolehlivé údaje.
Měl jsem na mysli napsati příručku,
průvodce po kostele zvláště středním školám ;
proto jsem volil tuto formu. Proto jsem
vynechal poznámky, zvláště životopisné,
o umělcích. Ty se podají předem ve škole;
stačí na základě Naučného slovníku. Ob
sáhlejší popisování prací kostelních jsem
též vynechal; jen jsem udal hlavní znaky,
na příklad lavic z druhé polovice 17. stol.
a formy oltářů z r. 1731. Dlouhé popisy
ber illustrací stejně nepomáhají a při pro
hlídce kostela průvodčí snadno upozorní na
vše, co pozoruhodno, maje po ruce data.
Důst. panu převoru pak za ochotu jeho
děkuji co nejupřímněji.
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Dvojí rozhodnutí.

»Věstníkústředního

spolku jednot učitelských« ze 7. května ve
lice se diví, že. říšský soud: rozhoduje dne
21. dubna o povinnosti dítek navštěvovati
náboženské cvičení, prohlásil, že ona jsou

podstatnou

sonučástkou máboženské vý

chovy a že tudíž rodiče jsou povinni dítky
své na ně posílati. Rozhodnutí toto je pra
vým opakem verdiktu téhož říšského soudu
z 11. ledna, jenž prohlásil, že rodičům se
pouze ukládá povinnost míti děti k pravi
delné návštěvě vyučování bez rozšiřování
této povinnosti na přidržování k nábožen
ským úkonům. — Věstník je patrně velmi
nepříjemně dotčen rozhodnutím říšského
soudu z 21. dubna. Že týž říšský soud
v různých svých senátech v téže otázce
různě rozhodl, stalo se již vícekráte. My
však máme za to, že rozhodnutí z 21.
dubna duchu toho, co se povinnou nábo
ženskou výchovou školní rozumí, rozhodně
více odpovídá, než náhled opačný. Nábo
ženské cvičení tvoří nerozlučnou součást
náboženského vyučování. Jízlivá poznámka,
že za čtvrt roku patrně se stal některý člen
říšského soudu pobožnějším, charakterisuje
názor »Věstníku«. Z redakce jeho za Čtvrt
roku patrně se nestal žádný člen pobožněj
ším.
r.

Válka a křesťanství. »Učitelské no
vimy« z 6. května citují z německého pae

dag. listu: »Pommersche Blálter fůr die
Schule« následující:
»>Mnoho se mluví o mravním působení
války. Válka lidi nezmění; nečiní jich ani
lepšími ani horšími. Jest však bezpečným
zkušebním kamenem cenv člověka. Zjevuje,
co je na něm a co v něm. Odhaluje zba
bělce a surovce, sprostotu a zištnost, zlé a
dobré. Ukazuje v pravém světle udatné,
zmužilé, silné, laskavé — zkrátka lidskost.
Čím však kdo nebyl, nestane se též po
válce. Tak rychle se nitro lidské nepřetvoří.
Mnozí se radují, že znovu ožil náboženský
život. Zdánlivě! Nejsou všichni prosící a
modlící se nábožnými lidmi. V pravdě byly
v prvních dnech a týdnech kostely přepl
něny. Snad plíž'l se tam mnohý, jenž od
let na kostel nepomyslil. Leč, co je tím zí
skáno? Nyní jest zas namnoze tak, jak bý
valo dříve. Buďme pravdivými a nechtějme
si kouzliti klamné obrazy, Kdo náboženský
jest, byl jím už dříve, kdo není, nikdy jím

—
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nebude. Válka nečiní lidi náboženskými. Či
máme náboženstvím nazývati, když někdo,
jenž nikdy se nemodlíval, trápen velkou bo
lestí, smrtelnou úzkostí, spíná ruce a sténá
v modlitbách? Vznešený klid náboženství
jej nikdy nenapojil. Buďme upřímni! Náš
id byl před válkou právě tak dobrý a jistě
i později takovým bude.
Jistě že se válkou všichni nestanou
nábožnějšími. Válka je trestem Prozřetel
nosti, a trest jen na citlivé duše působí, na
zatvrzelce zůstane bez účinku. Že však
mnozí, kdo hrůzy války prožili, změnili na
vždy své protináboženské smýšlení, dotvr-
zují pouhá fakta. Zbožnými se stali pře
mnozí vojíni v poli, i vracející se invalidi
v nemocnicích. Zůstanou-li takými, stejně
těžko všeobecně tvrditi i popírati.
r.

Zajímavé publikace v době válečné.
Našim čtenářům dobře známý

professor v Mnichově, Fr.

W

universitní

Forster,

vydal zajímavý malý spisek: »Die deutsche
Jugend und der Weltkrieg«. Jsou to 3 řeči,
v nichž autor uvažuje o válce s hlediska
křesťanské ethiky. Spisek vyšel ve Furche
Verlag v Kasselu. Přineseme později některé
zajímavéstati z této časové publikace. 1.

Česká sekce středoškolských učitelů

náboženství

konala členskou schůzi 7.

května o 5. hod. odp. v kn. arc. semináři
v Praze. Přítomni byli: předseda Dr. L.
Petr, professor E. Žák, J. Šprong|, Dr. J.
Kašpar, Fr. Schindler, G. Verich, Dr. Pa
lička, J. Soldát, J. Matějka, Dr. J. Čihák
a jednatel, Omluvili se prof. M. Kocmích,
Dr. Dobr. Orel.
Předseda uvítav přítomné dáváčísti pro
tokol předešlé schůze, jenž uveřejněn byl
ve Vychovateli jako výroční zpráva činnosti,
proto upuštěno bylo dle přání přítomných
od čtení jeho. — Na to předseda zmiňuje
se o akci, kterou podnikl při ústředí ohledně
pragmatiky. Ježto prošlo novinami, že možno
očekávati sankci pragmatiky státních profes
sorů, a také deputace spolků professorských
přednášely své požadavky u předsedy -mini
sterstva J. Ex. hrab. Stůrgha a J. Ex. ryt.
Hussarka, min. vyučování, předseda dopsal
hned Msgru Wolnymu a dle pokynu jed
natelova i nynějšímu předsedovi Dr. L.

Krebsovi,
byústředí
naše
činilo
krok
příslušné u ministerstva ve prospěch přija
tých resolucí sněmovních o započítání oněch
8 let po approbaci do Stabilisace a pense.
V dopisu píše: Ježto jsem byl od mno
hých kolegů dotazován, zdali jsme se také
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my ozvali, a ježto tento okamžik jest tak
vhodný, bychom upozornili na své poža
davky sl. vládu, resp. něčeho dosáhli, žá
dám Vás snažně, byste ihned jak možno
u J. Ex. ministrů praes. hr. Stůrkgha a ryt.
Ex. Hussarka naše prosby přednesli. Jest to
velmi důležito ; nebylo-li by Vám to možno,
prosím o laskavou odpověď, by Česká sekce
pak, jak by se pravděpodobně 7. května
ve schůzi usnesla, vlastní deputaci do Vídně
vyslala. Ovšem sotva by tento případ při
spěl ku posilnění společné organisace. — Pro
krátkost doby odpověď dosud nedošla, ale
v budoucí schůzi bude o celém jednání
znovu uvažováno.
Ohledně žádostí o přidělení zvláštní 59/,
kvoty na náboženské pomůcky z celkového
paušálu a určitého obnosu na zpěv, valná
hromada ve Vídni rozhodla, že uložila vý
boru spolku, o tom pracovati.
Předseda jménem sekce blahopřál dvor.
radovi Dru Ottovi k jeho sedmdesátiletí. Na
to přednášel Dr. J. Hanuš: Přehled mrav

ních soustav doby novější dle jejich prin

|

cípu mravnosti vzhledem k mravouce kato
lické. Omlouvá se, že pro množství látky a
krátkost času omezuje se na přehled těchto
systémů až do doby nejnovější a to pouze
k vůli orientaci. Když předseda poděkoval
přednášejícímu, žádá kol. E. Žák, by před
náška byla uveřejněna s příslušným výkla
dem ve Vychovateli.
Na tendenčně psanou lokálku ve »Vés/

níku katol. duchovenstva« z 25. dubna
snížiti kvalifikaci katechetů středoškol

ských a
správce

znepřáteliti

jim | duchovní

uložila sekce kol. E. Žákovi, by

přiměřeným způsobem odpověděl.
V příští schůzi podá referát svůj
o učebnicích dějepisu kol. Dr. J. Čihák.
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cemi a 3 mapkami pro IIÍ. třídu škol střed

ních. Úřední posudek o tomto vydánípraví
»Druhé toto vydání, ne pouze přehlédnuté,
nýbrž valně pozměněné, jest, jako již první
bylo, s velikou pílí zpracováno, aby z ob
tížné i obsáhlé látky vybráno bylo, co věku
žákovskému a času příliš krátce vyměře
nému jest přiměřeno, Hlavní úloha jest
upravení textů biblických, aby celá látka
byla probrána a pragmatická souvislost
v postupu zjevení byla jasna. Jest při tom
nutno vynechávati, zpracovávati a přece
zase žádoucno, aby pel posvátného slohu
byl zachován. To jest práce velice obtížná
a subjektivní. Co podáno, jest jazykově
správné, obratné, chápavosti i paměti žactva
přizpůsobené. Tisk jest zřetelný, odlišení
textu a poznámek vhodně provedeno, illu
strace jsou instruktivní.«

Dějiny zjevení Božího v Novém
zákoně od prof. S. Pokoje. Druhé, pře
pracované vydání se 47 illustracemi a 3
mapkami pro IV, třídu středních. Úřední
posudek o tomto vydání praví: >O upra
vení tohoto druhého vydání učebnice ná
boženství pro IV. třídu škol středních platí
totéž, co napsáno o učebnici dějin staro
zákonních. Zvlášť dlužno pochvalně vy
tknouti neobyčejnou píli, s níž z knihy
staré uděláno vhodné kompendium dějin
evangelických a apoštolských, jež může žá
kovi i pro dobu pozdější doporučeno býti

jako
studnice
mnohonás
pouč
Úprava zevní jest vhodná.«
Obě tyto učebnice jsou schváleny všemi
nejdůstojnějšími ordinariáty v Čechách a
brněnským na Moravě a vysokým c. k.
ministerstvem kultu a vyučování dne 25.
října 1913, čís. 45.778. Aprobace bude

© Když
jiných
návrhů
nebylo,
předseda

uveřejněna ve Věstníku ministerském dne 1.
nebo 15. května 1915.

schůzi s poděkováním ukončil.

Dr. Jos. Hanuš,
jednatel,

LITERATURA.

Vlastenecké homilie.
Díl I. Sebraných kázání. — Doplňuje
P. V. Váchal, farář. — Vyšel sešit I —XI.
v ceně 12 K. Probírají celý církevní rok.
Poslední, XI. sešit, stojí 1 K 20 haléřů.
Objednávky přijímá a vyřizuje

| Nákladem
c.kŠ
. kolního
knihoskladu
Nové učebnice pro školy střední.

v Praze vyšly letos Dějiny zjevení Božího

ve Starém zákoně od prof. Š. Pokoje.
Druhé, přepracované vydání se 43 illustra

administrace družstva Vlast
Žitná ul. č. 26 n.

v Praze-II,

o.
Znihtiskárna dražstva Vlast v Praze.

ČÍSLO 11.

V PRAZE, dne 1. června 1915.
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Vychovatel“ vycházil.

Administrace „Vycho

a 15, každého měvíce a
předplácí se v admini-

vatele“ jest ve vlastním
domě v Praze, Žitná ul.č.
5670-11.— Tam zasílá se
předpl. a adres.reklamace,
jež se nepečeti a nefrank.

straci celoročně 7 korun,

půlletně 3-50K. Do krajin
německých předpláci se

na „Vychovatele“

8 korun,

do ostatních

8

zemí 9 korun. — Pánům

knihkupcůmslovujomeČAS0pÍs
věnovaný zájmům křesťanského
“

'

Školství. 57,5 Fordirand.
- náb.
-8. 
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Pius X. — příznivec katechetů. — Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura. — Příspěvek ku kritice
monismu. — Výchova mládeže. — Feuilleton. — Směs,

Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK,)

(Pokračování.)

I tento katechismus provází papež vlastnoručním listem svému generálnímu
vikáři Petru Respighimu. V listě tom shrnuta veškerá snaha a péče sv. Otce
o mládež i dospělé, by řádným poznáním a naučením se pravdám křesťanským,
obnoviti svůj život. Vyloženy tu pohnutky, které vedly ku zkrácení katechismu
a naznačen plán další. Jasně se tu jeví pravá pastýřská a otcovská péče sv. Otce,
veliká zkušenost, znalost poměrů a potřeb všeho křesťanstva u toho, jehož bož
ské. Prozřetelnost povolala k nejvyššímu úřadu zde na zemi.
Zajímavý a důležilý tento papežův list, zní:
Panu Kardinálu Petru Respighimu, našemu generálnímu vikáři.
Pane Kardinále!
Již od počátku Našeho Pontifikátu věnujeme největší péči náboženské vý
chově křesfanského lidu a zvláště dítek, přesvědčení jsouce. že většina neštěstí,
jež církvi působí bolest, pochází z neznalosti církevní nauky a jejich zákonů.
Nepřátelé církve odsuzují nauky ty, rouhajíce ss tomu, čeho neznají, a mnoho
jejich dítek, znajících je špatně, žije, jako by zákonů oněch ani nebylo.
Pročež ukazovali jsme často na nejvyšší nutnost, aby se děti řádně učily
katechismu a k tomu jsme vybízeli se vším úsilím, podle Naší možnosti, ať již
encyklikou »Acerbo nimis« a předpisy, které se týkají vyučování katechismu ve
farnostech, ať schvalováním a povzbuzováním sjezdů katechetských a zakládáním
škol náboženských, ať opět zaváděním katechismu zde v Římě, kterého v někte
rých velkých církevních provinciích v Italii již delší dobu se užívá,
Poněvadž po řadu let, jednak pro nové překážky, které se hromadí a Istivě
brání jakémukoliv vyučování náboženství křesťanskému ve školách, které v nich
přece bylo od věků, tak také pro obezřetné urychlení, jak jest vůlí Naší, prvního
sv. přijímání dítek, a též z důvodů jiných, bylo nám zřejmě projevováno přání
po řádném katechismu, jenž by byl o mnoho kratším a více odpovídal dnešním
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požadavkům. My dali k tomu svolení, aby starý katechismus upraven byl v nový
velmi stručný. Ten jsme sami prozkoumali a chtěli jsme, aby byl také dobře
prohlédnut od mnohých našich spolubratří biskupů italských, za tím účelem, aby
nám podali úsudek všeobecný, zvláště však, aby udali, dle své znalosti a zkuše
nosti, jakých změn by bylo třeba učiniti.
Majíce od nich příznivý úsudek, takřka jednomyslný, s mnohými cennými
poznámkami, na něž dle Našeho rozkazu vzat byl patřičný zřetel, máme za to,
že již nesmíme déle odkládati s upravením textu, kteréžto upravení bylo z růz
ných příčin za vhodné uznáno, doufajíce, že text ten bude, s požehnáním Božím,
vhodnějším, ne-li ješte mnohem užitečnějším než starý; jednak proto, že jsa
žmenšený jak objemem tak obsahem učiva, nezalekne mládeže, beztak již velmi
přetížené školním učivem, a umožní učitelům a katechetům probrati ho celý;
jednak proto, že třeba krátce, přece jen lépe vysvětluje a zdůrazňuje ony pravdy,
které jsou dnes nejvíce potírány, nevšímány a zapomínány, k nesmírné škodě
duší a celé společnosti lidské.
Doutáme také, že i dospělí budou někdy toužiti po tom, jak by k vůli lepší
mu osobnímu životu a výchově rodinné obnovili v duši základní poznatky, na
nichž spočívá křesťanský život duchovní i mravní, k čemuž jim bude užitečným
a vítaným tento stručný, ale formou velice přesný souhrn, v němž najdou
ve výkladu velice prostém, základní pravdy božské a nejúčinnější úvahy kře
sfanské.

Pročež tento katechismus a základní pravdy, které jsme v něm pro pohodlí
dítek uspořádali, a které jsou v něm beze změny slov obsaženy, My schvalujeme
tímto listem, a předpisujeme pro diecési a pro církevní provincii římskou, zaka
zujíce, aby se od této chvíle užívalo jiného textu při vyučování katechismu. Po
kud se týká jiných diecésí italských, stačí Nám projeviti přání, aby v nich tento
text, od nás a i od jiných biskupů uznaný za dobrý, také byl přijat, již k vůli
tomu, aby přestal neblahý zmatek a obtíže, kterých dnes zakoušejí přemnozí při
častém stěhování, nalézajíce na novém místě formule a texty značně se lišící,
jimž nesnadno se učí, ježto nezvyklými výrazy se pletou a konečně zapomínají
i to, co již uměli. A hůře na tom jsou dítky, protože nic není tak osudným pro
žádoucí zdar vyučování, jako pokračovati ve vyučování s textem odlišným od
toho, jemuž již dítě více neb méně zvyklo.
A protože by mohli shledati dospělí nějaké obtíže zavedením tohoto textu
proto, že se líší od předešlého také v některých obratech, k vůli předejití nesná
zím nařizujeme, aby při všech mších svatých hlavních svátků na začátku, jakož
i ve všech třídách před vyučováním křesťanskému náboženství, hlasitě, jasně,
výrazně a s pozorností obyčejné modlitby a základní pravdy byly recitovány.*)
Takovým způsobem naučí se jim v krátkém čase bez námahy všichni,
a zaveden bude velmi dobrý a milý zvyk společné modlitby a učení se, jež jest
oblíbeným v mnohých diecesích italských, k nemalému vzdělání a užitku.
Napomínáme tudíž vřele v Pánu všechny katechety, nyní když jim usnad
ňuje práci již stručnost textu, aby s tím větší péčí vysvětlovali a působili k tomu,
*) Něco podobného zavedl blahé paměti biskup Brynych,
své diecési.

vydav »Oltář«
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aby nauka křesťanská duše mládeže pronikla, čím větší se nyní jeví potřeba řádné
výchovy náboženské, aby zmizela bezbožnost a nemravnost.
Nechť vždy toho jsou pamětlivi, že užilek z katechismu závisí léměř mna
prosto na jejich horlivosli, na jejich důvlipu a umění učinili žákům vyučování
lehčím a příjemnějším.
Modlíme se k Bohu, aby jako dnes nepřátelé víry, každou hodinu silnější
a mocnější, všemožnými prostředky bludy rozšiřují, tak aby povstalo co nejvíce
duší ochotných podporovati s nadšením faráře, učiteli a rodiče křesťanské u vy
učování katechismu, které jako jest nutné, tak jest i vznešené a užitečné.
S tím přáním udělujeme ze srdce Vám, pane kardinále, a všem, kteří spolu
s Vámi pracovati budou ve službě tak svaté, apoštolské požehnání.
Dáno ve Vatikánu, 18. října 1912.
P. P. Pius X.

(Pokračování.)

VZVÁAAVAVÁVÁC
Prvotní křostanství a řecko-římská kultura.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

(Pokračování.)

Uvedeme příklad, jak taková božstva povstávala.
Ve starém Egyptě byl bůb, jenž od nepaměti slaven býval tajemnou boho
službou, Osiris. Ptolomeus Soter nebo Philadelphus, aby tohoto boha učinil
přijatelným Řekům, spojil ho se Serapisem, jenž v Sinopě, přístavním městě na
Černém moři, těšil se obzvláštní úctě. Serapis měl však také již bohaté dějiny
vývoje za sebou. Dle úsudku mnohých badatelů byl původně ctěn při Perském
zálivu pod jménem šar-apsí, t. j. bůh vodních hlubin, pozbyl pak přijetím ře
ckých prvků mnoho ze svého semitského typu a tak zhellenisován dostal se do
Synope.
Spojovacím článkem přistoupilo k těmto dvěma božstvům ještě třetí, vě
domé vypůjčení eleusinských, tedy atticko-řeckých tajemných učení a. obřadů,
mysterií. Nové božstvo dostalo jméno Serapis, mělo v rostoucím světovém městě
Alexandrii svou ústřední svatyni, Serapeum, a brzo i ve všech přístavních mě
stech po Italii a v Římě hojné ctitele a chrámy.
Co je obsahem mysteria, jež jest všem těmto náboženstvím společno, o tom
poučují nás nejvhodněji dvě veliká frygijská božstva, Kybela, »veliká matka
bohů« a Ařfis, s ní související mužské božstvo. Nejsou v podstatě než personi
fikacemi velikých přírodních jevů, života, vzrůstu, odumírání a smrti. Pučící jaro,
zrající jeseň, ztuhlá zima, zurčení bystřin, šelest vánku, všechny hlasy, jimiž
příroda mluví ke vnímavým duším, byly trygijským horalům zjeveními božství.
Kybela jest země, plodná máť všech věcí; Attis jest bůh vegetace. Jako vegetace
hyne a zase z mrtvých vstává, tak i bůh. Ta jest stále se vracející, základní
myšlenka mysterií: smrt a vzkříšení boha, a souběžně s ním milostné roztoužené
bohyně, jež ho v nářku a pláči hledá, až ho nalézá a křísí k novému životu.
Mysterium je tedy vlastně kulf přírody v silně smyslném obalu. Zejména
u Semitů, Féničanů a Syrů prostoupil erotický živel všechen kult přírody a
vyrostl ve zbožnéní nepravosti, v bohoslužebnou organisaci prostituce a lidských
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obětí. Ještě za časů Hadrianových, tedy počátkem druhého století, byli Astartě
obětováni dospělí i děti.
Osobitost a přítažlivost mysterií tvořil orgiový ráz jejich slavností. Posvátné
běsnění zmocňovalo se mystů, zasvěcenců. Když podzimní vítr dul lesy a sha
zoval listí se stromů, slyšel myst stony a nářky matky bohů pro jejího Attise.
Pak za křiku a hudby spolu s jinými zasvěcenci chodil myst po horách a lesích.
Jakmile však hřejivé paprsky jarního slunce uvolnily pouta studené zimy, vzbu.
dily bystřiny k životu a kouzlily ze země zeleň a květ, rázem mění se smutné
pohřební nářky v nejrozpustilejší slavnostní veselí.
Něco podobného dálo se při mysteriích konaných v uzavřené místnosti.
Známe taková shromaždiště, zvláště tak zvané mmithreje, prostory totiž, v nichž
uctíván byl perský bůh světla Mithkras. Ve hlavním městě i na dlouhých hra
nicích římského imperia, nejčastěji v Německu, kde vždycky četné římské pluky
konaly pohraniční stráž, byla tato shromáždiště vykopána. Vojíni totiž byli ob
zvláště šířiteli Mithrova kultu. »Německo jest země,« dí Cumonf, »v níž většina
mythrejí byla objevena; po stránce jejich rozměrů a tvářnosti podalo nám ono
nejúplnější obraz.« Od Heddernheimu (u Frankfurtu) a hessenského Friedberku,
od Augustu u Basileje přes Strassburk, Mohuč, Neuwied, Bonn, Kolín, Dorma
gen až ke Xanténu svědčí Mithrovy svatyně o veliké úctě, jaké těšil se v ně
meckých krajinách tento cizozemský bůh slunce.
Tato znalost Mithrových svatyň a jejích posvátných obřadů, a s druhé
strany veliké rozšíření tohoto kultu, jež přimělo Davida Strausse k nadsázce:
»Kdyby svět nebyl se stal křesťanským, byl by připadl Mithrovi « a posléze mnohé
shody v učení a v obřadech, jichž bylo použito v útocích na křesťanství, jsou
dostatečným důvodem, abychom se tu Mithrou a jeho náboženstvím podrobněji
zabývali.
Cumonít srovnává mithracismus dějinně nám dochovaný s geologickými
vrstvami různých dob. Prahorstvo tvoří starobylé tradice z vysočiny Iránské, ná
boženství mazdaismu, v němž Ormuzd nebo Oromazdes jako bůh světla a dobra,
a Ahriman jako bůh podsvětí a zla se o svět dělí. Mezi oběma vládne Milhras
jako bůh světla, jako vůdce nebeských vojsk proti bohu tmy. Jest bohem
pravdy, poněvadž jeho svítícím očím nic neuniká. Jest bohem války a vítězným
pomocníkem svých přívrženců, bohem vojska a vládcem.
Tak sestoupil Mithras z drsných hor Iránských. Ale již v pořičí Eufratu,
v nížinách babylonských pozbyl mnoho ze svých hrdých přívlastků. Byl na ro
veň stavěn bohu slunce Shamashovi, jeho úcta stala se astrolatrií, vzýváním
hvězd. A čím dál na západ pronikal, tím více cizí živly zastíraly jeho původní
podstatu. Přijímal postupně podobu pontského boha luny Mema, byl uctíván
jako Sabaztos a Altis, byl stotožňován s řeckým bohem slunce Heliem, vešel ve
svazek s frygijskou matkou bohů Kybelou a dobyl v tomto přestrojení římského
světa. Až do Konce prvního století křestanského trvalo jeho čekání. Nejprvé mu
sela býti půda připravena jeho náhlému vzrůstu. Otroci, úředníci a zvláště vojíni
císařské doby byli jeho posly v nejodlehlivějších provinciích říše. Častá přemí
sťování vojenských oddílů, nařizovaná římskými císaři na ochranu ohrožovaných
hranic, způsobovala přestěhování celých obcí Mithrových z nitra Přední Asie až
do Španěl, Britanie, Germanie, krajů podunajských.
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Nejlepší časy Mithrovi nastaly, když císaři postavili se do řad jeho ctitelů.
Den, kdy Kommodus (180—192) se mu dal zasvětiti, byl počátkem vzestupu
k zenitu světovládné jeho moci. Kommodův nástupce Severus, silný Amreliam,
mocný Diokletian, jenž ještě jednou obnovil lesk a moc staré říše, Julian Od
padlík, jenž marně zkoušel překonanou kulturu znova oživiti, ti všichni stáli ve
znamení a pod ochranou nepřemožitelného boha slunce Mithry, skalorodého.

a Ten
byl
vpravdě
»Sol
invictus«.
Mithras
dával
jim
moc
vítězství,
propůjčo
jim nárok k neuhasínajícímu posvátnému ohni, hořícímu v jejich paláci, k pa
prskové koruně jako symbolu politicko-náboženské moci nad poddanými, ke vzý
vání a zbožňování. Jimi Mithras ovládal Řím a svět.
Tolik, co se týká vnějších dějin Mithrova hnutí. Důležitější jsou vnitřní
hybné jeho síly. Které pak byly vnitřní hodnoty tohoto náboženství?
Jeho naukový obsah jest ubohý. Staroperská kosmogonie, babylonské uctí=
vání hvězd, obetkané dětsky primitivními pověstmi a bájemi, jak se s nimi se
tkáváme u prostých národů pastýřských a kočovných, bez pojítka srovnané, se
všemi svými rozpory a nemožnostmi, ta jest Mithrova theologie. Tupý fatalismus
a vřelé vzývání božství stojí tu jako ve stoe klidně vedle sebe.
Sluší arci dodati, že mithricismus nežil v první řadě ze svého obsahu na
ukového. Jeho silou byla životní moudrost, hodnocení života, překonávání života
Svou mravní a umravňující silou vynikal nesporně nad všechna pohanská ná
boženství své doby. Byl svou povahou náboženstvím boje se vším, co je tma
vého a nízkého, boje i s nízkými hnutími a silami lidské duše.
Byl morálkou činu, jež musila prostě jako reakce na tehdejší ochrnutí
vůle probouzeti všechny činorodě založené duchy a přiváděti je pod svůj
vliv. —

K tomu přistupovala slavnost mysterií, konaná při obřadé přijímání a za
svěcování adeptů. Nikoli prostorhé síně nebo svatyně bohů, sloupy obstavené a
zalité světlem, nýbrž vzpomínkou na tmavé horské sluje a rokle domova, skle
pení, krypty, podzemní chrámy nevelikého rozměru bývaly jejich jevištěm.
Z polokruhového výklenku ze tmy zářil jasně osvětlený Mithrův obraz.
Bylo to známé, vezdy se opakující podání, jak Mithras zabíjí býka, z jehož krve
vyrůstají léčivé byliny. Kolem v přítmí nehybně klečí postavy do pobožnosti po
nořené. Kněží a služebníci, zasvěcenci různých stupňů v podivných přestrojeních
krkavce, lva, Peršana atd. čekají na kandidáta. Raffinované, na výši tehdejší
techniky stojící světelné účinky braly mu jasný výhled, jisté měřítko, ke správ
nému ocenění toho, co viděl. Opojivý účinek posvátného nápoje, dlouho napí
nané a nyní vyvrcholené náboženské vzrušení stíralo hranici skutečnosti ailluse.
Pestře malované a zlacené obrazy bohů stávaly se zářivými, nadpřirozenými
jevy. V opojení extase slyšel je myst mluviti a prožíval všecko, co mu vdlouhé
době přípravy bylo kouzleno za cíl jeho tužeb, za odměnu jeho vytrvalosti. Fin
govaná vražda, provedená před jeho zrakem, Za jejíž oběť snad sebe sama pova
žoval, byla mu důkazem 'jeho srdnatosti, zárukou od nynějška ho provázející,
pociťované blízkosti jeho boha, nepřemožitelného Mithry.
Když zasvěcenec probral se pak ze svého smyslového opojení, mohl
z vnitřního přesvědčení mluvitií podobně, jak zaznamenává Apuleius o svěčenci
mysterií Isidiných: »Prošel jsem branami smrti, překročil jsem práh Proserpinin,
a když proletěl jsem všemi živly, vrátil jsem se na zemi. Za čiré noci viděl jsem
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zářiti slunce v oslnivém jase; přiblížil jsem se dolejším i hořejším bohům a
vzýval jsem je tváří v tvář.«
Přimyslíme-li si ještě mrazení ze závazku nikdy neprozraditi tohoto ta
jemství, za jehož pečlivě střeženými branami leckdo doufal dojíti velikého štěstí,
pak pochopíme vítězný postup Mithrova kultu. Byl protiváhou, nebo snad spíše
nutným doplňkem řecko-římské duchové kultury, s níž domácí náboženství ne
kráčelo stejně rychle. Přizpůsobil se nedostatkům a mezerám této kultury tak,
jako by byl opravdu povolán vzbuditi ve spojení s ní novou světovou dobu,
v níž mitracismus převzal úlohu, jež ve skutečnosti připadla křesťanství.

VOROVOOVV

Příspěvek ku kritice monismu.
(Dle Klimke-ho a jiných pramenů upravil L. POLABSKÝ.)

(Pokračování.)

Absolutno dle monistického pojetí obsahovalo by tedy v sobě odporující si
attributy. Neboť jak pochopiti jednotu, když jedni vidí v náboženství a mrav
nosti nejvyšší úkol lidstva, druzí naopak v bezpráví proti požadavkům zdravého
rozumu? Když jedni věří v osobního Boha, druzí pak holdují nejhrubšímu ma
terialismu a atheismu?

Monista má svůj názor za jediné správný, kdežto zdravý lidský rozum
a sebevědomí se vzpírají, aby byly pouze modifikací, nepodstatným attributem
všehomíra. Uvedené dohady vedou nás k závěru, že přijetí monistické jednoty
všech věcí odporuje sebevědomí a vede ku křiklavým odporům, pročež nezbývá
než uznati transcedentní působení fysické, skutečné a nutné ku vysvětlení fakt
Monismus snaží se, aby vyloučil Boha. Dle něho ne primus motor, nýbrž
duše v světových tělesech samých jim vtomná, pohybuje vším. Ve všem vládne
táž látka, všude táž síla, týž pořádek, tyž zákon. Materie a forma ve věcech
nejsou od sebe rozdílné; forma, prapříčina pohybu u účel spadají v jedno s ma
terií. Tímto způsobem chová v svět své immanentní prapříčiny a účely.

Monismus připouští pouze jedinou substanci, již je substance tohoto světa,
mimo níž neexistuje jiné. Nezbývá pro Boha-Tvůrce tudíž žádného místa. V tom
smyslu se vyslovuje Haeckel: »Goit und Welt sind ein einziges Wesen, der
Begriff Gottes fálit mit dem der Natur oder der Substanz zusammen.« Podobně
mluví i jeho žák Arthur Drews: »Was die Wissenschaft nicht zugeben kann,
und worauf es beim Monismus ankommt, ist die Annahme einer Mehrheit von
Substanzen.« (Der Monismus. Jena 1908. 44.)
Avšak proti tomuto odpověď zní: Má-li věda zůstati na poli pravdy a ne
uchylovati se na scesti, musí uznati více substancí. Nesmí se však definice sub
stance překrucovati. Substance v pravém slova smyslu je v sobě stávající a
v jistém smyslu o scbě existující bytí, které není případkem něčeho jiného.
Monisté však překrucují definice substance a definují ji: »Substanz ist ein nicht
verursachtes. mit voller Unabhángigkeit bestehendes Wesens.< Potom ovšem
je pouze jediná substance, nekonečné dokonalosti, nezměnitelná — Bůh. Ve sku
tečnosti však každá jednotlivá bytost je substancí, každý člověk je substancí,
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více lidí tvoří více substancí. Bůh rovněž je substancí, která však je nestvořena,
bez příčiny, nekonečně dokonalá, čistě duchová, nezměnitelná, všudy přítomná.
Moderní učení monistické dospělo Petzoldtem až k tomu, že substanci popírá.
Píše totiž Petzoldt, když jedná o substanci: »Das zuletzt gegebene, das, worauf
sich all' unser Denken und Handeln schliesslich grůndet, ist weder Erscheinung noch
Ding an sich, weder der Sinnlichkeit noch dem Verstande Gegebenes, weder Be
Wwusstseinnoch Bewusstseinsinhalt, weder Bewusstes noch Unbewusstes, weder
Inaeres noch Aeusseres, weder Materielles noch Immaterielles, weder Physisches
noch Psychisches, weder Stoff noch Geist.« (Pefzoldt, Das Weltproblem 138.).
Pod pojmem substance, jakvysvítá z těchto slov, se nemůže absolutně nic myslit.
Pojem substance je, praví Petzoldt, logicky neudržitelný, neboť spočívá na pojmu
absolutno. Absolutno je však vůbec nemyslitelno.
Zaměňuje zde Petzoldt absolutno se substancí, a jelikož neuznává absolutna,
popírá i substancí.
Monisté popírají stvoření. Činí tak z toho důvodu, že stvoření není možné
»Stvoření z ničeho«, míní W. Haache, »jest nám zcela nepochopitelno; pojem
stvoření je proto zcela neschopný něčím přispěti ku vysvětlení světa. Svět se
musí pojímati jako něco daného. U nás běží o to, dnešní svět odvoditi z dří
vějšího a tento opět uvésti na jiné světy. Stvoření světa nemůže pro vědu nic
jiného znamenati než během doby vzniknuvší vývoj všehomíra a všeho toho,
co v něm jest.«
Pojem stvoření obsahuje zajisté nesnáze pro náš rozum. Nejsme schopni,
abychom si učinili správnou představu o stvoření. Z této neschopnosti rozumu
však uzavírati na nemožnost stvoření samotného, je nesprávné a ukvapené. Kdyby
byl takový závěr dovolen, musely by i jiné mnohé věci býti popřeny, jichž
existence na jiné straně je nepochybně dokázana. Již pojem příčinnosti by nám
byl nepochopitelným. Také zde si nemůžeme učiniti správné představy o tom,
kterak jedna věc podmiňuje a vyvolává druhou, kterak jeden stav podmiňuje jiný.
Pouze stálá následnost věcí a stavů, která se přidružuje k obvyklým představám,
vyvolává zdání známého, každodenního, obyčejného.
Pojem stvoření obsahoval by v sobě odpor, kdyby byla vyloučena prapří
čína. Avšak učení o stvoření nepopírá prapříčinu, nýbrž pouze nutnost materiálu,
z něhož prapříčina něco tvoří. Učení o stvoření dokazuje, že hmota nemůže býti
sama ze sebe a absolutní, nýbrž děkuje za své bytí bytosti absolutní a duchové.
Jelikož pak hmota nemůže býti emanací božství, nezbývájiný výklad, leč stvoření,
V čem však bytí stvoření pozůstává, jakým způsobem byl Bůh činný, aby něco
mimo sebe učinil, toho ovšem nechápeme.
Tvrdí-li monisté, že svět je věčný, nestvořený, pak stotožňují pojem věčnosti
s absolutnem. Že hmotě nelze absolutnost přičísti, plyne ze vzájemné závislosti
jednotlivých hmotných částí. Absolutní bytí má v sobě dostatečný důvod existence,
vylučuje odvislost od jiného bytí, každou případečnost ve smyslu absolutní
nutnosti svých vlastností. Absolutní bytí vylučuje každou nedokonalost, nemůže
v sobě obsahovati omezení svého bytí. Je to zcela pochopitelno z toho důvodu,
že bytí, které je příčinou své existence, nemůže přijati své bytí od jiného. Mimo
tohoto absolutního bytí, může existovati ještě jiné bytí, jež nemůže býti stejné
podstaty s prabytím. Toto jiné bytí nemá však v sobě důvod své existence,
nýbrž v prabytí.
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Absolutní bytí existuje s naprostou nutností; neboť co je absolutní je nutné.
Vedle toho absolutní bytí je nezměnitelné. Plyne to opět z povahy absolutna.
Absolutno vylučuje každou podstatnou i akcidentální změnu; vylučuje i každé
složeni. Bytí, které by bylo složeno, obsahovalo by v sobě možnost změny, čímž
by se vylučovala všecka dokonalost. Neboť změna svědčí o nedostatcích, nedo
konalostech. Absolutní bytí však si nelze mysliti s nedokonalostmi, nýbrž naprosto
dokonalé.
Nelze tvrditi, že svět, o němž učí monismus, že má důvod svého bytí
v sobě, má ty vlastnosti, které absolutní bytí vyžaduje a bez nichž by absolutno
nebylo absolutnem. Svět však sestává z částí, není jednoduchý, nýbrž mnoho
násobně složen. Bytost světa je podmíněná, závislá, každá částka je závislá na
jiné, zakouší a trpí mnohými vnějšími vlivy, podléhá stálým změnám. Vnější
vlivy působí, že věci přijímají jinou formu. Jedna forma ustupuje druhé. Nejsou
však změny pouze formální, akcidentální, nýbrž zasahují změny často do pod
staty, zasahují až k substanci věcí.
Tělesa přírodní, atomy jednotlivé, samy o sobě jsou lhostejny ku klidu
i pohybu lhostejny k tomu, kde se nachází, Ihostejny k rychlosti, směru i způsobu
pohybu. Jsou tedy tělesa přírodní závislá a podmíněná přemnohými vlivy.
Monismus, který přikládá světu samému důvod bytí, může tak činiti s po
přením základních principů lidského myšlení.
Svět v nynějším svém stavu vykazuje rozmanité aoddělené principy čin
nosti, kontrerní i kontradiktorické protivy. Vidíme na světě bytosti rozumovéi bez
rozumu, vidíme zde lidi ctnostné i bezbožné, lidi zarmoucené i radující se. Dle
monistů dlužno za to míti, že táž substance je obdařena rozumem i bez rozumu,
že činí dobro a páše zlo. Na toto odpovídají monisté, že tyto protivy se nedo
týkají substance samé, nýbrž že jsou to modifikace nebo akcidence. V tom však
se mýlí, neboť každá činnost a obzvlástě činnost psychická musí míti činnosti
„její odpovídající princip. Neuznává-li toho monismus, přichází konseguentně
k tomu, aby povýšil protivu a odpor za princip bytí a myšlení. Než tím otevírá
monismus bránu skepticismu, když může stejným právem totéž tvrditi i popírati.
(Dokončení.)

Výchova mládeže.
(Několik volných kapitol. Podává EM. ŽÁK.)

Čím více dospívají všichni vychovatelé z povolání k neklamnému přesvěd
čení, že školní výchova nikdy nemůže nahraditi výchovu domácí, a spolu že vy
chovatelská stránka v nynějším řádě školním v srovnání s vyučovatelskou daleko
ustupuje v pozadí, tím mocněji ozývá se volání po užších stycích školy s do
movem mládeže a větším sblížení učitelů s rodiči a odpovědnými dozorci žáků.
Naprostý požadavek jednotné mravní výchovy též toho žádá. Učitel i rodiče
společně tu pracují na témže velikém díle: výchové budoucích pokolení. Mají týž
cíl. Nuž potřebí, aby oba, byť ne týmiž cestami, přece aspoň ne sobe navzájem
odporujícími k témuž cíli pracovali. Jediné tak výslednice jich snah může smě
řovati k pravému blahu mládeže.
Z toho důvodu znovu a znovu volá se po častějších stycích učitelů s ro
diči. Pořádají se vychovatelské přednášky, rozhovory, scnůze, v nichž jednak

Ročník XXX.

VYCHOVATEL

Strana 129.

povahu svěřenců jedni drůhým mají osvětliti, jednak o společných vychovatel
ských cestách se dohodnouti. Leč tyto schůze a přednášky o umění vychova
telském dosud nedošly takového rozšíření a porozumění, jakého zasluhují.
Proto několik myšlenek a pokynů z praktického vychovatelství, které tu
podáváme, budiž aspoň náhradou oněch želaných styků mezi školou a domovem
žáků, po nichž všichni, kdo na vychování mládeže vážně nazírají a jimž osud
budoucího našeho pokolení není lhostejným, upřímně touží. Psané slovo budiž
tu aspoň jako zachyceným stínem upřímné snahy a lásky k výchově mládeže a
přátelské vůle k těm, kteří své dítky k slávě Boží, ke cti své vlastní a k pro
spěchu našeho milého národa vychovati se snaží.
I.

Moderní naši kulturu tvoří hlavně fechnické vynálezy a vymoženosti našeho
věku. Fysika, chemie a všechny vědy, jež mysl člověka poutají k přírodě, ho
nosí se takovými úspěchy v jediném století, jakými celá tisíciletí předchozí ne
mohla se vykázati. Přemáhají překážky vzdáleností (železnice, telegrafy, telefony),
otevírající světy vzdálené i říši oku lidskému dosavad neviditelnou (teleskopy,
mikroskopy). Poskytují vzácné produkty (chemie), jež život lidstva činí pohodl
nějším a snažším; potírají choroby (moderní lékařství, chirurgie), ba i každé
bolesti snaží se ulomiti její ostrý hrot a život lidský učiniti bezbolestným.
Ale při tom vlastní zušlechtění ducha nejednou zůstává zanedbáno. Což
platno, užíva-li moderní člověk telefonu, ale při tom duchem svým dosud je
barbarbarem; dovede-li k službám svým použiti sil přírodních, ale duševně -nad
stupeň mravní zdivočelosti valně se nepovznesl? (Co platno, že uměním zjemnil
svoji esthetickou stránku, pakli po vlivech pravé ethiky v duši jeho není ani

stopy?
Středověká kultura brala se cestou opačnou.

Starala se o vniířní zušlech
tění člověka.*) Stavíc mu stále náboženské ideály před oči, měla na zřeteli jeho
duševní zdokonalení. Všechno vzdělání jeho směřovalo k jedinému cíli: nábo
ženskému povznešení člověka, jeho přiblížení se ku křesťanskému ideálu lidskosti.
Ovšem mravně i tehda člověk klesal a hřešil; ale vše vůkol mu též připomí
nalo, že chybuje a hřeší. Péče o zušlechtění nitra dle norem křesťanské mravo
uky bylo vrcholem kultury.
Dnes všeobecně opět se uznává, že kultura citu a vůle je daleko naleha
vějším úkolem vychování, nežli rozumové vzdělání člověka. (Cena člověka není
určována jeho vědomostmi, nýbrž hloubkou citu a ušlechtilostí mravní. Ethická
kultura daleko víc než intellektuelní jest měřítkem jeho pravého vzdělání. Již
Bacon mluvě o intellektuelním vzdělání duchaplně napsal: +»Našeučenost není
ani pohovkou, na které bychom odpočívali, ani klášterem, v němž bychom se
osaměle procházeli, ani věží, s níž bychom hrdě pohlíželi dolů na jiné, ani pev
ností, ve které bychom vzdorovali ostatním, ani dílnou pro zisk a zboží, ale
bohatou zdrojírnou a pokladnici k zušlechléní života «
(Pokračování.)

UVUU

*) Použito některých myšlenek z knihy Dra Fr. W. Foerstera:

»Jugendlehre«,
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Počátky laicisace ve Francii.
(Podává ANT. MELKA.)

Těžko bychom uvěřili, že dnešní snahy
uskutečniti laickou morálkou sahají počátky
svými až do XVI. století, a že první pod
něty dali k ní vedle Montaigne dva kato

ličtí duchovní: Du Vair a Charron. A přece

©

je tomu tak.
Počátkem XVI. století začaly pronikat
ve Francii spisy starých klassiků. Zvláštní
obliby docházely jejich spisy mravoučné a
mravoučné sentence i po všech jiných spi
scch praktických Římanů roztroušené. Vy
rojila se ihned v letech 1500-1550 spousta
sbírek, v nichž jako vytepána v krátké,
úsečné a obsažné formule objevovala se

»moudďrost starých.«
Byla to po větší části moudrost stoická ;
neboť stoicismus byl vrcholem a výkvětem
pohanské poctivosti a cnosti. A že obliby
docházela, k tomu nemálo přispívaly i ča
sové poměry.
Bylof století XVI. již stoletím nové
doby, století bezprostřední po nových ob
jevech, které rozšířily obor vědění a spolu
povznesly, jak obyčejně bývá, i lidské se
bevědomí a pýchu. A jako pro pokorný
středověk zcela postačila a jej oblažit do
vedla mravouka pokorného odříkání, tak
pyšný novověk vyhledal si morálku sebe
vědomí a pýchy.
Bylo to též století velkých převratů a

války a to války všech nejděsnější, války
náboženské. Všecky temné instinkty se
rozbouřily a zaplavovaly svět zřícenami;
vládly vášně. Za takových bouřlivých dob,
kdy církev sama si byla vědoma nákazy,
která až do její svatyně vnikla, a kdy její
vady v očích lidu zveličovány, přeháněny, jen
aby o všecku důvěru byla připravena, kde
měli lidé lepšího smýšlení hledat opory?
Trpěli novotami, důvěra v církev a její
působení byla otřesena. Kde tedy najíti
opory a útěchy?
Filosofie stoická, slibujíc »aeguam servare
mentem,« zdála se v tu chvíli vítanou.
Nesla také na sobě plombu pověřující: byla
vyzkoušena za podobných ba ještě horších
a potupnějších časů, za vlády římských cae
sarů, kdy filosofům, trpícím pod krutostí a
nevázaností dvora, bývala zdrojem vnitřn“,
nepodtajné a neprodajné síly. Nuž, co mohlo
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ještě více doporučovati ideje Senekovy,
Epikletovy a Plutarchovy v dobách tak
zlých?
Ovšem tehdejší doba nepřijímala stoicismu
tak strohého, jak byl ve své římsko-pohanské
formě. Byl již stoicismus jiný, umírněný,
jak jej zformoval v humanistickou formu

Montaigne. —
Michael Montaigne, pocházející ze sta
robylé rodiny šlechtické, narodil se na
zámku Perigord (1533) a došel tak pečli
vého a ranného vychování, že již v 13. roce
mohl počíti studium práv, Věnoval se pak
veřejným záležitostem jsa členem parlamentu
v Bordeaux a později dlouhá léta mairem
téhož města. Velikého rozhledu nabyl na
delších cestách po Německu a Italii, kdež
se hlavně v Římě déle zdržel. Jméno jeho
proniklo zvláště dvěma literáními díly: pře

ložil »Theologia naturalis«

Raymunda

bolestnou
nemocí
nazámku
Mont

ze Sabundy a pak vydal pověstné své
»Essais«. Vzdav se veřejné činnosti skonal

(r. 1592.)
Jeho »Essais« jsou snůškou bystrých
pozorování, názorů, nápadů, vztahujících se
na různé případy vlastního i cizího Života,
na různé stránky lidských povah, zvláště
své vlastní povahy, jejíž slabiny otevřeně
a upřímně, a bohužel, často velice lehko
myslně odkrývá. Proto nazvali jeho spis:
»Životní zpovědí, ovšem bez lítosti a bez
touhy po rozhřešení.«
Jeho životní názory jsou stoické. Ovšem
zmírněné. Nepohrdá rozkoší, ale hledá jí
spíše; nepohrdá bolestí, ale odvrací od ní
a od smrti všecku mysl, aby nerušeně užíti
mohl života. Při tom však přijímá všecko
zlo, jakožto nutnou složku lidského bytí,
proti níž je marno se vzpouzeti, — Avšak
osudnější jest poměr, v jaký se postavil
oproti zjevenému náboženství. Upírá totiž
rozumu vůbec schopnosti dobádatí se ethi
ckých jistých pevných zásad, a myslí, že
tím co nejvíce podepřel nutnost zjevené
víry.
Avšak je-li rozum lidský tak nedosta
tečný, čím rozpozná člověk pravé náboženství
od nepravého? A tak zaujal Montaigne
vůči zjevenému náboženství stanovisko ve
lice neurčité a dvojaké. Sám se modlí, věří,
přijímá svátosti — je křesťan. Ale morálka

jeho
kladu
život
tečně

»Essafs«, zbudovaná zcela
filosofickém stačí mu na
a všecky jeho poměry; také
náboženství a jeho příkazů

na pod
všechen
se sku
a zásad
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nikde
nedovolává
—nepotřebuje
jich.
Vý-skrze
zásluhy
Spasitelovy,
zvláště
skrze
slovně náboženství nepotírá, odstavuje je svátost pokání. A pak Očistěna nese Se
pouze
stranou.
Nepotlačuje
—nahražuje;
tvžbou
svou
kživotu
ctnostnému,
zvláště
nenejvýš staví oboje vedle sebe. A tak
vytvořuje Montaigne zvláštní typ: křesťana

k ctnostem (stoickým): mírnosti, statečnosti,
opatrnosti a spravedlnosti, jež du Vair slovy

zvlášť a člověka

filosofů vřele líčí. Konáním ctnosti pak při
bližuje se člověk Bohu a žije v něm.

zvlášť. A ti žijí v něm
vedle sebe úplně v pokoji a v klidu, po
něvadž Montaigne pečlivě dbá, aby se spolu
nestýkali.
Takové stanovisko ovšem je nepřiro
zené, umělkované. Bylo potřebí provést spo
jení, splynutí obou: stoika-člověka i věří
ciho-křesfana v jedno. —
První,kdož se o to pokusil, byl biskup

»Sainte Philosophie« jeví se takto jako
nějaká rozprava Senekova, z níž bylo vy
puštěno vše, co znělo čistě pohanským
zvukem a nahraženo úryvky theologie kře

sťanské.
Stoicismus
Montaig
byl
po
hanský;

stoicismus du Vair-ův

má býti

křesťanský. Ale z křesťanství má

pouze

Vilém du Vair. Na jeho pracovním stolku slova, a splynutí obou, stoy a evangelia,
leží již vedle sebe nerozlučně Rukověť Epi
dosaženo jen zevně, kde obojí soustava
ktetova a Evangelia; přeložil též Rukověť mluví podobnými, ba místy i stejnými slovy.
s patrnou zálibou a když jasně a zřejmě Zásadní rozdil, různý původ i různý cíl
vyložil zásady stoické v díle +Philosphie
obojí morálky a různé vnitřní principy, to
morale des sloiges«, odhodlal se ke kroku
dalšímu: spojení obou rukověti i evangelia
Moudrost pohanská a moudrost křesťanská

vše
zelo
nepřekonat
propas
dále

v díle: »Satnte Philosophie «

Duše musí znát nejprve samu sebe. Fi
losofie stoická stačí k tomu úplně: duše
poznává se na jejím základě ve svém pů
vodu, svých schopnostech i vadách. Po
znání vlastních nedostatků a vlastního zla
vede duši přirozeně k touze po vyléčení

SMĚS.

Věstník učitelských jednot ve svém
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čísle z 21. května přináší článek, nadepsaný:
»Výchova a učba.« Pojem výchovy vy
mezuje takto:
»Vychovávati znamená vésti žáky, jak
užívati tělesných i duševních schopností
v životě soukromém, v rodině, ve společ
nosti, v přírodě. Vychováváme, když při
mějeme žáky, aby použili dovednosti psaní
v životě praktickém, aby napsali dopis otci
na bojišti, aby si vedli zápisky svých my=
šlenek, aby si zaznamenávali příhody a udá
losti v obci. Vychováváme, přivedeme-li
žáky k tomu, by dovednosti čtení v životě
použili, aby čtením sebe vzdělávali, aby
předčítali domácím a tím i jiné vzdělávali.
V počtech vychováváme, zajímají-li se žáci
o počet a velikost věcí, o jejich váhu
i cenu, používají-li se zálibou svých po
četních dovedností v životních případech.
Vychováváme, snaží-li se žáci všude Správně,
zřetelně a dle pravdy své řeči k vyjádření
svých myšlenek použíti, snaží-li se zraku,

musily býti spojeny lépe vnitřně — a ne
jen tak náhodně zevně — ne jen slovy —
nýbrž skutečně a věcně — v jednotě svě
domi.

Odvahu k tomu měl Pierre

Charron.

(Dokončení.)

sluchu, čichu, chuti, hmatu ve všech okol
nostech životních použíti, používají-li zpěvu,
kresby a ručních prací k užitku a zpříjem
nění života. Vychováváme realiemi, užijí-li
žáci nabytých vědomostí a dovedností při
pěstování plodin i živočichů, k vysazování
strání, vědomostí zeměpisných při cesto
vání, chemie a mechaniky při pracích a
výživě, dějepisných příkladů k zlepšení
svého života. Vychováváme, vedeme-li žáky,
aby paměti užili při potřebách životních,
při recitaci, hudbě, při divadelní hře, aby
obrazotvornosti využili při pracích a hrách,
aby řídili život svůj rozumovým úsudkem
a city nejlepšími, aby pevnou a vytrvalou
vůlí své životní jednání řídili. K výchově
nestačí vyložiti žákům prospěch šetření, ale
je nutno přiměti je, aby skutečně šetřili a
své úspory ukládali; nestačí, vědí-li, že

čistota
jepůl
zdraví
—
ale
nutno
aby

o čistotu sebe a svého okolí pečovali.«

Jak viděti, velmi obšírně vypočítáno,
v čem výchova záleží. Ale jeden směr vý
chovy, a to nejhlavnější, »Věstník« naprosto
pomíjí. Výchovu duše k Bohu, k náboženství,
v němž každý správný životní názor kotví,
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a jež je jediným, nevysýchajícím pramenem
mravní síly, trpělivosti a útěchy. »Věstník«
patrně už počítá se školou laickou.

K jubileu

Husovu.

»Věstník učitel

ských jednot« ve svém 32. čísle praví:
Doba nynější není ovšem vhodná pro
oslavu v podobrém rozsahu, v jakém byla
projektována a myslíme, že není radno po
mýšleti na ni ani v tom případě, ukončí-li
se do významného dne válka, poněvadž
doba velká vyžaduje i velkých příprav a
na ně nezbude ani v nejlepším případě
času. Proto rozhodně raditi dlužno tam,
kde nějaka oslava v Širším rámci se při
pravuje, aby byla odložena. Bylo by škoda
propustiti takovou příležitost a spokojiti se
nějakým ookleštěným programem. Takový
návrh dáváme kolegům činovnikům, jimž
namnoze připadne při oslavách Husových
hlavní podil.
A tak, ač doba přítomná málo se hodí
pro oslavy jakékoli vůbec, nemusíme pro
pustiti výchovný moment jubilea Husova
(ve škole) zcela bez užitku a lze přece tiše,
bez okázalosti a hlučných fanfár způsobiti
mnoho. Hlavní oslavu odložme do r. 1916,
roku Jeronymova, kdy snad již usmířená
Evropa spolu s námi oslavovati bude Husa,
neohroženého bojovníka a vitěze Pravdy!
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z valné většiny faráři a proto jmenováním
jich se biskup o dozor na středních školách
dle »Vychovatele vhodně nepostaral! Ta
ková je logika »Vychovatele. «
K této lokálce »Věstníku<, orgánu dp.

J. Pauly, z uložení a jménem České
sekce středoškolských učitelů náboženství
odpovídáme toto: >»Věstník« dopustil se
tuto opětně nepoctivosti, vytrhnuv z našeho
článku několik vět, aby jim mohl dáti jiný
smysl, nežli je tenor celého odstavce na
šeho pojednání. Potlačil naše řádky, jež
mluví o tom, že místní farář jest jenom
tehdy školdozorcem středních škol, je-li jím

od diecesního biskupa jmenován, aby vzbudil

proti nám v důst. pp. farářích domnění,
žeje prohlašujeme za nezpůsobilé kúřadu
dozorčímu. Odmítáme tuto neslušnou in
sinuaci se vší rozhodností. Vímef, že valná
většina farářů spojuje úřad duchovního
správce s úřadem katechety, a že mnozí

z nich, nežli se stali faráři, zasloužili se
velice ve vychovatelské práci školní. Právě

tato jejich paedagogická

minulost

a

zdalnosť bývá biskupům důvodem, že volí
si dle svého práva komisaře na školách
středních z jejich řad. My netvrdili jsme
tudíž, že by o dozor na školach středních
nebylo vhodně postaráno, kdyby biskup
r.
R tomu úřadu jmenoval faráře, nýbrž pra
»Věstník katol. duchovenstva« při vili jsme, že by o dozor na školách střed
nesl ve svém čísle z 25. dubna následující ních nebylo řádně postaráno, kdyby farář
lokálku: Náboženský dozor na středních ško b:z zvláštního jmenování biskupova, €0 ipso,
lách a — Vychovatel. Ve »Vychovateli« redi prostě mocí svého úřadu farářského dle ná
govaném prof E. Žákem píše v letoš. roč. zoru >»Věstníku« byl středoškolským škol
str. 75: »Nebof žádá-li se na knězi, který dozorcem. K tomu pak, aby přísné zkoušky,
má vychovávati středoškolskou mládež, aby jichž žádá biskup na kandidátech středo
přísnými(!) zkouškami prokázal k tomu školského úřadu katechetského, zlehčoval
zvláštní odbornou způsobilost, nebylo by vykřičníkem, nemá »Věstník« naprosto žád
o dozor na školách středních vhodně po ného práva ni Kompetence. Kritika jich leží
staráno, kdyby biskup zůstavil místnímu rozhodně mimo obor jeho způsobilosti. My
faráři, který nejčastěji potřebného odbor
také nikdy jsme si nedovolili kritisovati
ného vzdělání nemá, aby středoškolského přísné zkoušky některého ThC. Naše lo
katechetu visitovala jemu příslušné pokyny gika je poctivá a správná; to však nelze
dával.« — Potud Vychovatel. A nyní ote vždy tvrditi o logice a úmyslech »Věst
vřeme-li catalogus cleri arcidiec, pražské níku.«
shledáme, že ordin. komisařů středoškolských
jest v arcidiecesi 37 a mezí nimi jen 15,
kteří mají buď doktorát nebo alespoň stře
Katolící pamatujte zvláště v dnešní
doškolské zkoušky; 22. ord. komisařů,
době na naši knihtískárnu!
z nichž nemá ani jedno ani druhé, jest

Stručný

výtah

z liturgiky,

II. rozmnoženévydání,pro žákyobecnéškolyna 16 str.

Prodává se jen za hotové: 100 kusů za 6 korun 40 hal., 50 kusů za 3 kor. 30 hal, a 25 kusů za
1 kor. 70 hal. i s poštovným. — Objednávky vyřizuje nakladatelství Družstva Vlast v Praze-li.,
Žitná ulice čis. 28 nové.
[.—l—

Knihtiskárna družstva Wlasťv Praze.

ČÍSLO 12.—18.

V PRAZE, dne 1. čČervnence 1915.
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Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK,)
(Pokračování.)

Katechismus, který papež tímto krásným a obsažným listem provází, nepře
kročil ovšem hranice své domoviny; měl však se státi vzorem a základem pro
další práci na úpravě a zjednodušení katechismu, aby došlo se k cíli koneč
nému: upravení řádné a vhodné učebnice náboženství pro děti celého katolického
světa. Měl býti povzbuzením a pobídkou i jiných ku práci na prospěch mládeže,
vždyť, když nejvyšší autorita církve, její Nejvyšší učitel, se takovou snahou a
prací zandší, jest to jistě mocným povzbuzením pro všechny, by co nejhorlivěji
pracovali na další úpravě katechismu, který by se aspoň přiblížil katechismu
ideáinímu, pro celou církev jednotnému.
A hlas sv. Otce nezůstal »hlasem volajícího na poušt.i« Za příkladem nej

vyšší autority církevní počato záhy s prací na zjednodušení a úpravě katechismu
na všech stranách. Ovšem s různým zdarem.
Budiž aspoň vzpomenuto pilné práce ve »Spolku katechetů v království Če
ském«<,kde komise katechismová před lety při spolku utvořená, pilně pracovala;
svůj elaborát uveřejňovala v katechetské příloze »Vychovatele« a konečně samo
statně vydala: »Katechismus náboženství katolického pro školy obecné. Dle návrhu

komise katechismové zpracovali: Frant. Suchomel, Frant. Strnad, Jan Konopík.
(»Unie« 1913, Cena 60 hal.) Tento pokus o zjednodušený katechismus jest
v rukou všech katechetů českých. Na Moravě také ozvaly se hlasy volající po
úpravě katechismu a pozoruhodné návrhy podali farář Grya a kooperator Roz.
mahel. Články a návrhy přinesl »Věstník Jednoty katol. duchovních diecése
Brnénské«. (Roč. VI., VII. a VIII.)
V témž asi čase, kdy v Čechách vydán katechismus »komise katechis“
mové«, vydán německý pokus o zjednodušený katechismus. Tištěn jest jako
rukopis a vydán anonymem, kryjícím se jménem Simplex. Imprimatur textu
v Tarnově dává tušiti, že je to asi známý pracovník o katechismu polském. Ka“
techismus vyšel ve Vídni u H. Kirsche pod názvem: »Katholischer Katechismus
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fr Kinder, bearbeilet von Simplex.« (228 stran textu katechismu. Cena K 150.)
Autor předem podává úvod, v némž vykládá zásady, dle nichž katechismus
svůj pracoval. Připojuje jej ke školní německé bibli Eckerově.
Upouští úplně od katechismu rakouského a nedělí katechismus ani dle
Canisia, ani Bellarmina, ani Deharba, ale v pěti částech pojednává: v části 1.
o víře, v 2. o naději a modlitbě, v 3. o přikazáních a povinnostech. ve 4. o svá
tostech a v 5. o mši svaté. Všude podává při zpracování nástin výkladu pro ka
techetu předem, připojuje modlitby a poukazuje na známé písně, jejichž obsah,
kde třeba, vykládá. Do katechismu vkládá při učení o církvi i její krátké dě
jiny v devíti obrazech. Katechismus ten podává učivo ve 300 otázek a odpovědí.

Vzorem katechismu pro děti, jednodušší než katechismy jiné, jest Bastlejský
kalechismus vydaný r. 1911 v Lucernu po práci téměř dvacetileté. (»Křesťanská
Škola« 1915. »Švýcarský katechismus« str. 77.) V Německu mají mnoho kate
chismů, hlavně P. Jakubem Lindenem T. J. zpracovaných dle Deharba, ale re
věští se jim dlouhá trvání (»Křesť. Škola< 1914. »Úprava katechismu« str. 97. a
n.) Roku 1914 vydal známý katecheta, pilný pracovník o katechetských věcech
v Bavorsku, Jimď. Stieglilz, kazatel a redaktor »Katech. Blátter« v Mnichově,
nový katechismus pro děti, zatím jako práci soukromou, jež jest velkým pokro
kem v pokusech o zjednodušení katechismu; řídil se autor katechismem papeže
Pia X. (»Křesť. Škola« 1915. »Německý katechismus Stieglitzův«.)
V Rakousku němečtí katecheti zůstali pozadu v práci o zjednodušení
úpravě katechismu, jak přiznává pilný pracovník vídeňský Vilém Pichler, uzná
vaje přednost práce katechetů českých (Christ. paedag. Blátter 1915. čís. 3.) Ka
techismus rakouský, píše Pichler ve svém článku, nutně potřebuje úpravy a
proto vybízí ku práci o zjednodušení. O potřebě změny a zjednodušení kate
chismu našeho měl v prosinci 1914 v katechetské sekci +»Rakouské společnosti
Lvovy< přednášku farář Filip Hofer, známý z německých katech. kursů. Spolek
katechetů vídeňských měl 22. února 1915 valnou hromadu, při které podal farář Filip
Hofer referát o »zásadách pro nový rakouský katechismus«. Přijata byla tato resoluce:
1. jednota katechetů vyslovuje svoje přesvědčení, že katechismus ve své
nynější formě neodpovídá potřebám vyučovaní náboženského,
2. při opravě katechismu budiž zmenšen počet otázek aspoň o polovici,
3. budiž hleděno, aby katechismus byl více přizpůsoben potřebám prakti
ckého života,
4. katechismus budiž populární a chápavosti dítek přiměřen.
Na vady našeho Rakouského katechismu již několikráte na mnohých mí
stech bylo poukazováno. (Křesť, Škola« 1909. »Otázka změny katechismu« str.
129 a násl.) Již roku 1911 katecheti biskupství Splitského žádali za zavedení ji
ného katechismu (Deharbova)*), a nejnověji účastníci katechetského kursu v Kra
kově v listopadu 1913. podali episkopátu odůvodněnou prosbu o vydání nového
katechismu. (Christ. paedag. Blátter 1914 č. 1.)
Ba katechismus náš nelze již právem nazývati rakouským, poněvadž se ho
v celém Rakousku ani již neužívá. Ordinariátní List diecése v Dubrovníku v Dal
*) Deharbův katechismus zaveden jest v Německu, hlavně v Bavořích a v Ba
densku, již dávno do škol, a nově upravený dále se zavádí. Upravován a zjednodušení
jest P. Jak. Lindenem T.J. Deharbův katechismus býval i u nás užíván, na př.vydání kate=
chismu Deharbovav překladu faráře Fr. Vodičky od konsistoře v Olomouci, schváleno r. 1859.
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macii oznámil již roku 1911, že »Odbor pro opravu náboženské nauky« se
usnesl, aby byl do obecných škol opět zaveden Deharbův katechismus, v němž
by byly učiněny pouze malé změny. Tím učiněn první krok k odstranění vše
obecného katechismu, který před dvaceti lety zaveden, dle všeobecného úsudku
málo vyhovuje účelu, ke kterému byl složen.
Tak příklad papežův, který po sedmi letech odstranil katechismus, který
shledal pro mládež obtížným a nahradil jej »zmenšeným, jak objemem tak obsa
hem učiva«, nachází následovníků a pracovníků i u nás a s radostí můžeme při
pojiti: České katechety nalézá zapracované a k úpravě připravené.
Se snahou o úpravu jednotného katechismu souvisí úprava jednotné osnovy,
(Křest. Škola« 1910: »Snahy o úpravu jednotné náboženské osnovy« str. 18. a

dání nového katechismu učiněn v Římě další krok k reformě náboženského vy
učování, vydány »předpisy, které se týkají vyučování katechismu ve farnostech «
čili vydána nová učebná osnova.
Náboženské vyučování v Římě má býti rozděleno ve tři oddělené kursy.
Nižší kurs obsahuje čtyři třídy, v každé má se vyučovati v neděle a svátky po
hodině. Na konci školního roku má byti veřejná zkouška, při níž se rozdělí od=
měny. První dvě třídy mají předepsány nejpotřebnější modlitby a základní pravdy
víry, druhé dvě třídy celý malý katechismus. (Vydána zvláštní knížka pro ně za
30 centesimů, vázaná: »Primi elementi della Dottrina Cristiana tratti dal Cate“
chismo publicato per ordine di Sua Santita Papa Pio X., pag. 48. Střední kurs
má probrali větší katechismus ve třech třídách. První třída: věrouka a biblické
dějiny; druhá třída: nauka o přikázáních; třída třetí: nauka o milosti a výklad
mše svaté. Prakticky mají býti probírány i nejdůležitější námitky proti víře. Žáci,
kteří s dobrým výsledkem ukončili tento střední kurs, a jimž je aspoň 16 let,
mohou dostati, prokáží-li se vysvědčením mravův od svého faráře, od Římského
komitétu diplom k vyučování náboženství v nižších třídách. Osnova ta upravena
ovšem dle poměrů italských.
Tak sv. Otec Pius X. stal se vůdcem a rádcem katechetů na nových cestách
ku prospěchu vyučování mládeže, papež sám pracoval o tom, co katechetovií
nejpotřebnější: katechismus a osnova!
Ale všeliká práce byla by marnou bez Božího požehnání, bez posvěcení.
A i o to pečuje sv. Otec, chce posvětiti vše, posvětiti v Kristu a proto posvětiti
na prvém místě — mládež!

(Pokračování.)

Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura.
(Podává Dr. LUB. PETR.)
(Pokračování.)

Byli učenci, kteří vážně věřili v možnost mithracistického světa, a vítězství
křesťanství přičítali ryze náhodným a vnějším vlivům. Taková možnost však
nikdy neexistovala. Svědkové, kteří se ze zániku antického světa kulturního Za
chránili a dochovali do našich dob, mluví příliš zřetelně. Ovšem kdo tyto úryv“
kovité a často zkomolené jich zprávy, tylo setřené linie v křesťanském smyslu
doplňuje, kdo — abychom mluvili bez obrazu —- ducha křesťanství, jeho učení,
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jeho mravní výši do dochovaných učení a obřadů mysterií vkládá a včítá, ten
může arci mluviti o příbuznosti křesťanství s asijskými tajnými kulty, ba může
křesťanství i z nich odvozovati. Na štěstí jest tento způsob bádání vědecky
v principu již odbyt a sice pokrokem vědy samé. Hluboké, až k nejspodnějším
základům sáhající rozdily křesťanství a orientalismu jsou čím dál, tím patvnější
Dotkneme se tu aspoň některých.
1. Kdo jest Mifkras ? Mystická postava, jméno přírodní síly, výtvor vymý
šlivé fantasie bez dějinného jádra a bez skutečnosti.
Kdo jest Kristus? Bůh ve smyslu daleko hlubším než bůh mysterií a spolu
historická osobnost, jejíž existenci, život a působení až do jednotlivostí zaručují
dějiny vší svou autoritou; »zajišťěný výsledek nepředpojatého, svědomitého, bo
hatý materiál úplně vyčerpávajícího historického Ššetřemí.“ "Tato poslední slova
pocházejí od známého berlínského profesora Jindřicha von Soden z jeho odpo
vědi na bezpodstatnost Drewova mythu o Kristu.
2. Které pak jest učení mithracismu? Bylo již nahoře řečeno: Pestrá, ne
logická, jen historicky souvislá směs dětinsky naivních vypravování, monstrósní
astrologie a dobrodružných spekulací o stavbě a tvářnosti světa.
Které pak jest učení Kristovo? Děje se mu, jako velikým uměleckým dí
lům. Čím více se do nich vmýšlíme a vžíváme, čím bedlivěji je zkoušíme a stu
dujeme, tím bohatší jest svět jejich krásy a požitek z ní. Tak jest i s křesťan
stvím. Dílo neobyčejné prostoty i velikosti, do posledních podrobností jedinou
idejí ovládané, bez rozporů, přihlížející k rozumu intelligenta i dítěte. Proto také
mnohý, jenž byl vyšel zkusit své štěstí, a svůj ostrovtip na tomto velikolepém
uměleckém díle, vracel se pln uznání a podivu k jeho velebené kráse.
Která pak jest mravonka milhracismu ? Zajisté ve srovnání s mělkým a
hrubým požitkářstvím zkomírajícího kulturního světa tehdejšího stála nebetyčně
vysoko. Horský vzduch jejího domova ji ovíval i na její pouti světem. Zhýčka
nému a vyžilému světu měla odvahu pronésti slovo: odříkání. Žádá na svých
příslušnících zápasu a udatného srdce.
Ale o propracované soustavě, o ideálním, do výšin směřujícím pojetí života
o moci na lásce spočívající a touto láskou svět obrozující, v ní nečteme. Mi
thrův kult byl kult přírody ulpělý na viditelném tvorstvu. Obrys hvězdné oblohy
jest vnější okruh jeho představ. Pracuje s vášní v člověku, opájením smyslů,
drážděním nervů. Jeho posvátné obřady isou kejkle.") Jejich zasvěcováním pro
bleskují ještě příliš zřetelně původní divoká běsnění a krvavé orgie ani lidských
životů nešetřivší. Neostýchá se spojení s mravně zvrhlými kulty, jež chlipnost a
ukrutnost počítaly k bohoslužbě. Baal a Kybela a převzetí taúrobolia, krvavé,
teplé koupele v crčící krvi poraženého býka, dávají morálce dějinného mithra
cismu a její umravňující síle velmi špatné vysvědčení. Ukazují nám, že kult
1) Dieterich, Mithrova liturgie. Ukázkou posluž tento citát: »Nabeřdechu z pa
prsků, vtáhni jej třikrát do sebe co možno nejsilněji, a uzříš se vyneseným do výšin
tak, že mníš se ve vzdušných končinách. Neuslyšíš ani člověka ani zvířete, ale také ne
uzříš nic smrtelného na zemi v oné hodině, nýbrž budeš patřiti jen na nesmrtelno..
Uzříš, jak bohové na tebe upírají zrak a k tobě se blíží. Tu hned polož ukazováček na
ústa a rci: »Ticho! Ticho! Tichol«, znamení věčného, nepomíjejícího boha, »chraň
mne, ticho!« Pak pískej dlouze, zaluskej a mluv, a uvidíš jak bohové milostivě na tebe
shlížejí a již se k tobě neblíží, nýbrž odcházejí na místo své činnosti.« Str. 7.
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slunce, prve než nastoupili svůj výbojný pochod na západ, již nevyléčitelně trpěl
vnitřním rozkladem.

Naproti tomu křesťanství a jeho mravouka, necht se Římanům zdály sebe
drsnějšími a sebe přísnějšími, obsahovaly nejen trochu toho dobra, jehož Mithras
mohl poskytnouti, ale chovaly a dávaly skutečněmravní obrození a mravný život.
Pozvedaly člověka z jeho ryze pozemského okolí, z jeho ryze časných zájmů ;
zdůrazňovaly cenu duše, ušlechtilost duše, podobnost s Bohem a dětství Boží.
V Kristu, Synu Božím, podávaly ideálný obraz dokonalého člověčenství, vzor,
jehož mají stoupenci následovati.

Již z těchto několika málo rysů, jež jsou ovšem podstatny a směrodatny,
vysvítá absolutní nemožnost uvésti křesťanství v genetickou souvislost s někte
rým náboženstvím východním. Přistupuje k tomu, že křesťanství již hotové a
plně vyvinuté vstupovalo se svým Zakladatelem do světa. Není jediné stopy vý
voje v podstatných jeho částech.
A tím přicházíme na další, nejvýš příznačný rozdíl orientalismu a křesťan
ství: schopnost k přizpůsobení a k proměně. Všecka východní náboženství přizpů
sobovala se a měnila se. V tom většinou spočíval jejich úspěch, a tím uchraňo
valy se od osočování a pronásledování.
Křesťanství však jest tuhé, nepoddajné, nesmiřitelné,výhradné. Tato nepod
dajná výlučnost bije tím nápadněji do očí, čím vláčnější byly všechny ostatní
kulty, čím poddajnější byly tehdejší náboženské a theologické názory a pojmy.
Křesťanství nezná smlouvání ani ústupků ani kompromisů. Položilo poprvé dů
raz na nesmírnou vážnost, na přísnou důstojnost pravdy, předkládalo ji jako
skálu, o niž tříští se všecka poločivatost a povolnost.

Toto pojetí pravdy bylo nové. Uštěpačné slovo Pilatovo: »Co jest pravda ?«
jest víc než projev okamžitého rozpaku. Je to konečný resultídí životní moudrosti
všeho antického vzdělaného světa. Křesťanství kladlo do tohoto světa pochybností
absolutní, nezměnitelnou pravdu, mluvilo o tečce na iota, jež zůstáti musí na
věky věkův, proneslo hrdá slova: »Kdyby anděl s nebe něco jiného vám kázal
mimo to, co jsme my kázali, budiž proklet.« (Gal. 1, 8.)

Křesťanství proniklo až k samému základu pojmu pravdy a prohlásilo :
»Pravda jest jen jedna. Co se jí protiví, je klam, omyl nebo lež.« S hlediska
výhradného držení pravdy křesťanství posuzuje jiné názory, je přijímá neboza
vrhuje. A nechť mínění mu odporující jsou sebe starší a úctyhodnější, nechť
jsou s mravy a zvyklostmi, se vším životem občanským sebe úžeji spiaty: »Vaše
řeč budiž ano, ano, ne, nel« A nechť jich hájí moc císařská a meč katův: »Dá
vejte co jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.«

Tím vysvětlena jest i otázka, jež se pozorovateli náboženských dějin prv
ních křesťanských století přímo vtírá: Proč jediné křesťanství bylo pronásledo
váno? — Je přece jisto, že před ním a s ním jiné kulty týmiž cestami se braly
a k témuž cíli směřovaly, k světovému městu Římu. Proč proti nim Řím ne
uplatňoval téže vyhlazovací politiky jako proti křesťanství? Kázání v synagogách
a na veřejných místech nebylo tehdy nic neobyčejného. Víme, že pohanští filo
sofové, východní magové a kněží svou moudrost hlásali u chrámů ina tržištích.
Sv. Pavel byl v Athenách pozván, aby v areopagu mluvil před vybraným poslu
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chačstvem. Tento případ dokazuje, že v tichém universitním městě byly vrstvy,
jež si ve filosoficko-náboženském hnutí své doby přály býti orientovány. Odkud
tedy, že jediné kázání křesťanské činilo výjimku z dovoleného? Bylo-li nové
učení vskutku jen odstínem, jen odrůdou orientálních mysterií, odkud toto různé
chování?
Mohlo by se poukázati na odloučenost křesťanů, jež i Židům byla tolik ná
padna, na jejich tajné schůze a uzavřená náboženská sdružení, jež svých tajem
ství před nepovolanými pečlivě střehla. Ale současně s nimi existovala nesčetná
podobná sdružení náboženská se zasvěcováním a tajemstvími, zavazujícími k na
prostému mlčení. Křesťanství byly neprávem připisovány zločiny, jež se v leckte.
rých pokoutních, světla se štítících kultech skutečně dály.

Příčina
ležela
tedy
hloub.
Asice
vpravdě
křesťanství,
vjeho
nároku
je

diné pravdě, To byl jeho zločin.

(Dokončení.)

Příspěvek ku kritice monismu.
(Dle Klimke-ho a jiných pramenů upravil L. POLABSKY.)
(Dokončení.)

Monismus odporuje zákonu kausality. Monisté nehledají důvodu světa, ne
hledají Tvůrce, nýbrž míní, že ho našli v určitém, tajemství plném, vnitřním
principu světa, v prabytí, které se vyvíjí svou vlastní silou. Tedy v myšlence
evoluce hledají monisté rozřešení záhady světa.
Než k objasnění tohoto tvrzení obratme svůj zřetel ku dvěma směrům evo
lučního monismu. Buďto se tvrdí, že vývoj absolutna je skutečný, reálný postup
od stavu méně dokonalého ku dokonalejšímu, nebo hájí se stará zásada evolu
tionismu, že je to stálý, stejný postup od jednoho stavu ke druhému. Jednotlivá
stadia nejsou dokonalejší stupně bytí, nýbrž se nám pouze takovými jeví.
V prvém případě získalo by absolutno během vývoje vpravdě nové zdoko
nalení, kterého dříve nemělo. Tážeme-li se po vysvětlení tohoto zjevu, je zde
dvojí možný výklad, jeden i druhý však znamená pohřbení monismu. Toto zdo
konalování buď nevyžaduje důvodu dostatečného a tím se zbavuje práva na
každé rozumné vysvětlení. Pak nezbývá než připustit, že něco povstává z ni
čeho. Tím padá morismus.
V druhém pak případě, má-li se zachovati princip kausality, je třeba hledati
dostatečný důvod pro tento vývoj mimo vyvíjející se bytí. Avšak tato konse
guence odporuje ještě více principům monismu než dřívější, neboť dle these
monismu není jiné bytí mimo býti absolutního všehomíra. Vede-li princip kausality
s železnou logikou k tomuto, pak zdá se, že nezbývá nic jiného, než buď upřiti
absolutnost světa nebo platnost principu kausality,
Než je zde ještě jeden zdánlivý východ. Absolutno obsahuje v sobě sílu,
aby se mohlo vyvinouti k vyšším stupňům; síla tato je absolutnu immanentní a
stačí úplně k vysvětlení tvrzení moniísmu. Tak není monismus donucen, aby vzal
útočiště k učení o absolutním dění, ani připustiti bytost mocnější, která se na
chází mimo svět.
Dle tohoto nemá absolutno v jistém stadiu vývoje ještě všechny dokona
losti, ale má v sobě potenci, aby si tyto časem získalo. V tomto názoru předně
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je zahrnuto, že absolutno nejprve tyto dokonalosti nemělo, ale později je má, a
za druhé, ježto vnější příčina je vyloučena, musí býti úplná příčina obsažena
v samém bytí. Tážeme se však: Je možno, aby tomu bylo tak, jak tvrdí mo
nismus? Dají se spojiti pojmy absolutnost světa, vývoj, eliminování každé vnější
příčiny ?

Která je příčina, že absolutno přijímá nové zdokonalení? Dle principu kau
sality nic se neděje bez dostatečného důvodu. Musí tedy dotyčná prapříčina již
předem toto zdokonalení v sobě obsahovati a sice musí býti aspoň téže guality
a nalézati se na témže stupni, v jakém se děje ono zdokonalení, nebo spíše na
stupni vyšším.
Jen v tomto případě pak možno mluviti o vývoji z nižšího ve vyšší. O sku
tečném však vývoji se zde mluviti nemůže, jelikož je zde odpor mezi pojmem
vývoje a vyloučením vnější příčiny. Tim však přestává svět samozřejmě býti
výlučným důvodem svého vývoje. Je závislý od vnější příčiny a nemůžese více
nazývati absolutním.
Avšak i mezi absolutností světa a jeho vývojem je odpor. Buď je svět ab
solutní a každá vnější příčina je vyloučena: pak je reální vývoj nemožný. Nebo
je ve světě vývoj a pak svět není absolutní, pak vyžaduje nutně vnější příčinu
svého vývoje. Buď tedy se popře zákon kausality, anebo se vyloučí vnější pří
čina. Není a nemůže býti nějaká bytost, jež by se mohla zdokonalovati a vyví
jeti bez nějakého vnějšího působení.
Monismus, který se staví otevřeně proti dualismu, je systemem velice ne
bezpečným, Obsahuje zajisté v sobě zdánlivě nejjednodušší rozřešení záhad svě
tových. Svým učením o naprosté jednotě všeho bytí dovede oslniti a uchvátitl
na dlouho lidské myšlení. Vedle mnohých předností obsahuje v sobě monismus
i četné nedostatky. Bez popření základních zákonů lidského myšlení nedovede
s určitostí dáti odpověď na nejdůležitější otázky životní.
Mezi monismem a dualismem nastává boj, který se vede s houževnatostí
a s velikým úsilím s obou stran. Boj ten nebude rozhodnut dnes ani zítra, nýbrž
pravděpodobně bude vyplňovati celé dvacáté století.
Avšak křesťanský dualismus se nemusí báti postaviti se proti monismu,
neboť jeho staleté trvání, jeho osvědčení se ve mnohých bojích, které musel bě
hem doby podstoupiti a v nichž se prohloubil a zocelil, zajišťuje mu opět ví
tězství, byť ne vítězství dneška, přece vítězství v budoucnosti, až opět filosofie
se vrátí do správných kollejí a bude hledati rozřešení záhad světových a ži
votních tam, kde jediné lze je nalézti, v uznání osobního Boha, Tvůrce a Za
chovatele světa.

Nová učebnice středoškolská.
(Th. Dr. Josef Kašpar: Učebnice katol. náboženství pro vyšší třídy škol středních
a jim rovných ústavů. Část II. Zvláštní. — Věroučná. V Praze 1915. — Nákladem
AL. Wiesnera. Cena 4 K.)

Doba naše charakterisuje se zvýšenou snahou kruhů katechetských, aby
učebnice náboženské stály na výši doby, vyhovujíce všem požadavkům po stránce
obsahové i stránce methodicko-didaktické. Spolek katechetský získal si v tomto
směru velikých zásluh, zasahuje ve »Vychovateli« i v debatách spolkových
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iniciativně v reformu methody nábož. vyučování a precisuje požadavky, dle nichž
by měly býti upraveny naše školské učebnice.
Přihlížeje k těmto požadavkům a řídě se dle zásad projevených nejd. ra
kouským episkopátem, sepsal Dr. Kašpar r. 1915 »Učebnici katol. náboženství
pro vyšší třídy škol středních. Část I. Obecnou-Apologetickou,« která setkala se
s vřelým přijetím v kruzích učitelů středoškolských i v kruzích kurátního kleru.
Letos vydává Dr. Kašpar pokračování své učebnice »Úást II. Zvláštní- Věro
učnou.« — Učebnice Dr. Kašpara je pozoruhodným zjevem v edici školských
učebnic a důstojným ohlasem reformních snah kruhů katechetských. Svojí
methodou a svým zpracováním předstihuje dosavadní učebnice; vymykajíc se
suchému podávání učiva, zasahuje do současných proudů myšlenkového a lite
rárního hnutí a tak jako v krásném koberci staví dogmata víry katolické ukazujíc
klidně, positivně, bez ostnu výboje na pravdu, »že hlubší studium vede k Bohu
ke Kristu.«
Po stránce obsahové jeví učebnice bohatství nových, obsažných statí, jež
původním svým zpracováním svědčí o bedlivém studiu a přípravě p. spisovatele,
který snesl hojně materiálu ze spisů vynikajících učenců doby nejnovější.
Poukazuji tu na články: Monismus; šestidenní a vědy; vývojová theorie
a člověk; duše lidská; původní stav lidstva atd.
Stati ty zpracovány jsou s důkladností a zároveň decisní přesností, pode
pírajíce velice účinně these křesťanské věrouky. Vyčerpána v nich literatura nejen
autorit cizích, ale nač zvláště klademe důraz v učebnici pro české ústavy —
uvedeny jsou tu četné doklady z domácích vynikajících učenců (Mareš, Rádl,
Čelakovský, Velenovský, Babák, Němec atd.). Stati ty otevírajíce mládeži široký
rozhled do myšlenkového hnutí přítomné doby, jsou vhodnou přípravou pro
život a jakousi profylaxí vlivů, jež tak mocně v životě a v moderní literatuře
působí na mladou duši. Spisovatel při hájení křesť. stanoviska sáhá ponejvíce
k autoritám doby nejnovější, čímž učebnice stává se časovou, vyhýbajíc se ste
reotypnímu opakování starého průkazného materiálu.
Mariologii a kulturnímu významu úcty mariánské věnovány dva články,
v nichž zvláště brán zřetel k českým dějinám a k české literatuře. Jako »novum«
podána jest v učebnici stať »Josefologie.«
Učení o Eucharistii zpracováno je velice instruktivně. Materiál nejstarší
tradice plně je vyčerpán a to doklady rozhodující průkaznosti. Článek »Eucharistie
a lidský rozum< podává cenný materiál k hlubšímu pochopení a rozumovému
zdůvodnění učení o nejsv. svátosti oltářní. Článek »Kulínurní význam Eucharislie«
sociální, v umění, v životě národohospodářském a tak i po stránce praktické
budí úctu k Eucharistii, jejíž mysterium bylo a je tak mocnou složkou obdivu
hodné kultury křesťanské, vyrostlé u oltářů Eucharistického Pána.
Ke článku tomuto druží se stejně významný článek: »Kulturní význam
zpovědi pro jednollivce, pro společnost lidskou.« Praktická applikace katolického
učení na život je nejúčinnější jeho obranou; ovoce, jež přináší v praktickém
životě mravním a sociálním je nejmocnějším důkazem jeho božského původu.
Časovým je též článek »O nerozlučitelnosti manželství.«
Možno říci, že p. spisovatel po stránce obsahové plně vyčerpává požadavky
akutních otázek soudobých a to způsobem přesvědčujícím, doloženým citáty
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z doby nejstarší i doby nejnovější, vyhledávaje také nové cesty ku dokázání
a vysvětlení staré, věky křesťanskými nám podané pravdy. —
Po stránce methodicko-didaklické sleduje učebnice methodu, která osvědčila
se při zpracování »I. Apologetické části.« Suchému podání učiva vyhýbá se tím,
že v petitu podává hlubší a podrobnější zdůvodnění látky, doložené mnohými
vhodnýmicitáty. Učebnice poukazuje též na četbu vědeckých a básnických spisů,
čímž prakticky budí zájem pro náboženskou literaturu a pro význačná díla vě
decká, v nichž zobrazuje se náboženské hnutí a smýšlení soudobé intelligence.
Jaká příležitost naskytuje se tu učiteli náboženství, aby případným přednesem
vhodných statí ze spisů naznačených náboženské vyučování prohloubil a oživil!
Čítánkový charakter učebnice rozšiřuje obzory náboženského názírání; je
tichou propagandou dávno chované tužby, aby ze středních škol vycházel dorost,
jenž by vážně hleděl na veliký úkol, který přísluší katolické intelligenci v životě
náboženském. Vzbuzení zájmu pro díla náboženská je důležitým faktorem ve
výchově náboženského charakteru. Učebnice dává k tomu příležitost a přimě
řený návod.
Memorování učiva usnadněno je tím, že hlavní definice, jimž při věrouce
nelze se vyhnouti, přizpůsobeny jsou textu velkého katechismu; ostatní pak text
učebný akkomodován širšímu pojetí látky, jak vyžaduje osnova učiva pro školy
střední. Rozlišení pak textu vůzným tiskem přispívá nejen ku přehledu látky, ale
dává také instruktivní vodítko pro memorování těch částí, které tvoří »necessa
rium« poznatků věroučných.
Obrazy učebnice jsou vhodně voleny a přispívají k názoru, k oživení
a k historickému zdůvodnění pravd náboženských. Úvodní obrazy sv. Cyrilla
a sv. Prokopa mluví k srdci české mládeže; chrám Božího Těla hlásá víru našich
zbožných předků v nejsv. svátost oltářní; obrazy z katakomb otevírají živou
knihu tradice, posvěcené dobami krvosvědků víry Kristovy atd.
Důležitému požadavku moderní učebnice vyhověno rejstříkem jmenným
a věcným.

Připojená část čítánková uvádí částky Písma sv. Starého a Nového zákona,
vyňatky ze sv. Otců, církevních spisovatelů, ukázky ze spisovatelů světských.
Uvedené výňatky jsou apologií jednotlivých pravd věroučných a s prospěchem
lze jich použíti při výkladu a obhájení důležitých pravd věroučných.
Celkový úsudek o učebnici Dra Kašpara lze shrnouti krátce: Učebnice
vyhovuje všem požadavkům po stránce obsahové i methodicko-didaktické; je
praktická, přiměřená potřebám doby, původní, svědčící o paedagogické zkušenosti,
širokém literárním rozhledu a poctivé práci p. spisovatele.
Professorstvo středoškolské nalezne v ní zajisté účinnou pomůcku ve svých
snahách o prohloubení a upevnění náboženského přesvědčení a smýšlení dorostu
naší intelligence.
— f.—
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a naprosté shodě života s přirozenýt ,
v srdce napsaným zákonem Božím, není
v odporu se spravedlností a svatostí evan
gelia, nýbrž skutečně její podmínkou a pod
Počátky laicisace ve Francii.
kladem. A hotovou potupou víry jsou pří
(Podává ANT. METELKA.)
pady bohužel skutečné, kdy ten a onen
Pierre Charron byl synem pařížského úsilovně stoupá na výšiny ctrostí nadpři
knihkupce; narodil se 1541 a věnoval se rozených a při tom nedbá ctností přiro
právnictví. Později stal se knězem a dvorním zených: je čistý, štědrý, zbožný — a při
kaplanem Markéty Navarské. Jako zname tom postrádá nejobyčejnějších přirozených
nitý kazatel prošel velkou část francouzských
ctností. To je tak, dí Bougaud, jako kdyby
měst; v Bordeaux seznámil se s Montaignem. krásná socha odmítala přiměřený svůj pod
Těšil se přízní biskupů, zejména condom stavec, a uvádí několik takových příkladů
ského a cahorského. Při návštěvě Paříže 1603 ze života markantním svým způsobem,
zemřel náhle naulici. Vystoupil jako apo chtěje znázorniti co jest »svatost bez Čest
logeta spisem Trois Vérités, kde proti ne nosti.«
věrcům, Židům, pohanům, Turkům atd. hlásal
Pan X. je vyšším úředníkem — a při
pravé náboženství; toto pravé náboženství tom >dobrým křesťanem«. Zpovidá se Často,
jest křesťanství; a to opět je neporušeno
často přijímá. Každého roku koná duchovní
zachováno jediné v církvi katolické.
cvičení a v jeho stolku našli byste celý se
Ale pověstnější jest jiné jeho dilo. šitek dobrých úmyslů a předsevzetí. Ale
O pravé moudrosti. (De la vraie sagesse). při tom je k úřednictvu svého oddělení
Tou není ani moudrost t. zv. světská, ani brutálně hrubý, bezohledně prudký a dává
se vésti svou sympathif a antipathií až
moudrost nadpřirozená, jíž učí víra, nýbrž
moudrost prostě lidská, ta, k níž dospívá 1 k nespravedlnostem. A o těchto věcech
člověk veden pouhým světlem svého roz nenajdete v jeho sešitku ani slova. »Svatý«,
umu. Veden tímto všeobecným a prvním ale ne Čestný.
Paní »Z«. je z nejzbožnějších žen celé
zákonem varuje se »mudřec« zlého a snaží
se býti čestným mužem, poctivým člověkem. osady, předsedkyní marianské družiny atd.
Ale má jazyk infernální, a neplatí svých
A to je také především třeba, má-li se státi
dluhů. »Svatá«, ale ne čestná.
křesťanem. Nežli sáhne k nadpřirozeným
Ale oba vlastně nemají ničeho z pravé
prosticedkům, k spravedlnosti a ctnosti na
pomáhajícím, je třeba, aby použil a využil svatosti, leč jakousi karrikaturu. Scházíť při
všech prostředků přirozených. To činil tak rozený podstavec ku krásné soše, která se
starověk a dosáhl mnohdy až heroismu pádemrozbíjí...
Než, bohužel, takhle Charron přirozené
v ctnosti. A když takto připraví vlastně
půdu sám u sebe ctností přirozenou, pak poctivosti a čestnosti svého »mudrce« ne
přijde křestanství, zapustí kořeny v této rozuměl. Ale pokládaje ji za prostý plod
zkypřené půdě a přinese ovoce nadpři pouhých přirozených lidských sil a nadšen
moudrostí a ctností starověkou, vylíčil svého
rozené.
ten, neznaje
Opakuje se tak vlastně u káždého člo mudrce nanejvýšdokonale. Člověk
věka historie počátků křesťanství, všecko ještě ani Boha, svou přirozenou silou ovládá
úsilí lidské před Kristem vyspělo až v sto vášně, přemáhá zlo a koná ctnost. Čeho
icismus, jenž byl jakýmsi všelidským vo ještě tento muž potřebuje ? Co mu ještě ná
láním po Bohu — který konečně přišel, boženství, až k němu přijde se svoji na
ukou a se svými nadpřirozenými prostředky,
když půda byla připraven?,
může vůbec ještě přidat? Nic! On již vše
Čeho dosíci chtěl Du Vair tím, že
má. K čemu tedy náboženství? Rozum a
moudrost pohanskou a křesťanskou položil jeho morálka stačily vychovat mravního
vedle sebe ——toho dosíci hleděl Charron

FEUILLETON.

tím, že je nadřadil. —

Nelze upříti do jisté míry oprávněnosti
tomuto názoru, pokud slovu počestný a po
ctivý člověk správně rozumíme. Jako přiro
zený rozum neodporuje víře, tak přirozená
čestnost a mravnost, která záleží v úplné

heroa.

—— Proč

by měl

on nyní sklonit

světlo svého rozumu před světlem víry?
Proč svou nezávislou morálku před jinou
morálkou?
Tak Charron, chtěje snad prospěti věci
dobré, dovedl svou >»pravou moudrost« až
tam, Že z ní zbývá učiniti již jen jediný
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krok k morálce nezávislé. A poněvadž přijal
za svůj i onen skeptický názor o naprosté
nedostatečnosti našeho poznání, jež nanejvýš
může dospěti jakés takés pravděpodobnosti,
jakémuž holdoval i Montaigne, není divu,
že stal se předmětem rozhodných útoků.

Sv. František Saleský, jesuita Garasse
a jiní zle mu odpírali. P. Garasse prohlásil
ho za křesťana dle jména a za atheistu
skutečného. Dippel nazval ho: eine sehr
zweideutige Gestall. Nejnověji však ujímá

se ho abbé Sabrič ve spise: >De huma

nisme am Rationalisme, Pierre Char
ron< a hájí ho proti výtce alheismu a Svo
bodářství. Apologie »7rois vérités« a okol
nosti, za nichž byla vydána, dosvědčují
upřímnost a opravdovost jeho snah, jež
bohužel, sešly na scestí.

©

A příčinou

jinak

toho

jest,

mravnost -přirozenou s křesťanstvím nebylo
dbáno nauky, která je základním a úhelným
kamenem, u něhož všecky systemy bludné
sešly na scesti — nauka o hříchu dědičném,
Nemůže býti správné mravnosti bez správ
ného poznání člověka a jeho přirozenosti;
a není správného poznání člověka bez zná
mosti hříchu dědičného.

Že na něj nepoložil potřebného důrazu
ve své »pravé moudrosti«, bylo osudnou
chybou Charronovou. Krok, který od jeho
»pravé moudrosti« až k úplné nezávislé
mravnosti ještě zbývalo učiniti, učinily pak
osvícené hlavy pozdější a Voltaire, Diderot
a jiní hlásí se k němu jako k svému otci.

vydal
paedagogic
dílo
»Přísp
Náboženské vyznání

SMĚS.

Přístí číslo »Vychovatele« vyjde dle
usnesení výboru družstva »Vlast« 1. srpna.

Přídavky učitelstva v druhé polo
viné tohoto

roku.

že při těchto

dobrých snahách spojiti moudrost a

českého u

čitele. C. k. zemský inspektor, p. Fr. Bílý,

k praklické poetice«. Rozebírá zde některé
typické, nejznámější básně starší i nynější
periody, na nichž ukazuje, kterak učitel má
si vésti, aby žáky zasvětil v jejich myšlen

Jak známo, zemská kové hloubky a krásy. »Učitelské Noviny«

správní komise, stanovíc rozpočet příjmů a
vydání země na rok 1915. prohlásila, že
zatímní přídavky učitelstva v téže výši, jako
loni se dávaly, možno na jeho základě
pouze stanoviti pro první polovici tohoto
roku. Ohromná drahota, která následkem
válečných událostí stále ještě roste, stupňo
vala starost všech učitelů bez rozdílu o další
jich existenční minimum. Konečně došla

uklidňující zpráva:

»Zemská správní komise království
Ueského konala dne 7. června 1915 pod
předsednictvím presidenta J. Excellence hr.
Schónborna mimořádnou schůzi, ve které

bylo usneseno, aby mimořádné učitelské
přídavky byly také v druhé polovici
roku 1915 v dosavadní výši a dosa
vadním způsobem vypláceny. Usnesení to
se předloží k Nejvyššímu schválení. Pokud
se týče doby po 31. prosinci 1915, musí
sobě zemská správní komise království Če
skáho vyhraditi učiniti nová usnesení v pří
čině výměry a struktury těchto přídavků,
jakož i vpříčině úpravy úhrady případnými
novými příjmy.« Nejvyšší schválení již došlo.

Že při nynějších neklidných poměrech
nelze činiti utěšenější proposice do budoucna,
leží na bíledni,

přinášejíce ve svém čísle z 10. června kri
tický posudek o této práci z pera Aug.
Jar. Doležala, praví tato charakteristická slova:
»>Pečlivé, svědomité studie Bílého uka
zují nejen na literárního nadšence a výbor
ného literárního historika, ale i na dobrého
učitele. Kniha určena jest především školám
středním, poslouží však dobře učiteli na
školách národních. Recensent nesdílí pouze
náhledů autorových tam, kde autor zapálen

literárně historickou cenou staročeskédu
chovní písně, přisvědčuje mnichu břevnov
skému, že »lze doufati, že zpěv tento (t.
j. Hospodine, pomiluj ny) bude žíti až do
skonání světa« — nebo tam, kde vykládaje
Čelakovského báseň »>Buďvůle Tvá «,staví
se na monotheistické, křesťanské stanovisko
autorovo. Literární plody jako staročeská
píseň »Hospodine, pomiluj hy« nebo zmí
něná óda Čelakovského mají jen a jen cenu
literárně historickou ; jinak jsou pro moder
ního člověka bezcenné, poněvadž světový
názor, na němž jsou zbudovány, je dneš
nímu člověku nepochopitelný, cizí, nepřija
telný. To nutno dnes říci bez obalu, hla

sitě,Škola, která se bude piplat s přežitky
starých kultur, moderní lid nevychová.«
Člověk, který v dnešní pohnuté době
dovede takto cynicky psáti o základních
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pravdách náboženských, patří jenom do
fronty, aby se naučil pod tlakem válečných
hrůz jinak dívati na životní názor, který
sílí a utěšuje.
r.

Škola v rukou
telstva.

nejstaršího

uči

»Věstník učitelských jednot« píše

ve svém úvodním článku z 11. června mezi

jiným takto:
»Dnes Škola zůstává v rukou učitelstva
nejstaršího.
Učitelstvo nejmladší a střed
ních mužských let odvoláno jest válkou.
Ze zbývajícího učitelstva velmi valná část
jest jednou nohou ve výslužbě. To se musí
uvážiti. Jednak je štěstí pro školu, že vy
učují tu za tak neblahých poměrů síly pe
dagog.cky vyspělé, ale jednak nedá se od
činiti skutečnost, že mnoho učitelů zůstává
v činnosti přes vysílený svůj věk. Je třeba,
aby za daných okolností usilováno bylo
povolanými činiteli o jistou rovnováhu.
Máme úplný smysl pro zájmy státu, ale
škola také náleží do oboru státních zájmů
a není tu na místě nejposlednějším. Právě
budoucnost státu vyžaduje, aby šetřeno bylo
především tim, co na dlouhou dobu jest
nenabraditelno. Škola je činitelem v rozvoji
státu a bylo by osudným nedopatřením,
aby v kritických chvílích úplně byla igno

rována a odstraňována.«
Přejeme si imy, aby bylo učitelstvo jako
kulturní činitel povinnosti vojenské ušetřeno
potud, by práce školní mohla nerušeně po
kračovati. A na oněch mladých, duševně
často nevykvašených, kteří jsou v činné
válečné službě, kéž se vyplní slova fr.
W. Fórstra:
»Tato válka se svými nad
lidskými požadavky na tělo i duši člověka
odklidí mnohý moderní světový názor, který
se zrodil z hračkářství, sebeklamu, z ab
strakce nebo ze světáciví a pohodlnosti
Všudy, kde duše má se vyrovnati se sku
tečností v její nejmocnější a nejstrašnější
podobě, kde se všechny překážky a hrůzy
života proti ní zdvihají, tam člověk buď
hyne, a nebo se uskutečňuje nemilosrdný
a uzdravující pochod, který jasně vynáši
na světlo a vylučuje, co je klamné, nicotné,
co slabé, nepotřebné, abstraktní a života
neschopné, co je jenom lesk a zdání, a vrhá

Stručný

výtah

z litargiky,
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ostré světlo na vše, co je pravé, silné, život
posilující, a co je »charakter«. Při takém
mohutném nárazu člověka a skutečnosti bez
klamu chápeme, co v člověku je s to posíliti
jej oproti skutečnosti; co ze skutečnosti
vyrostlo, a co je vylháno.« Život prožívati
v jeho nebezpečenstvích tof největší jeho
Škola.
r.

Zbožnost

vojínů.

Dvorní rada prof.

Dr. Willmann měl v měsíci květnu v Sol
nohradě přednášku, v níž mluvil o nábo
ženském obrození, které namnoze vyvolala
nynější světová válka. Jako příklad uváděl,
co Dr. Raymund Dreiling, kněz řádu
františkánského, uveřejnil v »Kóln. Volks
zeitung«. Vojín výbuchem granátu přišel
o zrak. Když jeho přátelé stáli kol něho,
snažíce jej potěšit, pravil: »Tam uvnitř
v duši není tmy, tam je vše jasné a světlé,
protože jsem dnes přijal svého Boha.« —
Časté sv. přijímání katol. německých dů
stojníků vzbudilo podiv zajatého francouz
ského plukovníka, a když jej projevil vůči
knězi, pravil tento: »Němečtí důstojníci již
několik neděl denně chodí k sv. přijímání.«
»Můj Bože!« zvolal francouzský plukovník
a slza se zaskvěla v jeho očích. Jaké vzpo
mínky a myšlenky se asi probudily v jeho
duši! — Těžce raněný a nesmírné bolesti
trpící porýnský vojín klidně pravil: »Kristus
na kříži trpěl pro mne daleko více; proto
musím přece i já něco pro něho snášeti!«

r.

Listárna redakce.

Katecheta při prů

vodu o Božím Těle je povinnen v taláru
doprovázeti svoji Školní mládež. Tak naří
dila konsistoř vynesením ze dne 15. června
1908, čís. 8.451. Výnos měli kníž. arcib.
školdozorci sděliti katechetům.
V něm se
„výslovně praví: »Zádáme proto Vás, vele
důstojný pane, abyste pp. katechety svému
dozoru svěřené, z nařízení Jeho Eminence,
nejdůst. Arcipastýře, na to upozornil a je
vybídl, aby výhradně jen v taláru při prů
vodu Božího Těla školní mládež doprová
zeli.« Ustanovení to platí tak dlouho, dokud
nebude zrušeno. Co »Věstník« ve své li
stárně piše, je pouze soukromý náhled redak
torův.

II. rozmnoženévydání,pro žákyobecnéškolyna 16st.

Prodává se jen za hotové: 100 kusů za 8 korun 40 hal., 50 kusů za 3 kor. 30 hal., a 25 kusů za
1 kor. 70 hal. 1 S poštovným. — Objednávky vyřizuje nakladatelství Družstva Vlast v Praze-lÍ.,

n

Žitná ulice čís. 286 nové.

Knihhuskarna družstva- Vlast v Praze.

ČÍSLO 14—15.

V PRAZE, dne 1. srpna 1915.
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Pius X. — příznivec katechetů. — Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura. — Válka a mravnost.
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Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK.)
(Pokračování.)

II.

Hluboce zasáhl papež Pius X. v náboženský život naší doby a zároveň
i v katechesi svými dekrety o sv. přijímání, jimiž zasloužil si opravdově jména
papež eucharistický.
Dekrety ty pozměnily dosavádní, namnoze příliš zdlouhavou praxi v pří
pravě na přijetí sv. svátostí. Jest zajisté cílem vyučování náboženství vykládati
a naučiti pravdám, které Bůh zjevil a bez jichž poznání nemožno jest dojíti
spasení, poskytnouti úlěchu ve strastech a bouřích života pozemského, poučovati
o cíli nadpřirozeném a vésti člověka k lásce k Bohu. Katechese však má také
účel naučiti řádně používati těch prostředků, jimiž dosáhnouti lze očištění duše,
ji posvěcovati, život svůj v Kristu zdokonalovati a tak již zde na zemi dosíci
nejvyššího blaha: spojení duše s Bohem pro život věčný. Tedy při vyučování
náboženství dlužno nejen míti na paměti slova velikého učitele církevního sv.
Augustina: Vyučuj tak, aby děti věřily, věříce donfaly a doufajíce milovaly,« ale
vésti žáky k tomu, aby ina nich plnilo se, zač prosil Kristus ve své velekněžské
modlitbě: »Aby poznali jediného pravého Boha a toho, jehož jsi poslal, Ježíše
Krista,< »aby i oni posvěcení byli v pravdě,
aby, kde jsem já, byli se mnou,
aby láska byla v mnichi já

v nich« (Jan VII. 3. 19. 24. 28.), a oni pak mohli

říci se sv. apoštolem Pavlem: »Žiji pak nikoli více já, nýbrž žije ve mně Krisius«
(Gal. 2. 20.), jak On sám ujišťuje: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve
mně a já v něm« (Jan VL. 57.).
K této dokonalosti, která ve skutcích nachází ohlasu a ve spojení s Kristem
svého cíle, hleděl přivésti sv. Otec duše mu svěřené a na prvém místě ty, jež
Kristus nejvíce miloval, dítky. A toho chtěl dosáhnouti papež svými dekrety
eucharistickými, vybízeje ku častějšímu, ano dennímu přistupování ku královské
hostině, k níž volá Kristus duše všech: »Pojďte ke mně všichni, a já vás ob
čerstvím.« (Mat. XI. 28.)
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Toto spojení s Kristem i ditek ve sv. přijímání máse díti po vůli sv. Otce po pečlivé
přípravě mábýti pro ně okamžikempamátným a slavnostním, má býti časté, ale i brzké.
Dne 12. ledna 1905 sv. Otec, jako duchovní správce města Říma, vydal
svému generálnímu vikáři, kardinálu Respighimu list, který svědčí, jak obezřetným
a starostlivým duchovním správcem byl papež Pius X. V listě tom mluví o dů
ležitosti pečlivé přípravy dítek k prvnímu sv. přijímání a o slavném jeho konání.
Úkol ten, praví sv. Otec, jest fak důležitý, že vyžaduje ne snad jem několik týdnů,
ale měsíců veškeré péče. Papež vyvrací některé námitky a výmluvy, mezi jinými
i tu, že kdyby se taková péče měla věnovati přípravě té, musely by se zanedbati
věci jiné a praví přímo: »Kdyby farář i nic jiného konati nemohl, vykonal tím
mnoho, ba všechno, postarav se tím o pravé dobro svých farníků.« Na konec
praví sv. Otec: »Nepřízeň doby ráda by obmezila kněze jen na svatyni: af Si,
ale faráři dobře vědí, že duše dítěte jest nejsvětější svatyně a jest-li jest jejich
povinností zažíhati a udržovati oheň svatý v těchto živých chrámech, kam ruce
zločinné snaží se vrhnouti plameny zlé, jedním z nejmocnějších prostředků jest
právě to, o čem jsem mluvil.« (SS. Eucharistia 1905 str. 97.).
Téhož roku 1905 dne 12. července udělil sv. Otec Pius X. pro první sv.
přijímání zvláštní odpustky: plnomocné odpustky těm, kdo poprvé k sv. přijímání
přistupují, pomodlí-li se na úmysly sv. Otce; plnomocné odpustky jejích po
krevným příbuzným až do 3. stupně včetně, když se súčastní slavnosti sv. při
jímání, sv. svátosti přijmou a na úmysly sv. Otce se pomodlí; odpustky sedmi
let a sadmi kvadragen, kteří se zkroušeným srdcem slavnosti léto se súčastní.
Proti modernímu pohanství a atheismu, jenž zvláště v Evropě nalézá hojnost
přivrženců, podal sv. Otec dnešnímu křesťanskému světu spásyplný lék: častější,
ba denní přijímání Těla Kristova. Hříšné srdce má býti posvěceno pokáním, jež
předcházeti má požívání chleba božského; častější a denní sv. přijímání bylo na
rozkaz sv. Otce dovoleno a co nejvřeleji a nejdůrazněji doporučeno dekretem
svaté kongregace koncilu ze dne 20. prosince r. 1905 »Sacra Tridentina Sy
nodus
« (Text viz. »SS. Eucharistia« r. 1906 str. 62 a násl.).
Dekret tento stal se důležitým pro katechesi. Myslelo se, že pro děti dekret
ten neplatí, a proto podán byl dotaz k sv. Stolici, zda dekret tyká se také dětí
po prvním sv. přijímání. Dne 15. září 1906 sv. Stolice odpověděla: »Častější při
jímání má se dle prvního Článku dekretu — přijímání časté a denní, ježto si ho
Kristus Pán a církev katolická co nejvroucněji přejí, všem věřícím křesťanům
každého stavu a povolání dovoleno býti má, takže nikdo, kdo ve stavu milosti
a s pravým úmyslem ke stolu Páně přistupoval, od něho zdržován býti nemůže —
také dělem doporučovati, které už k prvnímu sv.přijímání byly připuštěny a nemá
jim v častějším přijímání býti bráněno, nýbrž mají spíše k němu býti povzbu
zovány. (»SS. Eucharistia«

1907 st. 16.)

(Pokračování.)

Prvotní křesťanství a řecko-římská kultura.
(Podává Dr. LUB. PETR.)

(Dokončení.)

Křesťanství zavrhovalo všecky ostatní kulty jako blud a modlářství. Nemohlo
se snížiti k přizpůsobovací politice, jež se příčila jeho nejvnitřnější podstatě.
Proto jest křesťanství v úplném protikladu ke své době a k velikému. náboženskému
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hnutí své doby,jež jsme nahoře poznali jako synkretismus, jako smísení a splynutí
různých kultů východních.
To přirozeně budilo odpor. Nechť jest obraz různých náboženstev oné doby
sebe pestřejší, v neurčitých liniích základních jsou přece všecka za jedno, v pře
svědčení totiž, že všecka náboženství jsou stejně dobrá a že jest jen věcí osobního
vkusu, jaké si kdo zvolí. A teď přišlo křesťanství se svým osobivým názorem,
že ono jediné má pravdu!
Tu bylo často třeba jen jediného podněcujícího slova, aby rozhořčení lidu
a zvláště kněží bylo rozníceno ke krvavé odvetě, k zabíjení křesťanů.
Taková pronásledování byla však celkem jen místní. A co bylo příčinou
velkých pronásledování křesťanských, k nimž dali podnět úřady, římští císařové
a jimi representována světovláda římská? Jaký zájem měl Řím a jeho vláda
na »vyhubení křesťanského jména?«
Znovu stojíme před zdánlivou záhadou. Známe život křesťanů, známe na
pomínání Pavlova, aby vrchností bylo posloucháno, známe ujišťování apoštolů,
že křesťané se modlí za císaře. Křesťané byli věrní poddaní, udatní vojáci. Nebyli
mezi zrádci a spiklenci, jimž padl mnohý císař římský za oběť. A přec považováni
byli za nepřáteli říše, za zrádce vlasti a za nepřátelé císařovy!
Odkud to?
A zase nalézáme příčinu toho v pravdě křesťanství, v jeho výlučnosti
a osamocenosti. V křesťanství dosud platilo slovo, jež za hromua
blesku kdysi
ozvěnou se odráželo od skalnatých stěn Sinaje: »Já isem Hospodin, Bůh tvůj.
Nebudeš míti bohů kromě mne.« Když pozemský vládce, a nechť jest to sám
vládce světa, opovážlivě zasahá v základní práva Boží, křesťanství odkazuje ho
do příslušných mezí: »Dávejte co jest Božího, Bohu.« A dožaduje-li se císař
poct, jež jedině Bohu přináležejí, křesťanství odpovídá mu nepoddajně »ne«.
Toto »ne< vyvolalo třístaletý krvavý zápas s křesťanstvím, zapudilo je ze
světla veřejnosti do tmy katakomb a ořezalo jeho větve až na sám kořen, aby
křesťanství vykrvácelo z jediné veliké rány smrtelné. Jeho nejlepší a nejšlechet
nější lidé umírali při lopotné práci v dolech a při robotách, v krvavých arenách,
v plápotajících hranicích a rozžhavených roštech. Kolo, pochodně, olověné koule,
důtky a meč závodily o triumf krutosti. Papežové, biskupové a jáhni, ctihodné
matrony, panny v květu života, útlé děti, jichž nevinnost dojímala samy sesu
rovělé katy, chrabří, jizvami posetí vojáci, ubohé otrokyně a urozené Římanky —
ti všichni z ruky katovy přijímali stejnou, násilnou, potupnou smrt.
A jediný hlas žaloby a výtky neozval se proti náboženství, jež svým tvrdým
»ne« své děti vhánělo do smrti. Nikoli; s jásotem jako o slavnostech, přioděni
jako k svatbě, s vítěznými hymny a písní díků na rtech, kráčejí křesťané na
popraviště. To jsou historická fakta, jež vysvětliti nelze než nadpřirozenou silou,
jež uzpůsobuje Kristovy přívržence k nejvyšším obětem — Kristovou silou
v Kristově kříží lkvící.
Církev s krvácejícím srdcem přihlížela k umírání a smrti svých dětí. Ale
nad bolest vyšší jest veliké přikázání pravdy. A církev je strážkyní pravdy, jak
sv.Pavel markantně řekl: »Pilíř a základ pravdy.« A proto nemohla ani za život
svých dětí tečku na iota sleviti s převzatého dědictví pravdy. »Dejte co jest
císařovo, císaři a co Božího, Bohu.«
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To jest hranice pozemské moci. Poslušnost, věrnost, vojenskou službu,
daně — ano. Ale co za tou hranicí jest — ne. A císař žádal víc. Žádal nábo
ženského uctívání své moci, svého genia, své osoby. Nahoře bylo zevrubněji
naznačeno, jaké nároky si činil. Téměř současně s křesťanstvím vešel kult císaře
do antického kulturního světa. První hlasatelé evangelia zastihli tento kult již
sorganisovaný. Vděčnost za požehnání míru pod pokojnou vládou Augustovou,
východo-řecká úlisnost, jež za rostoucí mocí a stoupajícím bohatstvím táhla do
Říma, obchodní spekulace, jež si od přízně nového boha slibovala výhody, strach
před nemilostí boha tak hrozně blízkého, to všechno přispívalo k šíření a orga
nisaci nového náboženství. Společenstva císařského kultu byla v každé provincii,
v každém důležitějším městě. Byly konány slavnostní hry, budovány chrámy,
a oltáře ke cti císařově, ustanovování zvláštní kněží a služebníci chrámoví. Jméno
císařovo bylo pojato do formule přisežné. Jeho soše prokazována byla božská
pocta. Císař sám byl uctíván obětmi, pozdravován poklekem a klaněním.
Průměrnému pohanu všecky tyto požadavky tehdejší doby nebyly ničím
podivným. Kult císařův úplně se shodoval s duchem doby. Nebyl, než dalším
vítězstvím Východu nad západem. Proto mohl býti již předem jist ochotným
uznáním a účinnou propagandou se strany náboženství mysterií. A ostatní svět,
zvláště vzdělaný, jenž bezpodmíněně nepřísahal na Mithru a Kybelu, úpadj
následkem rozkladné filosolie a zmatku různých náboženství do apatie a lhostej
nosti, jež mechanicky pouze účastnila se vnějších ceremonií, zvláště hrozil-li
hněv císařův nebo sekera liktorova. Muži na způsob Thrasea, jenž ztělesňoval
kus starého římanství a staré římské ctnosti, byly převzácnou výjimkou. Jeho
smrt za podezřívané hrůzovlády Neronova došla sice obdivu. ale málo na
podobitelů.
Jinak křesťané. Měli na očích jedinou, vznešenou pravdu, vyhráněnou a jako
ocel pevnou. Na mysli tanulo jim slovo Kristovo: »Dávejte, co jest císařovo,
císaři, a co Božího, Bohu.« Pokud císař nechtěl sestoupiti se svých domýšlivých
výšin, dotud nebyl možný mír s křesťanstvím, dotud musilo trvati pronásledování.
Křesťanství sebevědomě postavilo se mimo obecné právo. Dalo se samo do klatby
odepřením kulíu císaři.
Ve psí dáno, bezbranno, práv zbaveno, jde křesťanství svou cestou osamo
ceno a nepochopeno v divém vlnobití náboženského hnutí. Šlo křížovou cestou
svého Zakladatele. Od onoho večera, kdy se slunce západem v císařských za
hradách vatikánských zapáleny byly živé pochodně, aby svítily Neronovi a jeho
dvoru a krvi uvyklému arennímu obecenstvu k noční slavnosti, od té doby po
tři sta let neuhasínal smutný plápol ohně na obzoru křesťanství. K mrtvým
a svatému jejich pokoji utíkalo se křestanství, kde vykopávalo si na mile dlouhé
chodby, podzemní kaple a síně z měkkého římského tufu. Začal život v temnu
a ústraní katakomb. Tam za noci při plápolavém svitu pochodní odnášeli zkrvá
cené, rozsápané, zuhelnatělé mrtvoly a ukládali je do země jako drahé poklady.
A do mramorové desky hrob zavírající bylo vryto jméno, křesťanské přání:
»Pokoj s tebou« a symbol palmy nebo kotvy. A (fossores, hrobnici a strážci
podzemního města, otevíraly nové štoly a nové hroby.
Ještě silněji rozpoutávalo se pronásledování. [ bohoslužby bývalo nutno
v tmavých podzemních kobkách konati. Pak lkavě a žalostně znělo chodbami
>Kyrie eleison< štvaných křesťanů, aby Pán zkrátil dny navštívení a vrátil své
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církvi mír. Deset křesťanských generací se tak madlilo a odpovědí bylo proná
sledování den ke dni lítější. Třetí století schylovalo se k svému konci. Bylo
hrozno pohleděti do jeho bilancí. Decius (249—251.) první vydal všeobecný edikt
proti křesťanům. Následek jeho byl pronásledování v celé říši, mnoho mučedníků
a — mnoho odpadlíků. Valerian (253—260) následoval jeho příkladu. Vnikl i do
ticha katakomb a dal zasypati Thrasonovo coemeterium i s křesťany v něm
k modlitbě shromážděnými. Nejistějším a nejistějším stávalo se položení křesťanů.
Kam měli se utéci, nebylo-li jim samo město mrtvých dost bezpečným útulkem ?
A přec dnové nejtěžších běd jich teprv čekali!
Diocletian (284—305. zemř. 313), Galeriem svým spoluvladařem podnícen,
vytkl si za cíl své pánovačné vůle vyhubiti křesťanství. Dvacátého třetího února
r. 303 byla v Nicomedii, stoličném městě císařově, krásná basilika křesťanů do
základu pobořena. Druhého dne první persekuční edikt nařizoval pobořiti všechny
křesťanské chrámy a zbaviti všechny křesťany občanských práv. V dubnu téhož
roku druhý edikt přikazoval uvěznění biskupů a kněží, třetí vybraná muka, aby
byli k odpadu donuceni. O rok později, v dubnu r. 304, vyšel edikt čtvrtý: buď
obětovati nebo umříti.
A křesťané umírali po stech a po tisících. Všecky způsoby smrti, všechna
muka, jež raffinovaná ukrutnost dovede vymysliti, byla užita. Zvláště na Východě
tekla krev křešťanů proudem. Vrstevník Eusebius vypravuje, že v egyptské
Thebais po léta konány byly hromadně, dvacet, šedesát, až sto za jediný den,
že v maloasijské Frygii celé křesťanské město bylo vojáky obstoupenoa se všemi
obyvateli spáleno (Eusebius, hist. ecel. VIII., 9, 3—4 a 11, 1). Zdálo se opravdu,
že sekera přiložena byla ke kořenu, že poslední hodina křesťanství, jeho smrtelný
zápas se počal.
Tu objevila se v červáncích západu znamení křesťanů, kříž nad sluncem,
Kristus nad Mithrou, nepřemožitelným bohem slunce, dosavadním ochráncem říše.
S tímto znamením kříže táhl Konstantin proti Maxentiu do boje o světovládu.
Jeho vítězství bylo vítězstvím křesťanstva. Jeho díkem byl ťoleranční edikt mi
lánský, svoboda a rovnoprávnost křesťanství. Svoboda a rovnoprávnost, vic kře
sťanství nepotřebovalo, aby dovršilo svoje vítězství. Jsou vítězstvím úplným.
Neboť křesťanství nezřeklo se jediného svého požadavku, neustoupilo ani 0 píď.
Římský císař sestoupil s nadlidských výšin, zřekl se v osobě Konstantinově
císařského kultu a náboženského uctívání a na uprázdněný stolec dosedl Bůh
z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, Kristus, v jehož znamení
svět dosud vítězí nad životem i smrtí.

Válka a mravnost.
(Překlad výchovné stati Dr. FR. W. FÓRSTERA
:

»Der Krieg und die sexuelle Frage«.)

Denní rozkaz generála Mannsteina, kterým nabádal své vojsko k útoku na
důpplerské hradby, obsahoval mezi jiným následující věty: »Na zdatnost pluků
bezpečně spoléhám. Oheň granátů nemůže býti záminkou lekati se anebo ustoupit.
Při tom musí zůstati: naše korouhve vlají na hradbách.« —
»Alles Vergángliche ist nur ein Gleichniss«, praví GFóťthe.I rozhodný a ne

ochvějný útok na hradby. A válka se všemi svými hrůzami je pro živoucí duši
vůbec jen tehda snesitelnou, když tato útočící heroická síla, jež všech těchto
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hrůz nedbá a ničím nedá se zviklati, bude nám obrazem pro každou železnou
vytrvalost a pevnost oproti útoku životních sil a životních pokušení. Jsou zajisté
pokušení, která bijí do duše jako dešť granátů a proti nimž každý odpor zdá
se směšným a bezmocným. A přece, rozhodně dím: »Oheň granátů nemůže býti
záminkou, abychom se lekali nebo ustoupili. Při tom musí zůstati: naše korouhve
vlají na hradbách.«
Jenom ten, kdo nezměrné bědy nynější války v tomto smyslu s vyššího
hlediska chápe a promyslí, kdo všechny nadlidské úkoly dne i noci, jež válka
tato ukládá, pojímá jako podobenství věčných úkolů v boji o nadzemský cíl, kdo
zprávy o hrdinném životě promyslí a prožije až do jich posledního a nejvniter
nějšího smyslu, jenom ten opravdu pocifuje přítomnost Boží na poli válečném.
A jenom ten může býti jist, že válka nerozpoutá zvířecí pudy v jeho přirozenosti,
ale vyvolá v něm a uvede v činnost ono »věčné« z tajemných hlubin jeho duše.
Což mi prospěje železný kříž za stalečnost před viditelným nepřítelem, když při
tom vzdávám se na milost za nejpotupnějších podmínek nepříteli vnitřnímu ?
Křesťanské náboženství ukládá nejvznešenější a nejvšestrannější ofjenstvu lidské
výli, ono je věčným »denním rozkazem« duše, daným naší tělesnosti, ono na
šeptává nám svaté: »Ku předu«< ještě tam, kde všecky polnice světa troubí
k ústupu. »Buďte dokonalí, jako Otec váš v nebesích dokonalý jest.« —
Pokušení k mravní nevázanosti je ve válečném životě jistě silnější než
kdekoli jinde. A obzvláště ve válce posiční. Jednotvárné svízele života v ochranných
příkopech, otupení citu pro cenu lidského Života, každý den a každou hodinu
hrozící nebezpečí smrti — to vše rozněcuje, ba přímo bičuje žádostivost po
smyslovém opojení až skoro k nepřekonatelnému stupni.
A přece — právě ochranný příkop má zase též svůj tajuplný protilék,
antitoxin, a to nejen pro tělesné zdraví. Právě v této nevylíčitelné bídě nečistoty,
hladu, zimy, mokra a granátů, probouzejí se ve všech šlechetněji založených
duších zcela nové a netušené mravní síly a potřeby; pouhá občanská zdatnost
a čestnost není dostatečnou protiváhou těchto běd tělesných. Je potřebí sníti
o sněhobílé čisté košili, aby člověk v příkopě ve své dávno nevyprané košili
vydržel; je potřebí toužiti po dokonalé mravní čistotě, po zcela nedotknuté mužné
cti, po naprostém odvrácení se od každé špíny v slovech i ve skutcích, aby
člověk zůstal vítězem nad stonásobnou přemocí kalu, který se v takovém způsobu
života dere stejně do šatu i do duše. To potvrzují mnozí stateční, silní a vznětliví
mladí muži.
Ti, kdo nemají duševního těžiště, v takovém životě mravně hynou; kdo
touží výše, prožívají zázraky ve své duši. Oni prožívají blaženství a přislíbení
»Toho, který přemohl svět«, a nikdy více se jich nevzdají. A protože neochvějně
a pevně zachovávají věrnost k vznešené důstojnosti žen, svítí jim i v těžké osa
mocenosti všechny hvězdy a naděje budoucího společného života ve vzájemné
lásce, a jestli padnou na poli cti, pak odpočívají tam nejen jako stateční strážcové
hranic, ale také jako strážcové starobylé mravní čistoty a neposkurněného rodin
ného krbu — až jednou uzří tváří v tvář, co nám zde na zemi se jeví jenom
v nejasném podobenství.
Bez mravně-náboženského prohloubení mužného útočného ducha nemá též
válečná hrdinnost žádného pevného základu a charakteru. A kdo na kterémkoli
poli stane se deserteurem, sběhem, kdo zahodí kdekoli zbraně a zbaběle vydává
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svoji čest, na jeho věrnost a stálost nelze ami na válečném poli za všech okolností
spoléhati. Kdo jenom ve vojenském oboru je ukázněn, ale v jiných oborech pouští
úedu nezřízeným žádostem, toho vůle nemá ještě dosti hlubokých kořenů pro kázeň,
aby mohl čeliti všem vojenským eventnalitám. Kdo je sice věrným ve frontě, ale
za frontou jedná beze všeho pravého citu zodpovědnosti, tomu nelze svěřiti žádné
přední a nejzodpovědnější stráže. Jenom celý člověkje také spolehlivým vojínem.
A jenom kdo chápe a oceňuje válku jako »vysokou školu pravé mužnosti«,
oduševňuje a prohlubuje heroický ideál muže v každém směru; jenom ten zů
stane i ve vojenském kabátě nositelem mužného života a přinese i do vojenského
života hlubší mravní síly. — —
Je sotva některé jiné slovo, které by dnes bylo více kompromittováno, nežli
slovo »cfnoste«. Ono značilo v pohanské době a ve středověku každý projev
osobní síly charakteru proti lákavým pokušením života. V 17. a 18. století, když
vzrůstal živel měšťanský, proměnil se tento osobní ideál v ideál pouhé měšťanské
slušnosti a způsobnosti a vyhráněné mravní pedanterie. A tím právě byla silná,
po činech toužící mládež přímo doháněna v pochopitelné nepřátelství k celému
nazírání na ctnost. Ale to jí přineslo nezměrné škody. Místo aby starou ctnost
si uhájila, onu mužnou sílu v dávném slova smyslu, onen veliký statek zcela
osobní povýšenosti ve zkouškách charakteru, dala namnoze výhost všem ideálním
cílům sebevýchovy vůbec a poklesla od vznešeného snažení k honění se po
nízkých cílech, ze zvniternění života k »vyžití se<, anebo vrhla se v pouhé stu
dium knižní. Nikoli nejhorší část její oddala se konečně životu sportovnímu,
aby aspoň nějak pěstovala nevyhladitelný pud po zdokonalení. I v nejmladší
generaci, především v některých směrech skautství (či junáctví) začalo se jeviti
protichůdné hnutí a návrat k starému pojmu ctnosti (virtus), projevovala se
ošklivost před duševním rozkladem, touha po světě ideovém. Ale to bylo ještě
nejasné, více z vlastního kvasícího nitra vyšlé nežli z vysoké školy úcty a bož
ského zjevení, které jediné mohou člověka výše nad něho povznésti.
Ale jako válka náboženskou zkušenost prohlubuje, poněvadž ve chvílích
opravdové hrůzy všechny moderní náhražky a malné theorie selhávají, rovněž tak
skutečný, vážný boj s pohlavními vášněmi ukáže, že pravého ovládání přiroženosti lze
jenom dosíci křesťanským učením a jeho náboženskými prostředky. Pindar praví:
»Buď tím, kdo jsi.« Musím nejdříve poznati, kým vlastně v nejhlubším svém
základě jsem, a teprve potom mohu správně pochopiti a uskutečniti, kým býti
mám. Křesťanství nám ukazuje a osvětluje náš skutečný život tak, jakým opravdu
je — ale moderní názory životní nás degradovaly na pouhý tysiologicko-patho
logický životní proces. Proto nedivno, že moderní člověk snažil se rozluštiti
mravní ctázku též ryze fysiologicko-pathologicky. Doufejme, že nás velká nynější
»mobilisace« navždy vyprostí z této smutné éry sexuellní otázky,t. j. ujařmování
duše pohlavím. Doufejme, že toto mohutné probuzení všech duševních sil válkou
bude jen podobenstvím budoucího dokonalého a slavného vítězství heroické
vůle nad filosofií passivity.
Mravní otázka znamená nekonečně více nežli pouhou otázku občanské způ
sobnosti. Všechna hlubší socialní kultura našeho národu a lidstva musí k tomu
směřovati, aby ve vzájemných stycích obou pohlaví bylo překonáno každé so
becké zneužívání člověka člověkem a idea zodpovědnosti byla sledována až do
nejzazších, nezbytných důsledků, kterým nemožno uniknouti. Všechen pokrok
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v ušlechtění srdce a citů bude rozhodně na tom záviseti, zda se podaří nejsil
nější naší žádosti pozemské přirozenosti znšlechtiti žádostmi duše po jejím věčném
životě. A všechna pravá kultura duše bude spočívati na tom, zda v této otázce
bude duch opravdu velitelem, anebo zda nízké erotické davové pudy všeho
druhu ještě dále budou míti rozhodující slovo.
V této otázce prožíváme ještě válku posiční. Kéž se oněm lepším silám
brzo podaří průlom!
ZAVZAVAVAVAV
AAV

Výchova mládeže.
(Několik volných kapitol. Podává EM. ŽÁK.)

(Pokračování.)

Proti moderní kultuře technické hledá se protiváha v ethické kultuře vůle.
Prof. Felix Adler, zakladatel školy pro ethickou kulturu, za hlavní cíl školské
reformy prohlašuje, že »veškeré vyučování má sloužiti x vytvoření šlechetné po
vahy žáků, aby tak škole vrácena byla ona vnitřní jednotnost, kterou měla
ehda, kdy jediná církev měla v rukou školy, jichž účelem bylo vychovati věří“
cího křesťana.«

Pravda ovšem, že v každém předmětu učebném na našich školách spočívá
vychovatelská stránka a že dovedný učitel vždycky ji dovede vyzdvihnouti vy
soko nad ostatní poznatky. Vždyť to je vlastně jeho hlavním cílem a největším
úspěchem. Paedagogika je vědou i uměním zároveň. A vždycky platí významné
slovo amerického vychovatele Parkera, jenž pravil: »Učitel, který pouze sděluje
s žáky své vědomosti není než řemeslník, ale učitel, který vytváří povahu, je
umělec.«
Ale všechno toto vychovatelské působení je valnou většinou příležitostné,
není tu systematicky zaokrouhlené, ucelené. Často nevyčerpává onen velký kruh
povinností, jež na člověka v jeho socialních vztazích nalehnou, a tu nezbývá
než aby rodinné vychování dbalo tím pilněji vychovatelské stránky dítek. Rodina
vlastně má prakticky uváděti žáka v život a přihlížeti k tomu, aby plnil, co ve
škole v pouhé theorii se mu vštěpuje.
Všechno ethické vychování naší mládeže je v našich školách theoreticky
založeno na náboženství. Je pravda, že jeho mravouka vyčerpává systematicky
všecky vztahy člověka k Bohu, k sobě a k lidem. Ale všechna theorie, byť byla
sebe Krásnější, je Šedá, neživotná, jestli v životě její zásady se neprojevují a ne
nabývají platnosti. Žák, který z náboženství má známku výbornou, ale při tom
přece se dopouští hrubých poklésků, je nejvýmluvnějším toho dokladem, jak
naučená theorie života skutečného života je daleka. Učení a život situ neodpo
vídají. Ozvěna je zcela jiná nežli hlas, který ji vyvolal. Nejsmutnější paradoxon
ve světě mravním!
Proto za dnešních školních poměrů nezbývá než přiznati, že těžisko všeho
ethického vychování spočívá v rodině žákově. Zde je potřebí všechny páky nasa
diti, aby ethický vývoj žákův postupoval rovnoměrně s jeho rozvojem intellektu.
Tento harmonický vývoj měl na zřeteli již Semeka, když napsal: »Oui proficit
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in litteris et deficit in moribus, plus deficit guam proficit. —
vědách, ale poklesá v mravech, více poklesá než prospívá.«
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I.
Indové mají krásné přísloví: »Vychovati dílko, zasaditi strom a zorati role
jsou nejzdslnžnější skutky.« A je-li toto svatou povinností každého, kdo vzdělá
vání půdy se věnoval, je ono prvé nejsvětější povinností rodiny. Vždyť »dítky
jsou živoucí pomník rodičů« (B. Nietzsche). Jich vypěstění je hlavním úkolem
každého, kdo rodinu si zakládá. A byť nejeden otec nezůstavil po sobě nežli
řádně vychovaného syna, zvedenou dceru, přece o blaho příští generace získal
si větší zásluhy, nežli ten, kdo napsal folianty učených knih — o nichž příští
desetiletí snad ničeho nebude věděti — ale při tom výchově svých dítek nevě
noval času ni péče. Neboť na těch, kteří se chtí věnovati filosofii, bádání, již
Eptktet žádá, aby nevcházeli v manželství, a komu dobro obecné jde nad blaho
a štěstí rodinné, ten z těchže důvodů má se zříci rodinného krbu, Ukládané
bezženství tomu či onomu stavu jistě že v tomto zvýšeném požadavku naprosté
obětavosti pro blaho jiných má svůj jediný moudrý důvod. Kdo však rodinu si
založil, ten má již tolik času i píle jí věnovati, aby zde položil pevné základy
duševní ušlechtilosti svých dítek. »Summa debetur puero reverentia,« volá již
římský básník Juvenal. Řekli bychom, že posvátnou péči sluší věnovati dětem,
A k čemu všechna výchova domácí i školní má směřovati? Dům a škola
dělí se o všechen život mládeže. Rodiče a učitelé takořka si podávají dítko, a
jen malým výsekem v jeho život zaléhá svět, budoucí jeviště jeho působení
v létech dospělosti. A připraviti náležitě dítko pro tento život toť jediný cíl vší
snahy vychovatelské. Professor na universitě v Chicagu, Johnu Dewey,jeden z nej
horlivějších bojovníků za reformu všeho školství, mluvě o budoucí reformě školy
praví: »Je-li jediný jen důvod, aby dospívající mládež seznámila se s měřictvím,
fysikou, latinou a řečtinou, jest jich dvacet jiných, jež ukazují toho potřebu, aby
mládež vnikla a pochopila ony skutečné poměry a vztahy, na nichž jich budoucí
štěstí nebo nezdar bude spočívati
A přijde čas, kdy hlavním předmětem
školního vyučování bude lidský život sám a z tohoto studia všechny ostatní
(Pokračování.)
předměty dostanou své světlo i význam.«

DADDY

FEUILLETON.

Případ Huysmansův.
(Slovo o psychologickém momentu náboženské
konverse.)
Podává JOS. HRONEK.

Kdo byl Joris Karl Huysmans? Spiso
vatel, předseda akademie Gorncourtů, důstoj
ník čestné legie, — tak diktoval svůj chara
kter sám na své úmrtní oznámení. Lite
rarní tysiognomie jeho u nás jest známa,
méně správně však soudí se o jeho nábo

ženské konversi, na niž hledí se jako na
pouhý projev estétství. Tak soudí ovšem jen
ten, kdo dobře nezná jeho díla.
První práce Huysmansovy mají svůj
charakteristický ráz pro celé téměřjeho dílo,
všude totiž jako základní tón zaznívá tro

nický pathos. Jaký význam má tento iro
nický pathos správně vystihuje F. X. Šalda:
»Ironií vstupuje metafysický živel do díla
Huysmansova: s počátku pouhé konstato
vání nedostatečností života stává se později
soudem a kriteriem. Jako u Pascala, jako
u Kierkegaarda jest ironie i u Huysmanse
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přechodem k náboženskému cítění, k nábo
ženstému hodnocení.«
Jak pohlížeti na konversi Huysmansovu ?
Huysmans sesmutněn v duši, rozerván dis
harmonií skutečnosti, v níž nízkost a jiné
moderní vlastnosti dnešního člověka zne
chutily a znavily jemně kultivovaný jeho
smysl, hledá útočiště v náboženství. A právě

veliké umění církve naznačilo mu cestu,
kudy třeba se ubívati. Při tom však po
zorujeme, že psychologický process jeho
konverse nedospívá v onu velebnou ducho
vou harmonii, po níž prahnoucí básník tolik
toužil. Umění středověkých kathedrál, divu
krásný ritus a vznešené melodie chorálu
přetvořují nitro Huysmansovo jen nachvíli,
dokud neprocitá jeho srdce v rozčarování,
které přivádí jeho ironie. Tím však nijak
vážný jeho úmysl o pravé náboženství ne
mění se v duchaplné snad zahrávání si.
Huysmans byl v tomto ohledu příliš vážný
a opravdový, než aby upadal v nějaké
estétství. Klíč k tomu spíše by hledati bylo
v jeho výlučném uměleckém smyslu.
Postup ve vývoji a sklonu k nábožen
ství, vrcholící konečně v návratu do církve,
vyznačen zřejmě hlavními dily jeho.
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se mi jedině zdá býti jistým, jest v pří
padu mém působení Boha — milost.«
Ale potom by tedy vůbec nebylo psy
chologie konverse? pravil si a odpovídal si
dále: »Zdá se tak, neboť uSiluji marně pro
jíti v mysli etapy, jimiž jsem kráčel. Mohu
ovšem za sebou pozorovati některé mez
níky : lásku k umění, dědičnost, omrzelost
života; mohu se dokonce upamatovati na
některé zapomenuté sensace mládí, na ty
podzemní chodby idei, vzbuzených mým
pobytem v kostelích. Ale čeho nedovedu,
to je sebrání všech těch nitek, jejich sou
stavné seskupení; čeho nechápu, tof ona
náhlá a mlčelivá exXplose světla, jež se ve
mně udála. Když hledím si vysvětlit, jak ze
starého nevěrce se stal, aniž o tom věděl,
téměř přes noc, věřící — oh, tu se nedo
bádám ničeho, neboť působení nebes přišlo,
nezanechávajíc stop. »Je jisto,« začal zas
po chvíli zamyšleného mlčení »že jfesť to

sv. Panna, která v podobných přípa
dech na nás působí. To ona vás hněte
jak těsto a vrhá v náručí Syna; ale
její prsty jsou tak lehké, vzdušné a
mazlivé, že duše ani necítí, kde se jí

| >A
rebours«
vede
ke.
spiritualis
v »Ld Bas«<, pandaemoniu to duší roz
vrácených, odehrává se úžasný převrat,
který vede ke katolicismu, >En Roufe«
jest cesta za milostí Boží tajemným světem
středověké mystiky, v »La Cathédrale«
a »L'Oblat« otevírá se nový život, v němž ob
jevuje hluboké prameny krásya životní síly.
Vlastního náboženského dramatu Huys
mans nepodal; nejzajímavější v tomto ohledu
jest kniha >Em Roufe«. Jak stal se opět
katolíkem? Na to si Durtal-Huysmans od
povídá: »>Nevím. Vím jen tolik, že jsem
byl dlouhá léta nevěřícím, a nyni najednou
jsem uvěřil. V celku překvapují mne jen
ideje, jaké obyčejně lidé mívají o konversi.
Slýchal jsem o náhlých převratech duše,
o udeření hromu, nebo aspoň o víře, vy

buchnuvší konečně v půdě,

pozvolna a

znalecky podkopy opatřené. Jest zřejmo, že
konverse mohou se uskutečňovati prvým
neb druhým způsobem, neboť Bůh jedná,
jak se mu líbí — ale musí tu býti i cesta
třetí, bezpochyby ta nejobyčejnější, které
užil Spasitel v případu mém. A v čem ta
záleží, nevím. Nebylo tu cesty do Damašku,
nebylo událostí přivádějících Krisi; nic ne
překvapilo, probudil se člověk jednoho „áne
a aniž věděl, jak a proč, bylo to zde. co

dotkly. — — — Šeljsem do nemocnice
duší, do církve. Tam vás aspoň přijmou,
uloží, opatrují. Nespokojí se pouze tím,
jako to jena klinice pessimismu, že vám jme
nují vaše utrpení a pak se k vám obrátí zády.«
A odtud vychází vyléčen přijav nejsvě
tější Svátost. »Kristus Pán otvírá pomalu a
provětrává jeho světničku; bohatými vlnami
vproudil k Durtalovi den. Zjev světa se
změnil. Vše omládlo. Měl chuť vykřičeti
zde své nadšení a svou víru. Pocítil konečně

radost života. Jenom Bůh mohl tak nasytiti
duší — —«
Z malé této ukázky vidno, že nešlo
Huysmansoví o nějakou hru, nýbrž zápas
jeho o Boha byl tak vážný, opravdový a
čistý, že nezdráhal se nijak po vydání své
»Kathedrály« resignovati na úřad svůj
v ministerstvu vnitra, kde pobyl 32 let.
Nenalézám vystižnějšího hodnotného výrazu
nad resumé essaye Odvalilovy: »Třebas to
nebyl ještě ideál moderní knihy katolické,
knihy smíru a radosti pro všechny, proto
přece v díle Huysmansově máme vzácný,
svého druhu jediný dokument, epopej duše,
která při tak vysokých požadavcích umě
leckých a životních, neukojená ani tou nej
pyšněji rozkvetlou kulturou moderní, na
cházi Svých nekonečných tužeb předmět
ještě nekonečnější u nohou kříže.«

SMĚS.

Oslavy Husovy

ve vzrušené válečné

době omezily se na řadu slavnostních před
nášek, počínaje slavnostní schůzí universitní
až ke schůzi českých evangelíků, jímž ov
šem je dnes Hus prvním průbojníkem svo
body svědomí, když v učení svém s věrou
Husovou od svého počátku sami daleko se
rozcházejí. »Hus byl daleko více katolíkem
nežli evangelikem,« prohlásil kdys profesor
Drtina. Celkem možno dle pravdy konsta
tovati, že letošní oslava 500. výročí Hu
sovy smrti neměla do sebe již útočného
ducha proti církvi katolické, jako dřívepra
videlně a výhradně se dálo. Byl=li tento
ráz oslav způsoben tlakem válečné doby,
v níž svoboda slova i písma značně je 0
mezena, či prohloubením těchto oslav, ov
šem těžko rozhodnouti. Snad obojí tyto vlivy
letos se uplatnily. Také celá řada časových
publikací menšího objemu spatřila světlo
tisku. — Pokud Hus zasáhl v český kulturní
vývoj ve smyslu jazykozpytném, jistě i my
s povolanými znalci tohoto odboru plně
souhlasíme. Jeho opravu českého pravopisu,
zásluhy o vytvoření jednotné řeči spisovné,
přímé Husovo obohacení české literatury,
kostelní lidový zpěv, zásluhy o povznesení
českého národního vědomí a zmohutnění
českého živlu v Čechách a na Moravě,
o znárodnění české university, vděčně uzná
váme. Pokud v náboženských otázkách po
bloudil, to ať páni neodborníci na poli the
ologickém. zůstaví rozluštiti těm, kteří jsou
k tomu povoláni. — Zcela bez vnější slav
nosti odhalen na Staroměstském náměstí

Husův

pomník,
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dílo mohutné moderní

umělecké koncepce mistra Šalouna. O jeho
umístění kdysi vedeny až vášnivé spory.
Pomník stojí, kde ho spolek pro vystavení
jeho tím chtěl:; s faktem nutno počítati.
Celou svojí ideovou stránkou značí spíše
probuzení národu nežli nějaký odboj proti
autoritě církevní. Národ spící a národ k vě
domí probuzený, jemuž kalich se stal sym
bolem, poněvadž s jiného hlediska stěží by
se byl nadchl k boji za národní existenci,
a uprostřed vysoko rostoucí postava Hu
sova, — tof jeho mluva, již k nám mo
hutné postavy rozmlouvají. S tohoto hlediska
působí nesporně silným dojmem. Co mu
schází je vzduch, jasná obloha, do níž by
se výrazné jeho postavy silhouettou svojí

měly rýsovati. Pomník je v celém okolí
»utopen«. Ale nepůsobí nikterak proti nám
katolíkům demonstrativně. Horšiti by se mohl
jen ten, kdo v každém slově a každém činu
větří demonstraci.
r.

Česká sekce profesorů náboženství

na středních skolách konala 25 června
o 5. hod. odp. svou schůzi v kn. arc. se
mináří v Praze. Přítomni byli kollegové:
předseda dr. L. Petr, Em. Žák, M. Koc
mích, J. Šprongl, Dr. V. Mutl, dr. J.
Smrček, dr. J. Palička, J. Soldát, dr. Čihák,
Vojt. Průša a jednatel. Po přečtení proto
kolu minulé schůze, jenž schválen a pode
psán, předseda podává zprávu o krocích ve
prospěch služební pragmatiky. Obrátil se
dvakrát na ústředí do Vídně, by se staralo
o splnění požadavků naších. Na to odpo
věděl býv. předseda Msgre. Wolny, že byl
u J. Exc. ministra Hussarka žádati znova
o započítání let námi žádaných. Dostalo se
mu ujištění, že aspoň částečně budek tomu
hleděno, třeba ne v celém rozsahu. U ji
ných vlivuplných osob potkal se s vytá
čivou odpovědí, tak že prosí pp. kolegy
o laskavé shovění a trpělivost, až přijde
konečně zákonné upravení našich poža
davků. Kol. dr. J. Smrček podotýká k to
mu, že mu na jeho Žádost byla nyní za
počítána polovina před nastoupením služby
státní po aprobaci (asi 3 měs.).
Kolegům, kteří jsou vázáni hlásiti se
k domobranecké prohlídce, dává se rada,
by žádali svou konsistoř o stvrzení, že jsou
kněží v činné službě, pak nechf se dle pří
slušného $ ve formuláři uvedeném domá
hají sproštění stavěti se k přehlídce. S tímto
formulářem tištěným a vyplněným nechť
obrátí se na příslušný úřad politický a tam
o tuto úlevu požádají.
Na to podává kol. dr. Čihák posudek
svůj o některých učebnicích dějepisu na
středních školách a uvádí z nich místa za
barvená tendencí nepříznivou náboženské
výchově v duchu evolučním a protikato
lickém. Další recense bude provedena i u ji
ných učebnic.
Předseda ukončil zdařilou schůzi upřím
ným přáním šťastných prázdnin,

Dr. Jos. Hanuš,
jednatel.

Generál o náboženství.
fesoři a studující

Němečtípro

poslali u příležitosti ví

tězných pochodů armády generála šl. Mac
kensena tomuto vojevůdci blahopřejný dopis
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k slavným úspěchům, na který tento odpo
věděl významným listem, jenž koloval ně
kterými denními listy německými. Tento vo
jevůdce zdůrazňoval, že jenom ve sportu a
tělocviku nespočíva záruka úspěchů, ale
v mravní síle a vůli budoucí generace.
Pravít doslova: »«Vám a vaším žákům dě
kuji srdečně za blahopřání, která mi ve
svém mladickém nadšení poslali. Vyložte
mládeži jasně, že bude ode dneška úlohou
německé mládeže, aby mravní a náboženské
síly národu udržovala živoucí, nebof ony
jí potřebu ale i velikost toho, co v přítomné
době prožívá, jakož i tajemství nepřemoži
telnosti národu nejjasněji zjevují. Bohu po
ručeno! Nejoddanější Mackensen.« Nejeden
náš školní vůdce, žkterý prodělal nanejvýš
»boje« se svým ředitelem, katechetou a kol
legy, má ovšem o úkolech příští generace
jiné názory.
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kávaném theosofy velikém učiteli lidstva,
jakož i přehled theosofické společnosti v Če
chách. V II. hlavě pak (str. 43—68) po
pisuje se život a karakter předních osob spo
lečnosti theos., a to předevsím její zaklada
telky H. P. Blavatské (str. 43—57), pak
jejích pomocníků a konečně nynějších vůdců
celého hnutí. — Díl IH. poučuje především
(hlava III. str. 70—77) o idei theosofie
v minulosti a o jejím pojmu v době mo
derní, kdežto hlava IV. (str. 77—125) po
dává přehled jednotlivých základních nauk
moderní theosofie, připojujíc jejich posudek
po stránce vědy a katolické víry.

-Kniha

tato, první toho druhu v katol.

literatuře, zasluhuje pozornosti naší plnou
měrou. Jest psána sice v duchu katolického
názoru na theosofii, při tom však s jemným
taktem a vzácnou umírněností k výstřelkům
theosofickým, vyniká jak přesností věcnou
Vždyť je to jen katecheta! Mladý tak i jasností a uhlazeností dikce. Těšíme
se opravdu tomuto spisu a doporučujeme
duchovní správce jedné z největších osad
jej všem kolegům, zvláště tam, kde ve sboru
byl velmi překvapen, že po generální visi
jsou přátelé theosofického hnutí, k bedlivé
taci na jeho osadě konané, katecheta, kte četbě a rozšíření.
rému je přes 60 let a jenž je 36 let knězem,
Dějiny světa v obrazech. Ód pra
byl za své dlouholeté působení ve škole
jmenován kníž. arcib. notářem, Podiv svůj věku do počátku XX. století. Složil Alois
vyslovil charakteristickými slovy: »Vždyt Hlavinka. Bibliotéka poučná a zábavná vy
je to jen katechetal< Je to výmluvný do dávaná »Dědictvím sv. Cyrilla a Methoděje«
kument, kterak dotyčný důst. pán nazírá na v Brně přinesla r. 1903 díl první (starý
věk) tohoto krásného díla (600 str.) s mapou
působení katechetovo.
římské říše v době císařské — hlavní to
dějiště starého věku: r. 1906 vyšel díl
druhý (středověk; 688 str.); r. 1909 svazek
LITERATURA.
první dílu třetího (Nový věk, 458 str.), ko
nečně pak r. 1913 svazek druhý tohoto
Theosofická společnost a její učení. 3. dílu (362 str.) — mají tedy nyní údové
Napsal Dr. Jos. Čihák, Vzděl. knih. katol. jmenovaného »Dědictví« v rukou celou tuto
krásnou knihu, kde opravdu jako v obrazech
LXII. str. 125, cena K 1'50. Nakladatelství
podány stručně dějiny světa od prvopočátku
V. Kotrby.
až do roku 1913 od odborníka dávno již
Tímto svazkem podává nám »Vzděl. kni
osvědčeného. První tři svazky možno ob
hovna katolická« spolehlivou orientaci o ku
držeti za poloviční cenu (místo po 3 K jen
riosním novém proudu spiritualismu, jenž
se soustřeďuje v mezinárodní společnosti po 1 K 50 h), poslední pak stojí 2'50 K
theosofické. Pro nezasvěcence theosofie sdě — takže za nepatrný obnos mohou Si
skvostné dílo toto poříditi i nečlenové »Dě
luje tato malá knižečka velmi mnoho. Autor,
dictví Cyrillo-Methodějského«, dopíší-li si
mladý náš kolega a pilný pracovník histo
o řečené knihy pokladníku téhož »Dědictví«,
ricko-theologický, rozdělil práci svou jak
titul naznačuje ve 2 skoro Stejné díly. Dru Al. Dvořákovi, regentu bisk. alumnátu
První díl o 68 stranách seznamuje čtenáře v Brně, Antonínská ulice. Bližších zpráv
se společností theosofickou; líčí v hlavě I. dočtou se na konci každého podílu. Dopo
(str. 9—43) vznik, rozšíření, organisaci
i cíle společnosti, a připojuje zprávu o oče=

ručujeme vřele.

—
Knihtiskárna dražstva Vlast v Praze.

Jos. Fabian.
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Slavný den rakouských národů. — Pius X. — příznivec katechetů. — (o jest demokracie ? — Výchova
mládeže. — Feuilleton. — Směs,

Slavný den rakouských národů.
Den 18. srpna byl velikým říšským svátkem všech národů, věrně oddaných
rakouské monarchii a staroslavnému panovnickému rodu habsbursko-lotrinskému.
Jeho Veličenstvo, náš císař a král, slavil 85. ročnicí Svého narození.
Celá říše, jednomyslná ve svých citech k nejjasnějšímu svému panovníku,
oděla se v roucho sváteční; vše, co mohla vykonati v těchto dobách, vzrušených
litící válečnou a plných událostí vážných i radostných. jistě učinila, aby tento
den byl skvělou manifestací oddanosli k slavnému, vznešenému kmetu-vladaři,
císaři a králi Františku Josefu I.
Bylo by zbytečno opakovati, co všechny denní i periodické listy zazna
menaly, jak říše naše rostla kulturně i hmotně za požehnané vlády Jeho Veli
čenstva. Jak rozvinovala se ve všech směrech duševních, národohospodářských,
průmyslových v ušlechtilé soutěži s říšemi ostaními. My zde vděčně vzpomínáme
toho, kterak všechno školství naší říše za klidné pohody míru vzkvétalo pod
ochrannou a otcovskou péčí našeho vladaře, který právě v létech posledních tak
důrazně vždy akcentoval heslo. »Vše pro díťě.< —
Byto tov slavnostnícn přípravách na 60. panovnické výročí Jeho Veličenstva,
kdy vznešený panovník projevil Svoji vůli, otcovské Jeho srdce zvláště cha
rakterisující, že nežádá, aby velikými slavnostmi, pohlcujícími. značné peněžité
náklady, byl tento den oslavován, ale že jest Jeho vroucím přaním, by oslavných
fondů bylo použito na prospěch dětí nešťastných, osiřelých, zanedbaných, opu
štěných a slabomyslných. A jeho přání dalo vzmíkzemským, okresním i místním
komissím pro ochranu opuštěné mládeže, jichž nehlučná, ale vytrvalá činnost ti
síce dětí zachránila před propastí zpustnutí a záhuby.
My s pohnutím vzpomínáme, kterak při každé vzácné návštěvě některého
hlavního města srdce nejjasnějšího panovníka vedlo kroky Jeho do Škol, sirot
činců, opalroven, a zde v pravdě otcovským způsobem přijímal náš vladař hold
nejmenších Svých poddaných a s nimi láskyplně hovořil; s jakým potěšením,
s tklivou roztomilostí, dovedl bráti i ty mimořádné nehody malých gratulantů,
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když v pochopitelném, přirozeném rozrušení zapomněli blahopřejných, naučených
slov, nebo improvisovali projev své radosti mimv oflicielní program spontanními
výkřiky slávy. S jakou něžností vše přijímal a dovedl pomoci i milému řečníku,
když tento vypadl ze své úlohy ve chvíli, kdy pamět vypověděla mu službu! —
Kdo by neviděl v tom něžnou péči Jeho Veličenstva o národní školství,
když na počátku minulého školního roku; za pohnuté doby válečné, kdy téměř
všudy ozývaly se pochybnosti a nejistota, zda má býti školní práce přerušena, či
zda i za této neklidné doby, v níž budov školních mělo se použíti k ubikacím
nastupujících vojínů a k léčení nemocných a raněných bojovníků, nebo má
Škola konati svoji povinnost, rozhodně projevil Svoji vůli, aby výchova mládeže
netrpěla, aby všudy se stupňovanou snahou učitelstvo pracovalo na vzdělání
školních dítek. Že přes všechny obtíže doby bralo školství se svým pravidelným
tokem, k tomu nejjasnější náš panovník Svým otcovským slovem dal nejbez
pečnější direktivu.
'
A nás ještě jedno prohlášení nejmilostivějšího našeho panovníka dojímá
a zavazuje k nezměrné vděčnosti. Když před nemnohými léty důrazněji začaly
se ozývati snahy »reformátorů« školských po odstranění náboženství z veřejných
škol, jak je »Volná škola« pojala do svého programu, náš mocnář slavnostně
a rozhodně při zahájení říšské rady prohlásil, že dítě nesmí býti olupováno
o mravní základ života, o víru, že náboženstvím, jako podkladem mravní vý
chovy, nesmí ve škole býti hnuto. Panovník, jasný vzor plnění náboženských po
viaností, nejlépe sám na sobě poznal, co síly, útěchy a klidu skytala Mu víra
v těžkých chvílích života, jimiž ho tak často zkoušela Prozřetelnost.
Za všechnu tuto nesměrnou péči a lásku o školství celá říše a všichní ná.
rodové vždycky zůstanou svému vznešenému mocnáři v hloubi duše vděčni.
V bohatou na šlechetné činy knihu jeho života zlatými písmeny bude vždy psáno,
co vykonal pro rozkvět školství, pro povznesení výchovy a péče o mládež.
Na kamenných římských milnících, jež vysoko pnuly se kol říšských silnic,
hlásajíce velikost a sílu říše, byla vytesána slova: »Consumor pro pafria.«
»Obětuji se pro vlast.« Celý život našeho vznešeného mocnáře od chvile, kdy
nastoupil na trůn a chopil se žezla panovnického, — jež v málo měsících již
plných 87 let v pečlivých rukou Svých pevně třímá, — byl ustavičnou péčí
a starostí o blaho říše. Všechny kulturní ústavy, které za Jeho Veličenstva po
žehnané vlády vznikly, jsou velikými pomníky péče Jeho Veličenstva o kulturní
povznesení národů.
Nejvyšší pán svěla žehnej, ochraňuj a zachovej nám našeho vznešeného pa

novníka, císaře a krále, Františka Josefa I.!

r.

Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK,)
(Pokračování.)

Již dříve, dne 16. února 1906 vyšel dekret posvátné kongregace odpustků
a svatých ostatků, jímž se stanoví, že denním nebo častým přijímáním lze nabýti
všech odpustků, bez povinnosti týdenní zpovědi. Dne 7. prosince 1906 dovolil
Prus X., že nemocní, kteří již měsíc leží bez jisté naděje na brzké uzdravení,
mohou přijímati i když něčeho na způsob nápoje před tím požili, a dle rozhodnutí
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posv. kongregace koncilu schváleného svatým Otcem dne 25. března 1907 vzta=
huje se tento dekret i na takové těžce nemocné, kteří ačkoliv neleží, přece po
soudu lékařově přirozené lačnosti zachovati nemohou. A aby slova sv. Otce padla
v zemi dobrou, proto vybídl ještě listem posv. Kongregace odpustků k biskupům
ze dne 10. dubna 1907. k horlivým modlitbám a zvláštním pobožnostem za rož
šíření zbožného obyčeje častého sv. přijímání a napomenul biskupy a kněze, aby
pílh vynaložili k rozmnožení úcly nejsvětější Svátosti.
Takovým způsobem sv. Otec Pius X. zve vřele k častému sv. přijímání
všecky křesťany: dospělé ti dítky. Významný dekret sv. Otce »Sacra Tridentina
Synodus« jest důležitým krokem k vykonání úkolu, který sobě vytknul hned
na počátku svého velepastýřského úřadu na stolici sv. Petra heslem: »Omnia
restaurare in Christo.« Chce, aby Kristus, jenž jest život sám, skrze svaté přijí
mání co nejčastěji, denně, oživoval každého a takto obnovil život všech životem
svým jakožto chléb náš, chléb nás všech každodenní, živý a oživující.
Naskytují se ovšem obtíže při provádění dekretu toho zvláště u mládeže,
Na katol. sjezdu v Innomostí dne 11. září 1910 poslední shromáždění věnováno
bylo thematu: »Nejsvětější Svátost a lid<. Shromáždění tomuto předsedal biskup
litoměřický J. M.Josef (Gross,a refsrát měl P. Michal Gatterer T. J. professor boho
sloví na universitě v Innomostí. Potom následovala dlouhá, živá a velmi poučná
rozprava; referát 1 debata vyzněly v nadšení pro dekret sv. Otce a ukázáno, že
zdánlivé obtíže snadno při dobré vůli mohou býti odstraněny. (»Kněžská debata
o dekretu o častém sv. přijímání« podává Jar. Ovečka T. J. v Eucharistii 1911
čís. 1—3.). Nařízení sv. Otce o častém, každodenním sv. přijímání dítek obšírně
probráno a vyloženo, námitky vyvráceny a na Ččasovost častého sv. přijímání
dítek poukázáno ve článku »Časté, každodennísv. přijímání dítek< (SS. Eucharistia
1911 čís. 5. a 6. str. 87 a násl.).

Kterak dělí ochotně a rády plní přání sv. Olce o častém sv. přijímání, dalo
by se uvésti mnoho příkladů. V mysli však oživuje vzpomínka na Eucharistický
sjezd ve Vídni... Šťastným účastníkům tohoto světového kongressu ve svěží
paměti povždy utkví jeden z nejdojemnějších obrazů celé slavnosti — sv. pří
jímání dítek. Už koncem školního roku byly děti pozvány a připravovány. Byla
jenom obava, že leckteré děti, které se přihlásily k sjezdovému přijímání, o sjezdu
samém jinak se rozmyslí. Ale přes nepříznivé počasí přišlo v některých kostelích
mnohem více děti, hochů i děvčat, ku stolu Páně, než se jich původně přihlásilo.
Tak zvláště v jednom farním kostele v Leopoldově, čtvrti to židovské. V okresích
předměstských, jejichž školy navštěvují skoro výhradně děti sociálních demokratů,
skoro všechny děti přišly k sv. přijímání. V jedné farnosti z 2500 děti chybělo
u stolu Páně jen 50, v jiné, málo menší, přišly skoro všecky. V pátek za deště
bylo v zahradách Švarcenberských 6000 dětí u sv. přijímání; všech dětských
přijímání bylo o sjezdu 120.000.
Jaké účinky má časté sv. přijímání na dítky, to vylíčil na př. kardinál Mercier
slovy pronesenými k papeži dne 12. března 1909 u příležitosti belgické pouti
v Římě: »Zkušenost dvou let dokázala, že v mnohých farnostech a ve většině
našich vzdělávacích ústavů časté sv. přijímání přináší takové ovoce zbožnost,
a mravnosti, jež převyšují daleko vše to, co jsme ve příčině té očekávali.«
Dr. Vincenc Hartl, děkan ve Sv. Floriánu v Hor. Rakousích, měl roku 1913
na sjezdu kněží adorátorů linecké diecése referát o thematu: »Poslušné plnění
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dekretů encharistických požehnáním pro lid.<« Druhá část tohoto referátu pojed
návala zvláště o účincích častého sv. přijímání na dítky. Referent rozeslal na
ústavy v diecésích linecké, svatohyppolitské, vídeňské, solnohradské prosbu a do
tazník, jaké jsou tam poměry stran sv. přijímání chovanců. Ze všech s ochotou
mu byly zaslány stručné i obšírné zprávy. Zprávy ly buď celé neb ve výtahu
též reterent podal a dospěl ke konečnému úsudku: »UÚstavy,v nichž papežské
dekrety o denním sv. přijímání bylo lze co nejúplněji uskutečniti, docílily u dítek
i dospělých nejlepších výsledků a pociťují největší spokojenost z výborného
účinku denního přijímání, ano, staly se jeho nadšenými velebiteli. Ony naproti
tomu, které z nějaké příčiny nemohly denně přijímati a jen často tak činily,
pocítily též podle toho méně dobrých účinků. Špatné výsledky však neukázaly
se nikde. Ze zpráv různých ústavů jest viděti překvapující výsledky i u dětí
nejzkaženějších. Vzdorovité a urputné děti stávají se mírnými a poslušnými.
Zlodějské a nemravné děti při častém sv. přijímání i tyto vášně přemáhají a jim
odvykají.« (»SS. Eucharistia 1914.«)
Dekret posvátného sboru »Sacra Tridentina Synodus« o častém a každo
denním sv. přijímání dal podnět k tomu, že byl v červenci roku 1906 v Římě
při kostelevvsv. Klaudia, kde jest kongregace kněží nejsvětější Svátosti, založen
spolek kněží zvaný »Lega sacerdotfale Eucaristica<, »Eucharistická hga kněží«,
jehož účelem jest naváděti věřící k časlému a dennímu přijímání podle úmyslu
onoho dekretu. Svatý Otec Pius X. požehnal a pochválil založení »Eucharistické
ligy kněží pro rozšíření častého sv. přijímání« a brevem ze dne 10. srpna 1906
obdařil ligu mnohými výsadami. Týmž listem spolek kanonicky zřízený při
kostele sv. Klaudia v Římě povýšil na arcibratrstvo, aby mohl takové ligy jinde
zřízené k sobě přivtělovati a jim výsady a duchovní milosti sdíleti. Hlavní sídlo
arcibratrstva jest v Římě (Roma-160, Via del Pozzetto) při kostele sv. Klaudia,
kongregace kněží nejsv. Svátosti; ale již 5. listopadu 1906 byla »Eucharistická
liga kněží kanonicky zřízena a arcibratrstvu římskému přivtělena v Bolzanu (v již.
Tyrolích) při kostele nejsv. Srdce Ježíšova, kde je táž kongregace kněží nejsv.
Svátosti. Tam lze se také dáti zapsati do »Eucharistické ligy« pro rozšiřování
častého sv. přijímání. (Eucharistisches Priesterbůindnis zur Verbreitung der háufigen
Kommunion. Bozen. Selbstverlag der Váter vom Allerheil. Sakrament 1910.)
Mnohé výsady a duchovní milosti, na př. že mohou kKonatimši svatou již jednu
hodinu před ranní zoří a jednu hodinu po polední, podávati sv. přijímání až do
západu slunce a m. j., kterými jest obdařeno arcibratrstvo »Eucharistická liga
kněží«, svědčí opět o vřelé snaze svatého Otce Pia X., aby rozšířen byl zbožný
obyčej častého sv. přijímání, ale jsou také hodny, aby přiměly mnohého kněze,
aby se přihlásil za člena »Eucharistické ligy kněží«. (Adresa: Konvent vom
Allerheiligsten Sakrament in Bozen. Sůdtirol.)
(Pokračování.)

Čo jest demokracie!
(Podává prof. Dr. Lubomir

Petr.)

Jediné století retrospektivy stačí, abychom uvědomili st ohromnost a roz.
sah změn, jimiž prošla lidská práce a s ní i socialní rozvrstvení Kdstva. Nejpro=
nikavěji působila změna ta přirozeně na třídu, která výroby a práce jest bez
prostředně súčastněna: na třídu dělnickou, Milionové těchto lidí prožily všecky
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svízele a krise těžkého hospodářského a výrobního převratu, jehož nikoli nej
menším důsledkem jest nesmírná závislost pracujícího lidu na kapitálu, na to
várně, na jejíž existenci jako na nitce visí i existence jeho.
S touto závislostí, jakož i s mechanisací práce těsně souvisí i všechna bez
radostnost její. Dřívější patriarchální způsob drobné výroby, řízené organisa
cemi cechů, jež tvořily takřka rodinu se vší její bodrou srdečností a sociálně
charitativní činností, ustoupil organisacím strojové velkovýroby, v níž se člověk,
jeho individualita a jeho způsobilost osobní ztrácí na minimum. Člověk stal se
pouhým obsluhovatelem stroje, mechanickým výrobcem určité části tovaru, při
jehož výrobě jest spíše potřebí zvykem nabyté zručnosti než myšlenek.
Také však i vnější okolnosti béřou dělníku radost z práce a života. Úsilí
zužitkovati každou píď stavební plochy a docíliti z domu nejvyššího zisku, stě
snává dělnické rodiny do tmavých, smutných příbytků, jichž chudé zařízení tím
nápadněji kontrastuje s přepychovým zařízením bytů bohatcových. Dělník má
rodinu a téměř neví, co rodinný život jest, a zůstává nedotčen všemi prvky vý
chovnými, jimiž rodina působí na rodiče i na děti. Úbytek náboženskéhocítění,
zveličující a zdůrazňující cenu pozemských statků, rozmnožuje i nenávist k vrst
vám lépe situovaným. Dělníci vědí méně a méně o útěše, již poskytuje mod
litba a naděje v život věčný. Vědomí rovné ceny všech lidí před Bohem, tato
nejušlechtilejší forma lidského bratrství, jest dávno v očích dělnictva znehodno
ceno. Věda v tom způsobu, v jakém se jim podává, řekla jim, že všecko na
světě jest pouhý prach, pouhý vír atomů a energie, že není Boha, a člověk že
jest jen nejvyvinutějším živočichem. Hospodářské nauky a věda staly se lidu
autoritami daleko nemilosrdnějšími než byly za starších dob světské nebo cír
kevní vrchnosti.
Ale jako sen zlatí na chvíli smutnou skutečnost, tak i bezradostnou exi
stencí dělnických vrstev občas zachvívají záblesky jiných tužeb a nadějí. Na
dějí, že sám lid se jednou vlády věcí zmocní.
V dobách, kdy západoevropské obyvatelstvo v úsilí o svobodu své osob
nosti shledávalo nesnesitelným absolutismus knížat a úřadů, vystoupil Jean
Jacgnes Rousseau s učením, že třeba dati lidu, co knížatům a úředníkům bude
vzato, aby napříště vládla vůle lidu místo libovůle jednotlivých kast. Téměř
v téže době prohlásili se obyvatelé Spojených Států neodvislými, a jejich pří
klad nesmírně přispěl k rozvinutí demokratických idejí, jež od té doby nebyly
již s programu vzaty. Věda, jež proletáři brala mravní svobodu křesťana a ho
spodářskou svobodu samostatného muže, nabízela mu zdánlivé odškodněnív jiné
svobodě, svobodě státního občana a suverénního lidu. »Prozatím jsi ještě v ho
spodářské závislosti ,« říkala mu. »Ale až dospěješ ke vládě ve státu, pak se
třeseš i hospodářskou svoji odvislost, do níž tě továrny vehnaly, pak změníš
a upravíš si po své vůli všechen způsob výroby. Heslo toto se ujalo a pod
maňuje si většinu dělnictva. Rovnosti práv politických doufá proletdť zase do
síci lidské důstojnosti.
A tento sebeklam proletariatu učaroval i panujícím kruhům. Krom revoluce
francouzské dospěla demokratie bez dlouhých válek občanských téměř všude
k vítězství a k uznání svých idejí. Kdežto před Jean Jacgues Rousseauem bylo
jen několik švýcarských kantonů, jež honositi se mohly demokratickým svým
zřízením, dnes je demokratický celý nový svět, Amerika i Australie. V Asii Čína
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nahradila starou monarchickou vládu demokratickou ústavou správní. Jižní Afrika
spravuje se demokraticky. V Evropě zastupují demokracii Francie, Portugalsko,
Švýcary. Ve skutečnosti jsou demokraciemi i Anglie, Norvéžsko, Dánsko a Bel
gie, byť i z důvodů representačních ponechaly v čele státu své dynastie. V Ně
mecku a Rakousku strana sociálně-demokratická a strany pokrokové, mající
v programu zdemokratisování státní správy, jsou strany nejsilnější; avšak i strany
ostatní ohražovaly by se velmi rázně, kdyby byly podezřívány z nedostatku de
mokratičnosti.
Než všude tam, kde tyto lidové sny vytvořily novou skutečnost, všechna
změna nepočínala v ničem jiném, než že dosavadní torma vládní byla zaměněna

© jinou.
Veškerenstvo
státních
občanů
bylo
prohlášeno
zadržitele
sídlní
moci
a každý státní občan politicky uznán byl rovnoprávným se všemi ostatními.
Jenže vykonávání státní moci bylo z pravidla celku, veškerenstvu, hned vzato
a svěřeno volenému zastupitelstvu. To však ve skutečnoslí nezastupuje všech slál
ních občanů, nýbrž jen většinu, lépe řečeno, většínu těch, kdo svou politickou
rovnoprávnost skutkem uplatňují; dost často jest to jen menšina.
Jdeme-li věci na kloub, nedospěl k svobodě Ziď, jak mu bylo bájeno. Lid
změnil jen svého pána: za šlechtickou nebo patricijskou třídu, jež mívala otěže
vlády v rukou, nastoupila vláda mnohých.
Ale právě v této okolnosti tkví větší nebezpečenství zneužití, než v které
koli jiné správní formě. Kdykoli se stát zdemokratisoval, vždy záhy shledával
nutným, činiti opatření na ochranu těch občanů, kteří nenáleželi k většině a je
jím vůdcům. Tak Francie na př. snažila se původně předejíti zrůdnění své de.
mokracie tím, že zřídila pečlivě sorganisovaný senáf. Dnes, sotva po jedné ge
neraci, vláda, aby se účinněji mohia brániti množícím se přehmatům, pomýšlí na
uzákonění volebního práva poměrného. Právo to má i menšinám dopřáti vlivu
na vládu a zákonodárství a má zjednati jí aspoň možnost jakéhosi spoludozoru
ve správě státní. Dosud však chybí zkušenost, zda ve státě tak velikém a lid
natém tento volební systém nebude míti za následek, že důležité zákony do
sáhnou většiny jen za nesmírných obtíží, dosáhnou-li jí vůbec. Vedle toho příčí
se tento system podstatě demokracie, rnenšinám nepřející. — V poměrně malém
Švýcarsku činí se dnes pokusy s dotazy z lidu a lidovými iniciativami. Tento
způsob není však méně prost nedostatků než způsob francouzský a severo
americký, byť i v Severní Americe v poslední době docházel hojného napo
dobení.

(Pokračování.)

SLSLFSSSS
Výchova mládeže.
(Několik volných kapitol. Podává EM. ŽÁK.)

(Pokračování.)

Tedy připraviti dílko pro život jeho dospělosti, tot všechen účel jeho vy
chování. Vlny života v jich různých barvách a síle daleko více však doléhají
v pospolitý život rodinný nežli v síně školní. Rodina v různých vztazích, ve
svém pestřejším složení: otec — matka — dítky, hoši a dívky, nemocnía zdraví,
v různých oborech povolání otcova, zaměstnání matčina a prací dítek, je daleko
věrnějším zrcadlem světa v celé jeho pestrosti a rozmanitosti, nežli škola, která
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shromažďuje dítky různých povah, ale přece téhož pohlaví, zdravé, a v níž pra
videlný rozvrh práce týden co týden po cslý rok se opakuje. Proto zaamenáme
že děti z rodiny, v níž o domácí výchovu náležitě bylo postaráno, byť důkladné
přípravy školní se jim nedostalo, vycházejí do života daleko lépe vyzbrojeny,
nežli dítky, u nichž ať z pohodlnosti ať z nevědomosti rodičů všechny povinnosti
vychování zůstaveny škole.
A není to jen vrozená láska k dítkám, jež rodičům i učitelům svotně
ukládá připraviti co nejlépe jich »živoucí pomníky« pro věk jich dospělý, je tu
i důvod národního vědomí, pravého patriotismu. Horujeme o lepší, silnější a uvě
domělejší generaci. O pokolení zdatnějším i šťastnějším. To však nevyroste pod
zvukem hesel a trub. Zázrak opačný onomu u zdí Jericha, hroutících se za kříku
oblehatelů, aby totiž ze země vyrůstaly náhle falangy lepších lidí, sotva se kdy
stane skutkem. Zde jediné drobná, ale za to intensivní práce u krbů domácích
může vyplniti naše naděje. Jen tehdy, když všichni rodiče budou si vědomi
svého velikého úkolu a pilně přiloží srdce i ruku k dílu, tehdy se vyplní náš
velký vlastenecký sen o lepší budoucnosti národu. Epiktet, římský filosof v cárech
otroka, později propuštěnec, velmi zřetelně se vyslovil, řka: »Prokážele největší
Islužbu národu, když pozvednete nikoli střechy domů ale duše občanů. Neboť je
épe, aby velké duše přebývaly v malých domech, než aby nízké duše číhaly ve
velkých příbylcích.«

II.

Ale čo je život průměrného člověka? Řada let, vyplněných konáním po
vinností, jež mu stav jeho ukládá — vše jedno ať na roli práce duševní či
tělesné — souhrn jeho styků s těmi, kdo jsou kolem něho, trošek jeho občer
stvení a oddechu, souhrn všech stavů jeho duše, jež okolí, v němž žije, v něm
vyvolalo. A nad všemi jimi má zářiti heslo lidského života: Štěstí. »Pro štěstí jsou
lidé stvoření a kdo je šťasten, má právo říci osobě: Splmil jsem přikázání Boží
na zemi. Všichni spravedliví, všichni svatí, všichni mučedníci Boží byli šťastni,<
praví Dostojevský. I křesťanství vede k slunnému žili, ozářenému láskou k Bohu
a k bližnímu, a daleko není tím, čím mnozí je mylně prohlašují, záporem a 24
křiknulím plného života. Slova Kristova: »Pohleďlte na plactvo nebeské, jež neseje,
nežne a neshromažduje do stodol ©..pohleďte na lilie polmí,« jsou toho nejvý
mluvnějším svědectvím.
Nuž v drobné práci povolání najíti svoji spokojenost, svoje životní štěstí,
toť vlastní cíl, k němuž mládež vlastně připravujeme. —
Snad tento názor bude se zdáti nejednomu příliš šosácky, střízlivý, že vede
k výchově lidí, jichž celá existence má se pohybovati v příliš vyjetých kolejích
života, jichž dráha je tak vyměřena a vytraisována jako železné koleje, po nichž
zcela mechanicky pohybuje se parní stroj s množstvím vozů, plných nákladu
nebo cestovatelů. Ale v pravdě není na světě jinak. Lidí, kteří by k »vyššímu«
byli zrozeni, jest celkem malé procento. Geniů nemnohose rodí. A talenty vzácné
pružnosti a síly ukáží se samy, tak jako Achilles, od matky své v Šaty dívčí
ustrojený a mezi dívkami uchovávaný ihned se rozběhl z domu ven, jakmile
Odysseus dal před okny zazníti válečné polnici. Jest jenom na těch, kdo bezpečně
nadprůměrné talenty poznali, pečlivě je stříci a nedopustiti, aby jich životní síla
byla dušena a utlumována. Ony samy cestu potom si najdou. Prorazí vlastní
silou normální kruh výchovy rodinné i školní.
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Ostatně netajme si toho, že valná část »zdzračných dělí«, jež tu a tam na
poli hudebního umění — a zřídka jen v oboru vědy — se vyskytují, nejednou
ani talenty nejsou. Jest to jednostranný výcvik, krutý dress, k němuž dítko zvůlí
svých rodičů — nejednou zcela zištně počítajících — tyransky je přidržováno.
Násilím vypěstěná jich technika, omezující se na pouhou reprodukci naučeného,
není ničím více nežli jakýmsi řemeslem vyššího druhu a nikoli uměním, které
vlastně začíná teprve tam, kde přestává napodobení. —
Školní i domácí výchova může máti na zřeteli jenom život průměrný, obvyklé
povolání dospívající mládeže. Nechci tím nikterak tvrditi, že sluší stále těchže
paedagogických prostředků užívati a všechny žáky »narážeti na jedno kopyto«
vychovatelské methody. Tím by si opět vychovatel zasloužil vlastně názvu ře
meslníka a nikoli myslícího umělce. Vždyť všichni jsme jiní, nikoli jen výrazem
tváře, ale také povahou duše. A nenašel-li Lefbnitz dvou listů téhož stromu zcela
stejných a vhodných, marně bychom hledali lidí, jež by si navzájem mohli býti
zrcadlem. A v tom právě vrcholí všechna dovednost vychovatelská, aby rodina
i domov našli onu pravou cestu k srdci i k rozumu dítka, na níž všechny vý
značné vlastnosti dítka dovedou rarmonicky pěstiti v ucelenou, rovnoměrné
vytvořenou povahu, v mravní individualitu. Jsou stromy a květiny, jež vyžadují
zvláštní půdy. Jedny těžké a vlhké, jiné pískové a suché. Některé milují ostré
paprsky planoucího slunce, jiné slabý stín a přítmí. Nejinak je i s pučícími rato
lestmi na stromu lidstva, s kulturou mládeže. Jedna potřebuje sílících pohledů
něžnosti a lásky, které by duši dodávaly odvahy a vytrvalosti a budily síly, jen
pomalu a jako nesměle se probouzející, jiná přísnějších a bdělejších pohledů
rozhodné a v ničem nepovolující autority, které by jako tmavé sklo rychlé klíčení
a vzkypění mladých sil tlumily a zdržovaly. A jen jedno budiž každému způsobu
vychování společným základem : láska k mládeží a opravdová péče o její šťastnou
budoucnost.
IV.

V době přechodu z dětství u věk jinošský a v jeho prvém rozvoji hoch
potřebuje nejpečlivější výchovy. Duševní život počíná se tu samostatně vytvářeti,
hoch vlastním svým rozumem usuzuje, ukazují se prvé známky jeho individuality,
počíná jeho duševního odlišování. Je tu mocná touha po samostatnosti, která
nejednou má za následek prvý odpor proti autoritě rodičů. Nejeví-li se slovem
či chováním, aspoň jeví se v nitru, tiše revoltujícím proti náhledům a roz
kazům jiných.
Tu je jistě na čase, aby jinoch důvody přístupnými byl o tom poučován,
že to či one, co se mu přikazuje, děje se v jeho zájmu ak jeho dobru. Je po
třebí ukázati, proč to či ono se mu zakazuje a jiné zase nařizuje. Jediné tak
poslušnost jeho, dosavad přikázanou jako kategoricky imperativ, lze proměniti
v úkony svobodné, dobré jeho vůle a ochoty. Vláda rodičů a učitelů má se tn
ponenáhlu přetvářeli v sebeovládání, v němž jinoch z vnitřního popudu a dobro
volně konati chce to, co imperativně na něm se žádalo.
V době nynější nevede k cíli meloda bázně a slrachu. Ostatně nevedla
vlastně k výchově budoucího samostně jednajícího člověka nikdy — a z doby
středověku jasným světlem svítil za příklad věkům budoucím výchovný ústav
výborného paedagoga Viltorina da Fellre. Zván byl »veselý dům«, poněvadž
m alická radost, čistá a upřímná vanula jeho prostorami. Panovala tam přísná
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kázeň; ale smysl pro pořádek nebyl do mládeže hrozbami a tresty vtloukán,
nýbrž všichni chovanci byli tak vedeni, že potřebu kázně ochotně uznávali a pro
pořádek bylo nadšení. O této moudré kázni, pod jejíž jho jinoch ochotně hlavu
klade, nápsal znamenitý paedagog švýcarský F. Girard: »Ve škole má se jinoch
učiti poslušnosti. Ale tato daleko nezáleží v lom, že se mládež zvířecky ohýbá pod
ramenem silnějšího, ale že se dobrovolně zákonu podrobuje. Vždyťmáme vycho
vávati lidi a nikoli nerozumná zvířata. A jaká je tudíž úloha školy? Všlípilti
v mladou mysl nikoli strach, který pomine, ale úctu k zákonu, která trvá.
Již sv. Pavel mluví o »rationabile obseguium«, moudré, rozumem uznané
poslušnosti. A jsou to hlavně moderní školy americké, v nichž této zásady, aby
žák uvykal nikoli býti ovládán jiným, ale sebe sama ovládal, je nejednou až
k nejkrásnějším mezím šetřeno. Mr. Hervey, člen zkušební komisse uči*elské
v New-Yorku, praví: »Nejvniternějším a nejvzácnějším jest v každém dítěti snaha:
býti samostatným. Proto je prvním a hlavním příkazem vychovatelským, k této
snaze po samostatnosti, která dítě vede k tomu, aby žilo život svůj vlastní, míti
náležitý zřetel. Proto žádný vychovatel neměl by se hroziti toho, když dítě činí
námitky proti jeho názorům — jen když se to děje rozumně a slušně — ale
měl by je s radostí vítati. Neboť není nic v paedagogice tak dotvrzeno jako to
že dítě, které otec či učitel učili ve všem podlézati, později je v nebezpečí, že
vůbec bude podlízavým a nesamostatným. A je to úloha vychovatele, aby snahu
dítěte po samostatnosti nikoli dusil, ale tříbil, ji oduševňoval a nikoli ničil.« Ve
školách amerických snaží se dojíti k tomu, aby panovala zásada: »Subordination
ist not sacrifice, if is the highest success of the individnal. — Podřízení se není
obětí, ale největší pokrok jednollivce.«
A to je nejlepší ovoce vychovatelské práce, když svěřenec náš z vnitřního
přesvědčení, ochotně a dobrovolně koná 10, k čemu jsme jej vedli. Jen tehda
jsme jej v pravdě vychovali, t. j. vypěstili v něm šlechetnou vůli, ušlechtilé
snahy. Jeho přirozené dobré nákloanosti jsme posílili a získali mravnímu řádu
a sebekázní. A to je cíl každé výchovy. Neboť »vychovatel<«— jak dobře napsal
Nitzsche — »je osvobozovatel«. Osvobozovatel jak od oněch vnilřních, v duši
mladého člověka pučících vášní, jež elementární silou mohly by jej strhnouti na
scestí, tak od oněch nebezpečných vlivů vnějších, které v okolí jeho se vyskytují
a hrozí jej uchvátiti.

—

3 ESk

(Pokračování.)

vůle Boží mají jim zprostředkovali i život

FEUILLETON.

duševní, poučováním a výchovou, pěstovati

Z listů otcovských.

v nich život milosti, aby jim jednou, až
dokončí pout pozemskou, vzešel život ne
beský.

(Podává FR. JANOVSKÝ.)
„Otcové, vychovávejte syny
své v kázni Páně.“ Eles. 6, 4.

Proto Písmo svaté často připomíná ro
dičům tuto svatou povinnost. Tak na př.:
Mojžíš vštěpuje rodičům svatou povinnost,
by vedli své dítky k lásce a bázni Boží,

Prvními, od Boha ustanovenými učiteli
— avychovateli
dítek
jsou
rodiče;
první
školou
praví:
»Slyš,
Israeli,
ahleď,
abys
činil,
co
jest dům otcovský. Jako rodiče dali z vůle přikázal tobě Hospodin, aby dobře bylo
© Boží
dítkám
svým
život
tělesný,
takztéžetobě
aabys
rozmnožen
byl
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bil Hospodin, Bůh otců tvých, Tobě zemi
mlékem a strdí oplývající. Blyš, Israeli, Ho
spodin Bůh náš Hospodin jeden jest. Milo
vati budeš Hospodina Boha svého z celého
srdce svého a ze vši duše své a ze vší
mysli své. A budou slova tato, kteráž já
přikazuji tobě dnes, v srdci tvém a budeš

je vypravovati synům svým....«

(V.

Mojž. 6.) Šalomoun varuje rodiče, aby ne
nechávali chyb svých dítek bez přiměřeného
a rozumného pokárání:
>»Kdošetří metly,
nenávidí syna svého, ale kdo jej miluje,
v čas jej trestá.« (Přísl. 13, 24.) Sv. Pavel
píše: »Otcové, nepopuzejte ku hněvu synů
(a dcer) svých, ale vychovávejte je v kázni
a trestání Páně.« (Efes. 6, 4.)
Převládá-li u matky láska k dítkám,jeví
se u otce vážná autorita, a ty obě, láska i
autorita,ladně u výchově dítek maji k blahu
jejich časnému i věčnému napomáhati, tak
jako tělo i duše člověkova, jsouce ladně spo
jeny, mají mu dopomoci ku pravému štěstí,
Jak si liboval, jaký neskonalý užitek
z toho měl nedávno zvěčnělý professor

Contarde Ferrini,

že měl tak vzácného

otce! Byltě professor Ferrini chloubou Ita ie,
chloubou všeho právnického světa jakožto
professor římského práva na. universitě
v Pavii. Nebylo mu rovného ve světě. Za
krátký čas života svého — skonalf'v 43.
roce věku svého — napsal 160 děl a po
jednání, jež se nesla celým u.eným světem.
Jak si ho učerý svět vážil vidno iz toho,
kolik učených společností pokládalo si za
čest, míti jej svým členem. Taktě byl do
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přítel s přítelem, chodíval s ním dokostela,
do konferencí sv. Vincence z Pauly na do
brovolné ošetřování chudiny. Matka Ludovika
rovněž slynula zbožností a jemným cho
Vanim, naučivši se tomu již u svých hod
ných rodičů.
V 21. roce věku svého povýšen Con
tardo Ferrini v Pavii na doktora práv se
zvláštním vyznamenáním. Byltě svou pro
moční práci napsal latinsky, a to o před

mětě: »Sfudium básnických děl Home
rových i Hesiodových a dějiny trestního
práva.« Po jednomyslném usnesení práv
nické fakulty pavijské uznána práce ta
hodnou, aby vyšla tiskem, což se stalo roku
1881; vydána v Berlině. Pavijský biskup
Riboldi ptal se jednou Ferriniho, kdo. že mu
pomohl tak skvěle udělati doktorát. Tázaný
ukázal veliký kříž, jejž měl pod vestou na
prsou. Roku 1884 již povolán za profes
sora římského prava na universitu v Pavii.
Bylo mu 24 let.
Veliké bylo jeho předchozí vzdělání ne
jen právncké, ale i klassické. Mimo latinu
a řečtinu znal hebrejštinu, již se schválně
naučil, aby mohl Pismo svaté Starého Za
kona Ččístiv původnim jazyku; znal syr
štinu, němčinu, francouzštinu, angličtinu,
španělštinu. Ferrinim otevřel se studiu práv
nový obzor. Ferrinim vzešla Italii vzácná
hvězda.
Professor Sagre z university parmské,
první žák Ferriniův, takto píše o svém uči
teli: »Byl jsem jeho prvním žákem, kdyžtě
on, jakožto veliký znalec římského práva,
jenom o čtyři léta starší mne, začal svou
učitelskou činnost v Pavii, a tři léta na
slouchal jsem svědomitě jeho přednáškám
o pramenech práva. Z jeho přednášek,
z jeho výtečné methody, z jeho ochotnosti,
z jeho vzácného, vědě úplně zasvěceného
života vzal jsem si povzbuzení. bráti se
stejnou s ním cestou a uložil jsem si při
činiti se, abych sestal hodným jeho blaho
vůle a dokázati mu, že símě od mistra za
seté nepadlo na zemi neúrodnou.«

© pisujicím
členem
Athenea
vBenátkách,
řádným členem akademie v Modeně, čest
ným členem ústavu pro dějiny římského
práva a akademie věd v Padově, skutečným
členem lombardského ústavu pro vědy a
literaturu. Jeho pojednání plnila vědecké
časopisy italské i cizozemské.,
Zároveň však stal se Ferrinii chloubou
církve, byl jejím věrným synem a dospěl
tak vzácných a velikých ctností, že se jedná
o jeho blahořečení. Zaklad k oboji této ve
likosti Ferriniově položen v. otcovském
domě.
Bylť otec jeho Rinaldo váženým profes
sorem na polytechnice v Miláně; jeho díla
»Technika tepla« a »Elektřina a magne
tismus« přeložena i do francouzštiny a něm
činy. Byl vzácného charaateru, vroucně
zbožný, veliký dobroděj. Podle charakteru
svého utvářel i povahu svého nejstaršího
syna Contarda. Procházíval se s ním jako

|
©

Vdalších
letech
působ
na
ni
versitě
vMessině
aModerě
ažu
pak

roku 1894 se vrátil do Pavi, aby byl
blíže svých drahých rodičů, bydlících v Mi
laně. Bydlel nyni u nich; do Pavie na
přednášky jezdil vždy ve čtvrtek ráno, zů
stal tam do soboty, načež se vrátil na ne
děli a ostatní dny až zase do čtvrtka do
Milána. Milovalť své rodiče láskou přeněž
nou; byl šťasten, velmi šťasten, že mohl
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bydleti a z jejich lásky se těšiti.
Jaká vzácná podívaná byla na otce i syna,
slovutné učence, u stolů naproti sobě stojí
cích ponořené do vědyl Otec zahloubán
do věd přírodních, syn do římského práva!
Ferrini miloval život, miloval práci, mi
loval umění, miloval přírodu, jsa po všecka
léta horlivým turistou a návštěvníkem A'p;
avšak na smrt nikdy nezapomínal. V 25.
roce věku svého projeviv své plány do
budoucna, podotkl skromně: »Rád také
umru. Jaká to krásná podívaná, klidně a
s důvěrou v Pána skonatil Ó závidění
hodný pokoji klidného hrobu, hřbitove upro
střed malých hor, město mrtvých, stále
svěcené zbožnými slzami! Ó šťastná chvíle,
kdy poprvé Boha obejmul« Jindy, jsa ještě
professorem v Modeně, pravil professoru
Olivimu: »Nejraději bych umřel v mé milé
Suně.*) Kdyby mně zachvátila smrt zde
v Modeně, obtěžoval bych příliš mnoho
osob: rektora a professory university i úřa=
dové byli by k vůli mně vzrušení. Avšak
v Sumě doprovodili by mě k poslednímu
odpočinku jenom moji nejbližší příbuzní a
vesničané, kteří umějí trpěti, umějíse mod
Jiti a dovedou duši skutečně pomoci.«
Přání to se mu splnilo. Skonal, svatě
skonal v Suně dne 17. října 1902. Tvář
jeho zachovala úsměv, jejž po celý život
bylo na ní vídati; kde kdo říkal: »Umřel
světec!« Otee těšil zarmoucenou matku nad
odchodem drahého syna: »Proč jsi tak
příliš smutna? Považ, jak náš Contardo
miloval Boha, jak ustavičně u něho dlej
v modlitbě a rozjímání, jak ustavičně touži

©

jej spatřiti.«
l
Mnohým vzorným otcům nestačilo jenom
svým slovem, svým příkladem, svou mod
Jitbou usilovati o zdárné vychování svých

dítek, nýbrž uložili tuto svou vychovatelskou
moudrost £ do listů, aby i po jejich smrti
mohly dítky slova jejich Čísti a jimi se
spravovati. Ale posloužili tím nejen svým
vlastním dítkám, ale i mnohým jiným synům
a dcerám, jimž se listy ony dostanou do
rukou; posloužili i druhým otcům, kteří
listy jejich budou čísti; posloužili i kaž
dému učiteli a vychovateli, kterýž ve svém
úřadě jest jenom náměstkem, zástupcem ot
covým. Všimněme si několika takovýchto
listů otcovských.

(Pokračování.)

*) Vesnička u jezera Laggo Maggiore, kdež
otec jeho byl koupil domek, aby jeho rodina měla
na prázdniny nějaké venkovské přebývání.

SMĚS.

Příklad »kierikálních stran«. »Věsí
ník ústředního spolku učitelských jednot«
ve svém čísle z 6. srpna dává všemu uči
telstvu za příklad chování klerikálů, kteří
rozděleni ve dva tábory, katolicko -národní
a křesťansko-sociální učinili v společné
schůzi na konci měsíce července konané

slibný krok k taktickému sjednocení. Pravíf

takto:

»Př.klad z klerikálního tábcora jest pro
nás ukázkou, jak tiše prauje se jinde.
Děje se tak nejen mezi klerikály, ale kdy
by tomu tak bylo, bylo by to příkladem,
že klerikálové jsou organisace opatrná, čilá,
na všecky možnosti pevně se připravující.

Zrůzných
společen
orga

skládá se národ. Nuže, jest jen tak bez šir
šího významu, když stav tak význačně pra
cující na Kulturním poli slučuje se v jedno
jediné těleso, když odmítá od sebe a pře
konává v plném vědomí vyšších cílů všecky
dosavadní diference, když povznáší se nad
vzájemné spory, když opouští půdu pou
hých negací a vyhledává naprosto positivní
práci? A když v lůně národa tvoří organi
saci, která už svým příkladem musí mluviti

onutnosti
jednoty
národní?
Dojis
naš

akce dojde pozornosti na všech stranách
jako dílo kladných úsilí a nebude přehlí=
žena ani teď v nuceném klidu, ani v pří
štích dnech, až zahájen bude ruch pravi
delného života.

V soukromých laických kruzích, kde
o podniku našem se již ví, doznává naše
myšlenka docenění snad většího, než dosud
mezi námi. Ale i tu jsme přesvědčeni, že
konec konců pronikne a stane se vůdčí
ideou pro nejbližší dobu.«
Pány z »Věstníku« musíme na to upo
zorniti, že v otázkách školských naše dvě

strany vždy měly zcela shodný program,
t. j. náboženskou výchovu mládeže na zá
kladě vyznání, jemuž dítky náležejí. Dva uči
telské »pokrokové tábory«, z nichž jeden
má za orgán >»Věstník«, druhý »Učitelské
noviny« mají rovněž v otázce školní vý
ctovy týž program: Školu beznáboženskou.
Pod tímto heslem jsou už dávno v jediném
táboře, a jenom osobní nevraživost je dělí.
Ovšem mezi učitelstvem křesťanským a ne
věřícím, protináboženským, sotva kdy jed
notu bude možno dociliti.
r.
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K úpravě ušitelských platů.

Širší tati vzdělanou ženu k politice, ale nejsme

společný permanentní výbor českých zem
ských organisací učitelských usnesl se 11.
července t. r., aby podána byla zemské
správní komisi žádost za aktivování před

lohy školské komise císařským nařízením
dle 5 14, když dnes na zavedení normál
ních ústavních poměrů v naší vlasti rení
pomyšlení, Referent dovozoval, že tento krok
musí býti schválen bezpodmíneč:č i těmi, kdo
jsou vysiovenými autonomisty, poněvadž
tím snažíme se o definitivní schválení toho,
co bylo schváleno autonomistickým sborem
par excelence |
Je viděti, že tento $ 14 říšského zákona
přece může býti někdy vítaným!
r.

Úkol malých národů v dějinách
lidstva. Profesor fysiologie na pražské uni
versitě dr. Frant. Mareš vydal v »Lido
vých rozpravách lékařských« knihu: »Vý
živa lidstva ve světle fysiologie«<. V zá

k tomu dosti zralí; jsme dosud v plenkách.
Naše královna Louisa prováděla také poli
tiku, ale politiku čistého srdce: svou vlast
chtěla učiniti velkou, bohatou a mocnou;
žádnou lidskou bytost jsem víc nectil. V je
jím saloně shromažďovali se moudří a
ušlechtilí duchové všech národů. Kéž by
naše vznešené a vzdělané dámy opět chtěly
pěstovati takovou politiku! Nemají se plésti
muži do řemesla, ale mají míti na něj vliv,
mírniti jej a vésti k dobru. Dříve bývala
dělána v salonech dam politika; ale byly

to většinou ženy, jež nebyly dobréa čisté, jež
také měly na zřeteli účely sobecké. Tako
vých žen nechci, nýbrž jen ženy s čistým
srdcem. Přijde však den, kdy ženy budou
vyzvány, aby spolupůsobily.
T.

© věrečné
stati
tohoto
spisu
praví:
»Malo
početný národ bývá prost hříchů proti ži
votu pýchy a panovačnosti, třebas ne z při
rozené ctnosti, nýbrž pro nedostatek hrubé
síly. A tak spíše dojde ku ctnosti, hledaje
svou oporu ve spravedlnosti. Nejvyšší kul

lurní ideály bývaly pěstovány právě
u malých národů.
Čímméně je četný
národ, tím vzdělanější mohou být jeho
nejširší vrstvy.

Taxový program vytkly

českému národu jeho buditelé a jemu zů
stane též věrný. Problém malého národa
jest problém kulturní, jehož rozřešení ne
stane se žádnou mocí, žádným. násilím.
Snaži-li se malý národ o vyšší kulturu lid
ství, o zlepšení života, o potlačení nenávisti
a nepřátelství, o spravedlnost a věrnost, nc=

má se čeho báti. Právě od malých ná

rodů může vyjíli usmíření, jako vychází
od dělí, alím dojde jejich život i před
lváří velkých svého posvěcení.

Starost

o naši národní kulturu, aby nevzala zkázu
z nenávisti a zlosti zuřící právě světem, jest
nyní vyšší než starost o výživu. Tato slova
v pojednání o výživě stůjte tu jako mod
litba ke stolu, které nikdy nepomíjeli naši
staří hospodaři.«
r.

Svědectví Bismarkovo o ženách.
Kterési dámě vyslovil se Bismark o úkolu
žen takto: »Čím jsem se stal, stal jsem se

zásluhou své ženy. Ctím každou ženu,
která nás muže vysoko povznáší, která nás
učí mravům a nábožensiví, nám zacho
vává naše ideály a vplítá nám nebeské růže
do pozemského života.

LITERATURA.

Kneippovy byliny léčivé s názvy
lidovými, s udáním, kde byliny ty ro
stou, kdy kvetou a proti kterým choro
bám jako thé, prášky nebo kapky atd.
se doporučují. jakož i jinde osvědčené
léky domácí.

Zajisté každý nám dá za pravdu, na
zýváme-li přírodu největší, nejúplnější a
nejlacinější lékárnou. Jde však jen o to, jak
z jejích nepřeberných pokladů těžiti a těchto
pak vhodně a správně použíti. A k tomuto
účelu nejlépe nám poslouží Cyrillo-Metho
dějským knihkup. Gustav Francl v Praze
právě vydaná knížka >»Kneippovy byliny
léčivé«, sestavená prof. Janem Ježkem, která
již po třetí, tentokráte v rozšířeném vydání,
koná pouf mezi náš lid, aby mu byla do
brým domácím přítelem ve všech potřebách.
Pouhým nahlédnutím do seznamu vidíme,
jak bohatým obsahem knížečka ta se ho
nosí. Nalézame v ni rady, kdy a jak máme
každou léčivou bylinu sbírati, sušiti neb
pěstovati, které části byliny můžeme vhodně
používati a zároveň připojen podrobný ná
vod o přípravě thé, prášků, kapek, mastí a
jich užití v případě té které nemoci, jakož
i jiné osvědčené léky domácí. Ke každé
bylince udány jsou též názvy lidové.
Nebude zajisté domácnosti, v níž by
tato populárně psaná a zajisté velice po
třebná knížečka chyběla, zejména při její
velice levné ceně 1 K 30 h, poštou 1 K40h.
Spisek vyzdoben roztomilou obálkou.

Chtěl jsem připou
Kajhtiskárna drožstva Vlast v Praze,

Jiří Skalecký.

ČÍSLO 17.

V PRAZE, dne 1. října 1915.

“
15. každého ěulce a
předplácí se v admini-
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Výchovné povinnosti přítomné doby. — Pius X. — příznivec katechetů. — (Co jest demokracie? —
Výchova mládeže. — Feuilleton. — Směs,

Výchovné povinnosti přítomné doby.
Nynější válka, jediná svojí rozlehlosti, prudkostí, svými technickými po
můckami, vrhá svůj reflex po celém světě. A nejsou to pouze velká města, centra
politických a hospodářských zájmů, ale i odlehlé dědiny, ba i osamělé chaloupky,
jež nesou na sobě šlepěje železného Marta, jenž rozletěl se světem.
Přirozeně, že i všudy ve škole vidíme zájem mládeže o události válečné;
že i v myslích a srdcích žactva obrážejí se veliké události doby. A opravdový
vychovatel věru by ani nebyl hoden svého úkolu, kdyby událostí těchto si
nevšímal a nesnažil se co nejvíce z nich vytěžiti pro vypěstění budoucího cha
rakteru mládeže. Je potřebí, aby mládež správně a jasně naučila se hleděti na
otřásající a dalekosáhlé jevy na poli válečném. Ale spolu též nutno, abychom
vážné a citlivé duševní nálady její, kterou kupící se události vyvolaly, dovedli
využíti pro utváření její povahy a jejího cítění.
V tom smylu má dnes školní výchova trojí úkol. Předně musí poukázati na
ethické, mravní hodnoty války; vytknouti, kteréctnosti v nitru řádného člověka válka
posiluje, spolu která nebezpečí jsou v ní skryta. Dále třeba je jasně vytknouti,
která úskalí tají se ve válečných úspěších pro budoucí rozvoj národů. A konečně
je upozorniti mládež, že jednou všechny příčiny,které působí nevraživost a roz
nítily válku tolika národů, bude třeba odstraňovati a že bude úlohou příštích
dob, hledati a znovu utkávati pásky sblížení a spojení znepřátelených národů,
aby lidstvo mohlo zase svoje kulturní a mravní poslání v plném a účinnějším
ještě dosahu plniti než dříve. —
Pokud první úlohy se týče, nejbližší a každému nejpatrnější mravní následek
války je ten, že jí podivuhodně se budí smysl pro celek a národní jednotu, jakož
i láska k vlasti. Pohled na výkony válečníků, na všechnu tu činnost, jež rozvíjí
se na frontě i za frontou, ukazuje, že každý musí a má pro celek národní při.
nášeti oběti. Heroická obětavost vojska, bojujícího nikoli za svůj zájem, ale za
prospěch celého národa a celé říše, pobádá nás, abychom se ze své isolace vy
bavovali, přemáhali sobectví a každou individuelní uzavřenost, a chápali, že jenom
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v celku a sloužením celku každý jednotlivec má svojí cenu, ba všechen svůj
životní zájem. Tento proti-egoistický účinek války jest, co nejsnáze každý pochopí
a má též jím se říditi.
Ovšem ti, kdo takřka na vlastním těle přímé následky válečné lítice zaku

sili, jichž majetek zkažen, příbytky pobořeny, úroda polní zničena, daleko lépe
cítí, že všechny pozemské statky maji relativní, pomíjející cenu. Bědou dojati
jejich přátelé tím ochotněji podávají jim svoji pomocnou ruku. Neštěstí sdružuje lid
a obměkčuje jich srdce. Čeho lidé za normálních poměrů nikdy by se nezřekli
ve prospěch druhého, o to rádi a obětavě se dělí v době války. To často sly
Ššímeo vojínech v poli, to platí i o sevojímech, jichž půda doma stala se polem
bitevním. — Opačný však účinek nejednou má válka na ty, kdo žijí daleko od
válečného jeviště. Přirozené stoupání cen plodin, surovin, různých tovarů a poží
vatin budí u nich nezřízenou spekulaci, lichvu, hrabivost a bezcitnost. Stát musí
se vkládati mezi producenta a konsumenta a dočasným zákonem, výstrahami
a krutými tresty regulovati ceny denní tržby. To je černý stín, jež válka vrhá
daleko za frontu.
Na tyto zjevy válečné doby na poli ethickém jistě je včasno ve škole upo“
zorniti. Válka je ordčěča rozsévač zároveň. Ničí mnohou špatnost, která jako rez
usadila se v duši člověka, a dává v ní vzklíčiti obětavosti a heroismu, c/nostem
altynistickým. Ale také působí opačně, podněcujíc u nesvědomitých lidí hrabivost,
sobeckost a nejhorší ziskuchtivost. —
Ještě účinněji lze v nynější době působiti na vytváření charakteru mládeže
tím, že občas poukážeme na významné episody, osvětlující odvahu, hrdimnost,
obětavost a trpělivost vojímů. | když musíme doznati, že ničící následky války
jsou daleko větší nežli její vlivy tvůrčí, přece zas nelze popříti, že doba válečná
je vysokou školou heroismu.. Ona budí vědomí naprosté povinnosti, ukázněnost
a vážnost, jež je v přímém kontrastu s ledabylostí, pohodlností a lehkomyslností,
jimž v době pokoje slabý člověk tak lehko podléhá. Jest velmi vděčno příklady
tohoto heroismu na poli válečném mládeži uváděti, aby byly jí vzorem a nanich
posilovala svoji vůli v pevnosti, v statečnosti a trpělivosti. Budiž uveden aspoň
jediný příklad.
List polní pošty oznamoval toto: Stalo se, že mezi operací, kterou konal lékař se
svým personálem v polském kostele, na ten Čas proměněném v lazaret, narazil granát na
chrámové okno a vybuchl. Malta, kamení, rozbité sklo hlučně padaly na podlahu. Ně
kteří z přítomných instinktivně se krčili k zemi, jiní zalézali pod operační stůl, jiní buď
v sakristii nebo za oltářem hledali útočiště. Jenom operaci provádějící lékař a jeho assi
stent zachovali obdivuhodný klid. »Zde se operuie,« poznamenal chladnokrevně vrchní
lékař a assistující lékař připojil: »Každý zůstaň na svém místě.« Tato slova měla netu
šený účinek. Uprchlý personál zpod stolu, ze sakristie a z úkrytu za oltářem vracel se
ke své povinnosti. Klidně, jakoby se nalézali v operačním sále nějaké kliniky, pokračo
vali nyní všichni ve své práci, zachycovaly cévy operovaného, stírali krev a sešívali
svalstvo na zbývajícím pahýlu jeho nohy.

Takový příklad má v sobě velký výchovný vliv. Tu se ukazuje onen ve
liký heroismus, který se nejeví rozdáváním ran, ale jich léčením. Zde je potřebí
ukázati, kterak ti lidé dospěli k takovému klidu a statečnosli, že ani nebezpečí
smrti nedovedlo jich odvrátiti od přesného konání povinností.
(Pokračování.)
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Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT, KOŠÁK.)

(Pokračování.)

Logickým důsledkem dekretu ze dne 20. prosince 1905. jest další dekret
svátostné kongregace ze dne 8. srpna 1910. »Ouam singulari Christus amore
vydaný z rozkazu Svatého Otce Pia X. o tom, v jakém věku mají dílky při
stoupiti k prvnímu sv. přijímání. (Text dekretu viz »Ordinariátní List arcidiecése
pražské« 1910. č. 9. str. 99 a násl.; český překlad 1911. str. 53 a násl.). Z dů
ležitého dekretu toho uvádíme jen několik míst, odkazujíce k úplnému textu jeho
v Ord. Listě.
>S jakou něžností Kristus Pán zde na zemi dítky miloval, zřetelně dokazují

četná místa sv. evangelia. S nimi pobývati, do náručí je bráti, jim žehnati, bylo
jeho rozkoší. Nemile nesl, když jich učedníci odmítali a káral je za to důtklivým
slovy: »Nechtež maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim, nebo takových jest
království nebeské.«

Majíc toto církev katolická na paměti, hned od počátku trvání svého snažila
se maličké s Kristem Pánem sblížiti svátostným přijímáním, kterým přisluhovala
jim již jako nemluvňatům.
Od tohoto zvyku bylo později v církví latinské upuštěno, a dítky přistupo
valy ke stolu Páně teprve pak, když poněkud k užívání rozumu přišly a jakousi
vědomost o nejsv. Svátosti si přivlastnily. "Tento nový řád, dříve již na několika
synodách místních přijatý, schválen byl slavně na všeobecném sněmu laterán
ském IV. r. 1215.
Sněm tridentský nezavrhuje starého zvyku přisluhovati sv. přijímáním
dítkám před užíváním rozumu, rozhodnutí lateránské potvrdil a klatbu vyřkl
nad těmi, kdož by jinak smýšleli.
Avšak časem vyskytlo se pak mnoho mylných náhledů a politování hodných
zlozvyků vzhledem k tomu, jak určítí onen věk, kdy dospívá kdo k rozumu
nebo nabývá schopnosti tozeznávací. Někteří soudili, že jiného věku třeba
k přijetí svátosti pokání, jiného ke sv. přijímání, Ke svátosti pokání domnívali se,
že dostačí věk, kdy člověk dobré od zlého rozeznáváti dovede, a tudíž hříchu

jest schopen; ke Svátosti oltářní však že vyžaduje se věk dospělejší, Ma
znalost víry a důkladnější příprava duševní. A tak dle různých místních zvyků
a lidských názorů se stalo, že ustanoven jest k prvnímu sv. přijímání věk tu
deseti neb dvanácti, tu čtrnácti neb ještě více let, kdežto chlapci a dívky mladší
ze sv. přijímání zůstali vyloučeni.
Takovýto zvyk, kterým věřící křesťané od stolu Páně pod záminkou, že se
takto brání zneuctění této vznešené Svátosti, zdržování byli, stal se příčinou
mnohého zla. Tak se stávalo totiž, že dětinná nevinnost od objetí Kristova od
dalována, nebyla sílena pokrmem života vniterného; a toho také ten následek.
byl, že mládež nemajíc ochrany a vystavena jsouc tolika úkladům, ztrácela svoji
čistotu a upadala ve hřích dříve, než poprvé svatého tajemství okusila.
Nejhorším však na té věci jest, že na některých místech dítkám, které ještě
nebyly u sv. přijímání, velebná Svátost ani na smrtelném lůžku způsobem po
krmu na cestu do věčnosti se nepodává, a dítky ty pak, když umřely, a jako
nemluvňata pochovány byly, oloupeny bývají o přímluvy a modlitby církevní
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Aby tedy dítky již od útlého věku k Ježíši Kristu přiluuly, jeho život žily
a ochranu mašly proli nebezpečemstvím zkázy, proto posvátná kongregace, jíž
svěřena jest péče o svaté svátosti, ve všeobecném shromáždění ze dne 15. čer
vence 1910 uznala za dobré následující pravidla o prvním přijímání dítek, jež
všude zachovávati dlužno, stanoviti:
1. Věk rozeznávací pro sv. zpověď i pro sv. přijímání jest ten, kdy dítě
rozumně uvažovati počíná, to jest kolem sedmého roku, třeba i o něco dříve nebo
později. Tou dobou počíná závazek plnili obojí přikázání o zpovědi i přijímání.
2. K první zpovědi a k prvnímu přijímání netřeba plné a důkladné znalosti
nauky křesťanské. Dítě však později jest povinno časem celému katechismu dle
svých schoprostí postupně se přiučiti.
3. Znalost náboženství, jaká se na dětech vyžaduje, aby se přiměřeně
k prvnímu přijímání připravily, pozůstává v tom, aby tajemství svaté víry,
každému ke spáse naprosto nutná, svým duševním schopnostem přiměřeně po
chopily, aby dále posvdíný chléb od obyčejného chleba, k pokrmu tělesnému
sloužícího, rozeznávaly a s lou nábožnoslí, jakou jejich věk s sebou přináší,
ke stotu Páně přistupovaly.
4. Povinnost plmiti příkaz sv. zpovědi a sv. přijímání, která dítě víže, spadá
zvláště na ty, kdož o ně péči míli mají, tedy na rodiče, zpovědníka, učitele
a faráře. Dle katechismu římského přísluší připustiti dítě k prvnímu přijímání
otci neb jeho zástupcům a zpovědníkovi.
5. Těm, kdož péči o dítky mají, fest dbáli, aby dítky po prvním přijímání
častěji, ano, možno-li i denně, jak si toho Kristus Pán i církev svatá přeje,
ke stolu Páně přistupovaly a aby to činily s takovou zbožnosti, jaké ve věku
svém jsou schopny.
6. Dítkám, majícím již rozum, v nemoci nechať se nejsvětější Svátost podává
na způsob pokrmu na cestu do věčnosti, nechať se jim poslouží posledním po
mazáním a zapovídá se pochovávati je obřadem, jakým se pohřbívají nemluvňata.
Všechno to, co kardinálové posvátné této kongregace ustanovili, sv. Otec
Pius X. ve slyšení dne 7. srpna 1910 schválil a dekret tento vydati a prohlásiti
přikázal. Jednotlivým pak biskupům nařídil, aby jmenovaný dekret nejen ducho
venstvu oznámili, nýbrž týž i lidu každoročně v době ohlašování velikonočního
přikázání v mateřském jazyku předčítati dali. Jakékoliv jiné nařízení, tomuto
odporující, pozbývá nadále platnosti.«
(Pokračování.)

Co jest demokracie ?
Podává prof. Dr. LUBOMÍR PETR.

Zneužití a přehmaty v demokratických republikách nedějí se však vinou
lidu. Lid choval se v nich dosud pokojněji než v jiných vládních útvarech. Po
skytnutí všeobecného práva hlasovacího, jež mu umožňuje časem politicky se
uplatniti a ozvati, politickými agitatory živená naděje ve zlepšení jeho situace,
státem a demokratickými institucemi udržované v něm sebevědomí potlačují, jak
se zdá, v demokratickych státech revoluční choutky lidu. Příčina častého zneuží.
vání a pokaženosti státních zřízení demokratických jest spíše slabost jich samých
a nesprávnost předpokladů, z nichž se při demokratisaci velikých států bylo vyšlo.
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Kultura a vzdělanost jednotlivých vrstev jest u velikých národů příliš různá, na
pětí mezi skutečnou sociální nerovností a theoretickou politickou rovnoprávností
příliš silné, aby demokratické smýšlení mohlo přes noc všechen lid prostoupiti a
drž:tele moci k tomu přiměti, by hospodářské své převahy ve veřejném životě
zištně nezneužívali. Slabost státních zřízení jeví se však především v tom, že
v demokraciích jednotlivá státní ústrojí, komora, panská sněmovna, říšská rada a
jak se všecka jmenují, směřují a z pravidla dospivají k tomu, že jiné státní
orgány vysilují nebo zůplna pohlcují. Pojem lidové svrchovanosti má za nutný
důsledek, že parlament, poněvadž se mu nerozumným způsobem přisuzuje vý
učné poslání zastupovati lid, nedá se prakticky na jednotlivá, určitá práva ome
zovati. Všude opakuje se zkušenost, že se parlament nezastavuje před žádnou
pravomocí jiného ústavního orgánu a že znenáhla všechnu státní moc strhuje na
sebe. Lze prohlásiti za zákon demokratického vývoje státního, že každá demo
kratická ústava ve velikém slátě přivozeně směřuje k tomu, aby se přelvořila
v demokracii parlameniní. Průběh tohoto vývoje jest nejpoučněji dokumentován
proměnami francouzského ústavního života v létech 1875—1882. Jednotlivosti
ještě určitěji vystupují v jiných zemích. Nesnášelivost, kterou lidová zastupitel
stva osvědčují svým »hořejším sněmovnám«, projevila se nejlépe ve vítězném
zápase anglické dolní sněmovny se sněmovnou horní.

Parlamentní demokracie jest ze všech vládních forem nejhorší. »Le culte de
I incompétence« nazval Francouz Fagwef knihu, již o ní napsal. Pocit odpověd
nosti, jehož síla jest pro zdraví a výkonnost státu rozhodující, mizí v něm v témž
poměru, v jakém demokratisace velikého státu postupuje.
Nejen monarcha se svými rádci jest demokracií pomíjen nebo docela od
straňován, ale i úřednictvo jest jí ve své činnosti ochromováno. Parlament mluví
sice do všeho, tlačí se při řešení všech otázek do popředí a neustává ujišťovati,
že přejímá zodpovědnost za všechna usnesení, Ale jeho početnost, nedostatek zku
šenosti, a zvláště jeho původ z voleb nedopouští nikdy, aby se v něm vědomí
zodpovědnosti náležitě vyvinulo. Většině jeho údů bude se vždy nedostávati do
statečného vzdělání průpravného i vnitřního zájmu i citu povinnosti pro záko
nodárnou a dozorčí činnost, na niž si nárok činiti smí, protože rozmar lidu
nebo politická strana jim k vítězství ve volbách byly pomohly.
Hned v první parlamentní demokracii, jíž se nynější kulturní svět dožil,
převzal za ni parlamentní výbor, konvent, otěže do rukou. V základě vzato, má
každý parlament svůj výbor pro obecné blaho. Vždycky jest to malý kroužek
vůdců stran a čilejších poslanců, jenž ostatním delegátům technickou převahou
v užívání parlamentních zvyků a triků ruce spoutává a jenž tím nerušeněji za
celý parlament jedná, čím početnějšími frakcemi jest parlament rozdroben. Ale
takové odstavení poslanců k pouhému hlasování dobrých, několika vůdčími
kollegy způsobené, nemění tvářnost parlamentní vlády v jejím rozdílu s vládou
iných státních forem. Dynastie, nepodléhající ovzduší a nízkým vášním všech
volebních příprav, udržuje se v čele svého národu, jestliže mu dobře a sprá
vedlivě vládne.
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Poslanec, jenž v krátkých lhůtách musí se stavěti před novou volbu svých
voličů, vychází tím jistěji z volební urny jako vítěz, čím více rozvíjí agitace
a čím lépe rozumí umění demagoga; neboť lid lze snadněji rozohnili než vésti.
Uznaným vůdcům stran zaručuje arci jich jméno opětnou volbu do parlamentu.
Ale co je jim to platno, nevrátí-li se do sněmovny v téže síle a v témž počtu jejich
strana? A právě toto věčné respektování volebně taktických hledisek na úkor hle
disek politických podvazuje vědomí odpovědnosti poslanců, neničí-li ho docela.
I v tom případě tudíž, kdy poctiví a politicky myslící muži své strany vedou,
nejsou tito vůdcové zbaveni nutnosti, stále dbáti toho, aby si svou stranu za
chovali a udrželi.
Ale nebudiž zapomínáno, že téměř ve všech zemích dostávají se v popředí
stran politikové z povolání, kteří v parlamentě bezohledně jen obstarávají zájem
své strany. A tomuto utváření věcí lze tím méně postaviti hráz, že členové
parlamentu nesmí býti poháněníi k zodpovědnosti, ač jim přísluší právo dáti do
obžaloby každý jiný orgán státní.
Za takových okolností státní život nejen doznává újmy na své jednotě
a výkonnosti, ale pozbývá i svého účelu. Cizorodé, nepolitické zájmy zmocňují

se ho. Parlament přestal býti ovgdnem státním jako přestal býti zástupcem ná
roda. Stal se prostě nástrojem stran. Dříve vzdělání politických stran prospívalo
parlamentům, ulehčujíc jejich složení i jejich práci. Dnes strany pohlcují parlament
jako byly pohltily ostatní státní orgány. Uplatnění stran ve věčném jejich zápase
vzájemném a docílení pokud možno největší kořisti pro příslušníky strany, stává
se podstatným cílem politické činnosti.
Hasbach v knize »Die moderne Demokratie« ukázal velmi případně na tyto
známky parlamentního vývoje. Nejbezpečnějším a nejpatrnějším účinkem po
kroků strany v její organisaci jest vydání voličů, národa, na pospas tyranii kliky
politiků z povolání. Jejich mzda záleží v úřadech a jiných výhodách, jež od své
strany dostávají. Politika těmito organisacemi stává se živností a obchodem se
vším jejich příslušenstvím.
Ztrátou mandátu pozbývá celá
strana spousty výhod.
Na živnosti se žádá, aby svého příslušníka, když ne poctivě, aspoň slušně
živila. V našem případě daří se živnosti nejlépe, jestliže strany parlamentem nejen
zákonodárství ovládají, ale i vliv vykonávají na složení vlády. Následkem toho
ve Francii a ve Spojených Státech přetvořila se vláda se vším svým správním
aparátem ve volební těleso, jež většině, v té době u vesla jsoucí, neocenitelné
služby prokazuje a jen velmi zřídka selhává.
Leží však v povaze moderního hospodářského života, že žádné živnostenské
odvětví nemůže býti pěstováno isolovaně.
Bezprostředním sousedem v živnosti politika z povolání jest fisk. S ním
o závod řídí tisk veřejné mínění a Žije z něho stejně jako politický,
živnostník. Co sněmovna mluví, proniká jen skrze tisk ke sluchu. voličů,
a nikdy neukazuje se strana svým voličům jen v tom světle, ve kterém by před
ně přejdstoupiti chtěla, nýbrž i v tom, do kterého ji staví tisk. Oposiční list je
tíž odstraniti než poslance, vývoji strany se vzpírajícího. Redaktor velikého listu
udává ve všech demokratických státech politickému vývoji mnohem účinněji směr
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než vůdce strany. Tisk, nikoli politikové, zasadil v posledních letech minulého
století ve Francii stranám pravice tak hrozné rány, jimiž je zatlačil do menšiny.
Záhy se proto mezi stranami a tiskem vyvinulo zájmové společenství. Tisk vy
žaduje šetrného zacházení. Inseráty a tiskové objednávky hojně ho docházejí
Pečuje se o jeho rozšíření. Doručují se mu zprávy sensační ceny, vyhražují se
mu ochotně mandáty a výnosné úřady; v Severní Americe místa vyslanecká.
Služby, jež si prokazuje tisk a strana, jsou průhlednější než vzájemné
služby politiků z povolání a velkokapitálů. V Severní Americe někdy provádějí
své obchody společně, někdy se vzájemně vykořisťují. Pozemky jsou společně
za laciný peníz získávány a za drahý státu a obci postupovány. Rovněž dělí se
oba kontrahenti o výdělek ze státních a obecních dodávek. Často bývá velko
kapitál tím odškodňován, že se potlačí nebo aspoň neprovádějí zákony, velko
kapitálu břemena ukládající. Zadarmo se to arcit neděje. Někdy zase dochází
k výnosům a nařízením jen proto, aby mohlo býti trpěno jejich přestupování
a aby za to k účelům strany mohly býti peníze sháněny.
V upravenějších, evropských poměrech Francie, vztahy velkokapitálu a po
litiků z povolání se poněkud zjemnily, v podstatě však jdou za týmž cílem jako
ve Spojených Státech. Socialista Delaisí dokazoval ve své knížce »La démocratie
et Jes financiers«, že francouzští politikové z povolání dali se úplně do služeb
velkokapitálu, arci za odměnu vydatného účastenství v jeho finančních obchodech,
Podle Delaisiho dnešní francouzský parlamentarismus není již než španělskou
stěnou, již velkokapitál staví mezi sebe a národ, aby ze státu mohl neslýchaným
způsobem kořistiti. V parlamentě a senátu, ač hlasovací právo jest všeobecné,
tvoří velkokapitalisté nebo jich příbuzní desetinu všech poslanců. Nemalý vliv
na sněmovnu vykonává velkokapitál tím, že nejobratnější poslance-právníky všech
stran pověřuje velmi výnosným zastupováním svých velikých podniků. Prvním
významným typem takových Députés avocats-conscils byl Waldeck-Rousseau.
Jeho dědicem byl socialista Millerand. Hledaným jeho Konkurentem byl do své
volby za presidenta republiky — Raymond Poincaré.
(Pokračování.)

Výchova mládeže.
(Několik volných kapitol. Podává EM. ŽÁK.)

(Pokračování.)

V.

Pučící vášně! Slovo hrozné, máme-li na zřeteli ony neocvládané touhy, které
strhují člověka v mravní záhubu a činí jej otrokem vlastních žádostí. Je to jako
prvý rez na květu, záhubná mšice na štěpu, který sliboval bohatou žeň. Bylo
by ovšem trudno, kdyby nebylo možno ony prudké touhy svésti tak, aby člověku
nebyly závadou v jeho mravním zdokonalování, ale jeho individuelní vývoj spiše
podporovaly. Ale jsou-li již dány takřka do vínku každému člověku, jistě že
Tvůrce dal mu je dědictvím proto, aby pravým směrem vypěstěny, mohly u něho
býti nejmocnějším zdrojem činů rázných a dobrých. —
Stává se nejednou, že dospívající hoch svoji fysickou sílu jeví hřmotivou
chůzí, pod níž vše se otřásá, drsnou řečí, hlučným zavíráním dveří a podob.
I škádlení a trápení zvířat — na prvý pohled kruté a surové — nejednou má
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původ v tom, že hoch vlastně okazuje svoji nadvládu a přesilu nad okolím. —
Je potřebí mu okázati, jak těchto svých sil v domácích službách může uplatniti.
Vysvětlete mu, že v ovládání fysických sil projevuje se vzdělání člověka daleko
lépe, nežli v modním šatě, klobouku, hůlce a podob. Naučte jej, že sluší dvéře
přidržeti a nikoli lomozně je přiraziti, když je zavírá, a že i dle této nepatrnosti
lze vždy poznati slušného a jemného člověka. Vysvětlete mu, kterak v hotelích,
kde cizinci různých stavů a vzdělání se scházejí, ihned lze poznati nevzdělaného
a hrubého člověka. Dle lomozu a hluku, který působí, když jde chodbou, když
se myje, svléká, dvéře otvírá a zavírá a podob. Je to hrubé, poněvadž tím ruší
ony, kteří snad více ještě po klidu touží nežli on. A je to vůbec osvědčeným
paedagogickým prostředkem, když dítě povzbuzujeme a snažíme se v něm vy
volati zalíbení v tom, co je ušlechtilé, nežli abychom je stále kárali a haněli.
I vlastní chyby, když na jiných mu na ně ukážeme, daleko lépe vidí a špatnými
shledává, než když mu stále zrcadlo stavíme před oči. — —
Stále se mluví o výchovné síle příkladů. Verba movent, exempla trahunt.
Slovo nahne, příklad stáhne. Nuž třeba i v těchto drobných projevech vzdělání
a duševní ušlechtilosti býti mu povzbuzujícím vzorem.
Nestačí, aby otec a matka byli jemnými a pozornými pouze ve styku
s lidmi cizími, kteří snad na návštěvu zavítali v jich dům; ie potřebí aby i vůči
svým vlastním dětem rovněž takými se jevili. Býti drsným k vlastním a hned
rázem obrátiti když někdo cizí dvéře otevřel, je osudná dvojakost, nebezpečná
přetvářka. Proč by otec či matka, žádajíce nějaké služby, i k vlastnímu dítěti
neměli se obrátiti se slovem: Prosím? Proč nežádati za prominutí i vlastního
syna tam, kde jiného za ně žádati velí pouhá spravedlnost? Či domníváte se, že by
to bylo na úkor otcově autoritě? Právě k oné mravní sankci řádného a správného
jednání nejvíce přispěje, když i otec a matka tolik se jí podrobuje, že i vlastní
dítě dovede žádati za prominutí. To jest ona veliká vychovatelská zásada:
»Mravní řád je něčím svatým, vznešeným.« Všichni stejně mu podleháme.
A rodiče mají se nejprve před ním skláněti, chtí-li, aby byl vždy posvátným
1 dítkám. — —

Pro výchovu jinocha učinili jsme mnoho, když naučili jsme jej sebeovládání
Je to ona vzácná síla ducha, jež jej zdrží, že nereaguje ni na silné popudy, jež
dráždí ať jeho sílu fysickou či hněv a podob., a spolu že duch jeho pevnými
otěžemi tlumí každou žádostivost těla. — J. Foerster ve své výborné paedagogice
ukazuje na příkladech ze všedního Života, kterak jinocha lze k sebeovládání
naváděti. »Při vyučování upozornil jsem hochy na to, že hned ráno, kdy
s chvatem svoji obuv chtí zašněrovati a při tom uzlíky se jim tvoří, mají nei
lepší příležitost ukázati svoji trpělivost a vládu nad svými nervy. V dnešních
dobách není pravým hrdinou ten, kdo uzel po příkladě krále Alexandra pře
řízne, ale který ve svém důmyslu a trpělivosti dovede jej rozvázati.« —
Jako vzácný vzor hrdinného sebeovládání v nejedné čítance paraduje
Mucins Scaevola, který na znamení, že muk se neleká, klidně vztahuje ruku
nad plameny ohně a při tom ni rysem ve tváři neprozrazuje bolest, která jej
svírá. Nelze z tohoto příkladu, pro jinocha dosti dalekého, čerpati poučení pro
všední život a každodenní příhody? Náš jinoch není přec starý Říman a bylo
by též snad zbytečno, aby na znamení neohroženosti ruku nad ohněm si pálil.
Ale možno mu při této příležitosti ukázati, že nemá se podávati každé, často
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i nepatrné bolesti a hned ztráceti všechnu duševní sílu a čilost. Bolení hlavy,
zubu, nepatrná nevolnost zdá se mu často dostatečnou příčinou, aby povinností
svých zanedbal a nešel za svojí prací. Je to bázeň před každou bolestí, že
dnešní jinoch zbaběle dává se na útěk. Ó, starý Římane, jak příklad tvojí ne
obyčejné síly vůle vybledl! —
Týž bystrý paedagog při té příležitosti ukazuje, jak velký paedagogický
význam mají nařízené církevní posty. Jsou pravidelným Cvičením se v sebe
ovládání. A byla to právě askese, pravidelné a vytrvalé odepírání žádostem
těla, — jméno hrozné jediné tomu, kdo účel askese nechápal, — jež vytvořila
nejsilnější a nejnepoddajnější povahy. Americký psycholog a paedagog James
radí, aby jinoch dobrovolně si uložil, že každý den něco vykoná, co je mu
hodně proti mysli, aby tak sílu vůle své cvičil. A John Stuart Mill praví: »Kdo
si nikdy nedovedl odepříti, co je mu dovoleno, do toho nelze bezpečně se naditi,
že vše si odepře, co dovoleno není. A nepochybuji, že opět jednou budou dítky
a mladí lidé přidržováni k takému otužování, jako v starém věku se dálo, aby
dovedli své choutky přemáhati, nebezpečím vzdorovati a dobrovolně bolesti
snášeti; a to vše jen jako prostředek výchovy.« —
(Pokračování.)

FEUILLETON.

Z listů otcovských.
(Podává FR. JANOVSKÝ.)

(Pokračování.)

Tobiáš (kolem r. 700 př Kr.) byl po
ctivcem doma, ve své vlasti Palestině, a zů
stal poctivcem i v cizině, Assyrii v městě
Ninive, kamž za dnů krále Salmanassara
s manželkou svou i se synem as druhými
nešťastnými krajany byl zaveden do zajetí.
Ač v zajetí žil, neopustil cesty pravdy
Boží, sloužil věrně Bohu pravému, ujímal
se chuďasů, veleochotně konal skutky mi
losrdenství. Nemalomyslněl v neštěstí, když
pozbyl všeho majetku; ba když i o život
mu ukládáno, když i oslepl. Zkoušel ho
Bůh, jako se zkoušívá zlato v ohni. Zna
menitě v té zkoušce obstál. Z té doby po
chází naučení, jež dal svému milému synu,
mladému Tobiáši, a jež jako vzácný otcov
ský list jest čestně zapsáno v Písmě svatém
na věčnou památku:
»Slyš, synu můj, slova úst mých a je
v srdci svém jako základ založ. Když vezme
Bůh duši mou, — pochovej tělo mé, a
v poctivosti míti budeš matku svou po
všecky dny života jejího; nebo pomněti
máš, jaká ajak veliká nebezpečenství trpěla
pro tebe v životě svém. A když i ona do
plní čas Života svého, pochovej ji podle
mne. Po všecky pak dny života svého

v paměti měj Boha a varuj se, abys nikdy
nesvolil k hříchu, a abys neopouštěl přiká
zání Pána Boha našeho. Ze statku svého
dávej almužnu a neodvracuj tváři své od
žádn.ho chudého; nebo tak bude, že ani
od tebe nebude odvrácena tvář Páně. Kte
rak budeš moci, tak buď milosrdrý. Bu
deš-li míti mnoho, dávej mnoho; jestliže
málo míti budeš, také i z mála rád udělo
vati hleď. Odplatu zajisté dobrou skládáš
sobě ke dni potřeby. Nebo almužna od vše
likého hříchu i od smrti vysvobozuje ane
dopouští duši jíti do temnosti. Doufání ve
liké bude almužna před nejvyšším Bohem
všechněm, kteří ji dávají. Vystříhej se pilně,
synu můj, všelikého smilstva. Pýše nikdy
nedopouštěj, aby panovala v tvé mysli,
aneb v tvém slovu; neboť v ní počátek
vzalo všeliké zahynutí.*)
Kdožbykoli tobě něco dělal. hned za
plať mzdu jemu, a mzda dělníka tvého af
nikoli nezůstává u tebe. Čeho nechceš, aby
od jiného dálo se tobě, hleď, abys ty nikdy
jinému nečinil. Chléb svůj s lačnými achu
dými jez a z oděvu svého nahé přikrývej.
Chléb svůj i víno své nad pohřbem spra
vedlivého ustanov “") a nejez ho, ani nepij
s hříšníky. Rady vždycky u moudrét o hle
dej. Všelikého času dobrořeč Bohu a pros
+) Andělé totiž i první lidé hříchem
milost Boží ztratili a padli.

pýchy

**) Staří strojili při pohřbu hody a krmili při

tom zvláště chudé, a to za duši zemřelého.
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od něho, aby cesty tvé spravoval, a všecky
rady tvé ať v rěm zůstávají .
Neboj se, synu můj; chudý sice život
vedeme, ale mnoho dobrého míti budeme,
jestliže se báti budeme Boha a jestliže od
stoupíme od všelikého hříchu a budeme-li
dobře činiti.« (Tob. 4.)
»Tedy odpověděl Tobiaš otci svému a
řekl: »Všecko, co jsi mi přikázal, učiním
otče.« (Tob. 5, 1.)
A věru tak učinil; byl hodným synem
hodného otce. Otec zemřel maje 102 léta
„ a syn jeho, když vyplnil devadesát a
devět v bázni Boží, s radosti pochovali ho.“)
Všecko pak příbuzenství jeho a veškeren
rod jeho v dobrém životě a svatém obco
vání trval, takže příjemní byli tak Bohu,
jako lidem, i všechněm bydlícím na zemi.«
(Tob. 14, 16. 17.) *

©

Anglický král Jindřich VIII.

(1509

až 1547) byl původně horlivým zastáncem
pravé víry katolické proti bludům Luthero
vým. Napsalť proti němu apologii sedmera
svátostí, začež od papeže Klimenta VII.
vyznamenán čestným titulem »dejensor fi
dei« (obhájce víry), kterýž titul králové
angičtí podnes mají na svých zlatých a
střňbrných mincích.
Než pojednou, po 17letém pravém man
želství, žádal v Římě, aby jeho dosavadní
manželský sňatek s Kateřinou Aragonskou
byl zrušen a nové manželství s dvorní dá
mou Annou Boleynovou mu bylo dovoleno.
Papež Kliment VII., jáko věrný strážce ne
rozlučitelnosti stavu manželského, rozhodně
odmítl hříšnou žádost královu. Jindřich se
pomstil. Anglii od Říma odtrhl,sebe prohlásil
za hlavu církveanglické, rozvod s Kateřinou
provedl a Boleynovou za manželku pojal
(r. 1533). Jemu jako duchovní hlavě An

glicka musila se skládati supremátní

pří

saha. Kdo mu nepřísahal, anebo oprávně
nosti druhého jeho sňatku neuznával, byl
popraven. Měl po sobě Šest manželek: dvě
zapudil, dvě popravil, dvě umřely smrtí
přirozenou. Dal usmrtiti 12 vévodů a hrabat,
184 šlcchticů, 2 kardinály, 2 arcibiskupy,
18 biskupů, 500 kněží a mnichů a asi

70.000 poddaných.
Nejpamátnějším z těchto mučedníků byl

Tomáš

Mórus,

kanciéř králův, slavný

právník a učenec, pro své výtečné spisy
zvaný »ozdobou Anglie«,
+) Těšíce se ze šťastné a dobré smrti jeho.
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Když se Jindřich VIII. prohlásil hlavou
církve arglické a s Anncu Boleynovou se
oženil, poděkoval se Mórus z úřadu kan
cléřského, nejpřednějšího to úřadu v celé
říši, a odebral

se do Svého zátiší v Chel

seji poblž Londýna; nikoli aby si odpočal,
nýbrž aby se připravil na hořký. kalich
utrpéění a smrti mučednické, kterou mu

chystal král odpadlík. Když na něm zarě
jaký čas žádáno přísahy, nepřísahal. Od
veden do žaláře, do Toweru. Tam se mo
dlil, četl, psal.

aby
otce
vžaláři
navštěvo
Mod

Myslili, že se dá obměkčiti prosbami
své nejmilejší dcery Markéty ; dovoleno jí,

se spolu — jako andělé, rozmlouvali vážně.
Řekl jí otec: »Moje svědomí jest pevré a
pokojné. Jsem si jist svého spasení, jako
že jest Bůh nad námi. Af si mne potká
jakékoliv utrpe i, budu se těšiti, že nebudu
musit později v očistci dlouho strádati
Modlím se za vás za všecky, drahé dítě,
abyste Pánu Bohu horlivě sloužili, abyste
ve službě té, jako já, radost a pravé Štěstí
spatřovali. Modlete se však i vy za mne,
abychom se jednou shledali v nebesich.«

O čem nebylo možno ústně pojednati,
bylo napsáno. Marně přicházely za Moorem
do žaláře komise královské, aby ho přiměly

k povolnosti ak souhlasu s počínáním krá
lovým. Nepovolil. Proto odsouzen.
Tento byl rozsudek: »Pan Tomáš
Mórus buď z Toweru na provaze vlečen
do Tyburna, tam oběšen, zpola živ sňat,
rozčtvrcen, hlava pak na londýnském mostě
budiž vystavena.« Rozčtvrcení pak změněno
ve stětí. Poprava vykonána 86. července
1535. Císař Karel V. zvěděv, že Mórus
popraven, zvolal: »Nejlepší město své říše
byl bych obětoval, abych byl získal tohoto
muže svým službám!l« Církev svatá uctila
ho slávou blahoslave ců. Přečtěme si ně
kolik listů Moorových.
+

Gonellovi, učiteli svých ditek, napsal:
»Ochraň jich od propasti marnivosti a pý
chy. Ať se béřou cestou pokory a skrom
nosti. Kéž jich nezaslepí lesk zlata. Siič=
nosti tělesné af nezohavují nečistotou, ale
též ať jí klamně nezvětšují ničemnými pro
středky. Crnosti přísluší první místo, druhé
vědě, a tož především té, z níž se naučí
bázní Boží, lásce k bližnímu, skromnosti a
pokoře.«
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Vědecké vzdělání dítek Mórových bylo

v pravdě klassické. Erasmus Rotterdam
ský, důvěrný přítel rodiny Mórovy, napsal
Fabrovi: >V Chelseji poblíž Londýna zbu
doval si Moorus venkovské sídlo; než řekl

redukce periodických publikací, nejen od
borné literatury, ale i denního tisku vše
obecně se uznává, a jistě stane se skutkem.
My, seč naše síly stačí, budeme k tomu
pracovati, aby náš časopis při nezvýšené
ceně předplatní vycházel jako dosavad. —

© bys
spíše:
Tof
Platonova
akademie!
Já
však dokládám: Toť praktická škola kře
sfanského náboženství !«
*

Seč byl, vyučoval otec dítky též sám.
Nemohl-li pro práce úřední, byl-li vzdálen,
povzbuzoval je písemně, aby si svědomitě
hleděly ctnosti a vědy; psával všem ve
spolek, zahrnoval je všecky titulem »Má
škola«. Tak čteme v jednom takovém

listě:

|

|

>Tomáš Mórus posílá své celé škole
srdečný pozdrav! Vidíte, jak jsem si po
mohl, abych co nejkratčeji všecky vás po
zdravi). Bylo by zbytečno, Vás jednotlivě
jmény jmenovati, ježto Vás všecky tak mi
luji, že nikdo nezůstane nepozdraven. Láska
moje nemá jiné pohnutky, než abyste si
pilně zjednávaly vědomosti; neboť věda a
vzdělanost pojí mne k Vám pevněji nežli
pokrevní příbuzenství, Jsem velice potěšen,
že jste přičiněním pana Nikolasa zdárně
pokročily u vědě hvězdářské. Jen pokra
čujte jestě dále v této tak podivuhodné
vědě. Když pak denně zíráte na hvězdy
nebeské, kéž i Vaše duše v nebi přebývají,
zvláště v tuto svatou postní dobu.«
*

|

V některých listech napomíná svých dí
tek, jako by prorockým duchem již napřed
viděl strasti a pohromy, jež přikvačí na
drahou jeho vlast. Píšef: »Usouzeno-li vám,
drahé dítky, dožíti se dní, kdy nespatříte
vůkol sebe dobrého příkladu, kdy ctnost
bude trestána, nepravost odměňována, vězte,
že věrnost k Bohu a k cirkvi svaté ve
smutných těch dnech bude vám dvojnásob
záslužnou «

(Pokračování.)

SMĚS.

Našim odběratelům.

Pro technické

překážky nynějších poměrů, nedostatek per
sonálu sazečského, obtíže s opatřením po
třebného papíru z továren, jakož i nepo
slední příčinu: zdražení materiálu i práce,
nebylo nám možno číslo z 15. září vydati.
Doufáme pevně, že naši věrní abonenti ne
snáze tyto blahovolně uznají, a zůstanou
di ále našimi upřímnými přáteli. Nutnost

Y.

Časopis čítankou.

»Věstník« učitel

ských jednot ve svém čísle z 3. září při
náší kuriosní návrh, aby školní čítanka byla

nahražena časopisem. Čítanka je prý velikým
kamenem úrazu pro svrchovanou zásadu
paedagogickou: »Vyučuj zajímavě,<«— »Čí
tanka je pro žáky nejen nezajímavou, ale
i nezřídka příliš konservativní, ba i z8
ostalou, a to z několika příčin. A přece
pro školu a všechno, co Ssní souvisí, má
na prvním místě platiti také svrchovaná
zásada, aby se řídila duchem a pokrokem
času.«

K tomu jenom podotýkáme, že dovedný
učitel umí každému článku dáti život, i když

se mu jeví Čítanka zaostalou«. Lenošivému

»novinářskou
vzdělanost
nesouc
Čast

učiteli ani »školní časopise píle a živosti,
nepřidá. Vážní lidé přímo perhoreskují onu

znamení povrchnosti, mělkosti a měnlivosti
v názorech, která na úkol odborných knih
a vědeckých revuí se Šíří. Svět se topí
v novinách, a přece jeho pravé vzdělanosti

vpoměru
ktéto
četbě
nepřib
Maškola býti obrazem protichůdných názorů,
theorií a hesel, jež ve světě na sebe nará
žejí, o tom snad není již potřeba debatto
vati. »Dílna pravé lidskosti« nemá s tímto
vírem pranic společného.
r.

politických
avojenskýc
převra
měl
Válka a stoupání cen životních po

třeb., Mimořádné doby velikých socialních

vždy vliv na zdražování životních potřeb.
A tak je i letos. Déle než rok zdražují se
enormně všechny existenční prostředky, a
bylo-li dříve uměním při skrovném platu
vyjíti, nyní stává se to skoro nemožností.
Bylo by proto nejvýš na čase, aby povo
lané úřady a sbory všimly si těch, jim
přiměřeně k požadavkům doby mzdu reguž
lují, a hleděly jim jich existenci tím či oním
způsobem usnadniti. Korporace jednotlivé
valně by si získaly vděku, kdyžby usnad

nily učitelstvu koupi viktualií kromadnou
objednávkou a jich prodejem za režijní
cenu.

System

>»přidavku«<není dnes časo

vým. Stav učitelský sotva je tak materiellně
opatřen, aby si mohl k domácím pracím
opatřiti služku a poslati ji k některému ob
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chodu, aby tam několik hodin na zakou
pení mouky, chleba a j. čekala, a pak třeba
s prázdnýma rukama vracela se domů. Tu
funkci má nyní manželka učitelova, matka
či sestra katechetova, anebo učitel sám. A
k tomu nemá času a také s jeho povola
ním se +o nesrovnává. Dnes nejtěžší (xi
stenční boj nevede dělník, hlavně ne tovarní
dělník, nebo řemeslník, živnostník, průíny
slník, ale »střední stav«, úřednictvo a uči

plných občanských práv a služného dle
hodnostních třid státního úřednictva. Vybo
joval sankci těchto požadavků celou uči
telskou organisací. Přesvědčivým slovem,
živou agilností v okresních jednotách, novi
nařským svým působením. rozproudil ne
obyčejný ruch stavovský pro uvedená de
sideria.«
»Na poli osvětové práce vykonal Beneš
vice, než celé odbory osvětového Svazu.«
(Poněvadž tyto nyní musí zaháleti, a kde
pracovaly, nebylo ještě vždy jasno, zda to
byla práce opravdu osvětová.) Beneš je
mezi učitelslvem tím, kým orel mezi ptáky.
Proto mu »Učit. noviny« přejí »volný čistý
vzduch k dalšímu dlouhémulétání. «
r.

©telstvo.
Spravedlnost
žádá,
aby
mu
bylo
nějak pomoženo a ulehčeno. Vlastenecké
sbírky, humanitní potřeby, vyvolané váleč
nou dobou, naň doléhají a appellují nej
více, a ono obětavě je podporuje. Je žá
doucno, aby povolané kruhy toho si všimly
a k polehčení nynější jeho existence učinily
žádoucí kroky.
r.

Učitelské jubileum.

Duševní vůdce

»Učitelských novin«, p. Václav Beneš,
«naplnil 26. září půl století svého života«,
K oslavě tohoto památného dne v dějinách
českého školství uveřejnily »Učitelské no
viny« úvodní článek, který celé české ve
řejnosti otevírá teprve oči o zásluhách to
hoto vychovatele, o němž mimo jeho nej
bližší okolí a stoupence strany socialně
demokratické sotva kdo v národě věděl.
Z úvodníku vyjímáme toto:
»Varhanictví bylo nerozlučnou součástkou
učitelství a to součástkou namnoze rozho
dující při postupu na čelná místa škol ven
kovských. Učitelské porady okresní počínaly
ještě namnoze vzýváním Ducha svatého,
učitelský život otáčel se kolem kostela, cír
kevní hudby, farských hoslin. Učitelstvo
bylo ve svých požadavcích co nejskrov
nější, tichoučké, skromňoučké. Přidaná pa
desátka ke služnému byla jeho ideálem.
Vyburcovati učitelstvo z tohoto stavu
poniženosti, vytknouti mu důstojné poža
davky, vzpřímiti jeho šíje, zvednouti jeho
sebevědomí, bylo naléhavým požadavkem.
Založený ústřední spolek učitelský sledoval
od začátku tento program, ale nesoustavně,
ojediněle a nahodile na parádních sjezdech
a tu i tam v učitelském časopisectvu. Te
orisovalo se správně o organisaci, jejím cili
a prostředc.ch. Převésti však šedou teorii
v zelený strom životní prakse, učiniti slova
teoretických programů a článků živým Sy
tícím chlebem — tento úkol čekal Beneše,
který s Frumarem se dostal v čelo obro
zující se organisace.
Beneš formuloval první určitě a jasně
stěžejní požadavky akademického vzdělání,

Přátelům missií| Družina sv. Petra
Klavera

pro podporování všech katolických

missií černošských v Africe přeložila svou
filiálku a administraci
»Echa z Afriky<«
(posud na Hradčanech 33) na Zbořenec

Praha

II, 281. Zde se s dikem přijímají

dary peněžní pro africké missie, předplatné
na časopisy vEÉcho z Afriky« (ročně 1:30 K.)
a »Malý
Černoch« (ročně 1 K). přihlášky

za podporovatele Družiny (roční příspěvek
2 K), a za účastníky mešního svazu
(jednou pro vždy 1 K). Tamtéž možno ode
vzdati darované předměty, jako: paramenty,
kostelní prádlo, šatečky pro děti černošské,
staniol, upotřebené známky a t. d.

LITERATURA.
Bojem k vítězství.

Duchovní knížka

pro vojíny. Napsal P. Fr. Žák, T. J. Cena
brož. 24 h, polotuhá 32 h, v plátně 40 h.
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakla
datelství V. Kotrba v Praze.
Vkusně vypravená knížečka tato (128
str.) obsahuje mimo obyčejné modlitby též
úvahy pro vojíny velice případně volené,
jako: »Duchovní zbroj«, »Přísaha«, »Bra
trství«,

>V. poli«,

>»Ženy«,

>Alkohol«,

>V boji«, »Raněný«, »Odevzdanost«, »Po
vzdechy k Pánu Ježí“ie, »Poslední boj«,
»Odevzdání se do vůle Boži«, »Modlitba
v neštěstí«, »Modlitba za padlé druhy«,
»Modlitba za vlast« atd. Škoda, že spisek
tento nevyšel o něco dříve. Ale i nyní
upozorňujeme na něj všechny ty, kdož
k vojsku jsou povoláni — a pošleme ho
příbuzným a známým, jimž bude zajisté ví
taným průvodcem! Budou nám za to velice
vděčnými. Doporučujeme rádi.

Un ttebarna drožstva V'así v Prrye,

Seb. Rada.

ČÍSLO 18.
.

Pha

V PRAZE, dne 15. října 1915.
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Výchovné povinnosti přítomné doby. — Pius X. — příznivec katechetů. — Co jest demokracie? —
Výchova mládeže. — Feuilleton. — Směs,
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Výchovné povinnosti přítomné doby.
(Pokračování.)

Kdekoli v nynější době na poli válečném setkáme se se zářivými vzory
udatenství a slatečnosti, je třeba vždy se tázati: Kierak vlastně vyrostl lak
vzácný charakter, který žádným nebezpečím nebo hrůzou před smrtí nedá se
zvrátiti od plnění svých povinností? Či dovede snad člověk, který se dá každou
mouchou, jež kol něho bzučí, každým ptákem, který vedle něho letěl, každým
hlukem z ulice, každou nepříjemností nebo malou bolestí, anebo každou my
šlenkou, která náhle v jeho nitru se vynořila, vyrušiti ze své práce, zachovati
v ohni granátů chladnokrevnost a svoji povinnost vyplniti až do konce? Anebo
spíše bude mezi těmi, kteří zalezou při okamžitém nebezpečí pod stůl? —
Je proto potřebí z příkladů heroismu, který shledáváme na poli válečném,
mládeži ukázati, že právě přesné vykonávání drobných povinností jest jedinou
zárukou toho, že člověkpozději dovede i velké a důležité povinnosti řádně plmili.
Při svých malých úkolech musí již mysliti na velké úkoly života, jichž ty ne
sčetné nynější drobné práce jsou obrazem a k nim průpravou. Zbabělost či
statečnost, útěk od praporu či heroismus nerodí se teprve na poli válečném, ale
připravují se v malých a všedních úkolech života. Každý úkol, každá povinnost
v útlém věku, dle toho, jak jsme ji vykonali, k tomu připravuje. V mládí každý
stojí jako Herkules na rozcestí, aby volil mezi nestálostí či věrností v konání
svých povinností, mezi útěkem či vytrvalostí, mezi smyslem pro své povinnosti
či neplodnou těkavostí a věrolomností.
Ve válce právě »ukázněnost lvoří divy«. Přesné zapadání všech funkcí,
z nichž jedna podmiňuje druhou, jedna je základem druhé, a všechny spolu
organicky spojeny, je první a hlavní podmínkou úspěchů a vítězství. Kdo
vzpomene, že právě tato ukázněnost, přesnost, tento pořádek způsobil, že ne
jednou početně menší vojska vítězně přemohla velkou přesilu nepřátel, nejlépe
vidí, jakou cenu má disciplina a intelligence.
A tato ukázněnost byla připravována dávno před válkou školou, výchovou,
pořádkem ve škole i v domácnosti. Němci neříkají bez příčiny, že bitvu u Sádové
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r. 1866. »vyhrál učitel«. Přesnost a otecká přísnost, s kterou mládež ve škole na
váděl ke konání povinností, měly valný podíl na válečném úspěchu mladého vojska.
A právě kdo význam intelligence a ukázněnosti na poli válečném má na
zřeteli, ten všechnu disciplinu, pořádek a přesnost v rodině i ve škole, v dílně,
v úřadě, dovede oceniti v zcela novém světle. Ten nebude hned v každém
školním zařízení viděti bezduchou pedanterii a puntičkářství. Školní řád nebude
se mu zdáti potlačováním dětské svobody a vlastní vůle žákovy, ale v něm
viděti bude průpravu pro všechna velká budoucí vítězství v živolé.
Je třeba ukázati žákům, že každý, kdo přesně dostaví se na své místo,
byť to byla pouhá schůzka se spolužákem, každý, kdo svoji úlohu bezvadně
vykoná, kdo přesně a statečně vytrvá na svém místě a při své povinnosti i tehdy,
když sta vábných hlasů jej svádí jako Odyssea plujícího kol ostrova Sirén, ten
již náleží k oné nepřemožitelné armádě, která v cizí zemi koná divy ukázněnosti
a discipliny. Tento pořádek nebyl dán jenom s hůry; nebyl také jediné vypěstěn
na vojenském cvičišti nebo na dvoře kasáren, neboť, je-li kdo v konání svých
povinností váhavý a loudavý, toho ani kasárna nepřetvoří. Ale tisíce a tisíce
těchto mladých mužů konaly skrytě, věrně své všední povinnosti, celou svojí
duší konali každou práci. Spatřovali svoji čest ve své přesnosti a spolehlivosti.
A to vše, co dříve bylo očím světa skryto, vyšlo na jevo, když nastala nejtěžší
zkouška zdatnosti a síly národa; když odbila velká hodina, v níž se rozhoduje
o osudech národů snad na staletí.
A při tom přesnost, ukázněnost, odvaha jedněch působila kouzelnou silou
na ostatní. Jeden rozněcuje se příkladem druhého. Vojín viděl příklad úředníka,
dělníka, strojvůdce na dráze; každý je na svém místě celý, do posledního oka
mžiku stojí tu v povinnosti, dokud druhý podle předpisu jej nevystřídá. Tento
pořádek sílí a dodává důvěry. Ti všichni, kteří konají přesně své povinnosti
náležejí k vítězící armádě, byť i nikdy ani na bojišti nebýli. I ti »vyhrávají bitvy«.
I oni činí národ nepřemožitelným.
Odvaha v nejtěžších hodinách národu jest jenom velkou, viditelnou vý
slednicí denní odvahy a statečnosti v konání všedních povinností. Jen kdo cvičil
se překonávati pokušení, protivenství, nepříjemnosti a konflikty v denním svém
životě, ukáže se pravým hrdinou v rozhodných okamžicích pro celý národ.
Tento keroismus válečný výchovně applikovati na heroismus v bojích všed
ního života, jest paedagogickou povinností všech, kdo chápou význam doby
a chtí, aby mládež z ní čerpala ethické síly pro život dospělý.
(Pokračování)

AAR

Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK.)

(Pokračování.)

Dekret sv. Otce »Ouam singulari« vzbudil všude nemalý rozruch nejen
mezi katolíky, nýbrž i mezi nepřáteli víry, kteří se chápou každé příležitosti, aby
náboženství očernili a zostudili. Nepřátelské listy dokazovaly, že novým nařízením
se profanuje víra, že děti jsou hnány k sv. přijímání, ač o něm nemají nejmenších
znalostí, nebo aspoň porozumění. U nás v Čechách to byl zvlášť německý
»Reichenberger Zeitung«<, jehož články byly pramenem českých liberálních listů.
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Brněnský spolek učitelů na své valné hromadě dne 22. března 1911. podal
protest proti časnému přijímání dětí k zemské školní radě moravské, který však
byl zemskou školní radou zamítnut.
Avšak i katolíci a kněží, zejména v krajinách severních, ve Francii
a Německu, kde až dosud chodívala mládež k sv. přijímání v posledních letech
návštěvy školní (mezi 12. a 14. rokem), oddávali se obavám, že by dítky před
časným sv. přijímáním mohly zneuctíti toto sv. tajemství, protože nejsou tak
dospělé, jako na př. dítky v jižních krajinách, kdež dítky dříve dospívají.
V Německu liberální »Kólnische Zeitung psala proti dekretu, a orgán centra
»Kólnische Volkszeitung« ho neuveřejnila. Když jí to bylo vytknuto, odpověděla,
že pro Německo se očekávají změny.
Tyto obavy donesly se také sv. Olci Piu X. Učinil tak římský dopisovatel
katolického listu francouzského »Univers«, jenž pak uveřejnil svou rozmluvu
S papežem o novém výnosu. Při té rozmluvě sv. Ofec prohlásil: »Dítky mají
právo příjímati našeho Pána, jakmile přijdou k rozumu. Tento věk — my jsme
to ve výnosu připomněli — se může měniti. V severních zemích je duševní roz
voj u dílek pomalejší než v jižních zemích, jak se to nesčetněkváte zjistilo.«
Dle nařízení sv. Oice měli všichni biskupové dekret ten oznámiti ducho
venstvu a lidu. A tak vydali o dekretě skoro všichni biskupové francouzští zvláštní
pastýřské listy. Výňatky z nich přinesl »La Croix«, z nichž poznati lze, jak sou
hlasně se sv. Otcem všichni biskupové slibují si mnoho dobrého z časného sv.

přijímání.
Biskup v Grenoblu na př. oznámil svému duchovenstvu, že se biskupové
lyonské provincie shromáždili 23. září 1910., aby jednali o příhodném způsobu,
kterak by nejlépe provedli rozhodnutí sv. Stolice o sv. přijímání dítek. Biskup
při té příležitosti ohlásil, že není nepřekonatelných překážek, které by se stavěly
tomulo rozhodnutí v cestu; biskup nezná důvodu, proč by hned dekret nevstoupil
v platnost.
Biskup Amienský vydal o vyučování náboženství a přípravě ku prvnímu
sv. přijímání zvláštní diecésní předpisy, které v katechismech jsou v předu otištěny.
Činí se tu rozdíl mezi slavnostním a soukromým prvním sv. přijímáním :
1. Děti, které k slavnostnímu prvnímu sv. přijímání přistoupiti chtějí, musí
býti jedenáctileté, nebo toho roku 11. rok věku svého dovršiti, a musí také již
po dvě léta byti vyučovány náboženství dle velkého katechismu.
2. Vyučování malému katechismu, jako příprava na soukromé první sv. při
jímání, ve všech farnostech zavede se pro děli od Šesti let. Tyto děti připojí
se potom k vyučování katechismu v přípravě k slavnostnímu prvnímu sv. při
jímání.
3. Doporučujeme dp. farářům všude, kde to možno, zavedení »Spolku paní
pro vyučování náboženství« (Oeuvres des Dames catéchistes), který má za účel
zvlášť náboženskou výchovou a základním vyučováním dítek se zabývati.
4. Soukromé první sv. přijímání musí za všech okolností podržeti svůj
přesně jen soukromý ráz. Každá nádhera přísně se zapovídá, jak ve farních
kostelích, tak i v kaplích různých ústavů.

5. Slavnostní první sv. přijímání bude se konati jako dosud a pokud
možno každoročně. Třeba, aby mělo vždy co možno ráz nejslavnostnější a avy
všechny posud obvyklé zvyky byly zachovány.
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6. Na každé faře do zvláštní knihy zapíše se jméno, přijmění, stáří a by
dliště těch dětí, které k soukromému prvnímu sv. přijímání byly vedeny, zároveň
s datem a místem křtu. Děti, které přijaly soukromě první sv. přijímání v kolejích,
pensionátech a ústavech, zapsány budou v seznamu těch tar, v nichž tyto ústavy
se nacházejí.« (Die Christliche Schule« 1915. 2. str. 95.)
V Belgii biskupové uveřejnili papežský dekret »Ouam singulari« a nařídili
aby dítky voděny byly k sv. přijímání v jedenáct: letech.

Němečtí biskupové ve Fuldě v prosinci 1910 shromáždění »vovažovali za
hodno a radno« vydati společný list pastýřský k věřícím svých diecésí a nařídili,
že nejpozději v pátém školním roce dítky k slavnostnímu prvnímu sv. přijímání
mají přistoupiti: »Vzhledem ku pozdějšímu vývoji dětí v našich krajinách a všem
ostatním poměrůr u nás obvyklým, stanovíme jakožto normální rok, v němž
jest přistupovati po prvé ke sv. přijímání, rok jedenáctý, čili pátý rok školní.«
V tomto roce má se konati slavné první sv. přijímání na Bílou neděli. «K prvnímu
sv. přijímání mohou přistoupiti i děti před stanoveným termínem, mají-li touhu
po něm, a dle úsudku rodičů a zpovědníka dostatečné vědomosti.« — V ně
kterých však diecésích přece sestoupili pod stanovený rok; tak na př. první
sv. přijímání a to slavnostní pro arcidiecési v Kolíně m. R., stanoví »instructio
pastoralis« v deválém, nejvýš desdlém roce. V diecési Trevírské již před tím bylo
zavedeno, že mládež přijímala sv. svátosti ve iřetím roce školním.*)

Také biskupové němečtí slibují si od časného přijímání dětí blahodárný
výsledek, a proto vydali někteří biskupové ještě zvláštní pastýřské listy. Tak na
př. biskup hildesheimský, Dr. A. Bertram vydal list: »Paedagogický význam
dekretu Pia X. o prvním sv. přijímání dětí.« Vykládá v něm stanovisko katolíka
k papežským rozkazům, význam dekretu o prvním sv. přijímání pro výchovu
mládeže, vliv sv. přijímání na nábožeské porozumění dítěte, vliv na vůli a cit
dítěte. (Překlad listu toho podal J. Voňavka v »Obrané» 1914; str. 57 a násl.).
Rakouští biskupové jednali o dekretu v listopadu 1910 na biskupských kon
ferencích ve Vídni a nařídili, že děti mají přistupovati po prvé k sv. přijímání
ve třelím roce školním, při čemž ovšem se předpokládají normální poměry jak
u dětí, tak i na škole. Nedovoluje se, aby sv. přijímání kladlo se na pozdější
školní rok nežli první sv. zpověď, jelikož již v tom roce váže dítky IV. přikázání
církevní. V té příčině vydáno zvláštní »Vrchnopastýřské nařízení« (Ordinar. List
pražské arcidiecése 1911, str. 17.).
Brněnský biskup nařídil, aby vedeny byly ditky k sv. svátostem již ve
druhém roce školním ; olomoucký arcibiskup dovolil až ve čtvrtém roce.
Arcibiskup Dr. Bilczewski ve Lvově vydal obšírný pastýřský list »Chléb
života«, v němž doporučuje častější sv. přijímání. O prvním sv. přijímání dětí
praví: »Kdekoli rodiče, poručníci, farář, katecheta, učitelé pozorují, že některé
dítko již v sedmém, osmém roce věku má patřičné vědomosti věroučných pravd,
eucharistický chléb rozezná od obyčejného a má touhu posilniti se Tělem Páně,
mohou, ano mají přání dětí splniti
Ku prvnímu společnému slavnostnímu
přijímání má mládež školní nejpozději v devátém roce věku býti připuštěna.«
V Porýnsku a západní Falci mají, jak známo, ve druhém a třetím školním roce
4—5 hodin náboženských týdně.
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V pražské arcidiecésí na programu vikariátních konferencí duchovenstva
pro rok 1911. dána otázka: »Které obtíže vyskytují se v obvodu vikariátním při
provádění dekretu: »Ouam singulari« o prvním sv. přijímání a jakým způsobem
mohou býti překonány ?< (Reteráty podané na některých vikariátních schůzích
přinesly: »Rádce duchovní» 1911. čís. 11., »Věstník katol. duchovenstva« XI.
č. 20—22., »Křesťanská škola« X. seš. 10—12.). Na schůzích všeobecně ukazo
váno, že dekrely dají se uskutečnili a s radoslí vítány, jako dobrá pomoc pro
dnešní pastoraci. — A právem zajisté, vždyť dekret papežův, jak vykládal
P. Gatterer T. J. na katol. sjezdu v Inšpruku »má velký význam sociální, neboť
duchovní může sv. přijímáním dětí získati celé osady nejen sobě, ale i Kristu.«
Nastala ovšem katechetům, zvláště ve větších městech, s počátku těžká
práce, zvlášt proti rodičům světského smýšlení, kteří ze strachu před kostelem
a i z jiných důvodů všemožně zdržovali děti od prvního sv. přijímání, Ale záhy
všeliké obtíže a strachy byly překonány, a proto nové nařízení přijalo s radostí,
a katecheti na př. slovinští radostně pozdravují toto nařízení, poněvadž v něm
mají zbraň proti rodičům, kteří by rádi oddálili první sv. přijímání, jako oddalují
sv. biřmování.
A ty, jichž se týče dekret sv. Otce — děti? Z různých krajin, zvláště
z Anglie, Belgie, Francie dostal sv. Otec dopisy od dělí, v nichž mu děkují za

dekret: »Onam singulari«.
V dopise malých dítek školky sv. Finbara, v Corku v Irsku, sv. Otci píší:
>My, malé dítky ze školy sv. Finbara, děkujeme společně milému Pánu Bohu,
že Ti vnuknul, abys vydal nařízerí o prvním svatém přijímání. Podivuhodná
přízeň, již Jsi prokázal malým dítkám, připustiv, aby mohly přijímati v útlém
věku, naplnil nás tak velikou radostí, že se odvažujeme psáti Tvé Svatosti tento
malý dopis díků.« (»Helenka, malá Nelli, miláček Boží.« Praha 1914.)
Otec Jan, kapucín v Belgii, zaslal sv. Otci dva silné svazky s poděko
váním a tisíci podpisů dítek. Na Bílou neděli 24. dubna 1912 bylo přijato sv.
Otcem 400 francouzských dětí s jejich příbuznými — celkem 1300 osob — které
přišly poděkovati, že mohly již přistoupiti k prvnímu sv. přijímání, Kardinál
Vanutelli představil je sv. Otci. Jeden z hochů přečetl krásnou adressu díků,
opatřenou 18.000 podpisy dítek. Sv. Otec s otcovskou laskavostí promluvil
k dítkám a povzbuzoval je, aby často přistupovaly k sv. přijímání. (Tato pro
mluva sv. Otce otištěna v překladě ve »Věstníku katechetském«, XIV. str. 113.,
»Vychovatel r. 1912.).
Na sv. Josefa roku 1912. přistoupilo v Římě na 2000 dítek k sv. přijímání
a obětovaly je za sv. Otce. V neděli na to přijal je sv. Otec ve Vatikáně
a s láskou otcovskou k nim promluvil. Dne 16. května 1914. konalo se slav
nostní první sv. přijímání ve všech farnostech římských. Skoro 12.000 dětí při
stoupilo ke stolu Páně; po slavnosti všechny děti sešly se ve Vatikáně a byly
přijaty sv. Otcem. A sv. Otci vždy potěšení působilo, když slyšel o horlivosti
dítek, k sv. přijímání přistupujících. Při rozmluvách o tom s radostí opakoval:
»Obzvláště mne těší, co slyším o sv. přijímání dítek.«
V této veliké lásce k eucharistii a k dítkám podporoval sv. Otec vše, co
k úctě Eucharistie u dítek směřovalo. Tak na př. založen byl v Římě r. 1902.
zbožný spolek ditek pod názvem: >»Spolekmalých pážat nejsvětější Svátosti
oltářní« s tím úmyslem, aby dítky již záhy přiváděny byly k svátostnému Spa
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siteli, jenž za života tak velice dítky miloval. Spolek se brzo rozšířil i jinde
v Italii a pak i v jihoslovanských krajích, a osvědčuje se jeho blahodárné pů
sobení na dítky. Vida tyto výsledky, povýšil sv. Otec tento spolek na arcibra
trstvo zvláštním listem ze dne 1. června 1911., a nadal je pro členy i jejich
podporovatele hojnými odpustky. Účelem arcibratrstva jest shromažďovati dítky
obojího pohlaví okolo svátostného Ježíše, aby v srdcích jejich se roznítila láska
k nejsvětější svátosti. K tomuto arcibratrstvu přistoupiti mohou dítky od 5. až
15. roku. Po prvním sv. přijímání mají se snažiti často přistupovati ke stolu
Páně. (Stanovy tohoto arcibratrstva přináší »Ss. Eucharistia« 1915., str. 214.)
Na vídeňském eucharistickém kongressu pravil kanadský arcibiskup Arch
ambault: »Papežský dekret »Ouam siagulari« o prvním sv. přijímání dětí byl
od věřících v Kanadě radostně pozdraven, ale narazil nejprve — přiznejme to
upřímně — na rozpaky u mnohých biskupů a kněží. Ale brzy jsme se vzpa
matovali za svého podivu, vzpomenuli jsme si na devisu: »Roma locuta, causa
fimita«, a přikročilo se ku provádění dekreiu.“) Já sám měl jsem před krátkou
dobou to potěšení ve své kathedrále podávati 2.000 dětí, mezi nimiž bylo 600,
které neměly ještě ani 7 let. A věřte mi, přes své mládí věděly dobře, co činí.
Podrobili jsme je zkoušce. Ovšem nebyly s to nám vyložiti rozdíl mezi substancí
a accidencí; ještě nezasvitlo jim světlo nad způsobem přítomnosti božského Spa
sitele v každé i nejmenší částce sv. hostie, ale mohly nám říci velmi dobře, že
přijímaly, poněvadž milovaly, a aby Jej ještě více milovaly, hříchu se varovaly

| ajisty
byly
nacestě
donebe.
Měly
tedy
jistě
pravý
úmysl.«
—(Pokřačo

DAD

Co jest demokracie ?
Podává prof. Dr. LUBOMÍR PETR.

(Dokončení.)

Sklon ke korrupci, nebo mírněji řečeno, sklon z politiky dělali živnost, jest
lak starý jako demokracie sama. Slabost státního zřízení v demokratických
říších otevírá do kořán dveře k obohacování jednotlivců na úkor státu. I v prostých
poměrech demokratických kantonů byla již před staletími úplatnost daleko roz
šířenou neřestí. Hned první pokus o veliký stát s parlamentní demokracií, konvent,
odhalil »podstatu demokracie s jejími velikými a ještě více s jejími mízkymi
sklony, svobodu jednotlivcovu Šlapajícími«, jak Hasbach právem poznamenává
Národ nemá ze vší demokratické slávy než pouhé zdání. Jemu dává se
přelud. Docela jinak se utvářející skutečnost dává své plody a užitky jen lidem
zámožným a bezohledným. Lid, jemuž bylo za těžko vydržovati panovnický
dvůr, musí nyní platiti celé hordě vykořisťovatelů. Místo dobře opatřené a silné
říše lid má nyní stát ochromený a vnitřní rovnováhy zbavený. Národ smí mlu
viti o svých právech, ale běda, kdyby chtěl použiti politické rovnoprávnosti se
svými vůdci: demokracie má těžkou ruku a tvrdou pěst.
Jen ať zkusí sáhnouti na vládu politiků z povolání nebo na obchodní vý
hody kapitalistů s nimi společných: pak pozná záhy, co je to ozbrojená moc
a co násilí dovede demokratická vláda rozvinouvi! Příkré zakročení francouzského
*) Výrok ten uvésti lze všeobecně, nejen pro Kanadu, ale pro všechna místa.
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ministra Brianda proti stávkujícím železničním zřízencům jest ještě v příliš živé
paměti. V pěti státech Unie jest boykot zákonem zakázán; ve tři a třiceti vy
dány jsou zákony proti těm, kdo by chtěli dělníkům k práci ochotným hroziti
nebo v práci překážetí. Celá řada soudů dlouho tam zá neplatné prohlašovala
zákony k ochraně dělnictva vydané, odůvodňujíc svůj nález tím, že zákony ty

jsou v odporu s ústavou.
Toto počínání demokratických usurpatorů, jež samy soudy porušuje, jest
naprosto důsledné. Každý vladař, aby se udržel, musí míti zření k celému ná
rodu a nesmí se rozejíti, zvláště ne na dlouho, ani s jedinou důležitější vrstvou
svého lidu porušováním jejích zájmů. Vláda demokratického státu jest naproti
tomu vždy jen vládou zlomku obyvatelstva, s jehož pomocí se byla dostala do
sedla. Jejím úkolem jest ostatní část lidu udržovati v područí a zamezovati jí
vliv na státní záležitosti. Rozpor mezi snem a skutečností ve státě demokra
tickém tkví tudíž nejen v lidské křehkosti, ale i v podstatě tohoto státního
útvaru.
Demokratický stát není ani sociální, ť. j. ani k tomu způsobilý, aby po
máhal lidu v jeho zápase o budoucí zlepšení svého hospodářského a sociálního
bytu, ani svobodomyslný, jak se o něm tvurdívalo. Kdo mohl jako historik pozo
rovati, jak těžko nejušlechtilejší lidé před r. 1789 i pod prakticky mírnými vlá
dami snášeli nedostatek práv, jak se právě pro tento nedostatek cítili ve své
lidské důstojnosti dotčenými, a jaký pocit osvobození jimi zachvíval po zprávě
o dobytí bastilly, ten pochová všechno kouzlo, jímž sen o demokracii, to jest
o státě svobody a rovnosti, déle než století všechny vrstvy opřádá. Ale tento
šťastný pocit nesmí brániti poznání, že onen sen jest nejklamnějším ze všech,
do nichž kdy citový život národa se byl pohřížil. Neboť právě zdání rovného
práva, svobody, úcty k lidské důstojnosti, jež demokracie dovedně umí vzbuzovati,
dovoluje jejím vykořisťovatelům zotročovati víc než kdy jindy síly sociálně slabší.
Proto také obsah a pojem vyšších statků lidských nebyl nikdy tak zne
hodnocen jako v demokraciích. Každá strana, aby si získala voliče, stupňuje
do nemožnosti svůj radikalism, rozvíjí nejslibnější programy, ale jakmile se do
stala k veslu, nezůstavuje nikoho v pochybnostech, že její radikální a nejradi
kálnější program byl jen volebním manévrem. Jsouc jednou u vesla, nemá váž
nější snahy, než aby těžila z toho pro sebe. Zlořády ve správě nemocenských
pokladen, tajné smlouvy při obecních a státních dodávkách, hojná zpronevěření
v demokratických organisacích svědčí výmluvně o silně poklesající veřejné mo
rálce demokratických stran.
Ale to souvisí již s mravní výchovou vůbec.
Je známo, jak dnešní demokracie usiluje o zmaterialisování člověka. Školou,
agitací, tiskem. Jaké mravní úhony z toho vzešly, je příliš povědomo a stačí,
si jen připomenouti kvapné sesurovění mravů našeho venkova všude tam, kde
špatně strávené ideje demokratické byly pronikly. Tam je mravní bankrot de
mokratických stran nejpatrnější.
Stálo by vůbec za úvahu, Zda demokracie nezačaly svou stavbu od
střechy.
Dějiny nás poučují, že společenské třídy vždy propracovávaly se z malých
počátků; že usilovaly ve svém užším životním prostředí domoci se práv a svobod,
aby s jejich pomocí s úspěchem zápolili s těmi, kdo stáli v cestě jejich rozvoji.
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Měsťanstvo ku př. vybojovalo si své sebeurčení nejprvé ve zdech svých měst,
zorganisovalo se v nich a politicky vyspělo, a nechtělo hned s králi ovládati
celou říši.
Tak měly by i snahy dělnictva nésti se především k tomu, aby si zjed
nalo pevnou posici v továrně a obci. Kdyby dělníci byli měli správné poroz
umění pro zvláštní ono ústrojí, v němž si chléb vydělávají, a pro politický útvar,
jehož jsou občany, kdyby byli především k tomu směřovali, aby v továrně a ve
správě obce měli svůj spravedlivý podíl, pak by se z dělnických organisací to
várních byly vyvinuly úcty hodné orgány samosprávné, a ve správě obce měli
by dělníci mnohem účinnější slovo než jaké mají dnes.
Ale úkolem tohoto článku není uvažovati o nových cestách, jimiž by se
demokracie měla bráti nebo o jiných správních formách, jimiž by dosavadn
měly býti zaměněny. Chtěl jen ukázati več se ve většině demokratických států
demokratické ideje a programy byly zvrhly, a k jakým oprávněným obavám
dává podnět vývoj, jímž se demokracie ubírá.*)

Výchova mládeže.
(Několik volných kapitol. Podává EM. ŽÁK.)

(Pokračování.)

VI.

Léty dospívání jsou vlastě léla fysického dozrávání. V jinochu ukazují se
prvé známky jeho mužství. Hlas jeho se mění, prvé chmýří, předzvěst budou
cího vousu, ukazuje se na tváři, a duševní neklid, nejednou i přechodné zakalení
soudnosti a čilosti ducha. jsou známkami důležitých převratů, jež dějí se s ním.
Je to nejkritičtější doba jinochova. Všechen jeho budoucí život a mravní
jeho stav závisí na tom, zda jinoch v těchto kritických létech dovede ovládati
své tělo a jeho pudy. A je věru bolno vzpomínati, že v těchto těžkých oka
mžicích přeměny většina naší mládeže je zůstavena sama sobě bez rady a bez
poučení. Nanejvýš všechno to zasvěcení v taje dospělého života slyší od svých
zkušenějších (!), dosti často zkaženějších spolužáků, kteří bezradného hocha ne
jednou svedou k tajným neřestem (masturbaci).
Ve škole, všem žákům společně jen stěží lze v tom věku podati výklad
a poučení. Vždyť ono vyžaduje jisté důvěrnosti a intimnosti, která těte a těte
daleko lépe na mistě. A mimo to žáci současně fysicky nedospívají; dospívající
Jinoši jsou ve škole často vedle dětí tělem i duchem. Tu moudré poučení otcovo
je nejlépe na místě. V těch létech má býti otec prvý, protože nejbližší rádce
a takořka zpovědník svého dítka. A šťasten otec i syn, když v té době naprostá
důvěra a upřímnost je sblíží. Vždyť prvé odcizování se dítěte od rodičů, počátky
nedůvěry a tajemnustkářství, nápadného se vzdalování rodičů právě v této době
obyčejně mají svůj původ. — —
Na štěstí dávno ve vážných, vpravdě vědeckých kruzích pominulo mínění,
že by naprostá čistota mravní byla něco nadlidského, anebo že by škodila zdraví
člověka. Prot. Pavel Mantegazza, známý italský fysiolog, praví: »Všichni muži
*) Viz Martin Spahn, Was ist Demokratie. Hochland, září 1913/14.
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a. zvlášť mládež může blahé následky cudnosti na sobě poznati. Pamět je rychlá
a trvalá, mysl čilá a zdravá, vůle silná, a povaha oceluje se v takovou energii,
o níž chlipní ničeho nevědí. Žádné sklo neukazuje nám okolí v tak nebeských
barvách jako hranol cudnosti, který své duhové barvy vrhá na všecky věci světa
a působí blaženost, která nemá stínů a nevybledla.« A Bjórnson píše: »Mám
za to, že ze zdrželivosti ještě nikdo neonemocněl; zajisté ale z toho, že ve své
fantasii výhradně se zabýval věcmi pohlavními. Zaměstnávej svoji fantasii jedno
stranně čímkoli chceš, a bude to vždy k tvojí zkáze.
Domov, otec či matka, mají tu velikou úlohu. Je potřebí nejen dítě v létech
dospívání poučovati, ale i všechnu jeho životosprávu tak spořádati, aby účelně směřo
vala k ovládání probouzejícího se pudu. Lehká strava, otužovánítěla studenými kou
pelemi, práce, tělesná cvičení, lehká přikryvka a tvrdé lože, odepírání alkoholických
nápojů a kouření, to jest, co zachování mravní čistoty mládeže vydatně pod
poruje. Rodiče či stravovatelé netrpte, aby jinoch zbytečně v posteli se pova
loval. »Každý mladý člověk, který zůstává v posteli jednu neb více hodin po
probuzení, jest nutně hříšný.« (J. Payot: »Výchova vůle.) Též tělocvičné hry,
jež tak rychle se ujaly, sluší jen vítati jako výborný prostředek paedagogický.
Posilují energii vůle a stravují ony tělesné síly, jež neuplatněny, nejčastěji svá
dějí mládež na scestí. —
Podmínkou čistoty pohlavní je ovšem čistota mysli. Je potřebí učiti mládež
tomu, aby každou necudnost považovala za porušení vzdělání a jemného vkusu.
Navykati ji čistým, jasným myšlenkám a intensivní práci duševní. A jestli neblahé
známky mravního poblouznění na dítěti znamenáme, starostlivost o jeho zdraví
duševní i tělesné nám velí, abychom je chránili a z mravního poblouzení vy
vedli. Ukažme, co všichni slavní fysiologové tvrdí, v čistotě jinoch zfednává st
největší zálohu sil tělesných i mravních. Že je ctí a největším vítězstvím člověka,
když dovede překonati pudy čistě zvířecí. Čistota, naprostá zdrželivost, zjednává
organismu podivuhodnou sílu. »Jem čistý je silmý.« Jak mocným prostředkem
k zachování čisté mysli a nevinnosti je přijímání sv. svátostí, časté přistupo
vání k stolu Páně, o tom tuším, netřeba zvlášť se zmiňovati, Kéž by jen všichni
peaedagogové, kterým záleží na vypěstění zdravé a mravné příští generace, tohoto
prostředku nezapomínali a chápali vnitřní jeho cenu a vliv na ducha mládeže!
A teprve když tímto způsobem nepodařilo se nám odvrátiti skleslou a slabou
vůli dítka od nebezpečí mravního poblouzení, ukažme na následky, jež tajné
hříchy mívají. »Mladí lidé, kteří se jich dopouštějí, nabývají stařeckého vzhledu;
jeví se to vysílením páteře, neobyčejnou slabostí svalů, poruchou míchy. Barva
pleti vadne, svěžest mizí; pohled očí je matný a mdlý. Fysiognomie prozrazuje
vysílení. Vše svědčí o únavě, jež, opakuje-li se, ohlodává konečně samy kořeny
života. To jest do jisté míry připravování žaludečních křečí, neuralgie (choroby
nervů), hypertrofie srdce, slábnutí zraku, počínající zneutěšovati život nepro
zřetelných od třicítky.« (J. Payot: Výchova vůle.)
Krásně praví jeden učitel církevní »O čistoto, ty nikdy nevadnoucí koruno!
Sídlo ducha Božího, vzácný klenote! Je málo těch, kteří tě hledají, mnoho, kteří
tebou pohrdají, a jen tebe hodní tě získají. Šťasten, kdo tebe dojde a pečlivě tě
uchová. Je mu pro tebe mnoho bojovati, ale jeho námaha přinese mu radost
nejčistší.«

—

LRP

(Pokračování.)
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vydal tchánu svému slavné svědectví, že za
všechen ten čas a i jednou neviděl ho
uchvácena — jakoukoli náruživostí.
+

Z listů otcovských.
(Podává FR. JANOVSKÝ.)

(Pokračování.)

Ač se Všem dítkám dostávalo vroucí
lásky otcovy, přece mu byla dcera Mar
kéta nejmilejší. Její jméno vyniká září pře
jasnou, zvláště za doby utrpení a umučení
otcova. U vědách, zvláště v latině, mohla
závoditi s mnotým odborným učencem; la
tinské spisy svatých Otců byly jí nejmilejší

Přečtěme si Marketinu odpověď na list
otcův ze žaláře: »Kolikrát jsem přečetla ten
drahý a útěchy plný list! Onf věrně hlásá

hrdinnou a ctnostnou mysl mého otce; onf
dokazuje, jak povzneseno jest srdce Tvé
nad nízkou lásku tohoto světa, jak pevně
a nerozlučitelně jest spojeno s Bohem. Otče
můj! Nikterak nepochybuji, že se pravice
Boží Tebe ujme, že Tebe uchrání, ježto jsi
odmítl pomoc a útěchu pozemskou a všecek
jsi se poručil ochraně Boží!
im myslíš,
se těšíme, jsouce tak násilně od Tebe od
loučeni? Tvým minulým ctnostným a bohu
milým životem; přesvědčením, že srdce Tvé
prázdno vší nízkosti pozemské, skví se a
září milostí Ducha svatého a jest milým
stánkem Božím.«

©četbou.
Největším
však
pokladem,
její
ozdobou rejkrásnější, byla ji přeněžná zbož
nost. Z té duše byla oddána dobrému otci.
Duch její byl duchu otcově velmi podoben;
srdce otcovo bylo zjevno srdci dceřinu,
srdce dceřino vždycky známo srdci otcovu ;
neznali tajemství. Mnoho let právala otci
žíněné roucho kajícné, jakož ona jedi
znala veškero přísné pokání a umrtvování
dratého otce. Byla správkyní chudobince,
jejž otec byl založil. Něžná láska těchto
dvou duší září i z listů, jež si psali.
Zásilku peněz dceři doprovodil Mórus
jednou těmito slovy:
»Žádáš na otci peněz. Jsi jista, že peněz
neodepru. Tvůj list odňal mi vůbec mož
nost žádosti Tvé nevyslyšeti. Alexander
Macedonský dal prý Chlorikovi za každý
řádek listu po zlatém penízi; já, kdyby
moje pokladna byla podle mé vůle, dal bych
Ti po dvou zlatých korunách za každou
slabiku, kterou jsi mně v listu napsala. Po
sílám zatím, kolik jsi žádala; avšak kolik
halířů, tolik slov žádám znova na Tobě.
Jako s radostí dávám, tak se těšim, že zase
bude na mně žádáno; zvláště že Ty budeš
opět žádati, má Marketo, Ty, která jsi mně
tak draha svou ctností a vědou. Čím spíše
tedy peněz dobře použiješ; čím spíše opět
tak líbezně budeš psáti, tím větší radost
způsobíš svému otci.<
*

Tak smýšlel otec o své dceři. Jakou
ctností, počestností a dobrotou bylo tudíž
býti vyzdobenu mladému muži Vilému Ro
perovi, jemuž Mórus dopřál své drahé
Markéty za manželku! Byltě Mórus učitelem
Roperovi, připravoval ho na veřejný úřad,
dopřával mu přístřeší ve svém pohostinném
domě, s dostatek prozkoumal jeho šlechetné
srdce a učinil jej hodným své dcery. Šest
náct let strávil Roper v domě Mórově a

Dne 1. července 1535 vlečen Mórus
nemilosrdně z Toweru ulicemi londýnskými
před soud; až do té chvile strávil v žaláři
15 měsíců. Bral se krokem vratkým, všecek
bledý a sestárlý. Avšak z očí zářil mu
bystrý duch a bleskotal vniterný klid a po
koj. Diváci plakali. Na soudě nespravedlivě
odsouzen na smrt. Klidně vyslechl nespra=
vedlivý ten rozsudek a doložil: »Svatý
apoštol Pavel souhlasil kdysi s výrokem
smrti proti svatému mučedníku Štěpánovi
proneseným a bděl nad oděvem těch, kteří
světce kamenovali; přes to však jsou
i Pavel i Štěpán v nebi a zůstanou přáteli
na věky. Třebas že mne dnes, milí páni
lordové, na smrt vydáváte, prosím a mo
dlím se, abychom se i my jednou v nebi
shledali. Chraniž Bůh mého pána a krále a
dopřejž mu věrných rádcůl«
Po té veden zpět do Toweru. Sotva že
vyšel ze soudního domu, vrhl se mu k no
hám syn jeho Jan, a pláče prosil za otcov
ské požehnání. Nežli vstoupil do Toweru,
prodrala se zástupem a biřiči dcera Mar
keta. Padla otci na prsa, líbala a slzami smáčela
tvář jeho volajíc: »Můj otče!« Pro bolest
nemohla více říci. Otec jí požehnal a pravil:
»Drahé dítě, co trpím, trpím sice nevinně,
ale podle vůle Boží. Bůh zná moje srdce.
Poruč se i ty svaté vůli jeho a nes trpělivě

svůj zármutek«
Odešla. Ale za chvilku vrátila se opět
a znova otce líbala a nad ním plakala.
Jaká to zkouška vytrvalosti pro našeho
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©světce!
Nemluvě
slova
stál
sklíčen
aza
rmoucen nad nejdražším svým dítkem. Tvář
mu bolem zesinala, z oka vyronila se mu
veliká slza, za ní druhá, třetí, až proudem
kanuly na tvář nejmilejší dcery. Kde kdo
byl dojat, mnozí štkali, ba i tvrdí pocho
pové byli dojati. I v této krušné zkoušce
Mórus statečně obstál. Ve vězení nabyl opět
klidu. — —

Ještě jeden list, dne 5. července, napsal
uhlem drahé Marketě; péra neměl, vzali

|

mu je:
»Vím, milá Marketo, co pro mne trpiš,
a bylo by mně líto, kdybys dále měla
trpěti než do zítřka. Zítra jest předvečer
svátku sv. Tomáše Kantenburského“) a
oktáva sv. Petra; proto toužím, bych i já
zitra k Pánu Bohu odešel. Nikdy se's mi
více nelíbila, jako když jsi včera na ulici
se mnou se loučila. Těší mne, že tvá něž.
nost a láska ke mně nedbala světských
marných zdvořilostí. Nuže s Bohem, nejmi
lejší dítě; modli se za mne, jako se já za
Tebe modlím i za všecky.«
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toho nezbytně : jediné neopanováníse, jedíné
prudší, — snad v spravedlivém rozhorlení
— vystoupení učitelovo působí na takové
dítě tak neblaze, že nejen vyvolává rovněž
prudkost, snad nezdvořilý protest, ale bývá
i příčinou, že dítě takové pozbývá důvěry
a lásky k svému učiteli, a trvalý nepoměr
mezi nimi může míti záhubný vliv na vývoj
jeho povahy. Jen klid umožňuje zdárnou
výchovu. »Klid je první povinností občan
skou,« pravil ministr Schutenburk Kehnert.
Avšak budoucí učitel má býti též teoreticky
připraven pro své povolání, aby znal aspoň

povinností,
učit
jim
isvěřeno
mlád
hlavní principy gentlemamství. Budejeho

Bude jich však nezbytně potřebovat i pro
sebe; jinak přichází do Života nedostatečně
i po této stránce připraven, budívá polito
vání, odpor i smích pro neznalost toho, co
se ve slušné společnosti patří a co není
připustno, I jsem proto názoru, že — po
kud se učitelstvu nedostane akademického
vzdělání — bylo by potřebí, aby mezi dis
ciplinami čtvrtého ročníku pedagogia byla

© **(Pokračová
též nauka o obcování s lidmi jako část
sociologie. <

r.

Odborní učitelé na obecné škole.
SMĚS.

Moudré upozornění.
upřímný

článek

přinásí

Velmi srdečný a
» Věstmník« učitel

ských jednot v čísle z 1. října. Má nadpis

»Mladým učitelům «. Doporučuje jim spole=
čenské způsoby a taktní vystupování. Píše
mezi jiným: »Převážná většina učitelstva
pochází z nezámožných i chudých rodin;
synové takých rodičů nemají zpravidla ani
doma ani jinde příležitosti, aby si osvojili
jednoho potřebného pro život každého
člověka a učitele, vychovatele mládeže, te

—

prve — společenského taktu, distingnova
ných způsobů, charakteristického to pří
znaku opravdového vzdělance vůbec.
Bývalý president Severoamerické Unie
Roosewelt řekl: »Nic není při výchově
mládeže tak důležitého, jako způsob, jak se
s ní zachází.« Jest ještě mnoho pravdy ve

výroku tom. Zachází-li se s dělmi jemmě,
šetrně, bývají většinou hodné a zdvo
řilé. Zvláště děti abnormální vyžadují
*) Sv. Tomáš

Becket,

arcibiskupkan

terburský, mučen ve svém kostele, že se zastával
svobody a práv církve proti věrolomnému králi
anglickému Jindřichu II., dne 27. prosince 1170.

>Věstník« učitelských jednot ve svém čísle
z 1. října přimlouvá se ve zvláštním článku
za to, aby i na školách obecných, pokud
poměry dovolují, učilo se podle odborů, a
učitel, který v tom či onom předmětu (kre
slení, přírodovědě, tělocviku atd.) nemá
vyučovací zručnosti a obratnosti, nebyl ve
své třídě k vyučování jeho nucen. Návrh
jistě vážný a úvahy hodný. V článku mezi

»Náš
požadavek
reformy
učitel

jiným se praví:

vzdělání je naléhavý, avšak myslím, že na
dlouhou dobu ještě oddálený. Pedagogika
skoky pokračuje blíže k jasnějším dnům
dětství, avšak vzdělání dorostu učitelského
se nepozvedlo, a kdyby nebylo svatého nad
Šení v našem stavu pro dobrou věc, uboze
bychom se vyjímali. Avšak nyní je již ne
možno, aby učitel vyhověl moderním poža
davkům pedagogiky. Učitel je prý umělec,
tak mluvíme si sami i jiní o nás, a je to

nesmysl. Učitelé mají býti umělci, jejichž
společným dílem má býti dokonalý lid
ský život na zemi. Není však umělců, ja
kými chceme býti iny — totiž umělců, kteří
by byli mistry ve všem a vždycky. Tako
vým lidem se říká diletanti. Jsem toho ná
hledu, že prospělo by se výchově i nám,
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kdyby úřady dovolily, aby i na obecné
škole učilo se dle odborů, totiž aby bylo
ponecháno učitelské konferenci každé školy,
aby se členové její dohodli, kterým před
mětům učebným a v kterých třídách bude
ten který učitel učiti. Nemyslím na žádné
rozškatulkované odbory ani na zkoušky,
prostě dle chuti a nadání volil by si učitel
předměty, kterým by chtěl vyučovati. Vý
jimku činil by pouze první školní rok (pří
padně nižší stupeň vůbec), kde je třeba
trvalé práce jednoho učitele.«
r.

Česká sekce spolku středoško!ských
katechetůu v Praze konala svou členskou

je orgánem c. k. ústřední komise pro péči
o památky veřejné. Výnos c. k. minister
stva kultu a vyučování ze dne 2 srpna

1911 k Sl. statutu

řečené ústřední komise

praví toto: >C. k. ústřední komise pro péči
o památky (a ovšem její výkonní orgánové
v témže statutu uvedení) povolána jest
k bezprostřední veřejné péči ovýzkum a za

chování uměleckých a historických pamá
tek. Její činnost vztahuje se na veškeré pa

mátky starší doby v nejširším slova toho
smyslu, jakož i takové, jichž zachování pro
jich historickou, kKulturně-historickou i umě

leckou cenu, aneb jichž estetický význam

z veřejných důvodů chrániti

a zacho

schůzi 6. října 1915 v kn. arc. semináři.
Přítomni byli pp.: předseda Dr. Lub. Petr,
profesoři: Em. Žák, Dr. J. Kašpar, Fr.
Trnka, Fr. Schindler, Gust. Verich, J. Sol
dát, J. Šprongl, J. Matějka z Berouna, Dr.
J. Čihák a jednatel. Omluvil se Dr. D. Orel.
Předseda vítá srdečně milé kollegy v novém
roce školním, přeje hojně zdaru k nové
práci, bychom v tomto roce dočkali se
brzy čestného míru. Upřímně blahopřeje
jménem sekce kol. prof. Fr. Trnkovi k jeho

vati sluší. V působnost Z. K. náleží také
i záležitosti ochrany domoviny (Angelegen
heiten des Heimatsschutzes), pokud souvisí
s ochranou památek«. — »C. k. zemský
konservaterát pro království České« je úřad,
který má u nás funkci řečenou vykonávati.
Jak z výnosu c. k. ministerstva je jasno,
úlohou konservatora je nejenom chránit
staré umělecké památky před zkázou, ale

vyznamenání a jeho jmenování

kn. arcib.

níku katol. duchovenstva“ : »Konservator

notářem. Po přečtení protokolu jednatelem
poznamenává předseda, že nestalo se nic
nového přes prázdniny v otázce našich po
žŽadavků v služební pragmatice; katecheté
s ostatními profesory jsou sice účastní na
novém zlepšení platů, ale jakmile budou
normální poměry a zasedati budou zákono
dárné sbory, bude se Sekce úsilovně doma
hati splnění oprávněných požadavků svých.
Pak projednávány některé otázky stavovské,
důležité za nynějsích poměrů válečných,
školní a paedagogické, otázka vhodné míst
nosti spolkové. — Jest je.. litovati, že někteří
kollegové blízcí nejeví zájem o stavovské
otázky při tak mimořádných poměrech ny
nějších, kdy tolik třeba se raditi a úžeji se
sjednotiti k společné práci.

má toliko právo na dobré zdání ve příčině
starých památek«< (číslo 24. Listárna red

Dr. Jos. Hanuš,

i novější umělecké výtvory vzíti v ochranu před
znehodnocením a znešvařením. Tvrzení »Vést

akce), je iudíž nesprávné.

Konservator

může a má mocí svého úřadu. zakročiti
všudy tem, kde nějaká umělecká veřejná
stavba je ve svém stylu novými >ozdo

bami« ohrožována. Pro výzdobu svatyně,
přesně a vzorně v duchu tohoto či onoho
slohu koncipované, zajisté nestačí míti pouhý
»vkus« (názor velmi subjektivní, labilní,
nejednou pochybný), ale jemný, studiem
vytříbený cit pro styl sám. Konservator je
v tom rádcem anikoli nepřítelem těch, kdo
umělecké veřejné stavby chtí novými před
měty ozdobiti. Vkus patronů a správců
chrámových nejednou se mění; ale styl
chrámu je něčím trvalým a proto směro
datným.
r.

jednatel.

Povinnosti konservatorů.

Výměna.

K zacho

vání starých památek a rovněž k šetření
všech uměleckých děl, které nejsou majet
kem soukromým, (nad těmito ovšem má ma
jetník neobmezené právo) je zřízen zvláštní

c. k. zemský konservatorský úřad,

Def. katecheta měšť. a ob. školy v okr.
městě, rád by vyměnil místo s jiným def.
katech. měšť. školy v kterékoliv diecesi a
kdekoliv. Nab. do redakce t. 1. pod značkou

který

Knihtiskárna

družatva VWlasť
v Praxe.

»16 hodin týdně«.

ČÍSLO 19.

V PRAZE, dne 1. listopadu

1915.
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Výchovné povinnosti přítomné doby.
(Pokračování.)

Úkolem vychovatele v přítomné době je dále brániti tomu, by události
válečné nepůsobily mepříznivě na srdce mládeže. Aby národní nadšení, jež
zajisté v době vítězných se stupňuje a je nejvýš chvály hodno, ukazujíc tak
soucítění s hrdinnou armádou,
se ve zpupnost, nezdravou hrdost, spo
bh nezvrhlo
.
jenou se snižováním a sesměšňování jiných národů, hlavně poražených nepřátel.

Je bezpečně zjištěno, že ony zatvrzující a zdivočující následky války, kdy
mysl je vystavena nebezpečí otupení, daleko méně ohrožují ty, kteří válku na
poli válečném prožívají, život svůj denně nasazují a kteří všemi hrůznými dojmy
velmi rychle se vyléčí ze všeho laciného nadšení; — ale daleko více jsou jim
vystaveni, kteří stále jenom o vítězných událostech a hrdinských činech čtou,
a při tom o hrůzách války nemají správného a pravdivého obrazu. Všichni ti,
kteří jsou daleko od bojiště a hlavně nezkušená mládež, pilným sledováním vá
lečných zpráv, které z vysvětlitelných příčin o ztrátách vlastních lidí a dočasném
neúspěchu jenom velmi spoře se zmiňují, velmi lehce přehlížejí, že není vítězství
bez obělí, že každý úspěch je vykoupen hrdinnou smrtí vlastních lidí a že v té
době, kdy my jásáme nad úspěchem našich zbraní tisíce jiných otců a matek
truchlí nad smrtí svých synů. Válka nesmí otupiti náš smysl pro lidstvo jako
celek; nesmí nás zbaviti úcty i k nepříteli. Bojujeme proti nepřátelům ohrožujícím
čest, slávu a celistvost říše, ale nikoli proti nim jako jednotlivcům. Bylo by ne
blahým znamením, kdyby kdo se těšil z nesmírného počtu zabitých nepřátel,
z kup mrtvol, které se týčily před zákopy našich statečných vojínů. Ukazoval
by svoji krutost, ne-li krvežíznivost.
Právem poznamenává známý paedagog Fórster: »Válka snadno mohla by
se státi těm, kdo jsou doma, školou tvrdosti a bezmyšlenkovitosti, kdyby se
včasně těmto probouzejícím se zjevům správným způsobem nečelilo.Bylo jistě zahan
bujícím pro nevojáky, úspěchy válečnými opojené, kteří svým přátelům na bojiště
zasílali pohlednice nepřátelské vojevůdce, armády, jednotlivce zlehčujících a hrubě
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karrikující, když musili slyšeti jako odpověď, aby takové lístky více neposílali.
Vojáci, kteří denně válečně se stýkají s nepřítelem, mají k němu úctu, vidí ve
svých protivnících v pravém slova smyslu >»socios dolorum« co zatím ti doma
by jej zlehčovali, uráželi a tupili? Kdo neměl přiležitosti, aby v této době obva
zoval rány vojínů a ošetřoval nemocné a raněné, má přece vždy též vzpomínati
ran, které válka zasazuje, a cítiti s oněmi tisíci, kteří ztrácejí v ní své nejdražší.
I v největší radost z vítězství zaznívá měkký smuteční ton bolesti. A bylo by
největší ztrátou pro nás, kdybychom při každé zprávě o velikých porážkách
nepřátel na bojišti pomalu ztráceli srdce v těle a zabíjeli soucit.«
V Německu v kruzích vychovatelských živě se debattovalo o tom, aby do
rozvrhu školního byly nyní též pojaty tak zvané »válečné hodiny«. Poslední vy
učovací hodina v sobotu měla se věnovati pojednání o událostech na frontě.
Žáci nejvyšších tříd měli se shromážditi a buď některý žák, nebo učitel měl
v přednášce vzpomenouti zvláště významných a hrdinných činů, které se v uply
nulém témdni na bojištích udály.
V návrhu tom je ovšem jedna zdravá a oprávněná myšlenka. Skolu není
možno obklíčiti nějakou čínskou zdí, nesmí býti isolována od myšlenkových
proudů a události, které strhují celý svět. Je třeba vychovávati mládež tak, aby
záhy s celým národem učila se správně cítiti, aby brala účast na jeho radostech
i starostech. Ve válečných dobách mizí všechen industrialismus, sobectví, ale
každý řádný človék cítí kollektivně, považuje se za součást a článek národního
celku. Vždyf válka je nejmarkantnější zjev kollektivního cítění a vzchopení se
národu.
Ale poučování mládeže o událostech válečných musí se diti s potřebným
taklem a umírněnosti. Nelze na mládeži žádati, aby i ona »válku prožívala«.
A válečné hodiny pro ni konati je nepoměrně těžší, nežli na prvý pohled se zdá.
Neboť čím více ti, kdo jsou doma, o válce čtou a slyší, tím méně ji prožívaií
a tím falešnější mohou si učiniti o ní názor. Válečné; úřední zprávy mluví
o skvělých činech a vítězstvích skoro den po dni, ale nemohou mluviti o tom
tichém, pro nás snad nepochopitelném heroismu vojínů v jich strádání, o jich
nepohodlí, vlivech povětrnosti, o těžkém jich životě v zákopech, kol nichž stále
obchází onen neunavný žnec — smrt.
Kdyby mládež měla si učiniti jasnou představu o hřmění děl, svištění kulí,
sykotu a detonaci granátů, o klesajících vojínech, o řadách sebraných mrtvol,
věru že by slabší děti byly v mebezpečí duševního rozrušení, náhlé psychosy.
A kdyby se jí stále mluvilo jenom o skvělých úspěších, o rostoucí kořisti a při
bývajícím počtu zajatých nepřátel, a pří tom se jí neukázalo na oběti, které pro
toto vítězství bylo nutno přinésti, mládež by si utvořila zcela jednostranný a ta
lešný obraz o válce a snadno by se mohlo ukázati, že by o válce příliš lehkomyslně
soudila a později dle toho jednala. A přece každý ví, že válku všichni hlubocí
myslitelé považují za velkou metlu Prozřetelnosti. Stačí vzpomenouti, jak náš
panovník dlouho a vážně a všestranně uvažoval, nežli s těžkým srdcem podepsal
válečný manifest.
Na hrůzy války je hleděti jako na hrůzy bouře, s bázní a třesením. Forster
posuzuje návrh na zavedení zvláštních »válečných hodin< do školního učebního
rozvrhu, praví: »Je mým přesvědčením, že válečné hodiny a válečné rozhovory
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ve škole jenom tehda mohou býti skutečným požehnáním, když předně budou
si všímati více věcné a ethické stránky než bezprostředně válečného a vítězného
enthusiasmu, a za druhé když budou konány v jistém »dušeném tónu«, tak jako
slaví se vánoce v domě, v němž událo se veliké neštěstí. Kdo tento měkký tón
do pojednání nedovede vdechnouti, není strážcem pravé humanity a zanedbává
velký paedagogický úkol, oproti zdivočujícím následkům války oěstovati v duši
mládeže pravou Kulturu.« (F. W. Fórster: Neue Erzieherpflichten fůr unsere Zeit.)

pě3P3e= 4

(Pokračování.)

Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK.)
(Pokračování.)

Daleko by nás vedlo vypisovati blahodárné účinky časného sv. přijímání.
To naznačeno bylo v pastýřských listech biskupa litoměřického a biskupa hil
deshaimského, to tušil P. Gatterer T. J. na sjezdu v Innomostí, a na to těší se
všichní biskupové a celý svět. Výsledky nelze dnes ještě poznati. »O účinku
časného sv. přijímání dítek nemáme dnes žádného ponětí; leprve potomní doba
fo uvidí, jak heroická krev bude prouditi v žilách nyní dorůstajícího pokolení,
této mládeže eucharisticky vychovávané a eucharislicky Žživené.«(»Bonifatius.
Korrespondenz« 1913. č. 23. z řeči P. Augustina Gallena, O. S. B.).
A právě blahodárným ovocem tohoto dekretu jest jeho vliv na výchovu
mládeže, Která musí se bráti již od první třídy směrem eucharistickým, na
učebnou osnovu a na učebnici. Nevinnost a láska ke Kristu, které třeba při vy
učování mládeži hned od počátku vštěpovati, ničím tak nejsou vzbuzovány, jako
svátostí pokání a sv. oltářní.
Vydáním dekretů eucharistických mastala nutnost úpravy a doplnění kate
chismu, a v čemž již papež dal příklad, to nyní stává se nutnou potřebou,
(»Křesť. Škola« X. str. 178. »Katechismus, osnova učebná a nová nařízení o při
jímání svatých svátostí.«). Ve Vídeňské diecési bylo uznáno, že katechismus pro
přípravu ku prvnímu přijetí sv. svátostí jest těžký a hned záhy vydán byl
krátký návod: »Unterricht tůr die erste h. Beicht und Kommunion«, autoriso
vaný konsistoří a schválený ministerstvem vyučování.
Na prvním katechetickém kongressu ve Vídmi roku 1912 v první sekci (pro
školy národní) hned ve schůzi první, dne 6. září, kdy jednáno bylo 0 »vynčování
náboženství na nižším stupni,« otázka přípravy dětí na přijetí sv. svátostí velmi
živě byla projednávána, a velká řada řečníků se svými návrhy se vystřídala tak,
že schůze daleko nad stanovenou lhůtu (půldruhé hodiny) se orotáhla. Schůze
trvala přes tři hodiny. (Bericht úber die Verhandlungen des Kongresses fůr Kate
chetik, Wien 1912 str. 22.—67.) Referentem byl známý pracovník katechetický
Vilém Pichler, který vykládal, že již po 25 let koná přípravu na první sv. zpověď
ve třídě třetí. Dá to dosti práce, ale vždycky výsledky byly dobré. S přípravou
na první sv. přijímání v této třídě měl obavu, ale ukázalo se, že děti snadno
chápaly a větší radost působily při přípravě než dříve děti ve třídě čtvrté, tak
že došel k přesvědčení, že není příčiny sv. přijímání odkládati a že by bylo
proviněním na dělech, nechati je ještě rok čekati (|. c. 29). Po návrhu referenta
na přijetí příslušné zásady nastala obšírná debata .(I. c. str. 53.—67.) po níž
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jednohlasně přijato: »Vyučování o svátostech pokání a Oliářní na tomto stupni budiž
lak upraveno, aby dosaženo bylo toho, by děti co možno záhy k přijeli svátostí pokání
a Oltářní vedeny býti mohly.« — Také ve schůzi šesté, kde bylo jednáno 0 »feďnolné
náboženské knížce pro nižší stupeň školy obecné« (I. c. str. 163 a násl.) debattováno
o brzkém přijímání sv. svátostí a přijato, aby do učebnice »vloženy byly všechny
k sv. zpovědi a sv. přijímání nutné příběhy, poučky a nařízení.« (I. c. 181.),
A tak třeba s katechismem změniti i osnovu učebnou, ale nejen ve třídách
nižších, ale i vyšších, jak »Vrchnopastýřské poučení« připomíná. A proto vidíme,
že byly vydány nové osnovy v diecési vídeňské, solnohradské, linecké, a podány
návrhy změn osnovy v pražské, budějovické, litoměřické, olomoucké, brněnské
diecési a pilně se na nich pracuje. I v Německu vydány v letech 1910—1912
nové osnovy. Proto je potřebí osnov nových, jejichž zlatou nití byla by výchova
eucharistická hned od počátku. »Dítě do školy zapsané ať katechetové ihned od
počátku prvního školního roku poučují o nejpotřebnějších náboženských pravdách
a připravují je ku první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání. Po prvním sv. při
jímání třeba, aby na to naléhali, aby dítky šly ku sv. přijímání častěji. Ku konci
školního roku ať katechetové opět a opět vřele dítkám připomínají, až by srdce
jejich k tomu roznítili, aby též v době školních prázdnin, přistupovaly častěji ke
stolu Páně.« Tak nařizuje arcibiskup záhřebský, Dr. Antonín Bauer v poučení
kněžstvu své arcidiecése dne 23. října 1913.
UAAANFAÁAAAÉÍHÍ

(Pokračovaní.)

Třetí říše.
(Podává prof. Dr. LUBOMÍR PETR.)

Hellenismus či křesťanství? Problém, jenž tolikrát byl uvažován a dnes
znovu ve zvýšené míře zaměstnává myslící hlavy. Bylo všecko tak pěkné v záři
hellénského slunce, tak slunné, volné a usměvavé? Jedni nanášejí na hellenismus
příliš mnoho světla, aby v stínu lim teinnéjším objevilo se křesťanství, jež prý
»sehnulo vzpřímeného člověka a vzalo jeho vůli téměř všechnu volnost.«
Ale čím jest dnes hellenismus, namítají druzí, ne-li snahou odpoutati člo
věka od vší závislosti na Bohu, od vší autority Boží? A smí se člověk beztrestně
znova odvažovati titánských těchto zápasů, jež vždycky pro člověka skončily tak
výstražně? Komu podaří se »spojiti pravdu titanů s pravdou Galilejského,< ten
bude zakladatelem třetí říše, dí Merežkovskij ve své trilogii »Kristus a Antikrist«.
Této třetí říši věnuje Petr Dórfler v »Hochlandě« (srpen 1915) nejvýš zají
mavý článek, jehož myšlenky tu českému čtenáři reprodukujeme.
Kdyby Hospodin měl všechnu pravdu v jedné dlaní a ve druhé touhu po
pravdě, a řekl mi: »Vybeř si jednu nebo druhou,« odpověděl bych mu na kolenou:
»Dej mi touhu po vědění, neboť všechno vědění, všechna pravda náleží jedině Tobě.«
Tento Lessingův názor za svůj přijal i moderní duch ani ne tak z unave
ného agnosticismu jako spíše z přesvědčení, že držení zlenošuje. Báj vždy dává
střežiti poklady nemotorným, líným drakům, kdežto silné bohatýry budí a zoce
luje nouzí a touhou. V otázkách způsobu života a náboženství držení norem a
zásad pravdy daleko ješttě neznamená ukončení zápasu o tyto pravdy. Neboť
i když pravdu přijímáme jako pevnou a Konstantní veličinu, jest přec jen život
ve stálém pohybu a toku, a těžiště úkolu záleží v tom, aby život s pravdou byl
spojen nejen zevně, ale i organicky.
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Žádná doba nepřijímá v sebe všechnu pravdu. Každá rozpouští z ní jen ony
součástky, jež její síla rozpustiti dovede. To, co zůstalo ležeti v pravdě ladem,
co z ní zůstalo nerozřešeno, odsuzuje přítomné vědění a zvedá žalobu proti
němu. Žalobě té rozumívají jen duchové zvlášť ušlechtilí anebo duchové, kteří
geniem svým svou dobu značně byli předstihli. V těchto srdcích vznikává pak
ono napětí touhy, jež nových pravd hledá, zavrhuje převzaté theorie a buduje
nové systemy. Ale velmi často jsou tyto zdánlivě neslýchané pravdy dávno sice
objevenými, ale teď teprv živě cíténými poznalky.
Dějiny křesťanské zbožnosti a křesťanských dogmat jsou velikým dokladem
skutečnosti tohoto neustálého protikladu mezi pravdou a životem. Obsah Zjevení
zdá se příliš obsáhlým a příliš silným, aby jediná lidská hruď nebo docela je
diný lidský věk dovedl do sebe pojmouti všechnu ethiku a všechnu mravnost.
Prvotní církev stavěla do popředí jiné články než církev středověká, a dogmata,
o něž v Antiochii a Cařihradě bylo bojováno na ulicích, jsou dnes podrobně ro
zebírány a vykládány už jenom na katedrách vysokých škol. Jaký rozdíl mezi
půvabným, bezvousým, usmívavým dobrým pastýřem katakomb, a přísným, roz
brázděným, jako z věčnosti hledícím obrazem Kristovým z basilik! A stejně tak
jiné bylo křesťanství, jež osvědčovali anachoreti Nitrijské pouště, než křesťanství,
jež pěvec Heliandu svým Sasům v duši kreslil, nebo křesťanství, jež serafínský
světec na Alvernu zřel a umbrijským pastýřům hlásal stavem i životem svým.
A přec jsou všechny tyto formy jen výhledy z jednoho a téhož Krista
Každý světec bral, co jeho síla vzíti dovedla, a přes to zůstavoval tisícům jiných
světců stále téhož Krista. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by křesťanství odbytou
věcí minulých pokolení, a přítomnosti a budoucnosti nebylo by než vzpomínkou.
(Pokračování.)

Provolání.
Vlastenecká povinnost v léto pohnulé době ukládá nám nové úkoly. Jestli
naši nejdražší bojují na třech velkých bojištích na ochranu cti, slávy a celistvosti
naší říše, obětují-li své zdraví 1 život, jest svatou povinnoslí nás, kteří jejich
zásluhou doma v bezpečí a pokoji žijeme, abychom poskytli jim všeho, čeho k šťast

nému a slavnému zakončení válkyje potřebí. Na nás je hojným upísováním
válečné půjčky ochotně poskytnouti státu prostředků k ukončení celé akce. Bu
deme moci jenom tenkráte s radostnou náručí a dobrým svědomím přivítati vra
cejicí se naše vojíny, když naše svědomí nám řekne, že i my jsme učinili pro
svoji vlast a celou naši říši, co učinili jsme mohli. Katolíci českoslovanští vždycky
chápali a nadšeně plnili své povinnosti k státu. Jistě že i tentokráte dokáží, že
pochopili vážnost doby a své povinnosti k ní. Čeho stát na nás žádá, není žádnou
obětí, ale pouhou vypůjčkou, jež se nám co nejpříznivěji zúvočí.
vzbudil podiv u všeho vzdělaného světa,
věnoval své nejslavnější dílo: »Dějiny ná

FEUILLETON.

boženství Ježíše Krista« svým dítkám a

Z listů otcovských.

položil v čelo velkolepého díla toho násle
dující věnování:
*

(Podává FR. JANOVSKÝ.)
(Pokračování.)

Bedřich
(1750—1819),

Leopold

hrabě

>»Mýmsynům a dcerám!

Stolberg

slavný státník, učenec, fi

losof, spisovatel, ale ještě slavnější konver=
tita, stav se z protestanta upřímným, hor
livým katolíkem, kterýmžto činem svým

Vám především, milé dítky, zůstavuji
tuto památku mé pouti pozemské, vám pře
devším na srdce kladu předmět tohoto spisu,
náboženství Ježíše Krista., Tof ono jedno
potřebné.
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Krátké, nejisté. mnohým. nebezpečím
obklopené jest naše pozemské putování;
jen jedno jest nám jisto — smrt. Nevidíme
ji; pouze znamenáme, že život našich druhů
pominul a jen ztuhlá schránka tělesná po
nich zůstala, jež rozpadá se v prach.
Tak se děje člověku, tak zvířeti, Avšak
člověk cítí v sobě život, jenž nezávisí na
tlukoucí tepně, nezávisí na vdýchaném a
vydýchaném vzduchu. Člověk patří zrakem
vědomí na své nitro, Člověk má rozum.
Zrakem tím rozhlíží se vůkol a cítí život
života, cítí lásku.
Zdaž se láskou spojuje s praláskou,
s Bohem? Zdaž svou lásku obrací jen na
své vlastní »já« tak, že ve všech věcech,
jež se mu líbí, nalézá jen hrubší eb jem
nější prostředky k ukojení své sobeckosti ?

Odpověď na tyto dvě otázky vozhoduje
o ceně člověka.Milujeme ve všem, co mi
lujeme, Boha, anebo milujeme ve všem, co
se domníváme milovati, jen sebe samy?
Ale právě láska R Bohu jest naší úlohou;
i sebe máme v Bohu milovati. Co se mine
své úlohy, jest špatné.

Ani člověk ani anděl nenalezne po
koje leč v Bohu a v naději, že se bude
v Bohu na věky radovati. Že pak se člo
věk hříchem Boha vzdaluje a tak proti
svému odvěkému úkolu jedná, cítí ihned
uvnitř nelad. Právem zoveme to svědomím.
Člověk ví, i byť ho nikdo nepoučil, že hří
chem své nitro rozrušuje, a zapíral-li by to,
ruměnec studu usvědčí ho ze lži. Svědo

mím zjevuje se Bůh.

©
©

bylo z ráje

©

Zjevuje se léž

přírodou. Ovšem učí dějiny všech časů,
jak malo dbali lidé tohoto dvojího zjevení.
Přírody zneužívali a skláněli kolena před
tvory; aby pak svědomí oklamali, věno
vali modlám své vlastní hanebné chtíče.
Avšak od počátku člověčenstva zjevoval
se Bůh lidem i Ďezprostředně.
Když naš!
prarodiče podle obrazu Božího stvoření,
smyslnosti a pýchou od Boha odpadli, do
provázelo je milosrdenství jeho. Když jim
odejíti

do Širého světa, bylo

jim náboženství družkou, jež skýlala útěchu
i posvěcení, naše svaté náboženství, nábo
enství Ježíše Krista, jehož zaslíbené příští
stalo se vůdčí hvězdou Starého Zákona,je
hož skutečným příchodem nastal nám den;
ve světle dne toho — jest nám kráčeti.
Náboženství Ježíše Krista dává nám
Boha poznávali; náboženstvím tím zve
nás Bůh, abychom Jo smilovali, zve nás
do věčné spásy. Kdož pozváním tím po
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hrdají, těm pohrozeno věčným odloučením
od Krista, věčným utrpením. Abychom mohli
pozvání toho následovati, musíme nábožensví
Ježíše Krista věřití.
Pravda toho, co máme věřiti, musí býti
tak jasná, že bezpečně a pevně věříme;
nesmí ovšem vůle protiviti se přesvědčení,
Avšak ve vůli spočívá bolest naší přiroze
nosti; ve vyléčení vůle jest naše spása.
Vůle jest v srdci, proto mluví Bůh našemu
srdci. Náboženství Ježíše Krista, milé dítky,

uchází se o naši lásku, jako ženich o ne
věstu.
Ale, jak řečeno, musíme věřítí v toho,

— jejž máme snilovali; a naše, smyslností
a pýchou pokažená vůle protiví se víře.

Proto musejí strach a naděje vůlí do
mlouvati, strach a naděje, jež samy při
rozeně, ba nutně plynou z pojmu věčného
blaha a věčného spasení,
Lživě a zlostně vytýkají nepřátelé za
našich dnů náboženství našemu, že prý
trest a odměna jsou jeho hlavními pohnut
kami, člověka nedůstojnými. Svatá bázeň
Boží nejen že lásky nevylučuje, nýbrž jako
bázeň dětinná k lásce přivádí, s láskou vždy
víc a více se spojuje. Bez lásky se Bohu
nezalíbíme. Naděje, která se nesla jen za
darem života věčného, nepřilnula by láskou
k Dárci jeno, minula by se cíle. Pravá,
trvalá bázeň Boží nebojí Se mimo Boha
nikoho, dodává hrdinné mysli vzhledem ku
všemu tvorstvu a bojí se jen Stvořitele. —
Milé dítky, což pak možno žádoucího
krásného a dobrého pomysliti, čeho by nám
neposkytovalo náboženství Ježíše Krista?

Toužíte
po
radosti?
Onof
podává
věč
Toužíte
po
dlouhém
životě?
Ono
po
slast, jež i zde na zemi převyšuje veškeru
radost, převažuje všecko utrpení časné.

skytuje blaženou nesmrtelnost. Toužíte po
odpočinku? V náboženství Ježíse Krista jest
jediné pravé odpočinutí; onof v bouřích
života kojí člověka jako nemluvňátko na
prsou matčě:ných a jednou uvede do odpo
činutí věčného. Toužíte po pokoji? Tímto
pozdravem pozdravuje Pán své následov
níky: »Pokoj váml« (Jan 20, 10.) —

Chce
sevám
přátelství?
Kde
jest
jistě

vroucnější, trvanlivějsí přátelství než mezi
následovníky Kristovými, kteří všichni bez
žárlivosti nesou se za jedním cílem, kde
druh s druhem má účast a oběma kyne
prospěch, kde svatá láska jednoho zaněcuje
se láskou druhého? Toužíte po velikosti ?
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© Co
jest
nad
synovství
Beží?
»>Nejmilejší,

|

|

nyní synové Boží jsme, a ještě se neuká
zalo, co budeme, Víme, že když se ukáže,
podobní jemu budeme; nebo viděti jej bu
deme, jakož jest.« (I. Jan 3, 2.)
Dychtite po moci? Kdo chce, co Bůh
chce, zdaž není jistou měrou účasten vše
mohoucnosti Boží? Toužíte po svobodě?
Evangelium jest »dokonalý zákon svobody.«
(Jak. 1, 26.) Zde na zemi osvobozuje nás
od panství chtíčů, a slíbena nám »svoboda
slávy synů Božích<. (Řím 8, 21.) Přejete
si moudrosti? Jenom moudrost náboženství
zasluhuje toho jména. »Ty osvěcuješ svíci
mou, Hospodine«. (Ž. 17, 29.) >»UTebe
— je studnice života a ve světle Tvém
uzříme světlo.< (Ž. 35, 10.) Chcete ctnost?
Které ctnosti by neučilo, ku které ctnosti
by nedopomáhalo náboženství Ježíše Krista ?
Jeho ctnost jest čistá, protože se jí zdobí
člověk pro Boha ; jeho ctnost jest bezpečná,
protože ji takřka za ruku vede libá pokora.
T.užíte po lásce? Všecek duch tohoto ná
boženství jest láska, bez něho neměli by
lidé ani pojmu o lásce, v něm jest láska
svazkem dokonalosti. « (Kol. 3, 14.) Všecky
ctnosti, jimž učí, zakládá na lásce; všecky
ctnosti, jež podává, pochodí z lásky. »Mi
lujme Boha, neboť Bůh prve miloval nás.«
(I. Jan 4, 19.) Na lásce byl založen už Starý
zákon, jenž byl dán za děsné bouře, za
zvuku hromu a trub. »Milovati budeš Ho
spodina, Boha svého, z celého srdce svého
a ze vší duše své a ze vší síly své,« (V.
Mojž. 6, 5) a na lásce k bližnímu. »Milo
vati budeš bližního svého jako sebe sa
mého.« (III. Mojž. 19, 18.) Daleko však
živějším dechem vane nám láska ze všech
knih Nového zákona; jestit celé nábožen
ství zákonem věčné lásky s Bohem,v Ježíši
Kristu, zákonem věčné lásky věřících v Je
žíši Kristu, »Bůh láska jest, a kdo zůstává
v lásce, v Bohu Zůstává a Bůh v něm.«

(I. Jan 4, 16)

— — —
(Pokračování.)

SMĚS.

Ředitel Frant. Kneidl — šedesát
níkem. Zasloužilý ředitel měšť. školy pro
chlapce v Karlíně a dlouholetý místopřed
seda Ústřední matice školské, p. Frant.
Knmeidl, slaví v těchto dnech 60. výročí
svých narozenin. Tichý, neunavný pracov
ník na roli školské, ředitel vzácného taktu
a kdysi též jednatel spolku pro vystavení
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chrámu Páně sv. Cyrilla a Metoděje v Kar
líně, požívá ve všech kruzích kněžských
i učitelských neobmezené úcty a vážnosti.
»Věstník« učitelských jednot praví o něm:
»František Kneidl je typem a vzorem če
ského učitele, oddaného celou duší práci
na prospěch národa dobrovolně konané.
Řadí-li se nyní výprava školství karlínského
do popředí českého školství, má o to ne
malou zásluhu právě řed. Kneidl, který ve
své osobě spojoval vždy nejen pevného a
důkladného odborníka, ale i konciliantního,
taktního a všeobecně váženého i oblíbeného
tlumočníka reformních snah školských a

tužeb
učitelských
vůbec.«
Stejně
horl

jako neunavná byla též Kneidlova činnost
na poli humanitním. Patnácti sirotkům byl
starostlivým poručníkem a otcovským rád
cem. Při tom je ředitel Kneidl mužem nů
božensky pevně založeným a o náboženské
vzdělání mládeže nejvýše dbalým. Proto
i všechno kněžstvo, jež se s ním stýká,
ředitele Kneidla velice si váží a k jeho pa
mátnému dni upřímně mu blahopřeje. Kéž
je opravdu českému učitelstvu jasným a
dlouho zářícím vzorem svojí povahou a
svými zásadami vychovatelskými, neunavnou
horlivostí a vzácnou svojí konciliantností.
Zasloužilému vychovateli mládeže jménem

kněžstva
upřímně
tuto
gratuluj
7.

Ku změně školních čítanek.

|

Po

mnohých poradách v ministerstvu vyučování
bylo usneseno již na počátku škol. roku
1915—16 zařaditi do učebnic na obecných
a měštanských a částečně také na středních
školách články o tom, čím byla vyvolána
nynější světová válka. Články tyto v sou
hlase ministerstva zeměbrany, vojenství a vy
učování budou zařaděny do nových učebnic.
Půjdou-li tyto články až na samý základ
válečné bouře, jež chystala se po celá de
sítiletí, a vysloví-li upřímně, že odklon od
duchovních ideálů a shon za materiellními
statky byl nejvniternější příčinou všeho vá
lečného víru, ovšem nevíme.
"Válka — oráč. Všichni, kdo hlouběji
vnikají do duševních proudů, vyvolaných
světovou válkou, soudí, že válka přinese
obrození lidstva. Jako rádlo obrací zemi,
ničíc plevel, který na ní vybujel dlouhým
odpočinkem,a připravuje prst k budoucí úrodě,
tak i válka duševním snahám dá jiný směr
a stanoví nové hodnoty.

>»Věstník« učitel

ských jednot uvádí k tomu následující:
Praktické otázky životní dojdou snad
všeobecnějšího pokroku, než si nyní před

ukazuje 'nám cestu do budoucnosti. Tu
bude musit býti lámáno, aby jedněm bylo
i nadále údělem do potu pracovati a druhým
v sladké nečinnosti z výsledku práce jiných
býti živu. Kdyby v sociálních poměrech měly
potrvatí obvyklé a zastaralé mravní defekty
ještě po této kolosální válce, musili bychom
tuto konservativní nehybnost přičísti k nej
osudnějším stínům lidského života. — —
Ale obrození očekáváme také od světa
myšlenkového. Válka otřásla starými ideami
a dala popud ke vzniku nových. Se stromu
života opadává suché listí a suché větve,
aby bylo místa a svěžího vzduchu pro nové
pučení. Nové příští žádá, aby povýšen byl
život a odtržen od starého kalu a bláta.
Stojí-li vedle nás vojín, jenž prodělal ve
válce nejhroznější okamžiky živofní, poci
fujeme všichni, jak prchá před tím aktem
všecko, čím jsme žili dříve, a co nyní se
jeví jako nicotná maličkost.«
Doufáme, že válka vyburcuje lidstvo
z jeho nízkého materialismu a postaví staré,
vůdčí idey, očištěné krví tisíců, v nové
světlo. Doufáme, že. i naši dřívější zásadní
nepřátelé poznají, že náboženství je nejpev
nějším základem charakteru jednotlivcova
i celých národů, a potom nadejde doba
smíru i v táborech vychovatelských, jež po
dlouhá léta nepřátelsky stály proti sobě. 7.

Zokruhu
čtenářů
>Vycho

Praha.

došly Zemské úřadovně pro

král. České Vdovského
a sirotčího po
mocného fondu veškeré ozbrojené moci
v Praze

následující další dary:

©stavujeme.
Válka
byla
velepřísnou
školou
života, zhodnotila každý moment lidské
práce a povýšila energii nade vši mdlobu.
Příští člověk — a řekněme v speciálním
pojmu: jednotlivý národ — bude musit
pracovati více a pracovati hlouběji. Tempo
lidské práce bude musit býti rychlejší,
smysl pro cíl života zhodnocen. Hospoda
ření s časem bude musit býti vydatnější a
rozvážnější. Válka srazila nás všecky do
hromady: bohaté s chudými, inteligenci
s prostým lidem. Všecky srazila dohromady
za jedním cílem, dala nám tutéž zbraň a
tentýž chléb. Válka vedla nás k jedné a
téže činnosti a tato drsná prakse válečná

Václav

Janota, katecheta měšf. školy, Praha, 20 K,
Vilém Eismann, katecheta, Škvrňany, 5 K,
Josef Vávra, kaplan, Úsov, 50 h, Bohuslav
Beneš, katecheta, Lázně Bělohrad, 6 K, Jos.
Petříček, katecheta, Týn-Rovensko, 1 K, P.

M. Jiřínský, farář, Všestary, 1 K, Václav
Vítek, katecheta měšť. škol, Král. Vino
hrady, 5 K, František Šeda, katecheta něm.
chlap. školy, Plzeň, 5 K, Josef Šauer, ka
techeta, Praha, 1 K, Frant. Košák, kate
cheta, Plzeň, 1 K,Josef Světelský, katecheta,
Třebechovice, 2 K, Neznámý, Sadská, 25 h,
Jos. M. Svec, c. k. professor, Turnov, 1 K,
Karel Rochel, stud. prof., t. č. v Kroměříži,
3 K, Tom. Coufal, farář, Záboř n. L., 2 K,
Marie Pavlištová, Čes. Třebová, 30 h, Alois
Sigl, kaplan, Roztoky, 1 K, M. Koukl, zat.
katecheta, Praha, 2 K, Jos. Famfule, farář,
Sluštice, 5 K, Dominikánský konvent,
Znojmo, 2 K, Emanuel Cívka, em. professor
náb., Slaný, 10 K.

Kn)htiskárna družstva Vlast v Praxe.

ČÍSLO 20.

V PRAZE, dne 15. listopadu 1915.
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V

Výchovné povinnosti přítomné doby.
(Dokončení.)

Že válka může míti neblahý vliv na zdivočení mravů mládeže, toho z né
dávné doby uvádí drastický příklad týž Dr. Fr. W. Fórster. Za doby španělsko
americké války spatřil v ulicích New Yorku řadu hochů, kteří v rukou měli
žáby, navíchané na pletací jehly, a volali: »To jsou španělští mrtví.« — Neustálé
zvěsti o pobitých nepřátelích, o útocích bodákem, o množství lidí zahubených
minovými výbuchy přivádějí nebezpečí, že mládež přestane si vážit života lid
ského. Ztratí úctu k člověku. A to proto, poněvadž nebyla svědkem válečných
zápasů, poněvadž na vlastní oči neviděla ona hrůzná utrpení, která by vzbudila
její soucit a útrpnost a poučila ji, jakým hrozným zlem je vlastně válka. Ti
jinoši, kteří jsou v poli, o válce dojista zcela jinak soudí, nežli mládež, která
zůstává doma.
Vychovatel ovšem nemůže brániti, aby ony zprávy o strašlivých zápasech
na bojišti, o vrhání ručních granátů, bodákovém útoku, o zápolení pěstí a nožem,
nepřišly k sluchu mládeže. Ale musí, seč síly stačí, k tomu působiti, aby jistá
lurdost a krutost nevkrádala se při těchto zprávách do duše žactva. Jest jeho
první povinností, aby všechno ono tvrdé, bezcitné a surové mluvení, ono zleh
čování a tupení nepřítele zakřikl a ukázal na nízkost takového jednání. Heslem
kteréhosi vojevůdce bylo: »Ve válce je potřebí buď jednat nebo mlčet; nadáváním
bitvy se nevyhrávají. Když Israel bojoval proti Amalekitským, Mojžíš se modlil
a nenadával.«<

Naše čacká vojska vítězí svojí intelligencí, organisací, ukázněností. Kdo
chce v životě vítěziti a vyhrávati bitvy, musí jednati po jich zářícím příkladě.
Musí zachovati kázeň v řeči, vystříhati se všeho snižování svého protivníka, po
tlačovati všechnu slepou zášť a nenávist. »Nenávist proti nepříteli mizí, Čím
blíže kdo se jemu nalézá, a je právě nejmenší mezi těmi, kteří dlouho a blízko
stáli proti sobě v poli.« V Písmě sv. čteme hluboká slova Kristova: »Čo je platno
člověku, kdyby celý svět získal, ale na duši své škody utrpěl?« Všechna vnější
vítězství nad nepřáteli byla by mu jen ke škodě a k budoucí záhubě, když by při
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tom v duši své jenom divočel a pustl. Když by podléhal pýše, nenávisti, zášti
a podob. Neplatí jenom ono pohanské: »Vae víctis — běda přemoženým«; ale
někdy také v pravém smyslu slova se uplatňuje: »VWaevíctoribus — běda ví
tězům.«

Když kterási třída německého gymnasia u nás po vítězství ve Východním
Prusku zaslala holdovací dopis maršálku Hindenburgovi, tento jí odpověděl:
»Nemyslete radějí nyní na mne; ale myslete na své úkoly. Chopte se jich, jako
já se chopím nepřátel.« V této odpovědi je více výchovné methody pro nynější
válečnou dobu nežli ve všech těch různých návrzích o tom, kterak by měla
mládež tuto válečnou dobu prožívati. Jediné dvě cesty jsou, aby školní mládež z ny
nejších časů měla »silný dojem« a hojný užitek. Prvá je, aby svědomitým ko
náním svých povinností pěstovala v sobě t. zv. »ctnostt heroické,« vytrvalost,
trpělivost, odvahu, statečnost atd., a druhé, aby dovedla také cítiti se všemi
trpícími a učila se křesťanskou lásku soucitem, spořivostí ve svých požadavcích
a za to tím větší obětavostí v dobročinnosti, posilovati v sobě cfmosti křesťanské.
Třetím úkolem výchovy uprostřeď nynější světové války je, abychom přes
všechnu hořkost a napjatost národů vespolek válčících přece jenom připravovali
půdu pro nutné příští spojení a spřátelení všech márodů. Často námi citovaný
Fr. W. Fórster upřímně a otevřeně prohlašuje: »Jsou dnes, bohužel, i univer
sitní učenci, kteří putují světem, aby hlásali zášť k národům. My, vychovatelé,
máme však za svatou svoji povinnost, abychom rozhořčenosti doby nepodlehli,
ale svoji mládež připravovali na velké příští úkoly lidské kultury.« Mladé gene
raci je potřebí vyložiti, že všichni národové bez výjimky jsou poukázáni na vzá
jemnou výměnu svého duševního i hmotného majetku; je nutno jí poukázati, kterých
mravních podmínek je při této závislosti jednoho národu na druhém dbáti.<
Lidstvo přes všechny národnostní a státní rozrůdněnost tvoří přece jen je
diný celek. Rozmach kultury každého národu byl právě tím nejvíce podporován,
že přijal nové popudy, vynálezy, názory druhého národu a pilně jich vyúžil
k svému vzdělání. Každý národ má své genialní lidí. A co nového přinesli
k rozšíření kultury, není pouze majetkem jeho národu, stalo se majetkem ná
rodů všech.
Kde národ sní o své sebedostatečnosti, o své naprosté neodvislosti na sou
sedních národech, tam chce kol sebe zbudovati čínskou zeď, aby zúrodňující
prvky cizí kultury nevnikly v jeho sídlo. Ten je však odsouzen k budoucí
ztinulosti a neodvratné opozděnosti v soutěži s národy ostatními. Čína je i dnes

duševním doplňování neméně na sebe odkázáni jako dvojí pohlaví.« Francie po
třebuje Německa a naopak, Německo potřebuje slovanského ducha a Slovan ně
meckého ducha, Anglie potřebuje Německa a Německo Anglie. Bez tohoto vzá
jemného se doplňování národově by kulturně chřadli a hynuli. Rozvoj národů
vždycky bude vyžadovati sbratření lidstva tak, jak Ježíš Kristus vždycky je hlásal,
a k jehož uskutečnění založil svoji církev.
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Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK,)
(Pokračování.)

Celé vyučování musí míti větší zabarvení eucharistické. Eucharistie stává
se středem a eucharistická výchova cílem veškeré náboženské výchovyjak na stupni
nižším tak i vyšším. Tím celá vnilřní podstata vyučování je posvěcena, a katecheta,
který pečlivě provádí nařízení sv. Otce a je provésti se snaží, je v pravdě pae
dagogus in Christum eucharisticum. Stále a stále musí obraceti zřetel k sv. při
jímání, k lásce k Ježíši svatostnému a tak — vlastně Kristus sám má vychovávali
mládež, omnia restauvare im Christo.
Když známý karmelitán P. Gerard Beccaro, veliký apoštol nejsvětější Svá
tosti v Miláně, byl u audince u sv. Otce Pia X., papež mu řekl: »Spása duší
jest v rukou mého milovaného kléru a klérus bude apoštolem spásy, pokud bude
pracovat pobožností k Eucharistii.«
Sv. Otec Pius X. je původcem »výchovy eucharistické«. Výchova eucha:
ristická jest nejlepším prostředkem sebevýchovy, korunou a cílem veškerého
vyučování a zdrojem štěstí a požehnání nejen pro dítky, ale i pro kněze. Výchova
eucharistická je záchrana mládeže, nad niž není lepší. Eucharistií přijímají děti
Přítele dítek a nejlepšího božského Paedagoga samého; On dá jim svatá vnuknutí
a požehnání. Již myšlenka: »Ježíš v duší mé« vzbuzuje sebeúctu, důvěru, lásku,
pokoru — pilíře budovy dokonalosti.« (Dr. Of. Tauber: »O výchově eucharistické.«
Vychovatelské listy 1912 str. 64.).
Na eucharistickém sjezdu roku 1909. v dalmatském Dubrovníku povzbuzoval
jistý řečník své spolubratry a ku Konci pravil: »Přejeme naší mládeži toho štěstí,
jakého se jí dostává dobrotou matky sv. církve, osvědčovanou tak blahosklonně
a štědře těmto. dítkám jejím nejútlejším. Nám se toho štěstí nedostalo. Ztrávilit
jsme dětství v době, kdy duším a zvláště duším dítek nehrozilo tolik nebezpečí
jako nyní. Prozřetelnost Boží ponechala časté přijímání až pro pokolení nynější
a nás chce použíti jako prvních apoštolů k vykonání díla velikého pro obnovení
všeho v Ježíši Kristu mládeží, dítkami počínajíc.« (»SS. Eucharistia« 1911 str. 117).
Ano, Duch svatý ústy sv. Otce Pia X. volá nás katechety pod prapor výchovy
eucharistické a napomíná, abychom vyučovali v záři slunce eucharistického, by
všechno obnoveno bylov Kristu! Z lásky tedy k eucharistickému králi, z lásky k naší
mládeži, která jest nejkrásnější nadějí lepší budoucnosti, z lásky k našemu lidu,
zasvěfme všechnu péči prvnímu sv. přijímání dítek, častému přijímání nejsvětější
Svátosti oltářní, výchově mládeže v duchu sv. Otce Pia X., abychom takto vy
konali vše pro křesťanské znovuzrození a pro lepší časnou i věčnou budoucnost
našeho národa, staňme se my katecheti horlivými apoštoly nejsvětější Eucharistie
d sice — cum singulari amore.
NI.

Roku 1875. povolal treviský biskup Zinelli faráře ze Salzana, Josefa Sarto,
do své kapitoly kanovníků a svěřil mu místo profesorské na bohosloveckém
ústavu. Tak otevře'o se Sartovi nové pole působnosti, v němž opět osvědčil vše
strannou svou zdatnost. S velikým zdarem potkávala se především jeho činnost
učitelská ať mu byl svěřen kterýkoliv obor vědy theologické. Sarto ovládal
všechny a uměl mistrně podati jej svým posluchačům. (Zháněl 1. c. 24.)

Strana 204.

VYCHOVATEL

Ročník XXX.

A když stal se Josef Sarto papežem, přední jeho starostí byla náboženská
výchova křesťanského lidu, jak sám připomíná v listu kardinálu RŘespighimu při

zavádění druhého katechismu.
Hned v okružním listu ze dne 15. dubna 1905. »Acerbo nímis« nařizuje
biskupům a farářům, aby korlivě vyučovali lid v křeslanských pravdách. V en
cyklice ze dne 8. září 1908 proti naukám modernistickým ; »Pascendi dominici
gregis« vybízí kněžstvo ku pilnému studiu ve prospěch nábožeoství. Tam píše
sv. Otec: »Náboženství nebojí se vědy; vždyť podporovalo vždycky vzdělanost
a osvětu; chce, aby jeho stoupenci byli »dělmi světla« a ne tmy. Raduje se z po
kroku. Ať jen člověk pokračuje u vysokém vzletu, aťjen neustále nová tajemství
vybádá na přírodě; af slaví nové triumfy nad neobratnou hmotou, ať zjedná
společnosti nové výhody
Pro všechny ty vymoženosti bude náboženství
vždy jen nésti slova radosti, důvěry a díkův
Náboženství chce vědu a žádá
zkoumání. Křesťanství nebojí se vědy, ale jen nevědomosti.«
Proto Pius X. s radostí vítal a žehnal všem snahám za dalším vzděláním
a všem pracím kněžstva a to zvláště katechetů, u vyučování mládeže, jak na
to kladl důraz ve své exhortací ke katolickému kněžstvu dne 8. srpna 1908..
A v pravdě nepokročila věda katechetická nikdy tak, jako za pontifikace Pia X.
Na jeho podnět počato s intensivní prací nejen o úpravě katechismu a osnovy,
jak ukázáno, ale pracováno i v literatuře, a pokyny a rady a povzbuzení získá“
vány na kursech katechetských. Dekrety svatého Otce byly podnětem ku vy
dání mnoha spisů zvláště eucharistie se týkajících, byly příčinou, že počato s vy
dáváním časopisů eucharistických zvlášt pro mládež, že založeny i knihovny,
jichž účelem výchova eucharistická. (»Knihovny pro neokomunikanty.« Vycho
vatel 1915. č. 7.), a zajisté k mnohým blahodárným zařízením ještě dojde.
Vypisovati četnou literaturu, na př. německou, kťerá vznikla po vydání pa
pežských dekretů, bylo by zajímavo, ale velmi obšírno; že jest četná a takřka
denně jí přibývá, o tom psáno v článku »knihovny pro neokomunikanty.<
O úspěších jinde jen něco uvádíme. Apoštol častého sv. přijímání P. Lintello
T. J., vydal několik spisův o častém sv. přijímání, které vyšly již v původní
řeči ve statisících a též do mnohých jazyků byly přeloženy. Tak knížečky na
povzbuzení mládeže rozebráno 160 tisíc, jiného 85 tisíc, výzva na muže 45tisíc,
pro hochy 35 tisíc, pro děvčata 65.000. Povzbuzení rodičů, aby děti vedli ku
časnému a častému sv. přijímání, rozebráno již sto tisíc výtisků. Jeho známe
»Tridnum« vyšlo ve třetím vydání a každé o několika tisících exemplářů. Začal
vydávati zvláštní měsíčník o sv. přijímání »L'actlion eucharistigue« a za několik
měsíců tisklo se ho 50.000 výtisků. (R. P. Lintello S. J. College du Sacre Coeur
Charleroi Belgigue. Celý ročník za 2 franky.)
U nás mnohého se nedostává, ale přece léž vuch v literatuře eucharislické
vzrůstá. Co toto píšeme, dochází zpráva, že náhle zemřel náš český básník
eucharistický, kvardián jindřichohradeckého kláštera františkánského, P. Floriám
Březina. Jeho tři svazečky »Eucharistických Kvělů«, tištěné u Landfrasa v Jindř.
Hradci, bohumilým a povznášejícím obsahem svým nahradily celé silné svazky
poesií jiných autorů, a náleží jim čestné místo v literatuře věnované uctívání
nejsvětější Svátosti oltářní.
Knihu, která »vybočuje z mezí obyčejné poesie lidské« vydala

»Archa«
v Prostějově: Jacinto Verdagner: »Eucharistie«. Formou originálu přeložil P. Sig.
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Bouška O. S. B. Váz. 2.60 K). »Něco velkolepějšího v rouše básnickém nebylo
posud o Eucharistii napsáno. Originál není arci český, ale výborný překlad jeho
(procítěný, promeditovaný) jest nám drahý jako originál,« praví o knize té
Dr. Jos. Tumpach v »Časopise katol. duchovenstva.« (1915 str. 112.)
Druhým rokem vydává za redakce P. Aemiliana Soukupa Ord. Praed. na
Moravě v Olomouci »Matice Cyrillo- Methodějská« časopis pro mládež »Pánmnpři
chází,< v němž hojně básní, poučení i příkladů eucharistických.
Z knížeček poučných a povzbuzujících vyšlo u nás již několik. Ovšem
většinou jsou to překlady. Anglická knížečka o malé Nelli, jež byla ve školce
pro dítky, jež postrádají domácího dozoru, v Corku v Irsku, a u věku čtyř let
tří měsíců byla u prvního sv. přijímání, přeložena do češtiny dvakráte: »Helenka,
miláček Boží, fialka Nejsvětější Svátosti.« Vyšla nejprve nákladem Mariánské dru
družiny učitelek (Praha, Ječná ul. 2), pak v Cyrillo-Methodějské knihtiskárně
(V. Kotrba) vydán z anglického originálu překlad J. Stanovského:
+»JHelenka.
Malá Nelli, miláček Boží. Příběh ze života irského dítěte andělské svátosti.«
Z nejnovější euchatistické literatury buďtež aspoň uvedeny: »Hody božské
lásky« od Jos. Frasinettiho přeložil Jan Tagliaferro (Praha, Cyr.-Meth. knihkup.).
— Hodné dílko rádo navštěvuje Pána Ježíše, přítele dítek. (Praha. Růžen.
cová výrobna). — Dr. Štěpán Antoni: Proč tolik neoprávněných obav před
častým a denním sv. přijímáním ? (Praha. C. M. knihtiskárna). »Proč duše kře
stanská nepřijímáš denně svátostného Spasitele, kdykolivobcuješ mši sv.? (Olomouc.
Nedoma). Originál spisů Dr. Antoniho schválil sám sv. Otec Pius X. —
Pilným spisovatelem eucharistickým jest kaplan na Moravě, Alfons Pryč,
který vydal v Olomouci tyto spisy: Královská hostina, sv. přijímání. — Veliký
den se blíží, čili dopisy o prvním sv, přijímání, přeložené z francouzského ori
ginálu (Gaume.) — Hodina před nejsv. Svátosti. — Sv. Václav, kvítko z encha
ristické zahrady. — P. Fr. Žák T. J. napsal a vydal: Dekret svaté římské kon
gregace koncilu ze dne 20. prosince 1905 o každodenním svatém přijímání.
(Praha. Družstvo Vlasťf.)
Velikou pozornost budila poslední dobou v eucharistické literatuře knížečka
P. Bessičra Tov. Ježíš.: «Petřík, malý apoštol častého sv. přijímání.« Francouzská
tři vydání byla brzy rozebrána: též dvě německá. Loni přeložena byla do chorvat
štiny, slovinštiny, maďarštiny a letos vyšla nákladem »Mariánské družiny boho
slovců olomouckých« česky. Dopisy osmiletého hošíka Petříka d'Airelle působí
dojmem velkým na děti i na dospělé. Jsou pádným důkazem, co způsobí časté
svaté přijímání v dětských srdcích. Z hošíka stává se hrdina, který obětuje svůj
život, aby získal milosti víry otci, nevěrci. Knížečka zamlouvá se prostinkým
slohem i vkusnou úpravou. Pro rozšíření častého svatého přijímání zvláště
u českých dítek, může vykonati velmi mnoho. Hodí se též za dárek k prvnímu
svatému přijímání. Čistý zisk věnován je na katolické missie v Bosně (výtisk 20 h.).
Objednati lze u »Mariánské družiny bohoslovců« v Olomouci.
Nejlepší modlitební knihu, jako památku na první sv. přijímání, vydal
J. Blokša, redaktor SS. Eucharistie: Dem milosti. Vyšla v Olomouci ve třetím
vydání; první dvě byla rozebrána ve dvou měsících. Hodí se velmi dobře za
dárek po sv. přijímání. (Cena 32 h. vázaná.) Knížečka ta může na léta vykonat
mnoho dobrého v celé rodině prvokommunikantů. — —
Pokračování.)
AAARARAMFARARARAADÍ
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Třetí říše.
(Podává prof. Dr. LUBOMÍR PETR.)
(Pokračování.)

Mnoho duchů definovalo svůj názor na Krista větou: »Co křesťanství ze
sebe dáti dovedlo, již dalo.« Jest jim vylouženým solným ložiskem,jež po staletí ko
řenilo život generací, ale nyní již lidstvem jest stráveno. Vidí tito lidé kolem
sebe a v klínu všeho lidstva hromady pravd, životních zkušeností, poznatků,
tužeb, přání a práv, jimž rámec křesťanství jest úzký. Jako v dřeni stromu rok
svou stopu zůstavuje prstencem, tak musí se i kolem stromu lidstva utvořiti
nový roční kruh, v němž by se dnes prýštící mízy uložiti a uplatniti mohly.
Z této nálady vyrostla veliká románová trilogie Rusa, Dimitrije Merežkov
ského »Kristus a Antikrist«. Zástupci antikristské myšlenky jsou Julian Odpadlík
(s duchovním svým vůdcem, kouzelníkem Maximem), Leonardo da Vinci a Petr
Veliký. V těchto románech, zvláště v Leonardu da Vinci, mluví k nám zname
nitý básník, jenž zasluhuje si svou světovou pověst daleko více než leckterý jiný
ruský spisovatel. Co však tato historická vypravování zvlášť cennými činí, není
jen půvab uměleckého tvoření a široce založených obrazů současných, ale
zvláště i vážné projednávání nejhlubších lidských problemů, jmenovitě proti
kladů: dueh — tělo, Bůh — člověk, krásno — dobro.
Problemy ty stály totiž při srážce hellenismu s křesťanstvím v ohnisku zá
pasů. Podnes ještě není překonán hellenismus, pojatý jako ztělesnění smyslných
radostí a kultu krásy. V renaissanci slavil své vzkříšení a nová doba se svým
přikloněním k přírodě a rozuměním přírody považuje se za novou křísitelku po
hanství. V nerozhodném boji nepřátelsky stojí proti sobě tyto dvě říše. Která
zvítězí? Odpověď spisovatelova zni: Ani vůle Hellénů ani vůle Galilejského. Bu
doucnost bude náležeti třetí říší. Tim proneseno bylo Merežkovským nové apo
kalyptické slovo, nejasné a záhadné, ale i přitažlivé a hlubokého smyslu jako
všechna apokalyptika.
Jak známo, jest vůdčím motivem dvou dramat, jež Ibsen nešťastnému Julianu
Odpadlíku věnoval, rovněž naděje ve třetí říši. I zde jest kouzelník Maximos
mluvčím tohoto tajemného idealu. Očekává »Helia«, pravého Messiáše židovského,
jenž dosud nebyl nepřišel. Visím o této říši nechybí obrysů a strukturních článků.
Oživuje v ní hellenismus a křesťanství, láska k světu a kříž. Ale nikoli jako
pouhý součet; neboť nová říše miluje oba a nenávidí obou. Pan a Logos slučují
se asi jako dva chemické prvky, jichž sloučení dává jednotu s neznatelnými již
součástkami. »Pravím, oba zajdou ale nepominou. Nezaniká-li dítě v jinochu,
a jinoch opět v muži?«
Člověk třetí říše podle Ibsena jest mocný, poněvadž neslouží cizím bohům.
A každé dosud uctívané božství bylo cizím, nepravým božstvím. Bohové jsou
člověku třetí říše příliš vzdáleni; jsou bezmocni. Křesťanský Bůh jest mu příliš
blízký, překáží a brzdí příliš, zůstavuje lidské vůli příliš málo místa. Proto pronáší
tormuli nového božství: »Bůh jsem já — já jsem Bůh.« Tohoto božství říše
musí býti založena. Její zakladatelkou jest nutnost. Jejími prostředky, jejími pod
porovateli, »císaři«, jsou buřiči, lidé odporující, lidé označení za pobloudilce. Jsou
>úhelnými kameny za hněvu nutnosti« tito lidé, jichž povoláním jest vina, tito
Kainové, Jidášové a Odpadlíci.
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Merežkovský rovněž spatřuje třetí říši ve spojení »pravdy titanů s pravdou
Galilejského.« Kdo toto dílo vykoná, bude větší všech ze ženy zrozených. Ty, kdo
dílo to podporují, zove antikristy. Všichni antikristové zdáli se současnému světu
zlými. Lucifer a Prometheus a všichni, kteří se kdy byli vzepřeli, jsou zlí, spolu
však krásní stejně jako oni, s nimiž se bojem byli utkali: oba jsou si rovni.
Říši ďáblovou rovná se říši Boží! Ve třech dílech »Krista a Anlikrista« předváděni
jsou tři antikristové ve svých skutcích a ve svém smýšlení. Jednají pod tlakem
božské nutnosti a dovádějí do konce nikoli, co chtějí, nýbrž co musí. Julian
Odpadlík, jenž pro třetí říši přišel příliš záhy a nemá porozumění pro harmonii
protiv, zápasí nadšeně za minulost; chce, aby zase omládla »rozkládající se mrtvola
hellenismu,« a přece přijal již tolik z ducha Dobrého pastýře, že sám není již
ryzím Hellénem. I když nenávidí Galilejského, t. j. Krista, jak si ho věřící jeho
doby zosobňují a jemu rozumějí, potají musí milovati Krista některých míst
evangelia. Ale nevidí toho a nepoznává toho, Není ještě občanem třetí říše, po
něvadž neumí harmonisovati protivy. Marně poučuje ho Arsinoe: »Proč ho ne
návidíš? Což neohlašovali jeho učení mudrcové Hellady? Kdo na poušti své tělo
a svou duši trýzní, jsou cizí laskavému synu Mariinu. Miloval děti a svobodu
a radosti, hostiny a bílé lilie. Miloval krásu, Juliane. Jen my jsme se mu vzdálili,
pobloudili a se zatemnili. Všichni zovou tě odpadlíkem. Ale odpadlíky jsou sami.
A ty — vím to — ty ho miluješ. To jest tvoje kletba. Komu se to vzpíráš! Co
jsi mu to za nepřítele? Klnou-li Ukřižovanému tvé rty, tvé srdce žízní po něm.
Bojuješ-li s jeho jménem,jsi duchu jeho bližší nežli ti, kdo umírajícími rty šeptají:
Pane, Pane! Ti jsou tví nepřátelé, nikoliv On.« Julian setrvává však při své vý
bojné alternalitivě buď — anebo. Nenalézá synthese; proto podléhá.
Leonardo da Vinci,veliká, nad všemi věcmi bádavá povaha, má v srdci poroz
umění pro novou říši. Jeho veliké vědění propůjčuje i velikou lásku ke všem věcem.
Nepotírá ničeho, neboť miluje vše a rozumí všemu. Jemů jest i ošklivé krásným.
Jest mu hrůznou pochoutkou, pozorovati nejpitomější rysy a tvořiti je. Zajímá
-ho vše, co jest. Tak poznává i zlo v jeho vnitřním oprávnění; spí (zlo) v jedo
vatém obalu a plodí úrodné myšlenky pro budoucno. Leonardo není proto také
nikdy stoupencem a stranníkem. Stojí nad politickými stranami i náboženskými
proudy; slouží Ludvíku il Moro jako krásné bestii, Cesare Borgia. Nemá vlasti.
A přec vše mu patří. Vědění jeho doby a ideje jeho století jsou jeho majetkem.
Není však školním učencem, prolamuje těsnost theorií a autoritu zkostnatělých
učenců odborných. Nečerpá z knih, nýbrž z přírody. Rozumí nejen jednotlivým
zákonům, ale i zákonu v zákonech.
Proto jeho nejbližším přátelům a podivovatelům bývá z něho úzko. Větří
v něm antikrista, ale ne v tom smyslu, v jakém antikristem jest, nýbrž podezří
vají ho, že tajně podvrací trůn Boží. Jejich rozhled jest příliš těsný, aby obsáhli
duši Leonardovu. Zlomky, jež vidí, zdají se jim groteskními a ďábelskými. Ale
Leonardo,jenž vší svou vnitřní podstatou jest občanem třetí říše, nedospívá k tomu,
aby se jím stal i zevně. Jest předčasným, jediným občanem této nadcházející
doby. Nezískává nových občanů, nehájí svých idejí před jinými lidmi. Jde světem
tiše a mlčky. Chybí mu čin. Váhá a dokončuje jen zpola. Vymyslil myšlenky
jako nikdo před ním. Ale odnáší je s sebou a nezůstavuje jich v srdci svých vrstev
níků. To jest nejhroznější tragika jeho života. Jest obdařen ohromnýmisilami,ale Leo
nardo. mrhá jimia tříští je a odchází, nevykonav nic, co by úkolu jeho napomáhalo.

v

Po Leonardu očekáváme císaře myšlenky, a činu, touženého zakladatele říše.
Zase básník předvádí nám titana. Petr Veliký jest silný v duchu i chtění. Alexej,
jeho syn, vidí v něm antikrista, jako ho viděl Leonardův žák ve svém mistru.
Dochází ke konfliktu mezi otcem a synem. Petr obětuje Alexeje, nadlidsky pod
řídiv své otcovské city politickým nezbytnostem. Ale tento antikrist nemá rysů
vznešené ukrutnosti, jež pro dílo béře na sebe vlastní i cizí žal. Veliký car jest
drsný, ukrutný, barbarský. Jeho opojná rozkoš z muk jeho syna jest větší než
kterýkoli jiný pocit. Druhá postava románu, Boha hledající Tichon, vystupuje
jako občan nové říše. Ta však leží ještě v daleku. Zápas Krista a antikrista bude ještě
pozdními věky zachvívati a vždy bude jen málo lidí občany třetí říše.

—

(Pokračování.)

Výchova mládeže.
(Několik volných kapitol. Podává EM. ŽÁK.)

(Pokračování.)

VII.

V obecné mluvě slovem mravnost rozumí se obyčejně ovládání pudu
sexuellního, ač v širším a přesnějším smyslu slova rozumíme mravností správný
poměr člověka ve všech jeho vztazích. Není však bez příčiny, proč tomuto slovu
obyčejně v onom užším smyslu se rozumí. Tolstoj vysvětluje to tím, že právě
chování člověka ve věcech sexuellních je význačným a směrodatným pro celý
jeho ethický názor.
Když tomu tak, nuž, všimněme si ještě ethické výchovy mládeže v tomto
sirším pojmu.
Sokrates byl prvý, který hlásal, že ctnosti lze člověka naučiti. Dle něho
každá nepravost má vlastní svůj kořen v nevědomosti. — »Homo animal ratio
nale« — člověk je tvor rozumem obdařený. A právě tato přední, ale nikoli
jediná, schopnost duše: rozumnost, tak byla zdůrazňována, že na výchovu vůle
skoro úplně často se zapomínalo. A přece kdo sama sebe lépe pozoruje, seznal
nejednou, že člověk velmi často dává se vésti spíše svojí vůlí, nežli rozumem.
A není-li tato podrobena stálé kázni a pěstění, nejednou se stává, že vůle roz
umu vypoví poslušnost a přes všechny jeho námitky jde slepě za svým cílem.
K elhickému vzdělání člověka nutně náleží, aby ovládal svojí vůli. A v Sokratově
zásadě, který kořen vší nepravosti hledal v nevědomosti jen tolik je pravdy, že
lidé daleko více hřeší proto, že následků svého jednání jasně si neuvědomují.
Klesají více zé slabosli své vůle, nežli ze zlomyslnosti. A to proto, že vůle jejich
nebyla otužována.
Pouhá znalost mravních předpisů nikterak k výchově mládeže nedostačí,
jestli se nám nepodařilo též vůli její pohnouti a ji roznítiti, aby předpisy těmi
se řídila. Pestalozzí nikdy neučil té či oné mravní zásadě, dokavad žáky své
neuvedl na příkladech v ono prostředí, z něhož ona zásada takořka vyrůstá,
a nepohnul jich vůli tak, aby samy k zásadě oné dospěli. Je dnes málo lidí,
kteří by neznali desatera přikázání, té nejstručnější a přece všechny vztahy
člověka úplně vyčerpávající, všelidské mravouky. A kolik je těch, kteří jich přes
to vše neplní! Není snad nikoho, kdo by neznal jména a pojmu všech ctností
i nepravostí. A jsou špatnými lidmi opravdu jen ti, kteří pojmů ctností neznají? —
Proto je třeba uvésti žáka ať ve skutečnosti ať v příkladech v ono prostředí,
v němž smysl pro tu či onu ctnost v duši jeho se budí. Fórsfer ve své výborné

Ročnik XXX.

VYCHOVATEL

Strana 409.

knize ukazuje, jaká ethická výchova je v tom, zdyž dětem vysvětlíme, kolik lidí
různé národnosti a cizích zemí pracovalo na tom či onom předmětě nebo po
travině, dříve než nám do rukou přišla. Kolik těžké práce a námahy je ve všem,
co požíváme, co slzí a nářků ze všech stran světa spočívá často na tom, co
nosíme! Kolik lidí na celém světě na př. na tom pracovalo, abychom ráno měli
chutnou snídani, počínaje od dělníka v kávové plantáži až k onomu pekařskému
učedníku, který ráno pečivo přinesl! Jak těžce musí pracovati horník, který pro
nás zdroj tepla a světla z hloubi země dobývá a často nemá dostatečné mzdy,
aby v zimě sám mohl se ohřáti a sobě rozsvítiti. Ty a takové výklady teprve
připraví v duši mládeže půdu, aby chápala, že si máme pracujících dělníků
vážiti, k ním býti vlídni, zdvořilí a ochotni. Tak se budí v duši mládeže láska
k bližnímu, žijící ne v paměti, ale v srdcí člověka. — — —
Základním kamenem všeho vychování zůstane vždy úcta k rodičům. A byť
tu dávný princip autority, jenž velel přesně poslouchati, novými názory o právech
individua v nejednom utrpěl, přece nebude nikdy, pokud lidská společnost po
trvá, zrušen nebo jiným nahražen. Vyplýváťtz přirozeného poměru rodičů k dí
těti. Z jich lásky, k dítkám vrozené, z jich starostí o ně, z jich zkušeností
a proto vždy zralejšího, životnějšího názoru jejich. Ale je potřebí i dítkám uká
zati, z čeho jejich úcta k rodičům má vyplývati. Proč by dítku nemělo se uká
zati, kolik práce a námahy otcovy je na každém soustu, jehož se mu dostává? —
Není zjevením řídkým, že dospívající dítky ke svým rodičům nejednou
jsou příkré a drsné. Mnohé slovo, napomínání a kázání odmítají způsobem,
který nesvědčí o jejich jemné duši. A při této nedůtklivosti nejednou si stěžují
na stálou nervosnost a rozčilenost rodičů. Je tu zajisté na místě dítkám ukázati,
že právě starosti o ně valnou měrou jsou příčinou jich snad menší trpělivosti.
Snad matka trpí nervosou. Připomeňme, kolik bezsenných nocí musila stráviti
nad ložem chorého dítka. Ukažme, kterak i dítě je sesláblé a mrzuté, když jen
jedinou noc bylo nespalo. A kolik měsíců by matka musila spáti, aby na
hraditi si noci probděné nad nemocnými dětmi! »Bůh nechtěje býti všudy
přítomen, stvořil matky,« dí rabínské přísloví. Ukažme, že právě chování dítek
k rodičům je nejlepším svědectvím větší či menší zralosti dítek a jich způso

© bilosti
pro
samostatný
život
vsociálním
prostředí
mimorodinném.
(Dokonč
KPEPA
FEUILLETON.

Z listů otcovských.
(Podává FR. JANOVSKÝ.)
(Dokončení.)

»Prohlásil kdysi Hospodin o Synu svém,
proměněném na hoře Tábor: »Tentof jest
Syn můj

milý, v němž Se mi dobře zalí

bilo; toho poslouchejte!« (Mat. 17, 5.)
Tento hlas zní dosud, Krista poslouchati
jest jediným potřebným i dnes, na něho
musí náš zrak v prostotě lásky stále býti
obrácen; Kristus, slunce spravedlnosti, musí

býti středem, kolem něhož se pohybují naše
duše, pozemským tělem zastřené, ale pro
nebe určené, aby se rozum osvěcoval, srdce
zahřívalo a život zúrodněn byl dobrými
skutky. Toť jedno potřebné! Všecko ostatní
jest nicotným oblakem, který jen tenkrát
jeví se krásným, pokud jest účasten lesku
slunečního.

Od tohoto jednoho potřebného odvrátiti
zraky naše, zastříti je kouřem vystupujícím
z nečistého žáru, nebo za svitu oslňujících
pochodní zavésti nás na noční bludnécesty,
pochodně pak náhle zhasiti a u věčné tmě
nás nechati — o to usiluje četná společ
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nost, kterou svéfem nazval Kristus Pán,
jenž je t cesta, pravda a život. Svéf zapírá

Krista,

a kdo chce Krista

následovati,

musí svěf a hříšné zásady jeho zapírati.

Jak jest zaslepen člověksmyslnosti a
pýchou, dvěma to tyrany svéla/ Smysl
ností, která peklu vzdoruje; pýchou, která
věčnou slávou pohrdá! Tof jsou rodičové
nevěry ; z nich nevěrou pošel první hřích
v ráji, z nich pochodí každý hřich.
Spatřujeme nyní nevěru na výsost bez
nadějnou, nesmyslnou a drzou. Ona brzy
Boha upírá, brzy každý kámen, každou
krůpěj vody božstvem prohlašuje. Rouhavost
této nevěry jest tak veliká, jako její ne
smyslnost. Bylo mi jednou nesmyslnost tu
slyšeti z úst jednoho hlasatele nevěry; div
se nerozplynul mazlivým zanícením, líče mi,
jaká prý to blaženost, smrtí ponořiti se do
lůna velikého — míčeho! Ale tací hrdi
nové, kteříjako Curfius na vzdušném koni
filosofie vesele se řítí do propasti, nebudou
tuším míti mnoho následovníků ; několik
požene se S nimi až k zejícímu jícnu, tam
se zachvějí hrůzou a ustoupí.
Daleko nebezpečnější jest nevěra, která
pohrdajíc pokorou, rozdmychuje v člověku
pýchu; která si z náboženství vybírá, jen
co se jí líbí, ostatek pohrdavě zamítá. Která
co ve svatých knihách našich našla a co
se jí zamlouvá, prohlašuje svým vynálezem,
svým výzkumem; pohrdá posly, jež milo
srdný Otec nebeský poslal bloudícím ditkám.

Toť jest podstata našeho svatého
náboženství, aby člověk, — jenž smysl
ností a pýchou pozbyl synovství Božího,
pokornou poslušnoslí Víry opět dosáhl
synovství toho, věrou v Syna Božího,
jenž, protože člověk kdysi chtěl Bohu rov
ným býti, za to tváři nerozumné připodob

něn jest, snížil se človékem a pykalv je
slích i na kříži za maši smyslnost a
pýchu, pykal za ně, přemohl je. Kdo ujeslí,
kdo u kříže nechce se zříci smyslnosti a
pýchy, zřekl se Toho, >»který učiněn jest
nám moudrost od Boha i spravedlnosti po
svěcení i vykoupeníl« (I. Kor. 1, 30.)
Zřekneme-li se však z lásky k Ježíši oněch
pranepřátel naší duše, můžeme i v těchto
smutných, Boha nedbalých, jménem lidskosti
se chlubících, lidstvo drtících časech ra
dostně a směle povznésti hlavu a říci:
»Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zda
soužení? zda úzkost? zda hlad? zda na
hota? zda nebezpečenství? zda protiven
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ství? zda meč? Ale v těch všech věcech
vítězíme pro toho, který nás zamiloval. Jist
jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani an
dělé, ani knížectvo, ani mocnosti, ani na
stávající časy, ani budoucí, ani síla, ani
vysokost, ani hlubokost, ani jiné stvoření
nebude moci nás odloučiti od lásky Boží,
která jest v Kristu Ježí“i, Pánu našem.« (Rím.

8 35, 37—39.)

Úloha. kterou nám Bůh uložil, po
míjitelnost a mejistota života, čekající
nás věčnost, vážné rozjímání o prav
dách těchto budiž vám, milé dílky,
vždycky důležito

a potřebno,

vždycky

nové. Velikým věru bláznem jest, — a
bohužel, fak často se s ním potkáváme —
a hrozným zaslepencem, komu pravdy ony
zevšední, kdo se za kratičkého života nudí,
jakmile mu kdo pravdy ony připomene;
koho děsná představa pusté a hrozné ne
šťastné věčnosti neprobudí ze spánku du
ševního. Kráčíme po hrobech, a nezapome
neme, že prach, jenž se zdvihá za spěšným
krokem naším, zdvihal se též za dušemi,
které jím byly přioděny a již na věčnost
se odebraly. Když.odložily tělesnou schránku,
uslyšely výrok věčného Soudce, a podle
výroku toho šly jedny tam, druhé onam.
Brzy vkročíme i my, milé dítky, krokem
rozhodným na věčnost; i my uslyšíme vý
rok Soudcův, i my půjdeme podle něho
tam či onam. Voliti si nebudeme moci.
Proto, milé dítky, prosím a zapřísahám vás
hrozným soudem Božím a milosrdenstvím

skrze Syna jeho, dbejte nyní, čeho jediné
dbáti dlužno, dbejte jednoho potřeb

ného, volte dobrou stránku!

Zapřete svět, jehož nicotnými radostmi
zhrdati učí i pozemská moudrost. Zapřete
svět, jenž zapírá Ježíše Krista. Tohoto vy=
znávejte před lidmi, aby i on vás jednou
vyznal před Otcem nebeským, Chraňte se
lichého studu, jenž se stydí za věci svaté;
toť rez duše, toť hanebná zbabělost. Až
»přijde jednou Syn člověka ve velebnosti
své a všichni andělé s ním, až se posadí
na trůně velebnosti své a shromážděni bu“
dou před něj národové,< (Mat. 25, 31, 32.)
jak se zastydí tenkrát, kdo se za něho sty
děl na světě, kdo ho zapíral, kdo se mu
rouhal, jemu, »jenž jest nade všecky věci
Bůh požehnaný na věky« (Řím. 9, 5.).
Jak bude volati hordám : »Padněte na nás,
a pahrbkům: »Přikryjte nás!« (Luk. 23, 30.)
Ó, milé dítky, vyznávejte Ježíše Krista
směle a svobodně před ušima světa. Vy
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© světlo
vaše!l«
Vyznávejte
ho
vútrobách
znávejte statečně před očima světa a »svět

srdce poslušnosti lásky, bdělosti, čilou bázní
svatou! Nezachvacujž vás pýcha, když
bližní zhřešil; jstef steiného druhu, mdlí a
křehcí, jako on; nezdej se vám však žádná
ctnost nedostižitelnou.
+»Eliáš byl člověk
nám podobný« (Jak. 5, 17.) a Bůh Eliášův
jest i naším Bohem. Ruce vaše neumdlé
vejtež, očima bystře patřte! »Všecko budiž
vám možno v tom, který nás posiluje v Kri
stu.« (Filip 4, 13.)
Dříve či později, možná již brzy, budu'

počívá ve Stockkempenách ve Vestfálsku.
Hrob označen prostým pomníkem, na nějž
sám si byl určil nápis:
»Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný.« (Jan
3, 16.)

SMĚS.

Uznání Joyalního chování českého

| sebráti,
milé
dítky,
cestou
otců.
Budu-li
u vážné té hodině sebe vědom, popatřím
ještě na vás, milé dítky, zrakem loučícího
se ducha. Jak dojemná a tklivá to podí
vaná umírajícímu otci. Chcete mi v tu váž
nou a rozhodnou chvíli poskytnouti útěchy ?
Smiluje-li se nade mnou nejvýš milosrdný
Pán, doprovodí mě na věčnost naděje, mi
lostí Boží a vaším přičiněním splnitelná na
děje, že budete dobrý boj bojovati, že za=
chováte víru, že budete bojovati krátký čas
pozemského života, na věky pak chváliti a
milovati Toho, jenž jediné jest hoden naší
lásky, jenž jediné jest dobrý.«
*

Labutím zpěvem Stolbergovým možno
nazvati jeho >Knížku o lásce«. Jest to od
kaz otcův dítkám, odkaz přítelův přátelům,
odkaz křesťanův spolukřesťanům, odkaz po
dobný závěti miláčka Páně, sv. Jana, jenž
na konec své pouti pozemské neznal lep
"ích slov, než: »Synáčkové, milujte se!«
Dne 28. listopadu 1819 zachvácen
hrabě Stolberg smrtelnou nemocí, zaopa
třen sv. svátostmi, a dne 5 prosince v Pánu
skonal.
Rodina zaznamenala si v denníku peč
livě každý den z posledního téhodne dra
hého otce, aby měli památku oni i přátelé
i příbuzní, památku na muže tak slavného,
jako překrásný pomník, jenž pravému Šlech
ticí postaven. Smrt osvědčila se korunou
života. Loučil se jako patriarcha. Svolal
všecek dům. Klečeli kolem lože. Žehnal
všem, doporoučel je ochraně Boží, prosil
všech za odpuštění. Když mu poslední večer
lékař, jehož si sám byl přál, oznámil, že
půlnoci nedožije, pravil: >»Děkuji, děkuji,
srdečně Vám děkuji. Pochválen buď Ježíš
Kristus!«
Toť poslední slova Stolbergova. Pověděv
je, odešel k Bohu, jehož byl zde na zemi
tak vytrvale a věrně hledal a nalezl. Od

učitelstva.

»Věstník« organisovaného uči

telstva ve svém čísle z 29. října uvádí
následující: »J. Excel. p. místodržitel Max
hrabě Coudenhove vyslyšev obšírnější pro
jev o smýšlení a působnosti českého uči
telstva a jeho vůdcův organisačních, doku
mentovaný četnými údaji z doby válečné
i předválečné, projevil opravdové potěšení
nad tím, že má příležitost se zástupci uči
telstva o věci promluviti. Uznav správné,
bezvadné chování převážné většiny učitel
stva a vzpomenuv s potěšením opětovaných
upřímných projevů jeho loyality, přisvědčil,
že nelze jednotlivých případů zevšeobec
ňovati, podotkl však, že i takové jednotlivé,
chorobné zjevy Škodí celku i bude nutno
i ty odstraňovati; dovolával se spolučin
nosti nejen organisací a věstníků organisač
ních, ale i všeho ostatního učitelstva. Po té
nastínil obšírněji, jak představuje sí výchovu

dorostu všech národů rakouských a tedy
i českého: plně oceňuje veliký význam a
dosah výchovy národní, jíž nutno náležitou
péči věnovati. Ta však nevylučuje možnost
řádné výchovy ve smyslu rakouského vla
stenectví, hluboko v srdcích vštípeného a
projevovaného vždy a všude ve všech smě
rech, jak o tom jedná presidiální oběžník
zemské školní rady z 23. srpna t.r. Oceniv
posléze, pokud v té příčině projevují me
zery i Školské učebnice, zejména čítanky,
vyslovil důvodnou naději, že úsilím všech
činitelů bude lze vpraviti žádanou věc do
řádných a správných kolejí.«
Válka nynější přinesla ve všech listech
onen nepopíratelný zjev, že radikální mluv=
kové a jich hesla, kteří dříve všudy stáli
v popředí a měli všudy první a hlavní slovo,
nyní umlkli. Konečně přišli na řadu i lidé
konservativní, zkušení, kteří dříve z pocho
pitelných příčin veřejného působení se
vzdalovali. Nepřejeme si ničeho toužebněji,
než aby tak i na dále zůstalo. Vždyť nám
rozšafných vůdců a rádců v nejbližší době
bude nanejvýš potřebí,
r.
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Náboženské poměry ve Francii.
Hollandský kněz, který v prvém válečném
roce v různých francouzských krajích v du
chovní správě vypomáhal, píše: Ve fran
couzských listech a knihách mnoho nyní se
píše o náboženském a mravním obrození

jeden frank, to jest za hodinu 60 franků,
nebo 1440 franků denně, nebo 518.400 za
rok. Sluší pak poznamenati, že od Kristova
narození až do 31. prosince 1915 uběhne
pouze 1 milliarda 6 mil. a pět set dvacet
čtyři tisíc minut. Kdyby se částka jedné
milliardy realisovala v jediném kusu zlata,
tento kus by vážil okrouhle 322.500 kg. a
jeho obsah byl by téměř 17 krychl. metrů.
Šest tisíc lidí sotva by jej mohlo pozdvi
hnouti. Pro dopravu jeho bylo by třeba
vlaku o 24 vagonech délky 400 metrů.
Kdyby se položil 20tifrank vedle 20tifranku,
představovala by milliarda stuhu dlouhou
1050 kilometrů. A kdyby se položily tyto
mince jedny na druhé, představovaly by
vrcholek 33 kilometrů, to jest okrouhle
osmkrát takovou výšku jako Mont-Blanc.

| Francie,
způsobeném
válkou.
Jetomu
opravdu tak? Smutno; o náboženském zno
vuzrození není žádné stopy, ale naopak. Co
se děje ve frontě u armády, o tom nemohu
ničeho říci; ale uvnitř země jde to stále
dolů, a nemůže ani býti jinak. Potřebí je
nom se vmysliti v naše poměry. 25.000
kněží francouzských bylo povoláno do pole
a jsou déle jednoho 10ku ve zbrani. Du
chovní správu ve větších městech vykoná
vají ještě zbylí řeholníci, ale venkov je ve
skrze velikou náboženskou pouští. Žádný
kněz, žádná bohoslužba, žádné hlasy zvonů.
Zemře-li katolík, musí duchovní 2 či 3 ho
diny, ba někdy i 5 hodin cesty vykonati,
aby ho církevně pohřbil. Jenom jednoho
přibylo, a vtipkující lidé považují to za
znamení, že víra v Boha ještě žije v srdcích
Francouzů. A to je — rouhání se Bohu!
Nikdy za celý život neslyšel jsem tolik rou
hání a proklínání jako od počátku války.
Překroucené zprávy z bojiště, z jižní Francie
a z Ruska jakož i nábožensko- politické ty
rády našich národovců jsou denně prová
zeny strašlivým rouháním. Takový národ
nemůže neštěstí překonati. V Paříži je ovšem
viděti ženy a děti v kostelích, ale mužové
scházejí právě tak, jako dříve.
A při tom ona neblahá setba, kterou
zednářští vzdělavatelé lidu ve Francii po léta
rozsévali, bují tak, že sami bezbožní rozse
vači toho se děsí, Ministr prací uveřejňuje
statistiku pohybu obyvatelstva v 1. čtvrt
letí r. 1915 v 82 departamentech, vyjímaje
oněch 8, které mají obsazeny Němci. Dle
těchto zpráv událo se 20.845 úmrtí a pouze
3971 porodů, 6445 manželských rozvodů,
a při tom o 2000 sňatků méně, nežli
v prvých třech měsících r. 1914.
r.

r.

Seznam darů. Z Kruhu čtenářstva
časop. »Vychovatel« došly Zemské úřa
dovně pro král. české vdovského a
sirotčího pomocného fondu veškeré
ozbrojené moci v Praze následujícídary:
Mat. Herynk, katecheta, Kladno, 2 K, Vlad.
Sekera, ředitel ústavu hluchoněm., Hradec
Králov., 2 K, Josef Pilát, katecheta, ve
Pcherách, 2 K, Dr. Ignaz Rath, katecheta,
Kr. Vinohrady, 2 K, Václav Pavelka, kate
cheta, Domažlice, 1 K, Petr Jiříček, kate
cheta, Dašice, 1 K, Čeněk Diviš, katecheta,
Žižkov, 3 K.
O další dary prosí zemská úřadovna pro
král. české vdovského sirotčího fondu veškeré
ozbrojené moci v Praze-II., Václavské nám.
č.

1.

Kommutace.
Za místo katechety v Praze neb okoli
zaměnil bych místo katechety na měšťanské
škole dívčí ve větším městě s důvodů čistě
soukromých. Místo i poměry velmi pěkné.
Nabídky pod značkou »Kommutace< do ad
ministrace t. listu.

Český gratulant.

Jednota katol. učitel

Jak znázorniti milliardu. Jest dosti stva a přátel křesťanské výchovy v království
nesnadno představiti si, co jest vlastně jedna
milliarda. A vskutku jest představa o mil
liardě velmi překvapující. Tak příkladně ro
dina, která by o narození Kristově měla
milliardu franků, mohla by, majíc je ulo
ženy pouze vpokladně bez zužitkování jed
noho centimu kapitálu, utratiti za minutu

Českém v Praze vydala svým nákladem sbírku
různých přání, památných nápisů, jakož i pří
ležitostných a slavnostních proslovů pod jmé

nem >Český Gratulant«.

Cena K 120,

poštou K 1*35. Objednávky jen za hotové vy
řizuje administrace družstva Vlast v Praze-II.,
Žitná ul. č. 26 n.

Kn)htiskárna družstva VYlasťv Praze.

ČÍSLO 21.
.

6“

V PRAZE, dne 1. prosince 1915.
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K otázce tělesné výchovy mládeže. — Pius X. — příznivec katechetů. — Třetí říše. —
Výchova mládeže. — Směs.

K otázce tělesné výchovy mládeže.
Světovou válkou otázka tělesného výcviku mládeže stala se u nás živější
než dříve. Ve Francii a Německu, jak známo, již v dřívějších dobách před vy
puknutím válečného požáru pilně se k tomu hledělo, aby mládež tělesně byla
otužována, a cvičena v oněch potřebných tělesných i duševních vlastnostech,
jichž budoucí vojín především má potřebí.
Ve Francii myšlenka odvety Němcům za rok 1870. byla prvním a skoro
jediným motivem k pěstění t. zv. »heroických ctností« v nitru mládeže. Strašilat
tato »idea revanche« již v nejmenších čítankách elementárních škol francouzských.
Že Němci nemohli a nechtěli zůstati pozadu a s osvědčenou důkladností a vy
trvalostí připravovali se k tomu, čemu nebylo možno se vyhnouti a co vidíme
v plné hrůze již po 15 měsíců před našima očima se vyvíjeti, leží na bíledni.
A kdo poměry zná, ten zcela dobře ví, že »>francouzský milifarismus« nebyl
vlastně nikterak menší nežli militarismus německý. Jenom že národní vlastnosti,
různorodý charakter obou na sebe nevražících národů byl toho příčinou, že
mluvilo se všudy o militarismu německém a zapomínalo se na militarismus
francouzský. —
U nás v Rakousku teprve v nynější válce, v níž naše vojska dokázala
hrdinství, jichž nepřátelé naši rozhodně nečekali a jež budou navždy nejslav
nějšími vavříny našich zápolících armád v dějinách říše, otázka účinnější a účel
nější tělesné výchovy vystoupila v popředí všech reformních požadavků školy.
Výnosy nejvyšších úřadů školních velmi důrazně vybízejí k čilejší tělesné vý
chově mládeže a lze s jistotou tvrditi, že v tomto směru dočkáme se v nynějším
školním plánu velmi důkladných změn.
Německý paedagog, F. Weigel, v známém katolickém listě pro mládež:
»Stern der Jugend,« velmi důkladně pojednává o otázce intensivnější tělesné
výchovy, a z jeho úvahy uvádíme tu aspoň následující:
Často slýcháme názor, že válka neučí nás ničemu jinému nežli pěstiti
tělesnou zdatnost, otužovati svaly, cvičiti zacházení se zbraní a podrobně znáti
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všechnu složitou vojenskou techniku. A s tím pokud možno že má se u mládeže
začíti CO nejdříve.

Je zajisté nesporno, že tělesná zdatnost má veliký význam pro bezpečnost
říše, a to význam tím větší, čím méně je chráněna rozlehlá říše přirozenými,
nesnadno přístupnými svými geografickými hranicemi. Tělesná zdatnost v nyněj
ších válečných úspěších zajisté nejvíce se projevuje, a každý upřímný vlastenec
si zajisté přeje, abychom vždy se vyznamenávali onou pohotovostí, s níž naše
pluky, vědomy svého vítězství, táhnou proti nepříteli. Je zajisté naprosto ne
zbytno o to se starati, abychom v budoucích desitiletích si zajistili takou zásobu
tělesné zdatnosti a vytrvalosti v odporu, jakou mimo vše očekávání naše armády
v tomto zápase osvědčily.
Ale hlubší pozorovatel zajisté poznal, že na tělesné kultuře, cvičení svalů
a pěstění sil tělesných úspěch výhradně nespočívá. Ba naopak, daleko více padají
tu na váhu duševní, zvláště etické hodnoly, na kleré při vší nařízené péči a pěstění

těla nesmí býli zapomínáno, a jichž naprosto nelze podceňovati.
Dočítáme se toho každým dnem ve zprávách z bojiště, že vítězství našich
armád nespočívá tolik ve vypěstěných svalech a vycvičených pažích, ale daleko
více v duchu, který ovládá celé vojsko. —
Je zajímavo slyšeti, co prohlašuje odborný znalec výcviku v dopise, za
slaném z bojiště. Praví: »Pomalý krok vyhrává naše bitvy.« A vykládá tento
zjev následovně: Pomalým krokem, který v době míru ve vojsku se cvičí, ne
pěstí se tak svaly nohou, ale především vůle. Tim, že mladý muž musí se velmi
namáhati, aby své údy nezvyklým, přesně předepsaným způsobem pomalu na
pínal, oceluje se jeho vůle, pěstuje se poslušnost k představeným, přesné plnění
vojenských předpisů. Tím dociluje se ve válce oněch výsledků, jež dneska
obdivujeme.«
Cvičení tělesná byla jenom prostředkem k cíli. Vyšší účel, duševní a mravní,
měli jsme na zřeteli. Tak je potřebí pohlížeti na ona tělesná cvičení. o jichž
výsledku úspěchy této veliké války nás poučují. A ti, kteří žiji v poli válečném,
v tomto smyslu stale potvrzují náš názor. —

(Dokončení)

VRRMÁAMAAÁAPUAÍÍ

Pius X. — příznivec katechetů.
(Píše FRANT. KOŠÁK.)
(Dokončení.)

V encyklice »Acerbo nimis« ocenil papež práci katechetskou. A že o rozvoj
katechese měl velkou péči, svědčí jeho »napomenutí rodičům a křesťanským vy
chovatelům« v dodatku ke druhému katechismu. Tam praví sv. Otec: »Vyučo
vání katechismu je nejvýše nutné a blahodárné jak pro jednotlivce, tak i pro
církev i pro celou společnost lidskou, neboť vyučování to jest základem života
křesťanského,jenž bývá špatný, nestálý a snadno hyne tam, kde bylo katechismu
vyučováno nedostatečně nebo špatně. Ku zdárnému vyučování náboženství kře
sťtanskému jest třeba náboženství dobře znáti a je dobře vykládali a vysvětlovali
způsobem takovým, aby mládež je co nejsnáze chapala. Jest třeba vykládati
nauku křesťanskou způsobem vhodným; to jest, s porozuměním a s láskou, tak
aby nenastala u dítek omrzelost aní nechuť proti učiteli a nauce. Třeba tudíž
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přizpůsobiti se jejich schopnostem, užívati slov nejznámějších a nejjednodušších,
buditi jejich chápavost vhodnými podobenstvími a příklady a působiti na cit;
zachovávati náležitou rozvahu a míru, aby se zabránilo únavě; postupovati po
malu, opakovati bez omrzení, snášeli trpělivě a shovívavě nepokoj, roztržitosti,
nezpůsoby a jiné chyby dětské. Hlavně však jest se varovati onoho mechani
ckého vyučování, které ubijí a otupuje proto, že se při něm zaměstnává jenom
pamět a zanedbává rozum a srdce.« Co tu papež praví, toť program výkladů a
pojednání katechetských kursů.
Když byl papež Pius X. biskupem v Mantově, zúčastnil se roku 1889 kon
gresu katechetského v Piacenci, a jako papež jevil veliký zájem o takové sjezdy
a celé katechetské hnutí a život. Práce a snahy katechetské tu se jevící pilně
sledoval. A za doby pontifikátu papeže Pia X. konala se řada kursů katechetských,
první veliký kongres a ku druhému činěny přípravy. Byly kursy katechetské :
roku 1903 v Solnohradě; 1905 ve Vídni, Solnohradě, v Mnichově; 1906 v Sol.
nohradě, ve Stuttgartu, Aschaffenburgu; 1907 ve Lvově, Mnichově, Lucernu a
ve Splitu (dalmatských ketechetů); 1908 ve Vídni a chorvatsko slovinský v Zá
hřebě; 1909 v Kolíně nad Rýnem, Mnichově, Lublani: 1910 v Budapešti, v Ďá
kově, v Miláně; 1911 v Trevíru, Záhřebě, Mnichově, Innomostí; 1912 byl první
kongres ve Vídni; 1913 ve Valladolidu ve Španělsku a v Krakově; 1914 v Pa
zinu v Istrii. Ku sjezdu, připravovanému v Celovci slovinskými katechety roku
1914 nedošlo pro válku, a z té příčiny odřeknut i druhý kongres katechetický
pro rok 1915 chystaný.
Když Msgr. Josef, Bern. Dóbbíng OSFr., biskup v Sutri-Nepi v Italii, který
svou řečí v VIII schůzi první sekce kongresu katechetského ve Vídni 1912
zalíbil se všem srdcím účastníků, dne 11. října 1912 byl přijat ve slyšení u svat.
Otce a podával mu zprávu o průběhu katechetského kongresu vídeňského, řekl
papež Pius X.: »Napišťe těm pánům mým jménem, že mě zprávy o pilné kale
chetské práci na kongresu učinily velmi velkou radost. Mezi všemi pracemí jest
práce katechetská nejdůležitější. Páni nechť přijmou mé úplné uznání, jakož i mé
zvláštní apoštolské požehnání pro sebe i pro své práce.«
Tak cenil práci katechetskou papež Pius X.; ten papež, který v památné
encyklice „Acerbo nimis« prohlásil úkol katechetů za vyšší než úřad kazatelský.
Prosme Boha, by požehnání sv. Otce Pia X. provázelo katechety stále, aby
v duchu papežově mohli se zdarem pracovati u mládeže, která papeži byla tak
milou. Ono požehnání, jímž žehnal pracem katechetským, nechť provází práce
naše tak, jako požehnání umírajícího otce provází životem dítky, které otci pro
kazují úctu, lásku a poslušnost. Papež Pius X. svými snahami, svými nařízeními
získal si zajisté nelíčenou úctu a všeobecnou lásku, ale i činorodou poslušnost
všech katechetů, jak to také vyiádřeno bylo v telegramu zaslaném z kongresu
vídeňského.
>Ad pedes Sanctitatis Vestrae provoluti, octingenti professores et catechetae
in primo congressu universali catechetico de religiosa institutione iuventutis con
siliantes filialem oboedientiam ac pietatem omni asseveratione affirmant et apo
stolicam benedictionem suae deliberationi humillimis petunt precibus.«
Papež Pius X. byl nejen Otcem celé církve, Otcem mládeže, ale zvláště
i Otcem katechetů, Otcem pečlivým, starostlivým, Otcem, který z prací dítek svých

se raduje a jim žehná!
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Pius X. — ignis ardems| Shasl plápolajíci oheň, oheň lásky ke Kristu
Eucharistickému ! Papež jest mrtev! Válka, která rozzuřila se po celém světě,
zabila šlechetné, pečlivé srdce jeho otcovské.
Ztratili jsme dobrého otce, zkušeného vůdce, moudrého rádce a vznešeného
příznivce. Ale jeho idey a církevní nařízení žijí dále. Pius byl rozsévačem, se
meno jím zaseté již klíčí a roste, a ono vyroste ve strom a přinese v příštích
letech ovoce: ovoce živé víry, hluboké zbožnosti, oddané trpělivosti a čisté lásky
ke Spasiteli. Papež Pius X. zanítil oheň lásky ku Kristu Eucharistickému, na nás
je oheň ten udržovati a v srdcích útlých dítek, miláčků Božích, rozněcovati.
Naší povinností jest posvátný poklad Piův opatrovati a dále pracovati v duchu
jeho a tak z mládeže naší vykvete ušlechtilé, zdatné plémě, pro vlast naší tolik
žádoucí! Kristus Eucharistický ať žije, vítězí, králuje!

ARAD
Třetí říše.

(Podává prof. Dr. LUBOMÍR PETR.)
(Pokračování.)

Ve Zjevení sv. Jana nazývá se Kristus »Xvězdou jasnou a jitřní«. (Zjev
22, 16). Ale nejen touto apokalyptickou knihou, nýbrž i vší křesťanskou litera.
turou a mystikou vine se myšlenka, že Spasitel jest nejen minulým, ale
budoucím, že jest heroem před námi. Některé doby byly touto myšlenkou:
přímo okouzleny. Ale všecky jsou si vědomy, že kráčejí v jitřním šeru a že
dnešní a včerejší křesťanství daleko není ryzí, plné a již vyčerpané.
Někdy sice napadá myšlenka, že idealní křesťanství již žilo a že se
uskutečnílo v křesťanském starověku. Ale to je vedlejší zjev, jejž postihujeme
i ve věcech národních. Bohatýrský věk vždy jest kladen do šerého dávnověku,
a přec víra v budoucnost jest všude převládající. K té ukazují křesfanu i mnohá
dosud nenaplněná slova prorocká a zaslíbení Mistrova. I Otcové, kteří chladně
a rozhodně odmítají apokalyptická blouznění o statku víry dosud ukrytém, jsou
nadšeni myšlenkou v lepší budoucnost. Vincenc z Lerinu nadhazuje otázku
»Není-li tedy v církvi Kristově náboženského pokroku?« A odpovídá: »Ano jest
jeden a velmi veliký. Neboť kde jest ona u Boha v ošklivosti jsoucí bytost, jež
by měla odvahu zameziti jej?
Proto nechť roste a mohutní poznání, věda
moudrost nejen jednotlivcova ale i celku, osoby i celé církve podle stupňů věku
a času, ale jen ve svém způsobu, totiž v témže učení, v témže smyslu a v témže
porozumění.« A sv. Augustin polemisuje: »Kdyby každá novota byla špatna,
pak by nebyl ani Pán řekl: »Nové přikázání dávám vám,< pak by ani Zákon
nebyl sovým zván, ani všemu světu >»nová píseň« pěna.« (Tract. in Joannem
XCVII. c. 5.)

K těmto klidným a rozvážným pozorovatelům budoucnosti druží se blouz
nivci, kteří tormulovali ze slov Apokalypse, plodné, ale na rozváženou jsoucí
theorie.
Jáchym z Fiore, zakladatel mnišské kongregace (+ 1207), nalezl v tajemné
knize Zjevení místo, jež jeho snům budoucnosti slibovalo bezpečné splnění.
Jasnovidec vypravuje: »Tu viděl jsem jiného anděla, letícího prostředkem nebes,
jemuž uloženo bylo hlásati věčné evangelium obyvatelům země, mezi všemi ná
rody, kmeny, jazyky a pokoleními.« (Zjevení 14, 8.). Jako světec zlaté legendy
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věsí svůj klobouk na paprsek sluneční, tak budoval kalabrijský opat na tomto
vidění své prorocké učení. Dělil světové dějiny veťří období, nebo stalus mundi.
Mezníky byly mu příchod Kristův, rok 1260 a konec světa. Mezi těmito mezníky
leží říše Otce nebo-li ženatých, Syna nebo-li-kleriků, Ducha Svatého nebo-li mnichů.
První žila ze Starého zákona, druhá 2 ze
hl psaného evangelia Kristova, třetí však žíti
bude z věčného evangelia. V této třetí říši Duch Svatý teprv rozvine svou plnou sílu.
Jáchym cítí jako mnozí zbožní lidé našich dnů, že dosud sice Otec a Syn,
nikoli Duch Svatý došel vroucího uctívání. Věčně evangelium jest ono, »které
vychází z evangelia Kristova; neboť litera zabíjí, ale Duch oživuje.« Podle litery

| zajde
Kristovo
evangelium,
duch
jeho
však
zůstane,
míJáchym.
Nový
řád
bude hlásati novou říši, a duchovní porozumění jako oheň stráví písmena starého
evangelia. Toto příští nebude udržováno psaným slovem, nýbrž vše utvářeti se
bude darem zahloubání se do Boha, jež Duch Svatý propůjčí vyvoleným.
Tato vznětlivá a nebezpečná proroctví byla mocným kvasem ve františ
kánském hnutí brzo potom vzniklém. Znovu a znovu vracela se pak opojná,
ale záhy zapovídaná slova: »Evangelium duchovní a věčné evangelium,<« a často
zbožní očekávali nějaký zvláštní projev a čin Ducha svatého.
Leccos z těchto visí může klidně býti uloženo ke kuriositám, jež světové
dějiny nahromadily. Ale jistě enthusiasmus těchto věřících viděl správně, oče
kával-li i od budoucna moudrost, ba dokonalejší porozumění duchu Božímu,
než od minulosti a přítomna. O těchto apoštolech třetí říše praví Lessing : »Blouz
nivec pohlíží často velmi správně do budoucna: jenom že nemůže se však této
budoucnosti dočkati. Touží uspíŠiti ji a přeje si, aby jím byla uspíšena» (»Die
Erziehung des Menschengeschlechtes,« $ 90).
K tomu lze ovšem dodati, že nic tolik nesvádí k prázdným a divokým vý
myslům jako snění o budoucnu, a že nikdo svým učedníkům neukázal nebe
zpečnějších scestí než blouznivci o nové říši Ducha. Jest proto pochopitelna ne
důvěra církve. Apokalyptiká obrátila se většinou proti nim nebo aspoň narýsovala
obrazy, jichž použili jejich protivníci jako praporů ve svém boji s pevnou orga
nisací. Tak ještě Lessing vyrukoval s myšlenkou nového věčného evangelia
a obrátil ji tak, jakoby Jáchym a jeho přátelé byli chtěli Nový zákon podobným
způsobem antikvovali, jak se to bylo stalo Zákonu starému.
Pravda jest však, že takové ideje vždy se vyskytovaly v dobách nábožen
ského jarního rašení. Každá lhostejnost jest klidna a spokojuje se každou právě
existující měrou náboženského života. Nechť si tedy jakkoli uklidněně vyhlíží,
jest přece jenom daleko nebezpečnější, než neklid oněch, kdo opásáni a s ho
lemi v rukou Čekají. Kdo nevidí budoucnosti před sebou jest stařec. Národ, jenž
nesní o nové velikosti, není jí schopen, a náboženství, jež nemá zdání o uložených
pokladech ve svém klíně, propadá zkamenění.
Af jest tedy všechno blouznění jakkoli odmítáno, víra v pokrok a Ve zdo
konalení v budoucnu ve smyslu Vincence z Lerinu náleží přece k nescizitelným
životním statkům křesťanství, Neboť tolik jest jisto, Že enthusiasmus a činorodost
spíše jsou živeny touhou než držením. Držení nutí k defensivě, touha láká k od
vaze, objevům, K výbojům. Touha vidí novou lepší zemi. Jitřní hvězda probouzí
bytosti ke zpěvu a svěží odvaze. Každá večsrní krása upoutává duši v klidné
sebezahloubání.

n

(Dokončení.)

Výchova mládeže.
(Několik volných kapitol. Podává EM. ŽÁK.)

(Dokončení.)

A při tom jedno pro rodiče je důležito. Aby i oni s úctou a šetrnosti mlu
vili o těch, kteří o týž princip moudré autority se opírajíce, vychovávají jejich
dítky. Smělá a neodůvodněná kritika rodičů, jíž kritisují staré řády, v nichž vy
chovány byly četné generace a je odsuzuje, jest jako počínání toho, kdo trám,
na němž stojí, sám pod sebou přeřezává.

Je potřebí, aby i mesi rodiči a učiteli zavládla ona důvěra a vzájemné
porozumění, které je nnínou podmínkou jednolné a svorná výchovy. Vzpomínám
jen jediného, na pohled nepatrného a přece nezřídka se opakujícího zjevu. Žák
té či oné povinnosti školní nedostojí. Písemní omluva, rodiči podepsaná, má
učiteli vysvětliti, proč se tak stalo. Ale nejednou je tu nepatrná záminka tak
zveličena, že samo dítě v duchu cítí, že je mnoho nanesené nepravdy v jich
zprávě. Jak tím trpí autorita rodičů, schopných podepsati jediné slůvko nepravdy!
Jak smrtelný hřích páše se tu na výchově dítěte, jež znamená, že pouhou vý
mluvou lze se také zbýti té či oné povinnosti! Což nezaslouží si učitel, aby tak
byl zasvěcen v pravý stav, že i on dovede omluviti, co láska rodičů již před
tím omluvila? —
A když hoch v okamžité nechuti, ve špatné náladě předstírá nevolnost
nebo je stižen nepatrnou chorobou, a nechce povinnostem svým dostáti, není
tu lépe ukázati na ony hrdiny vůle, kteří silou její podobné stavy duše či téla
nejednou přemáhají a jdou statečně za svým povoláním? Poukažme mu třeba
na dělníka, který znaven a sláb přece vytrvale jde za svou prací. »Tof hřích
člověka největší, utíkati od svých povinností.« — Vžďyť každý z nás má s sebou
do živola si nésli nejen potřebnou míru věďomostí, ale též silnou, otuženou vůli,
kterou přeážky zdaru a úspěchu, každému přes dráhu života se kladoucí, do
vede vytrvale přemáhati. Kdo vůli svoji v mládí neotužil, ten na cestě v zápasy
života podobá se vojínu, který vzal s sebou do pole mnoho zásob, ale žádné
zbraně. —
VIII.

Oscar Wilde kdesi napsal: »Děti nejdříve rodiče milují, potom když jsou
staršími, je posuzují, a konečnějim odpouštťějí.« Nemylme se, sami sebe okla
mávajíce. Láska rodičů k dětem je vrozena, ale nikoli láska dítek k rodičům.
Tu třeba pěstiti. A kolik lásky v srdce dítek jsme zasili — ale nikoli stálými
výklady o lásce — nýbrž svými skutky, jednáním a styky s nimi, tolik jí
jednou sklidíme. Nelekejme se též jich soudu o nás. Soudnost je jim přiroze
ností dána. Učme je sami svými šetrnými úsudky o jiných tomu, aby i oni
uvykli skromně a opatrně usuzovati, a pak, když všechno naše jednání s nimi
bude říditi rozumná láska, soud jích o nás nevyzní v náš neprospěch. A starým
rodičům a bývalým vychovatelům odpouštěti? Doufám, že se vždy najde větší
počet dospělých dítek, které po příkladě dvou synů Noachových pláštěm lásky
a vděčnosti přikryjí slabosti sestárlých svých »přátel z mládí.«
Rodiče a učitelé! Mají si podati ruce v důvěře a přátelství, jako dělníci,
kteří společně na témže díle pracují. Škola a domov! Dvě dílny navzájem se do
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plňující. Nic krásnějšího, než když mládeži je domov dobrou školou života
a škola milým domovem. Ale jedno mějme na paměti: Učiti mládež ethice roz
umové a nevzbuditi při tom jich vůli je tolik, jako prstem zaklepati na zvon,
ale nerozhoupati jej, aby jeho srdce samo bilo do něho a vzbudilo jeho lahodné
óny, jeho život. A o ty čisté, radostné zvuky mladých srdcí jde nejdříve.

DDDA

statku sil na poli průmyslu, hospodářství,
v oboru duševní i fysické práci v nejbližší
době účinně čeliti: »Císař potřebuje vojáky,
Dětský den. Výročí nastolení vlády J. avšak ještě důležitější pro německý národ
Veličenstva, našeho císaře a krále, je již po je mnoho dětí proto, poněvadž jenom tak
řadu let dnem charity pro opuštěnou a osi= možno obnoviti sílu a cenu rodiny. »V Ber
řelou mládež. Heslo našeho vznešeného pa líně se ustavila zvláštní »Společnost pro
novníka: »Vše pro dílě« stává se v tento populační politiku«. V ní professor Wolf,
významný den skutkem; z iniciativy České který je spolku předsedou, prohlásil toto:
zemské komise konají se po celém králov
»Pohybujeme se ovšem v jistém kruhu.
ství sbírky na ochranu mládeže, a naše Aby každá rodina místo už téměř konvenč
školy bez rozdílu stupně velmi horlivě se ního počtu dvou dětí měla jich půl tuctu,
těchto sbírek zúčastňují.
musejí rodiče sami začíti nový způsob ži
vota. Musejí se učiti žíti pro sebe, ne pouze
Komise opatřovala ve svých ústavech
výchovu 174 dětí nákladem 78 tisíc korun. pro obchod, společnost a veřejné mínění.
Ve svých koloniích vychovávala 83 děti ná Hospodářské změny, které válka nezbytně
bude míti za následek, budou této tendenci
kladem 19 tisíc korun. Veliké tyto náklady
mohla komise na prospěch nešťastných če asi na prospěch, vynutí si ji asi také ve
ských dětí vydati jen proto, že výtěžek většině případů — na tom spočívá nejsil
Dětského dne byl tak vydatný, že uhradil nější naděje Po dlouhých svízelných a ná
tísnivý schodek, který v hospodářství ko kladných válkách působí obyčejně prosté
mise vznikal umenšováním příjmů vlivem domácí radosti silným půvabem. Jsou konec
doby válečné. Jevilť se v listopadu minu konců lacinější než ten jarmareční hluk
lého roku ve financích České zemské ko společenského života. Pro stáť by zbývalo
také tentokráte jenom dvojí: aby rozumným
mise povážlivý schodek 23.901 K 32h,
zákonodárstvím, které za hojnost dětí krvavě
vzbuzující nemalé obavy o další hospodáf
skou rovnováhu. Avšak příjem prosincový netrestá, a silným zkrácením příjmu svo
bodných a bezdětných úřadníků podporoval
rozhojněný výtěžkem Dětského dne vyrovnal
chuť k ženitbě, a na druhé straně aby ná
schodek předešlých 11 měsíců a tak insti
tuci Dětského dne lze děkovati za to, že silím zlomil krk novomalthusovské industrii,
nebylo nutno sáhnouti k omezení působnosti která v sotva známém rozsahu zemi až do
a že nadále, ba zvýšenou měrou mohla ko posledního kouta zaplavila. Zda to bude
ještě možno, když se tato hanebnost po
mise pečovati o české děti zvláštní ochrany
potřebné, Finanční úspěch předešlého Dět desetiletí mlčky trpěla, zdá se arci nejistým.
ského dne vykazující 113.551 K 63h jest Rozhodně však nelze bez takového velmi
našim úspěchem národním, a doufáme rozhodného útoku a bez velmi krutých pa
pevně, že zájem a obětavost našich přátel ragrafů očekávati zlepšení.«
pro tento den neochabne ni letos. — Každý
»Podaří-li se udělati právě v středních
z nás ze všech sil vzbuzuj soucit a oběta stavech zase moderním, aby měly mnoho
vost mládeže s malými sirotky a opuště dětí, pak jsme vyhráli ; malí lidé beztoho
nými dětmi, aby krásná, humanní instituce na štěstí nikdy si v tom nepřestali libovati.
komise došla co největšího porozumění a Všecko záleží na smýšlení vzdělané anebo
pomoci.
r.
takřka vzdělané nevésty. Proto by se nový
Populační otázka. Značný úbytek spolek neměl téměř výhradně obraceti k mu
mužů, zaviněný dobou válečnou, vyvolal žům a několika učeným ženám, a jeho ve
važné úvahy o tom, kterak tomuto nedo dení nemělo by se domýšleti, že se dostane
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k cíli, neobrátís=li t.ř. normální ženu. Mají-li

spolky v těchto svrchovaně soukromých
záležitostech vůbec míti úspěch, musejí se
starati o to, aby mezi všemi těmi theoreti
ckými otci a matkami nepřišla z ostychu
o slovo žena, která má doma deset dětí.« — —
Každý z nás ví, že počet narozených dítek
rok od roku se menší. Proto též dětí ve
škole stále ubývá. To je výsledek nové
»ethiky«, jakou i denní listy ve svých in
sertech velmí pilně podporují. Otázka tato
však zákonodárstvím sotva se dá uspoko
jivě rozřešiti. Jef to ve své podstatě otázka
mravní, problem vypěstěného svědomí a
obětavé lásky.
r.

Ročník XXX.

po stránce rakousko-vlastenecké nebo
mravně-náboženské jakkoliv byly zá
vadny, ihned byly vyloučeny, nýbrž aby
také spíše jen ta díla, která jsou vhodna
buditi a podporovati dynastický cit a lásku

ke společné vlasti rakouské a jiné státo
občanské ctnosti u mládeže, podle prostředků
po ruce jsoucích byla opatřována v přimě
řeném počtu do těchto knihoven a vydá
vána žákům k četbě.
Tím však nesmí se činiti újma zařazo
vání také takových dobrých knih do žákov
ských knihoven, jejichž účelem jest v mysli
mládeže podporovati lásku k užší vlasti a
vlastnímu národu, kteréžto city buzením
Dědietví sv. Prokopa dává
letos svým všeobecných ctností státoobčanských mají
členům za podil obsáhlé (50 tisk. archů) a býti jen ještě zušlechťfovány.
Dosavadní ustanovení o knihovnách ná
velmi cenné dílo prof. Dr. Jana Sedláka
»Jan Hus«. Krámská cena jeho jest pouze rodních škol, zvláště osobní zodpovědnost
K 10. Doporučujeme vřele pp. profesorům
správců škol a učitelů při výběru knih do
náboženství, aby vědecké toto dílo navrho
žakovských knihoven timto dotčena nejsou.«
vali do učitelských knihoven svého ústavu,
Na základě tohoto výnosu ukládá se ře
pokud ústav není členem Dědictví sv. Pro
ditelstvím a správám škol, aby za účasti
celého sboru učitelského žákovská knihovna
kopa.
Dívčí vyšší reálné gymnasium s prá byla podrobena zevrubné prohlídce. Kdyby
vem veřejnosti na Král. Vinohradech s při při ní byly shledány některé spisy, závadné
pojenou dívčí dvojtřídní obchodní školou v naznačeném směru, budiž c. k. okresní
skolní radě o tom tkmed podána zpráva se
upsaly na III. válečnou půjčku K 55.747,
z čehož na sbor připadá K 6700, a na zevrubným označením knihy, jež byla
žactvo K 49.074. Mimo to rodiče na podnět uznána závadnou. Nejdéle do konce pro
školy upsali K 137.483. Uhrnná summa since 1915 budiž podána zpráva, že pro
hlídka žákovské knihovny byla provedena a
činí tudíž K 193.230.
r.
Žákovské knihovny. Presidium c. k. jaký byl její výsledek.
zemské školní rady pro král. České výno
sem ze dne 23. října 1915 čís. 262 pres.
oznámilo c. k. okresním školním radám:
»>Panu c. k, ministru kultu a vyučování
vynesením ze dne 9. října 1915 čís. 30.398
vidělo se naříditi, aby správám obecných a
ředitelstvím měšťanských škol opět byl při
pomenut ministerský výnos ze dne 3. ledna
1883 č. 13.456 ex 1882, Věst. min. 1883
č. 2 (Věst. VI. č. 2 z r. 1883), týkající se
dozoru k žákovským knihovnám a jich uži
vání, aby jej nejpřesněji zachovávaly a
aby byly zavázány bezodkladně podrobiti
všechna díla žákovské knihovny, pokud
není naprosto nesporně dokázána jejich
vhodnost jako výchovných spisů pro mlá
dež, důkladné přehlídce po rozumu nařízení
minister. ze dne 16. prosince 1885 č. 23.324
(Věst. VI. č. 2) a pečovati o to, aby nejen

všechny knihy, kferé by obsahem svým

Alkohol

a zločin. Toto thema bylo

předmětem zdařilé přednášky čilého absti
nenta, kooperatora J. Balcárka ve dvoraně
staré radnice ve Vídni. Mezi jiným uvedl
tato pozoruhodná data: V r. 1912 otevřelo

Rakousko 1969 pivovarů, 37.869 rolnických
a průmyslnických lihovarů a 114.000 pá
lenek, Každých 77 obyvatelů obdrželo v Ra
kousku 1 hostinec. V tomto roce každý 34.
dospělý Rakušan byl soudně trestán, a
všicci takto trestaní odsouzení byli úhrnem
na 17.000 let. (»Der Alkoholgegner«.)
Výměna místa. Prof. náboženství če
ského, středního ústavu ve větším městě če
ském (12.000 obyv.), v krásné, romantické
krajině položeném, přeje si z důvodů zdra
votních kommutovati s profesorem nábožen
ství na reálce nebo gYmnasiu v jiném městě
českém. Nabídky oznámeny buďtež redakci

O

Knihtiekarna družstva V.ar' v Praze.

ČÍSLO 22.

V PRAZE, dne 15. prosince 1915.
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K otázce tělesné výchovy mládeže. — Třetí říše. — PFilosofické hnutí k Jednotě —
Mniši-aestheti z Beuronu — Promluva před svátky vánoční. — Směs. — Literatura.

K otázce tělesné výchovy mládeže.
(Dokončení.)

Známý mnichovský professor, Dr. Forster, který je přímo neunavným
hlasatelem zásady, že potřebí prohloubiti a eticky pro výchovu mládeže vy
užitkovati všechny mravní zjevy nynější válečné doby, vyprávěl o rakouském
důstojníku, který prodělal haličské boje. Měl uloženo se svými lidmi obsaditi
výšiny karpatské. Důstojník byl zprvu toho názoru, že bude k tomu potřebovati
doby celého týdne, nežli se jim podaří dostati se nahoru. A hle, dříve než na
stala prvá noc, byl se svým mužstvem u cíle. A co bylo nyní prvou jeho
myšlenkou P >To je pravá metafysika silné duše.« — Byl přesvědčen, že silná
vůle, duševní energie to byla, která ovládla svaly a paže vojínů, že v čase nad
pomyšlení krátkém vykonaly svůj úkol. Ono heslo: »Vydržet přes všechny
obtíže«< nepramení -ze síly svalů, ale z mravního zdroje pevné, ničeho se ne
lekající vůle.
Všechny paedagogické autority ve výchově mladých vojínů hledí na pouhé
vnější vojenské cviky mládeže, napodobení vojenských řádů a vojenských cvičení
dosti skepticky. Jsou svorně toho názoru, že vlastní vojenský výcvik nemá sloužiti
za hru nebo zábavu, ale že mezi hrou mládeže na vojáky a vojenským cvikem
třeba maprosto činiti rozdíl. A tento názor je jistě správný. Vojenské výkony
jsou příliš vážné, než aby byly vhodnou hrou, a k vážné vojenské práci dostane
se každý tehda, až bude k ní povolán.
Pouhá tělesná zdatnost má příliš hmotné pozadí. Ale vojenská energie má
svůj pramen v etických, idealních motivech. Proto všichni velcí vojevůdcové kladli
největší váhu »a pěstění mravních hodnot v člověku a Snažili se najíti cestu,
kterak je možno ovládati a poroučeti tělu, i když jeho síly zdají se již klesati.
Slavný vojenský spisovatel, generál Haeseler, praví: »Tato hnutí duše jsou
tajemstvím, které Bůh vložil v nitro člověka. V nich je počátek všeho velikého
a vznešeného, ale také jádro všeho špatného a nízkého, co kdy se událo. Zde
je kořen náboženského cítění, statečnosti a udatnosti, lásky k panovníku a kvlasti,
oddanosti k představeným, přátelství k soudruhům, věrnosti, nadšení, silné vůle,
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smyslu pro čest, touhy po vyznamenání se a hrdinství, ale také opaku toho
všeho, bázně, strachu a každé špatné vlastnosti. V duši spočívají vlastnosti,
jimiž lze bitvy vyhráti, ale také ztratiti.<
A tyto vlastnosti pěstiti v mládeži je potřebí dříve, nežli snad bude po
volána k výcviku vojenskému.
Všichni vojevůdcové vědí ze zkušenosti, že na vojíny možno trvale a účinně
působiti jediné pohnutkami a motivy mravními. Když panovník svým rozkazem
obrací se na svoji armádu, když důstojník chce nadchnouti svoje mužstvo,
mohou jediné dovolávati se a appellovati na etické vlastnosti svého mužstva.
Heroických ctností nepotřebuje však pouze vojín. Potřebuje jich každý
člověk
terra,<
kterási
učitele
pravil

ve svém životě. Vždyť život je též bojem. >»Militia est vita hominis in
je známé slovo bible. Když polnímu maršálkovi Makensenovi blahopřála
škola po jeho vítězných operacích v Haliči, maršálek prostřednictvím jich
jí odpověděl. Ale v odpovědi své nedoporučoval snad tělesný výcvik, ale
doslovně: »Vám a vašim žákům děkuji srdečně za zaslaná blahopřání,
vytrysklá z mladického nadšení. A prosím, vysvětlete žákům, že je od nynějška
úlohou mládeže mravní a náboženské síly v národu živě udržovati, aby jí
ukázaly potřebu, ale také velikost toho, co nyní prožívá, jako tajemsiví nepře
možitelnosti národu.«

Nepřemožitelnost návodů spočívá v jich mravní síle, živené věrou a ná
boženstvím. A tuto mravní sílu pěstovati více než dříve se dálo, bude úkolem
školy. Heslem jejím bude: »Vícesilné vůle a více charakteru.« K tomuto etickému
výcviku mládeže budou směřovati všechna tělesná cvičení. Ale ona sama ne
docílí tohoto úkolu, jestli etický duch nepronikne a neprokvasí všechno ostatní
školní učivo. Dávné poznání Gó/keovo, že nalezl pevné a silné charaktery jenom
tam, kde nalezl náboženského ducha, zase snad dojde k platnosti, a v tom
smyslu přinese do školy žádoucí reformu celé moderní výchovy.
r.

DDD DAD,
Třetí říše.
(Podává prof. Dr. LUBOMÍR PETR.)
(Dokončení.)

Další rozvoj křesťanství nemůže znamenati zánik Knstův, jako Pan byl za
nikl. Věříme spíše, že Pan a Titan, že všechny přírodní vědy a filosofie zajdou
v Kristu. Nikoli aby v něm zašly a zničeny byly. Nýbrž jako šťávy zanikají ve
stromě, jako vzduch a paprsky jsou jím vsávány.
Pohrdá-li mnich a potírá-li všechny pozemské požitky a krásy, jednal
správně. Ale velebí-li František z Asissí s radostnou myslí krásu světa,
a lne-li sv. Alžběla vroucí láskou k svému choti, jednali i oni správně. Nikoli
v Kristu spočívá protiva mezi oběma hodnotami světovými, nýbrž zápas vzniká
spojováním životních prvků. Boží míra jest problémem všeho umění i každé ži
votosprávy. Cílem není zničení, nýbrž harmonie. Té nedociluje se mechanickým,
hromadným vyrovnáváním, nýbrž správným poměrem protikladných hodnot, jež
nejsou v žádném člověku a v žáďné generaci úplně stejny. Z toho vzniká ne

Řočník XXX.

VYCHOVATEL

Strana 988.

ustálé napětí a neustálá práce. Ale zůstává jedemprincip, jedna prakrása: Kristus.
Proto nikdy nebude pravdou: Logos v Panu, — Pan v Logu. Nikdy Kristus ne
zanikne ve světě. Ne svět bude utvářeti Krista, nýbrž Kristus zůstane vžďy jeho
ulvářitelem.
Ale ani slovo dřívějšího Odbojníka nebude příští pravdou, ježto růst. bude
vždy organický. Cedr nestane se palmou. Křesťanství poroste, ale cedr nebo
palma zůstávají. Jen potud bude Antikrist prorokem pravdy, že časové sevření
a zúžení křesťanství prolomí a v Kristu objeví divy a veličiny dřív sotva po
střehované. I kolem Krista byly sestrojovány umělé systemy, jako ptolomeovský
světový system o kosmu. Koperník a Galilei zdáli se odbojníky Kristovými, ale
byli jimi jen vůči pojetí svých vrstevníků, ale nikoli vůči pravdě nad všechen
čas se povznášející, která je a jejich theorie radostně přijala ve svůj klín. Ne
byli antikristy. Ale Kain a Jidáš byli a zůstávají jimi. Neboť jsou odpůrci věčné
pravdy, krásy a dobra. A ty je budou věčně odsuzovati.
Trojí říše jest konečně i u Ibsena a Mereškovského jedinou: vývoj lidstva
k jeho cíli. Křesťanství jest jim v tomto vývoji pouze etapou, jinošským věkem.
My vyznáváme: »Kristus včera, dnes a na věky,« a pravíme tím, že uznáváme

nad duchovním životem lidstva jen jediné slunce: Krisla.
Mluvíme-li tedy o třetí říši, pak s našeho h'ediska může to býti jediné ví
tězství Kristovo nad celým souhrnem vědění a systemů zmatků plné a přebohaté
přítomnosti, jež se tak protikřesťansky tváří. Ale nebude to vítězství jednoho vo
jevůdce nad druhým, nýbrž vítězství tvořivé síly nad chaosem, jejž vítěz tím do
svého okruhu uvede, že ku starým silám objeví, nové atak onový krok ze své
skryté velebnosti povystoupí. Nechťje tedy zpětný pohled křesťanův do vítězných
a slavných událostí minulých věků sebe povznášivější, důkaz moci a lesku kře
sťanství tkví přece spíš v budoucnu než v minulosti. Nikoli ve večerním slunci
kráčí věřící, nýbrž před zářící hvězdou jitřní. Světlo není mdlé a vyčerpané:
nýbrž tají v sobě ještě nevýslovně mnoho ohnivých jazyků.
Dosud nebylo doby, v níž hluboká údolí lidmi obývaná nebyla by zastřena
stínem a tmou. Dosud byli vždy jen vrcholkové pohoří, nejušlechtilejší kul
turní národové, sluncem ozařováni; a i v nich bylo až dost propastí a stinných
údolí, v nichž triumfovala noc. Ale nadějně vyhlíží křesťan k východu, jenž se
stále výš k zenitu rdí a zabarvuje, a jednou, tak praví mu vývoj, bude slunce
skutečně kolmo svítiti. A zase nebojí se západu a noci. Neboť věří s Bedřichem
£ Gaussu a jinými velikány lidstva, že za stínem hmotných věcí stojí říše Ducha,
do níž lidstvo musí vrůsti, a pověděno jest: »Nyní zřím nová nebesa a novou

zemi.

Noci nebude tu již; svíce a slunečního světla nebudou již potřebovati;

neboť Bůh, Pán, bude nad nimi zářiti a kralovati budou na věky věkův.«
Ta jest třetí a věčná říše, již křesťan vidí vycházeti jako rozbřeskávající se
den, a za niž vždy nadšeně zápasí. V touze po ní hledí na křesťanství nikoli
jako na starce jaré činnosti se vyhýbajícího, nýbrž jako na pučící bytost, jež
v každém novém poznání a v každém dobrém lidském činu a v každém světci
jako zázračným pokrmem sílena jsouc, vyrůstá k síle překonání světa.

SSS

MRTT
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Filosofické hnutí k jednotě.
V slavnostním zasedání královské belgické akademie měl loni její nynější
předseda, slavný kardinál B. Mercier za přítomnosti krále Alberta a četných
učenců významnou řeč, v níž pojednal o hnutí novější filosofie k jednotě (vers
Vunité) a jež také v známém filosofickém věstníku »Revae néoscolastigne« byla
uveřejněna. Řeč proslulého filosofa kardinála vzbudila všudy neobyčejný zájem.
Proto doufáme zavděčití se našemu čtenářstvu, když aspoň hlavní její myšlenky
tuto stručně a přehledně uvedeme. Kardinál Mercier pravil:
»Filosofie, chce-li činiti nárok na rovnováhu, musí všech pomocných pro
středků, jež má, k tomu užíti a rozumovému zkoumání tak svěf mravní, jako
intellektualní podrobiti, aby všechen obsah lidského sebevědomí spojila ve vše
objímající synthesi. — Kolem roku 1850, jak Taine vypravuje, scházelo se několik,
pět či šest mladých mužů, z nichž jeden studoval botaniku, jiní chemii a lékařství,
jiní mathematiku nebo dějepis, u večer v latinské čtvrti, (Ouartier Latin), aby se
zabývali filosofickými rozpravami. Z jich úvah vznikla kniha, jež měla název:
»Les philosophes classigues du XIX. siěcle en France.«
V této knize Taine praví sám o sobě: »Co mne se týče, činím ze sebe
sama dvě části. Obyčejného člověka, který jí, pije, obstarává své záležitosti, varuje
se toho, aby jiným škodil a přičiňuje se býti užitečným. Tohoto člověka ne
chávám přede dveřmi. Ať má názory, způsoby, klobouk a rukavice jako obe
censtvo ; týká se to obecenstva. Druhý člověk, jemuž dovoluji přístup k filosofii,
neví, že toto obecenstvo existuje. A když by se i slušelo z pravdy vyvoditi po
třebné důsledky, on na to nikdy nepomýšlel. Abych pravdu řekl, není to člověk,
je to nástroj obdařený schopností viděti, rozebírati a usuzovati. Má-li nějakou
váseň, záleží v tom, že se snaží přesně a o neznámých předmětech pracovati.
Když přistupují k filosofii, jsem tímto mužem. (Str. 36 a násl.)
Tento separatismus, o kterém Taine mluví, jest názorným vylíčením du
ševního stavu, který byl založen »otcem moderní filosofiie«, Descartem. Snahou
autora spisů, >Medilations« a »Discours de la méthode« bylo isolovati rozum.
Descartes přímo vášnivě všechno stavěl znovu. Odpoutal se ode všech názorů,
kterých získali jeho předchůdci. Své náboženské víry, nauk mravních pomíjí. On
tvoří si zatímní morálku (per provision), jak sám prohlašuje, jenom proto, aby
proti panujícím zvykům nenarazil. On náleží k protichůdcům jiného geometra,
B. Pascala, který napsal: Všechno lidstvo jesť jako jediný člověk, který řetěvem
století dále žije.«
Descartovi pěstovat filosofii znamená tolik jako souditi, poznávati; nic více
a nic méně. Ctnosti a neřesti, jinými slovy mravní fakta, jsou mu jenom myšlen
kami, a vskutku je též tak jmenuje. Rozkol v nitru člověka, o němž již římský
básník praví: „Video meliora, probogue; sed deteriora seguor, a o němž su, Pavel
též píše: »Vidím jiný zákon v údech svých, který odporuje zákonu mysli mé,
a jímá mne pod zákon hříchu, jenž jest v údech mých (Řím 7. 23.), je mu na
prosto neznám. Descartes neváhá prohlásiti: »Dostačí správně souditi, aby člověk
správně mohl jednati a co nejlépe souditi, jak jen může, aby také nejlépe jednal
t. j. všechny ctnosti si získal.« —
Tak stará moudrost, dávná filosofie, svoji úlohu nechápala. Je pravda, při
přemýšlení je potřebí zachovati klid a vyloučiti jak jen možno každou vášeň.
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Ale jakmile jsme dospěli k určitému výsledku, musí a může nám potom býti
Ihostejným P Je pravda, že člověk, chce-li býti objektivním, nestranným, nesmí
pociťovati ani lásky ani odporu? Táži se, kde ve světě existuje taková rozumující
bytost bez srdce, bez rodiny, bez lásky k vlasti, bez víry, bez naděje, bez soucitu
a milosrdenství ?
Tato vyumělkovaná bytost nikde není. Člověk, který přemýšlí, vždycky za
ujme určité stanovisko k mravním a socialním požadavkům, poněvadž ví, že se
ho co nejvíce dotýkají.
Zajisté, že pravdivé není dobré; pravdivé a dobré liší se se svého hlediska
od Krásného. Ale my cítíme a dobře tušíme, že v pravém řádu věcí pravdivé,
dobré a krásné, t. j. věda, morálka a umění nemohou žáli v trvalém a nevylé
čitelném rozporu. Krásně a důstojně líčí Plato tuto vznešenou jednotu pravdy,
dobra a krásna ve své »Hostině«. Tuto jednotu měli vždy na mysli dávní cír
kevní otcové a scholastikové.
Je jisto, že filosofie a theologie od konce 12. století pro všechny učitele
jsou dvěma, rozdílnými naukami, každá volí jiné methody k dokazování svých
pravd; ale před Descartovým rozloučením nikdo na to nepomýšlel, že filosofie
ukládá mu za úkol aneb dává mu na vůli, aby třeba jen na některé součásti
lidského vědomí nebral zřetele. Žádná století tuto odluku Descartovu neprohlásilo
za system.
A přece ještě po Descartovi znovu a znovu se zdálo, hlavně ve filosofii
Spinozově a u některých pantheistů, také u Kanta, že zákon jednoty opět na
bude vrchu. A přece nestalo se tak, proudy filosofických ideí Descartových byly
silnější nežli přechodné protiproudy.
Kant beze vší pochyby svojí filosofickou kritikou objímal oba obory: myšlení
i jednání, ale místo aby je spojil v jediný soubor, končí tím, že buduje příkop,
který je od sebe dělí a dualismus, kterému Descartes připravil půdu, prohlašuje
za právo. Dle jeho názoru člověk dospívá k metafysickým závěrům jenom tím,
že všechny je založí na osobním citu povinnosti, a jediná věda zachovává si
výsadu naprosté jistoty v přesném slova smyslu. Proto vlastní filosofie prý nemůže
býti jiná, nežli theoretická.
Vědecký eklusivismus vnikl do lidu. »Přišla hodina — a la ještě pro
mnohé uepominula — kdy věda za všeobecného souhlasu byla povýšena na trůn
a byla jí dáno za úkol zároveň zastupovati všechno myšlení, mravnost i ná
boženství.« —

Ale té chvíle, kdy tato tupá předpojatost dosáhla svého nejvyššího vrcholu,
zazněl z Francie hlasem polnice výkřik Brunetiérův: Bankrott vědy.
Ve Spojených státech amerických, v Anglii, Francii a Italii počaly se obje
vovati pragmatické a voluntaristické protiproudy a dnes, v posledních desítiletích,
trvá prudký boj mezi intellektualismem a antiintellektualismem, který proti vše
likému intellektualismu ostře vystupuje. Tento nový směr má za předmět svého
zkoumání celého človéka s jeho schopností poznávací, rozumem, ale také s jeho
city, snahami a s jeho vůli.
Či není to celý člověk, živoucí, konkretní člověk, s tělem a kostmi, se svým
osobním já, myslící a zároveň jednající člověk, který filosofuje? A je-li tomu tak,
kterak lze očekávati, že jeho myšlení se zastaví a jeho bádající duch tím se
uspokojí, když ve své duševní stavbě, kterou vytvořil, nenalezne sebe sama?

»Strena 326.

VYCHOVATEL

Ročník XXX.

Jsou v nás dva myšlenkové světy, jež spočívají na sobě, to ví každý zcela
jasně; jeden spontanní, bezděčný, druhý reflektující, přemýšlející. Ale tento
druhý musí také za předmět svého zkoumání voliti onen svět prvý, a jenom
tehda bude uspokojen, když onen prvý úplně pozná a vyčerpá. Každá filosofická
reflexe zpronevěřuje se svému úkolu, jakmile své zkoumací pole omezuje a vy
lučuje ze svého oboru jevy života spontanních. Proto prvým zákonem filosofovým
musí býti učiniti předmětem svého bádání všechny jevy života.
Filosof ovšem bude ono spontanní rozkládati, zkoumati, poněvadž je k tomu
povolán, aby abstrahoval a naprosto nemůže své přirozenosti a zákonů, které
ona mu ukládá, se zbaviti. Proto chtě nechtě musí začíti analysí. Ale jakmile
tuto práci dokonal, nastane zase mu za úkol rozložené spojovati. Nastoupí onu
druhou, důležitou cestu syntkese. Žádná dokonalá filosofie není bez dokonalé
synthese.

Jednota není jenom s esthetického hlediska znamením velikosti, pečetí
pravého řádu, ale ona je také naprostou podmínkou, conditio sine gua non:
trvanlivosti, podstatným zákonem rovnováhy a ustavičné platnosti.

Mniši-aestheti z Beuronu.
Podává JOS. HRONEK.

77 Mnoho rozprav vyvolala otázka, v čem spočívá pravé umění náboženské
přerůzně formulovaná. Nejlepším a nejvýmluvnějším důkazem na tuto otázku
jsou vlastně dějiny umění, které potvrzují pravdu, že v pravém umění nábožen
ském jsou zkrystalisovány nejvnitřnější touhy lidstva. Jaké však jest umění
dneška! Stranou budiž plané raisonování, a pohleďme do dnešních poměrů ži
vota uměleckého v konkretních formách se jevícího. Umění tak, jak se s ním
dnes potkáváme až na několik málo četných výjimek, není uměním, v němž by
u určilých symbolech ztělesněny byly nejvnitřnější tužby a potřeby lidské. Chaos
a převrat, jepicový život přerůzných směrů, ať již tak neb onak se zovou, jest
smutným svědectvím, které nade vší pochybnost ukazuje nemohoucnost tvůrčí
myšlenky.
"Takové poměry nejsou snad toliko u nás, nýbrž jsou všeobecné. Proto
nedivno, že závěry, k nímž na příklad dospívá jeden z opravdových aesthetů,
Oharles Morice, jsou pro nepředpojatého pozorovatele strhující. Žalostný stav
tento, praví Charles Morice, jenž nemůže ani býti nazván uměním na přechodu,
žádá naléhavě reformu, očistu a návrat k prazjeveným základům a pravidlům
kulturotvorných národů starověku. Nepopíráme, že byly činěny různé pokusy,
ano »výtvarné projevy, které vydávástavitelství, malířství, sochařství přítomnosti,
jak dokládá Dr. Matějček, nepostrádají jistých a nesporných hodnot.« Než přece
není tu velkého tvůrčího činu v tomto úporném zápasu o nový výraz, takže
zdá se, že umělecký vývoj dneška pozbyl souvislosti s kulturním podáním mi
nulosti, proto ne nadarmo toužebně si přeje Charles Morice návratu, aby ne
podlehlo umění žalostnému omylu.
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Jeho vážný hlas však už předcházel první pokus života schopný v umě
lecké škole mnichů z Beuronu. Ona obrodná maxima »Ez oriente lux< uplatněna
ve vší nádheře a porozumění, a oživena vnitřním zdrojem křesťanského života
ukázala cestu na nové směry.
Historický vznik této školy takořka providentielně vyvolaný, dán byl ve
likým opatem Dr. M. Wolterem, který založil mateřský klášter v Beuronu, v za
lesněném údolí horního Dunaje. Učený tento mnich měl jen jediné na mysli:
slávu Boží. Vážné a vznešené melodie chorálu byly první snahou jeho za oslavou
Boží. A tyto velebné tóny potřebovaly také prostředí jim odpovídajícího v pravé
umělecké výzdobě. Kroky Wolterovy vedly do Říma, Tam poznal vznešený opat
tři umělce: Petra Lenze, Jakuba Wůigera a Steinera, kteří jako vážní umělci
spojeni jednotnou vůlí činu, touhou pláli dáti svým myšlenkám průchodu a plány
své realisovati. Hrst náčrtků a bohaté mappy přerůzných skizz a návrhů, které
uzřel Wolter, ihned se mu zalíbily, neboť zcela odpovídaly jeho tužbám. Povolal
umělce do Beuronu a tak dán byl počátek k umělecke škole beuronské,. První
monumentální dílo těchto umělců byla votivní kaple sv. Maura. Z Wůgera a Stei
nera, který byl konvertitou, záhy stali se bratří Lukáš a Gabriel, jichž příkladu
následoval i mistr jejich, prof. Peter Lenz, vzav na sebe řeholní roucho pode
jménem P. Desiderius. Nyní práce za prací se množila netoliko v Německu,
v Italii na Monte Cossino, ale také i u nás.
Umělecký kánon této školy není nikomu tajný, kdo zahledí se na příklad
do vnitřní výzdoby kláštera emauzského, nebo navštíví klášter benediktinek u sv.
Gabriela na Smíchově. Umění beuronské ve svých požadavcích jest neobyčejně
přísné a přesné, vyhovujíc především potřebám liturgickým. Tím však jest již
řečeno, že umění toto nelze applikovati k jiným účelům a zároveň vytčen rozdíl
od umění profanního. Nicméně však methoda a zásady této školy mohou vydati
velkého tvůrčího činu, dojdou-li pochopení; jinak velký odkaz mnichů-aesthetů
byl by následovníky proměněn v drobnou minci bez valné ceny a práva na život.

Zakladatel umělecké školy beuronské, P. Desiderius, vydal malý sice, ale
pozoruhodný spisek »Zur Aesthetik der Beuroner-Schule«, v němž uložil všecky
své myšlenky, které uvedly jej na novou dráhu uměleckého života. Nezatajuje
vzorů, naopak veřejně k nim se hlásí, ale přece umění jeho školy nese svůj
zvláštní charakteristický a individuáiní znak.

Doplňkem a klíčem k porozumění snah školy je instruktivní studie uče
ného člena téhož řádu, P. Odilona Wolfa, v časopise »Die Christliche Kunmsí«.
Tento učenec, ztajující ve skromné osobě své bohaté vědomosti, jenž svými
Spisy z oboru starověké architektury vyvolal obdiv u předních vědců, shrnul

umělecký kánon školy ve větu: >Prvním a jediným pravidlem umění jest míra<.
Přirozeně jako každý směr umělecký má své nadšené obdivovatele, ale také
i odpůrce — podobně i škola beuronská. Toho však nikdo neupře mnichům
beuronským, že poctivě se snažili o obrození umění posvátného, že byli prvními,
kteří ukázali cestu na nové směry, dráhy a c.le návratem k prazjeveným zá
kladům a pravidlům nejkulturnějších národů v starověku.

Byť netvořilo umění Beuronských hotovou stylovou jednotku, naprosto ne.
zasluhuje, aby bylo zavrhováno ; konečný soud o něm vysloví budoucnost, neboť
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jak správně uvádí Dr. Matějček: »Stojíme před neznámým zítřkem, kam spěje
vývoj, nelze předvídati, každé proroctví bylo by předbíháním běhu věcí. Lidstvo
zdůvodňuje uměním smysl svého bytí, a osud umění budoucnosti rozhodne
velký, osvobozující tvůrčí čin, který vymezí mu dráhu, jako v dobách vel
kých, stylových jednot.«
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Promluva před svátky vánočními.
Napsal EM. ŽÁK.

>Chodil po vší krajině jordánské a kázal křest pokání
na odpuštění hříchů« Luk. 3. 3.

Když některý východní král hodlal navštíviti vzdálené město svéříše, tisíce
rukou pracovaly, aby cesta jeho byla příjemná a uvítání důstojné. Silnice všude
upravovány, hrbolovitá místa srovnána, údolí vyplněná, křivé cesty přímeny.
Příchod králův měl býti slavným a obyvatelstvu vzácným, nezapomenutelným.
Blížil se slavný den návštěvy, která znamenala lásku a milost panovníkovu. —
V poslední neděli adventní vystupuje jako předchůdce velikého Krále,
praecursor Domini, sv. Jan Křtitel a připravuje lid na jeho příchod. V prorockém
svém bystrozraku vidí, že srdce lidská jsou jako neschůdné kraje, cesty špatné
a nepřipravené, aby Kristus mohl jimi se ubírati. Pýcha je zdvihla, přívaly vášní
vyhloubily, hříchy zvrátily směry života od pravého cíle. Spasitel nemůže zavítati
do těchto duší a přebývati v nich. Proto kdo chceš přivítati přicházejícího Spasitele,
očisť svoji duši! Připrav ji, aby mohla býti kolébkou Kristovou, aby Spasitel,
dárce pravého duchovního štěstí, mohl v ní spočinouti; aby svátky vánoční byly
tobě posvátnými dny blaha a radosti. —
1. Na stěnách staroegyptských chrámů často bylo možnočísti nápis: »Nebe
plesá, země jásá ; bohové jsou plmí slasti a lidé plni radosti.« Slova tato měla
všem příchozím připamatovati, jaké štěstí plní nitro lidí, když se nalézají v blízkosti
bohů. V duši jejich má se zrcadliti blaženost nebeská. Slova tato v plném a nej
krásnějším slova smyslu vyplňují se o svátcích vánočních. Přichází Syn Boží
v lidském těle na svět, přichází jako děcko, ležící v jeslích betlemských. S nebe
sestupuje láska, aby dala se nám v obět, ale spolu aby i nás učila lásce a oběti.
Ve Francii o mši sv. půlnoční v některých krajích panuje zvláštní zvyk.
Malé dítě, oblečené v sněhobílý šat, s věnečkem na hlavě, přede mší sv. vede
k oltáři útlého bílého beránka.A lid přitom zpívá jásavoupíseň : »Noel, noer (Vánoce).<
V tomto obyčeji tají se hluboká pravda. Lid pozdravuje Ježíše Krista, jehož na
rození slaví, jako dárce největší lásky, jako Boho-člověka, který přišel býti učitelem
lásky a který tuto lásku osvědčil svojí velikou obětí na kříži. Proto svátky vá
noční jsou svátky lásky; dny, kdy srdce má se naplniti láskou k Bohu a k lidem
a ruka štědře otevříti k obdarování jiných. —
Mezi velkými vzory lásky k Bohu a k lidem jeden z největších byl svatý
František z Assisi. Vlach, pyšný na něho, zve jej prostě: »I] santo«, Světec.
A právě sv. František posiloval svoji lásku k lidem u jeslí betlemských. Je po
zoruhodno, co o tom vypráví dávná tradice. Nedaleko městečka Greccia žil muž,
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jménem Jam, kterého světec pro jeho ctnostný život nad jiné miloval. Toho sv.
František dal k sobě asi 14 dní před Hodem Božím vánočním zavolati a pravil
mu: »Chceš-li abychom v Grecciu důstojně oslavili nastávající svátek Božího
narození, pospěš a rychle, pečlivě připrav, co ti nyní řeknu. Chcitotiž Dítko betlemské
v naši pamět tak vštípiti, abychom tíhu jeho chudoby, jak leží na seně v jeslích
a osel a vůl stojí opodál, na vlastní oči viděli«. Když přítel Františkův to slyšel,
pospíšil, aby na ustanoveném místě připravil vše tak, jak světec mu uložil.
V podvečer Božího hodu pozváni byli bratři z blízkých osad. Muži a ženy
z okolí s radostným srdcem připravili voskové svíce a pochodně, aby osvětlili
onu svatou noc, která svým zářícím jasem osvěcuje všechny dny a věky. Když
světec přišel a vše viděl připraveno, radoval se velmi. Spatřil tu jesle, seno, ba
i osel a vůl byli přivedeni. Greccio stalo se tak druhým Betlemem. Noc proměnila
se světlem pochodní a svic v jasný den. A přibylí zástupové pocítili neobyčejnou
radost nad novou, tajůplinou slavností. Všechen les vůkol zazníval výkřiky
radosti a skály odpovídaly jim svojí ozvěnou. Bratři zpívali chvalozpěvy Hospo
dinu a noc zvučela svátečními písněmi. A světec stál před jeslemi vzlykající,
rozplýval se v soucitu, přemožen nevýslovnou radostí. Nad jeslemi sloužil kněz
mši sv. Světec zpíval evangelium jasným, povýšeným hlasem, silný, milý, ozářený,
všechny povznášející k nejvyšší Lásce.
A bohatě proudily sem dary Hospodinovy. Přítel světcův měl podivuhodné
zjevení. Viděl v jeslích ležeti Děcko jako bezduché a sv. František se k němu
blížil, aby je z tvrdého spánku probudil. A vzal je záříci na své lokty a ukazoval
všem přítomným. — Vidění toto bylo velmi případné. Neboť božské Dítko
v mnohých srdcích upadlu v zapomenutí. Pohasla láska k Němu a s ní i láska
k lidem. Ale sv. František lásku k božskému Dítku opět probudil a trvale vštípi!
v lidská srdce. A když tato půlnoční slavnost byla skončena, radostně vracel se
každý domů. Odcházel bohat láskou k svatému Dítku betlemskému i k lidem.
(Holzaptel: Legendy o sv. Františku.)
To jest ono veliké kouzlo svátků vánočních, že vyvolává v nás lásku
k chudému Dítku betlemskému a s ní také lásku k dětem a chudým. Vrací nám
ve vzpomínkách to, čeho k štěstí nejvíce potřebujeme, prostotu mládí, víru
mladých let a lásku k Ježíši.

Vzpomínaje tohoto kouzla svátků vánočních, volal náš velký básník Jaro
slav Vrchlický. (Nové sonety samotáře):
>Ó neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou vánoce, spíš dětmi my jsme zase;
za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se
o půlnoci, kus bytosti všem letí.

A cosi taje v nejtvrdší té hrudi
a cosi jihne v nejchladnějším oku
a cosi v nejtemnější duši zpívá.
I tomu, kdo se po celý rok trudí,
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2. A radost vánoční stupňuje se v naší duši, když vidíme, kterak naši nej
dražší potají připravili nám dárky. Na důkaz své lásky připravili nám radost
překvapení. Obdarují nás v památnou noc narození Páně, jako by sám Spasitel
s nebe dárky nám nesl. A v štěstí a radosti, kterou nám způsobili, vidí štěstí
a radost vlastní. V ten posvátný svatvečer doslova plní se heslo našeho ve
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ikého vlastence;
na zemi.«
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»Šťastným být a jiné plnit štěstím, tof úkol člověka zde

V době, kdy loni hrůzy válečné rozpoutaly se nejstrašnějším způsobem na
všech stranách světa, kdy v četných rodinách vánoce byly dnem smutku nad
padlým otcem a bratrem, nebo aspoň dnem tesknoty z jeho nepřítomnosti, zvláštní
zpráva prolétla všemi zeměmi. Zněla jako jasný, radostný hlas zvonu do hřmění
děl, zasvitla jako teplý paprsek do tmy a zimního chladu. Z Ameriky připlula
loď, »Jason« a přivezla dárky dítkám všech válčících států. Sebraly a poslaly je
děti amerického soustátí na důkaz soucitu a lásky ke všem dětem padlých vojínů,
opuštěným a uprchlým. Loď měla významnou vlajku: zářící hvězdu betlemskou
a pod ní nápis: »(Co jste učinili jednomu z maličkých, mně jste učinili.« Po
dlouhé plavbě Atlantickým oceánem vplula nejprve do přístavů anglických, pak
Středozemním mořem do přístavů vlašských a řeckých, aby zde úřední odevzdala,
co děti americké posílají dětem válčících států. A kdykoli Jáson k některému
přístavu se blížil, ostatní lodi na její počest vytáhly vlajky a slavnostně vítaly
velkého, štědrého hosta.
Toť byla věru jedna z nejdojemnějších a nejkrásnějších událostí této hrůzy
plné doby. Soucit prostých dětí překonává široké propasti moře; láska upřádá
pouta mezi dětmi tisíce mil od sebe vzdálenými. Tu uskutečněn byl krásný po
čátek budoucího sbratření lidstva. A tento veliký příklad nejen volá, ale přímo
kříčí k následování. Či máme my se dáti zahanbiti těmi vzdálenými, neznámými
dárci, kteří chtí obdarovati naše pokrevence, naše nejbližší, co zatím my v tupé
pohodlnosti zůstavili bychom je bez radosti, bez obdarování? Je přímo naší svatou
povinností, abychom i my, jsouce obdarováni, sami těm nejbližším, strádajícím
způsobili radost k svátkům vánočním.
A významno jest i jméno lodi, jež připlula z Nového světa, aby obdarovala
a roznesla radost po světě starém. Měla jméno onoho mythického vůdce argona
ntů, kteřívypravili se daleko do neznámé země, aby přivezliodtud zlaté rouno,symbol
bohatství a štěstí. Jáson po dlouhých zápasech zlaté rouno uchvátil a přivezl je
do své země. Zda nemožno v něm spatřovati, byť v zamlžených, nezřetelných
barvách obraz ježíše Krista, Bohočlověka, který s nebe přinesl na zemi ve svém
učení dar největší: pokoj, mír a lásku? Jenom v Kristu a v lásce lze najíti pravý
mír a pokoj duší. Jenom On je schopen zlaté rouno štěstí vložiti do chudých,
prázdných naších duší.
Vědomosti, byť objímaly celý svět, učenost, byť plnila sebe více hlavu, ne
činí člověka šťastným. Prostý, jednoduchý člověk, ve své lásce k Bohu, Ježíši
Kristu a k lidem cítí se šťastnějším, nežli sto učenců se svojí moudrostí. I u Boha
nikoli hlava, ale srdce, ne moudrost, ale láska rozhoduje o ceně člověka. Kolik
lásky jsme rozseli vůkol na zemi, tolik odměny budeme jednou sklízeti v říši
Boží. Proto připravme duši svou k důstojnému příchodu Páně. Očistme svoje
nitro slzami lítosti, aby mohlo se státi jeslemi betlemskými. Pokloňme se na
rozenému Spasiteli světa, aby i na nás se vyplnila slova písně: »Tichdánoc —
svatá noc«. Amen.
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ství na podobných cvičeních, neuspořáda
ných školou, nýbrž jinou stranou. Při za
řízení her

v přírodě a s ním Souvisících

Zatímní přídavek na rok 1916po cvičeních budiž dbáno těchto zásad: 1. Tato
volen v posavadní výměře. Zemská cvičení tvoří část školního vyučování a ne
správní komise usnesla se ve schůzi své
konané dne 24. listop. 1915 vzhledem na
panující hospodářské poměry a v předpokladu,
že úhrada příslušného nákladu rozřešena
bude přiměřeně zájmům zemského fondu,
aby byly dosavadní do pense nevpočíta
telné přídavky, vyplácené učitelům v roce
1915, vypláceny i v roce 1916 a aby bylo
o tom neprodleně učiněno sdělení zem. škol.
radě. — Organisace učitelské domáhají se
zvýšení tohoto přídavku a vpočítání jeho
do výslužného.

O vojenské přípravě mládeže vy
dala c. k. zemská školní rada pro krá
lovství české tento oběžník: Mimo vyučo
vání tělocviku mají hry mládeže a hry
v přírodě, spojené se cvičením v pochodech
a polní službě, a kde jsou k disposici in
struktoři, pušky a střelivo, také vyučování
ve střelbě pečovati o vojenskou přípravu
mládeže. Všechna tato cvičení mají Se ko
nati odpoledne, kdy mládež má prázdno.
Zatím co hry mládeže a hry v přírodě v po
chodu a cvičení ve službě polní jsou zá
vislé, i když ne na roční době, tedy přece
na počasí, mohou cvičení, která předchá
zejí střelbě na ostro, jakóž i populární před
nášky o branné moci a jejím zařízení atd.
nastoupiti na jejich místo za nepříznivého
počasí. Pro hry v přírodě a pro podobná
cvičení ustanovený den v měsíci, ve kterém
mládež má prázdno, nebudiž stanoven na
tentýž všední den, aby jednotlivé předměty
nebyly obzvlášť zkracováný, spíše na týž
den v měsíci. Nicméně budiž učiněno opa
tření, aby za nepříznivého počasí mohla
býti provedena změna. Tento den má býti
také využit pro účely, k vůli nimž se mládeži po=
skytne prázdno; prázdno mají jenom onytřídy,
a žáci, kteří se zúčastní ovičení, odstupňo
vaných podle stáří. Kdežto u vyšších tříd
zřetelně se objeví charakter vojenského cvi
čení. budou s nižšími třídami podnikány
vychazky, do kterých vsunou se nenuceně
menší vojenská cvičení. Žáci, také i z niž
ších tříd, kteří bez vážného důvodu se ne
zúčastní těchto cvičení, ačkoliv dotyčná
třída dostala prázdno, buďtež přidržení, aby
v těchto dnech přišli do školy, kde buďtež
zaměstnáni pod dozorem jednoho nebo ně
kolika učitelů. Za omluvu neplatí účasten

smějí proto býti vyňata z vlivu školy. 2,
Cvičení žáků nemají býti spojována s po
dobnými cvičeními mládeže, nepříslušící ke
škole.

Sestátnění národního školství. >Ar
mee-Zeitung«, orgán vojenských kruhů,
píše: +Mezi osobami, jež se vybízejí k ná
vratu do Terstu, je také 30 městských uči
telských osob, profesorů, učitelů a učitelek.
Maně vynořuje se tu problém našeho škol
ství. Máme v Rakousku říšský školský zá
kon, ale školy jsou svěřeny zemím a ob
cím. Tím jest učitel závislý na místních
činitelích a stranách. Tento vliv jest za
jistých okolností velmi výhodný, na př.
ve Vídni a v Dol. Rakousích, kde školy
Luegrovy jsou řízeny ve vzorném vlaste
neckém duchu, kde učitelé jsou takřka
elitním sborem. Ale to všecko souvisí s při
rozenými měnícími se okolnostmi v každé
jednotlivé korunní zemi, v každém městě
a také školství vídeňské nebylo vždy na
dnešním stupni. Proti tomu jest jeden spo
lehlivý prostředek, jehož jest se domáhati:

postátnění

všeho Školství. Školy rozši

řujtež státoobčanského ducha, učitelé buďtež
jen na státu závislí a buďtež vyproštěni
z místních vlivů. Potom budou věci, jež
byly nyní v Terstu odstraněny, nemožny.
Bylo by s hlediska ideálního dobře ode
jmouti učiteli, jak je tomu u důstojníků,
aktivní i passivní volební právo a vypro
stiti ho ze zápolení stran (což ovšem bylo
by dvojsečnou zbraní, neboť učitel vla
stenecky smýšlející nemohl by vykonávati
vliv na okolí). Nicméně již přiznáním práva
na jednoroční službu ve vojště byl učiněn
první krok, jejž sluší vítati: krok ten po
skytne učitelům zlepšení společenského po
stavení a musí mu následovati v brzku vy
datné zlepšení platů. Takovým pronikavým
změnám jest ovšem překonati veliké pře
kážky. Znamenajíť značné změny moci.
Nejen starosta iredentistického místa, nýbrž
také purkmistr vídeňský neuvidí omezení
svého vlivu s radosti, odejme-li se mu
právo ustanovovati učitele. Jinak není po
státnění učitelstva ovšem jediným spáso
nosným prostředkem. Také státní úředníci
byli již u nás stoupenci, ba vůdci nejhroz
nějších stran. Ježto však musíme míti za
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to, že státoobčanské smýšlení vlivem války
bylo v naší vlasti mocně posíleno, že jím
vzrůstá také síla k vyhlazení nepřátelských
elementů, můžeme se nadíti, že postátnění
školství v jakékoliv již podobě bylo by pro
říši s užitkem. Potřebujeme rakouských škol
a rakouských učitelů, aby z mládeže byli
dobří Rakušané.«

Česká sekce spolku středoškolských

učitelů náboženství

konala schůzi člen

skou 24. listop. 1915 v kn. arcib. semi
náři v 5. hod. odpol. Přítomi byli pp. ko
legové: Dr. Lub. Petr, předseda, Dr. Fr.
Stejskal, Em. Žák, M. Kocmích, Dr. J. Ka
špar, Fr. Trnka, Gustav Verich, Dr. Josef
Smrček, J. Soldát, Vojt. Průša, V. Jiruš
a jednatel. Omluvil se Dr. J. Čihák. Před
seda uvítav milého hosta, univ. prof. Dra.
Fr. Stejskala a ostatní kolegy dává čísti
protokol schůze předešlé, jenž schválen a
podepsán. Přečteny dopisy kolegů mimo
pražských o zmenšené dotaci na bohoslu
žebné potřeby, o zhoubném vlivu nesluš
ných divadelních představení a biografu na
ducha mládeže středoškolské ; pojednáno
o tom, některé dotazy zodpovědeny před
sedou. — Podobně poukázáno na závad“
nost některých knih pro žáky. —
Jednatel vyzván, by vyhledal novou
místnost spolkovou, podal jménem sekce
žádost Křest. akademii v Praze, která byla
příznivě předsednictvem vyřízena, takže bu
doucí schůze bude se konati v její míst
nosti. Akademické lize jako léta dřívější
usneseno věnovati roční dar 20 K. Jed
natel poslal do Vídně opravu do seznamu
kolegů spolku rakouského ohledně jmen a
místa působiště českých kolegů, jakož i žá
dost, by ústředí vyžádalo u J. Ex. p' mi
nistra ryt. Dr. Hussarka prázdno na 3. ledna
o vánocích.
Pojednáno bylo o zásadách učebnic
středoškolských, o pořádání samostatných
přednášek studentů o látce náboženské v ho
dině vyučovací. Když jiných návrhů ne
bylo, předseda schůzi s poděkováním u
končil.
Dr. Hanuš.
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Dědictví sv. Prokopa v Praze, jehož
účelem jest vydávati vědecké knihy v ja
zyku českém sepsané, přineslo údům svým
na rok 1911 dva podíly velice cen é,totiž:
Encyklika J. S. papeže Pia X. »Pascendi

Ročnik XXX,

Dominicigregis« O učení modernistův. Pře
ložil a vysvětlil P. Václav Smolík C. SS.
R., lektor filosofie v Obořišti. Pocléno cenou
nadace Karlachovy — a >»Sv.Aurelia Augu
stina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o vífe,
naději a lásce«. Přeložil a úvodem 1 po
známkami opatřil Klement Kuffner, farář
u sv. Víta v Praze (108 str., cena K 250).
Pokud týče se podílu prvního (424
str.; cena 6 K 50 h), líčí tu p. spisovatel
po krátkém proslovu a úvodu, kde uve
deny dekretem >Lamentabili« zavržené bludné
these, v $ 1. »Počátky a vývoj modernismu
před vydáním encykliky« a v $ 2. >»Ja
kého přijetí dostalo se encyklice „Pascendi“?«
II. část podává vedle původního zněrí >čČe

ský překlad encykliky „Pascendi dominici
gregis“ o modernismu« a III. část konečně
>Vysvětlení a obhájení jednotlivých kusů
encykliky o učení o modernismu« s doslo
vem a dodatky. Časové a velmi důkladné
dílo toto uvítají údové »Dědictví sv. Pro
kopa« zajisté s radostí a přičiní se všemožně
jak na krásnou tuto knihu, tak na »Dědictví«
vůbec ve svých kruzích upozorňovati a nové
členy všude mu získávati — neboť toho
právem zasluhuje. Doporučujeme rádi.

Jos. Fabian.
Seznam darů. Z kruhu čtenářstva

časop. »Vychovatel« došly Zemské úřa
dovně pro král. české vdovského a

sirotčího pomocného fondu veškeré
ozbrojené moci v Praze následujícídalší
dary: Frant. Šiller, katecheta, Český Brod,
1 K, Frant. Linhart, Xatecheta, Turnov,
1 K, Alois Dvořák, katecheta měšť, školy,
Kostelec, 1 K, Frant. Šindler, c. k. prof.
v. v. Dejvice 2 K, P. Emanuel Taftl, ka
techeta měšť, skoly v Praze, 1 K, Jarosl.
Horák, farář, Jasená, 2 K, Kadlec a spol.,
velkozávod dámskými novinkami, Žižkov,
15 K, K. Červenka, kaplan, Vodolka, 1 K.
O další dary prosí zemská úřadovna pro
král. české vdovského sirotčího fondu veškeré
ozbrojené moci v Praze-II., Václavské nám.1.

Český gratulant. Jednota katol. učitel
stva a přátel křesť. výchovy v království
Českém v Praze vydala svým nákladem sbírku
různých přání, památných nápisů, jakoži pří
ležitostných a slavnostních proslovů pod jmé

nem » Ceský Gratulant«.
Cena K 120,
poštou K 1'35. Objednávky jen za hotové vy
řízuje administrace družstva Vlast v Praze-II.,
Žitná ul. č. 26 n.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze
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Inter arma. — Ježíš Kristus zakladatel a vzor křesťanské výchovy. — Promluva na
některou ned. po vánocích. — Promluva na ned.. po Zjev. Páně. — Válka a katechese.
— Rok a den narození Pána Ježíše. — O malbě našich chrámů. — Z praxe a různé. —
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Inter arma.
Válka zorganisovala

národy rakouské v jednolitý celek proti společnému

nepříteli.

Doléhá-li na každého občana, tím více na kněze; messis multa est, veliká
a vznešená je misse jeho ve válce.
Stoje na vyšším stanovisku křesťanského života, má viděti zrakem svým
přes horizont všedního člověka.
V době zvrácených pojmů, utopistických myšlenek, hraničících až s pro
radou na patriotismu, tím více má on býti lidu »sal terrae«.
K němu, k nositeli myšlenky náboženské, uchylují se skrušená srdce lidu,
otravným tiskem po léta na scestí uváděná a přece v jádře nikoli zkažená.
Nebo v dobách strastných poznává člověk cenu sv. náboženství. Ruce, které
po léta se nespínaly, pozvédají se k Řediteli osudů lidských, ve sv. pokání, jemuž
mnohý po léta se vyhýbal ano i smál, smiřuje se se svým P. Bohem, aby ve sv.
přijímání spojil se se svým Spasitelem.
Jakkoli však válka mnohé přivádí k Bohu, pravda je také, že nepřátelé
neodpočívají, ale čekají příležitosti, jak by vážnost kněze podkopali, působení
jeho seslabili, ano znemožnili; toliko události dne tlumí jejich výbuchy.
Nejtěžší obžaloby jejich: »klerus, příčinou války«, »neplní patriotickou
povinnost«, »konspiruje s nepřáteli«, rozplývají se v nivec před soudnou stolicí,
neboť »facta loguunture«.
Proto, byla-li kdy doba vážná, která volala po sdružování, je to doba dnešní
»Věstník katechetský« má dokumentovat sdružení kněží-katechetů ve
>Spolku katechetů v království Českém«.
Minulost poučila, že jednotlivec nic neznamená, co znamená »viribus unitis«
poučuje přítomnost.
Přítomnost také vzbuzuje naději, že i v budoucnosti půjde předsednictvo
cestou legální, kanonickou.
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Slova, která nejd. Arcipastýř klade začasté v srdce kněží-katechetů: »Ora
et labora«, kéž zrcadlí se v životě každého jednotlivce.
Pak zajisté i v dobách zlých Spolek zaslouží si ochrany Toho, jenž řekl:
»Neboj se stádo maličké
«
V "oddanosti k nejdůstojnějšímu episkopátu a s důvěrou v pomoc Boží
jdeme vstříc roku 1915.
Redakce.

oč
Á

M
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Ježíš Kristus zakladatel a vzor křesťanské výchovy.
Úvaha z dějin katechety napsal J. B.

I. Kristus P. jako jest sluncem v dějinách lidstva, jest jím 1iv dějinách
paedagogiky. Jím začíná ve vychovatelství nová perioda, nová epocha. Jeho
učení dalo paedagogice zcela nová hlediska pro její působnost a jeho život nej

Podal zcela nový názor světový, který přetvořil všecky poměry individuelní
a sociální a změnil tvářnost země.
Čím je zemi slunce, tím je lidem Kristus P.
Je světlem skrze pravdu, kterou hlásal ústy i příkladem; je feplem skrze
milost, kterou nám zjednal.
Tak osvítil lidskou mohutnost poznávací, kterou zatemňoval blud a hřích,
tak zhojil a posilnil lidskou vůli, Kterou seslabily smyslnost a vášně.
Člověk byl znovu stvořen, jeho poměr k Bohu a bližnímu znovu upraven.
V mysli člověka opět vzešlo světlo a vůle člověka opět schopna vzne
šených ctností.
Tak byl Kristus P. vskutku »světlo pravé, které osvěčuje každého člověka,
přicházejícího na tento svět.« (J. 1, 9.).
Kdo jde v jeho světle, ten nejde ve tmách.

I. Učení Kristovo je základem každé pravé paedagogiky. Vytkneme jen
nejdůležitější jeho zásady:
a) Dává jasnou a určitou odpověď o původu a cíli člověka. Člověk jest od
Boha a pro Boha a svým časným životern připravuje si život na věčnosti. Tim
dává paedagogice jednak bezpečný základ a jasný cíl, jednak však také stanoví
b) Všickni lidé mají léhož původce: Boha a týž cíl: věčnou blaženost.
Kristus zemřel za všecky lidi a své výkupné dilo za všecky vykonal; posílá
apoštoly ke všem lidem a národům, aby jim přinesli milost vykoupení: »Jdouce
do celého světa, učte všecky národy.« (Mat. 28, 19). A proto sv. apoštol praví:
>Všickni zajisté. syny Božími jste věrou v Kristu Ježíši
Tu není žida ani
pohana, není otroka ani svobodníka, není muže ani ženy, neboť všickni jste
jeden v Kristu Ježíši (Gal. 3, 26). Ve světle názoru křesťanského jeví se tudíž
veškero lidstvo jako veliká rodina Boží, jejíž jednotlivé údy jsou před Bohem
bratři a sestry a v tom smyslu mají se i milovati: »Milovati budeš bližního
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svého jako sebe sama.« (Mar. 12, 31). A jinde: »Po tom poznají všickni, že jste
učedníci moji, budete-li míti lásku jedni k druhým.« (J. 13, 35).
Žádná idea nepůsobila tak mocně v poměry pohanstva a nezasila tak
úrodné símě v lidskou společnost, símě vznešených ctností a skutků lásky
k Bohu a bližnímu, jako učení o poměru člověka k Bohu a bližnímu. Neboť ono:
1. zrušilo nepřivozené meze, jež stanovilo pohanství mezi můžem a ženou,
rodiči a dětmi, pány a sluhy, svobodnými a nevolníky, mezi jednotlivými stavy
a národy a zavedlo harmonický soulad mezi právem a povinností mezí jednot
livými údy lidské rodiny.
2. vrátilo opěl každému jednotlivci jeho individnelní důstojnost a samo
statnost. Jednotlivec nezaniká ve státu, jak tomu bylo v pohanství, nýbrž má
svá práva a povinnosti. Stát není nejvyšším cílem člověka, není samostatná ab
solutní moc, nýbrž má uznávati Boha za svého nejvyššího pána a podrobiti se
jeho zákonu.
3. dalo základ k idei všeobecné národní výchovy a národní školy, K níž po.
hanství nikdy by nebylo dospělo. Ve světle křesťanství má i ten nejchudší
právo na výchovu.
4. přineslo pravou svobodu a pořádek a zavrhlo otroctví jakožto znehod
nocení lidské přirozenosti a jakožto protiklad mravního řádu světového. Poslušnost
má býti aktem svobodného sebeurčení a spočívati na mravních motivech.
5. Kristus P. povýšil mamželství na svátost a ma jednotný a nerozlučný
svazek mezi mužem a ženou a tak posvětil život rodinný a postavil na jistý
základ. Žena je podle muže rovnocenná, je jeho družkou a pomocnicí. Jako
Kristus miluje církev svou, tak milovati má i muž svou ženu. Děti jsou darem
Božím a rodiče bez výjimky mají je pečlivě vychovávati, jsouce za ně Boku
zodpovědní.
Nikde nenalézáme takové úcty k dítěti, jako u Krista P. Dětskou mysl
postavil za ideál dokonalosti křesťanské. »Nebudete-li jako maličcí, nevejdete do
království nebeského« (Mat. 18, 2.). »Nechte dítek a nebraňte jim přijíti ke
mně; neboť takových jest království nebeské.« (Mat. 19, 13.). Kdo přijme
jedno z takových pacholat ve jménu mém, mě přijímá.« (Marek 9, 36.) »Kdo by
pohoršil jedno z maličkých těchto, lépe by mu bylo
atd. Ty a podobné vý.
roky nabádaly ke svědomité výchově dětí a daly základ k čistému a svatému
životu rodinnému, jemuž se i pohané sami podivovali.
d) Dále Kristus P. i v ostatních svdťostech otevřel lidem nevyčerpatelný
pramen milostí, který je občerstvuje ve všech dobách života a silí v boji
proti zlu.
e) Konečně založil církev a obdařil silou Ducha sv., aby všem lidem všech
dob dostalo se jeho neporušené pravdy a milosti.
III. Život a působemí Kristovo je nejvznešenější vzor pro každého vycho
vatele a učitele.

a) Kristus P. jest ideálem všech stupňů života. Jakožto dítě, chlapec i jinoch
osvědčuje ctnosti případné tomu, onomu věku nejdokonalejším způsobem: ná
božnost, poslušnost, skromnost, pracovitost, lásku k rodičům, horlivost. »Pro
spíval moudrostí, věkem a milostí u Boha i u lidí
byl rodičům poddán.«

(Luk. 2, 51.) Své matce nemůže odepříti žádné prosby, o ni pečuje i na kříži.
Jakožto chlapce dvanáctiletého zříme jej mezi zákonníky an naslouchá, táže se
a odpovídá. V tiché samotě a ústraní připravuje se jakožto jímoch na své povo
lání. Jakožto muž věnuje se zcela svému povolání; ono jest mu nade vše. Kde
koli běží o plnění povinností jeho poslání, ustupují všechny ostatní ohledy.
Pro ně není mu žádná námaha velká, žádná obět těžká; svému povolání obě
tuje život.
b) Úemu učí to i čímí. Jeho Život je nejčistším zrcadlem jeho učení
a souhrn všech ctností. A ty ctnosti jeví se tak v líbezné formě a tak přiměřeny
jsou lidským potřebám a silám, že samoděk nabádají k následování. »Příklad
zajisté dal jsem vám, abyste i vy Činili tak, jako jsem já učinil vám.« (J. 13, 15.)
»Následuj mne!« (Mat. 16, 24.).

c) Jeho vyučovací činnost vztahuje se na všeckylidi, všecky stavy, věk, po
hlaví, chudé a bohaté, svobodné i nevolníky, spravedlivé i hříšníky. Všem věnuje
stejně obětavou lásku a pastýřskou péči; nikoho nevylučuje.
d) A přece nejedná se všemi týmž způsobem. Jinak mluví k obyčej
nému lidu, jinak k zákonníkům, jinak k učedníkům a apoštolům. Jeho celé vy
učování je individuelní; spolu však účelně povznáší své žáky postupně k víře ve
své nebeské povolání. Při tom jedná s velkým sebezapřením a trpělivostí, ve
všech svých požadavcích je směrodatný a má zřetel na schopnosti posluchačů.
Svatá horlivost jej stravuje; horlivost, která neodpuzuje, nýbrž prodchnuta je
neunavnou láskou a sdružena s hlubokou znalostí lidské přirozenosti, která béře
v úvahu slabosti lidské a »knotu doutnajícího neuhasíná«.

e) Učení své přizpůsobuje poměrům posluchačů a jakosti látky, tu předná
šeje, tu opět dialogicky vyvozuje, poutá kruh Života a názorů posluchačů k zná
zornění látky učebné, navazuje na známé výjevy v domě a přírodě, užívá srovnání,
přísloví, kontrastů, parafrasí atd. V hlubokých podobenstvích a parabolách dosud
nebyl překonán.
1) Tón řeči jest tu přívětivý a laskavý, tu vážný a slavnostní, tu plný
chvály, tu opět kárný, vždy povzbuzující, ducha i srdce jímající a povznášející
ke šlechetnému snažení a konání. Tak dovede upoutati, že lid bez únavy na
slouchá slovům jeho a celé dny vydržel by u svého Mistra. »Nikdy člověk ne
mluvil tak, jako tento,« doznali. (J. 7, 46.)
g) Při celém svém. působení jevil největší nezištnost. Nehledal odměny ani
cti; jediné lidem konati dobře, oblažovati je, bylo jeho snahou >»Adobře činil,«
praví Písmo sv.

h) Se svou učitelskou působností pojil i modlitbu. Modlitba mu byla pří
pravou a všude ho provázela. Tak živě nám vštípil pravdu: Na Božím požeh
nání vše záleži; člověk může sázeti, zalévati, ale Bůh dává požehnání.

IV U Krista P. spatýujeme dvojí školu, jednu pro lid a druhou pro apo
štoly. Do prvé má přístup každý, bez rozdílu stavu a věku a pohlaví; ve druhé
vyučuje toliko budoucí učitele lidu. Škola apoštolů, to první seminář učitelský,
první křesťanská škola vysoká. Učení dálo se tu zvlášními přednáškami tedy
theoreticky, ale i prakticky učebnými výstupy. Posílá své apoštoly (i učedníky)
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dva a dva, aby kázali a po jejich návratu přijímá správy o jejich zkušenostech
jichž nabyli. (Cvičná škola).

V. A jako Kristus Pám jednal, tak i sv. apoštolé. Jednak obracejí se k ce
lému národu, jednak shromažďují učedníky kolem sebe, aby je zasvětili v uči
telský úřad učením, příkladem, theorií a praksí. A tak v činnosti Kristově a
apoštolů spočívá símě ku pozdější školské organisaci, základ k rozdílu mezi
nižšími a vyššími školami, lidovými a učenými.

VI. Tak Kristus P. na všecky strany vozsíval v půdu nejplodnější símě kře
sťanské paedagogiky, které v budoucnosti více neb méně za různých poměrů
rychleji neb volněji se rozvíjelo. Podobenství o hořčičném semeni dá se appli
kovati právě na vývoj křesťanské paedagogiky. Měl-li v pohanství každý národ
svou vlastní paedadogiku, pak nastupuje nyní pro všecky křesťanské národy
po celé zemi universální paedagosika; na místě výlučné výchovy státní a ná
rodní povstává světová paedagogika, která má všude týtéž základy a cíle a pro
středky a prodchnuta je týmiž ideami a ideály. A přece hodí se na zvláštní po
měry každé země a národa a dovede tak individualitu a universalitu harmonicky
sjednotiti. Křesťanská paedagogika má na sobě tudíž v celé své podstatě znak
katolicity. jako církev Kristova všecky země obepíná, aniž by jich zvláštnosti
stírala, učí míti lásku ke všem lidem a přece za povinnost ukládá lásku k vlasti
a ji zušlechťuje, tak i křesťanská poedagogika vychovává všecky národy, ale
každý dle jeho vlastní přirozenosti. Je rovněž individuelní jako universální.

Promluva na některou neděli po vánocích.
Jesličky,
Frant. Malý, kaplan v Praze, u sv. Štěpána.

Nedávno, děti drahé, závítal k nám vzácný host. Víte, který. Nuže, jak jste
jej uvítali?
Neboť odjakživa konaly se k uvítání osob vzácných pečlivé přípravy. Zvláště
slavné bývají přípravy k uvítání hlav korunovaných, když se oznámí některému
městu, že tam zavítá císař anebo král. Tu, co jen lidé vymysliti dovedou, vyna
kládají k tomu, aby vznešeného hosta co nejslavněji uvítali a uctili! Veselá hudba
hraje, děla rachoti, posvátné hlaholv zvonů s věží kostelních se ozývají, se střech
vlají prapory a večer v záři světel vypaluje se kouzelný ohňostroj. Co všecko
lidé neudělají, aby uvítali milovaného panovníka!

Když však Ježíš Kr.sestoupil na svět, bylo ticho a jevila se chudoba. Zaznívaly
sice zpěvy andělské a nebeská záře zvěstovala příchod Nejsvětějšího, ale nikdo
jiný o tom nevěděl, nežli Maria a Josef, pastýři a mudrci.
Tuto chudobu nám připomínají jesličky, které o vánocích uvidíte v kostele
a v mnohé křesťanské domácnosti. Milé děti, o těchto jesličkách chci vám kázati
v dnešní exhortě.
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1.) Nejprve vám povím, jak bývají obyčejně sestaveny? Uprostřed je chlév
a v něm jesle, kde odpočívá Jezulátko na seně anebo na slámě. U jeslí stojí
Maria s Josefem; v pozadí udiveně vyhlédají vůl a oslíček, Po skalních pěšinách
ke chlévu pospíchají s dary pastýři. Později se připojují k nim také sv. tři krá
lové. A nad tím nade vším vznáší se anděl a rozprostírá rouškuse slovy: »Gloria
in excelsis Deo.«
2.) Kdo, myslite, že první takový Betlém sestrojil? Z liturgiky víte, že to
byl sv. František Setafinský.

Ten vroucí ctitel božského děťátka umínil si totiž jednoho času (r. 1223)
nastávající svátky vánoční oslaviti zvláštním milým způsobem. Svěřil svůj úmysl
jednomu ze svých zbožných přátel a řekl jemu: »Bratře Jene, poslyš, co ti povím!
Rád bych narození Ježíšovo lidem živě znázornil. Rád bych jim představil vánoce,
jak asi vypadaly před 1200 léty, aby na vlastní oči viděli oslici a volečka u jeslí
a v nich bídu božského děťátka, obvinutého chatrnými plenkami a uloženého na
věchýtku slámy. Sestrojme tedy společně Betlém a jesličky !«
Brzo na to počali oba zbožní mužové konati pilné přípravy. Za 14 dní pře
tvořili údolí Rietské, kdež přebývali, v posvátnou krajinu betlémskou. Postavili
jednoduchý chlév a v něm neúhledné jesle, do nichž položili na slámu sošku
milostného Jezulátka. Ve svatvečer Božího Hodu vánočního neboli na štědry den
přivedli vola a oslici a postavili je k jeslím.

Když pak nastal večer a třepetavá jasnost hvězdiček na klenbě nebes
upevněných ozařovala poněkud temnoty noční, aj, tu ze všech koutů spěchali
zástupové nábožného lidu vlašského s rozžehnutými pochodněmi k jesličkám.
Celý les tonul v záři světel a ze všech úst se ozývaly veselé nábožné zpěvy.
Co asi při tom činil sv. František, jemuž tato přeradostná myšlenka v po
korné duši se zrodila? Překonán upřímnou radostí, poklekl u jeslí a plakal štěstím.
Když pak o půlnoci jeden kněz přistoupil u jesliček k oltáři, aby sloužil půlnoční
mši svatou, František mu přisluhoval jako jáhen, zazpíval sv. evangelium a pak
kázal shromážděnému lidu. Milé děti, sv. Frant. byl kazatel výtečný, ale tak lí
bezně a dojemně jako tentokrát on, nekázal o narození Páně ještě nikdo. Všichni
posluchači plakali, když jim líčil chudobu a pokoru Božského pacholátka. A když
ve sv. roznícení ještě k tomu pacholátko vzal na své lokty a líbal jeho tvařičky,
jakoby to bylo dítě živé, tu shromážděný zástup v posvátném úžasu padal na
kolena.

3.) Taková byla první jesličková slavnost, která se konala v daleké krajině
italské asi r. 1223. Nedivte se, milé děti, že tato krásná pobožnost lidem zalíbila,
že se opakovala každý rok a že se záhy rozšířila po všech zemích katolických.
Od té doby stavějí se o vánocích ve chrámech i domácnostech křesťanských
podobné jesličky, při nichž děti a dospělí uctívají božské Jezulátko.

Nejdojemněji však se koná tato jesličková pobožnost v Palestině ve sku
tečném Betlémě, který je vzdálen asi 2 hod. od Jerusaléma. Nedaleko za Betlémem
je Františkánský klášter s velikým chrámem, který dala vystavět už sv. Helena
Hlavní oltář tohoto chrámu stojí zrovna nad jeskyní, ve které se narodil Kristus
Pán. Do jeskyně vedou po stranách oltáře dvoje mramorové schody, jeskyně pak
sama vykrášlena jest bohatě malbami a vydlážděna drahým kamenem. Na stěně
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se nachází latinský nápis, který po česku zní: »Zde se narodil Ježíš Kristus.«
Zde se odbývá každoročně na štědrý večer jesličková slavnost. Františkáni, kteří
tuto pobožnost konají a tato sv. místa opatrují, byli sice často a krvavě odne
věřících pronásledováni, ale přece rodiště Kristova nikdy neopustili. Uprostřed
Turků, co nejslavněji mohou, slaví milostné vánoce. O půlnoci koná se nejdříve
průvod okolo chrámu s pochodněmi. Představený kláštera jeruzalémského v bi
skupském ornátě jako druhdy Simeon nese na svých loktech sochu Jezulátka.
Kdyžvejdou do podzemní jeskyně, žpívá jáhen slavné evangelium a pak všichni
líbají milostnou sošku na témž místě, kde před 1915 lety skutečné dítko Ježíš
v jeslích chudičkých spočívalo. A pak se slouží půlnoční mše sv. dál
Hle, tak jsem vás milé děti poučil především o původu a sestavení jesliček
a pak jsem vám pověděl, kde se narození Páně oslavuje nejdojemněji. Zdali i vy
díváte se na jesličky s pochopením?
a) Především ovšem že se zadíváte na Ježíška v jeslích. Pomyslíte si: ach,
v jaké chudobě a nízkosti objevil se na tomto světě! Sv. Bernard se táže: K čemu
bylo potřebí, aby se tolik sní'il? Aby takovou učinil újmu ?« A ihned odpovídá:
»Proto se tak snížil, aby k nám volati mohl už z jeslí totiž, co později často
o sobě říkal: »Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem!< Milé
děti! Tichost, trpělivost, pokora, přívětivost, zdvořilost — všecky tyto ctnosti kéž
jsou také vaší ozdobou! To si umiňte, až v jesiičkách uvidíte chudé Jezulátko!
b) Až uzříte v jesličkách pastýře, vzpomeňte si: když uslyšeli z úst anděl
ských, že se narodil Messiáš, jak pospíchali k Němu radostně a jak se vespolek
povzbuzovali, řkouce: »Pojďme, pojďme do Betléma a vizme tu věc, která se
stala!« Kéž byste podobně i vy spěchali v neděli a ve svátek do chrámu, jako
spěchali do Betléma zbožní pastýřové !
c) Ve chlévě uzřeli Marii a Josefa, jak se nad Dítětem starostlivě skláněli.
Vzpomeňte si, že se tak skláněli i vaši rodičové nad vámi, když jste ještě dřímali
v kolébce. Jak se o vás starali! Jak vás pečlivě vychovávali! Nemáte jim za to
býti vděčni, vděčni až do smrti?
d) Sv. tři Králové, jež na jesličkách také lze viděti, přinesli Vykupiteli
darem: zlato, kadidlo a myrrhu. A co vy Mu dáte za příkladem těchto tří sv.
poutníčků ? Dejte Ježíškovi darem také zlato t. j.svou lásku! Věnujte mu darem
kadidlo t. j. svou zbožnost! A obětujte Mu darem myrrhu t. j. ochotnou po
slušnost. To bude Ježíškovi nejmilejší, tak Jej nejvíce potěšíte! Tak oslavíte
nejkrásněji vánoce, jeslíčky a nový rok. Amen.

UVA

Promluva na neděli I. po Zjevení Páně.
Poslední mučedník.
FRANT. MALÝ, kaplan v Praze, u sv. Štěpána.

Kdo z vás, milé dítky, by neznal nazpaměť právě přečtený úchvatný výjev
ze Života sv. nazaretské rodiny?
My také tvoříme jednu rodinu a sice velikou rodinu. Rodinu, do které ná
ležejí 1. pravověřící křesťané na zemi, 2. dušičky, jež se trápí v mukách očist
cových a 3. všichni svatí v nebi. Není-liž to opravdu veliká rodina? Počítejte jen,
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kolik katol. křesťanů Žije na celém světě? Praví se, že skoro 260 milionů. Ale
kolik asi je svatých v nebi? Kdož to ví? Jest jich tam jistě velmi mnoho. Ani
neznáme jména všech, jen některých.
Každodenně si připomínáme svátek některého z nich. Dnes (10./1.) je na př.
památka sv. Agathona, Petra, Kristiany, Salvia, Thekly. Dne 12. ledna: sv.
Arnošta, Menharda, Proba, Cesarie a sv. Arkádie*)
O tom světci budu vám
dnes vypravovati
1. Císař římský Dioklecián nařídil všem vladařům rozsáhlé říše své, aby se
psali všecky obyvatele měst a povolali je v určité dny ke slavnostem modlář
ským. Místodržitel v Cesareji Mauretánské chtěje císařský rozkaz obzvlášť přísně
vyplniti, dal kromě toho hned postaviti na veřejných místech hrozná mučidla pro
každého, kdož by se modlářských slavností súčastniti zpěčoval.
Ach, jak veliká tu byla úzkost křesťanů v Cesareji! I ti, kteří byli odhod
láni život svůj položiti za víru, třásli se, když viděli strašlivá mučidla. A tak se
stalo, že několik křesťanů víru svou zapřelo ze strachu před chystanými mukami.

Budeme je za to kárati? Budeme se jim diviti? Co myslíte, děti milé? Ne
budeme se jim diviti a nebudeme jich kárati. Což neznáme za našich bezpeč
ných dob křesťany, kteří víru svou takořka zapírají a to ne ze strachu před mu
kami, ale ze strachu před posměchem bídného světa? Což nevidíme denně kře
stany, kteří podle víry nežijí, kteří se nemodlí a nechodí do kostela? Těm se
divte, ale nenásledujte jich! — —

2. Byl tehdáž v Cesareji vzácný a bohatý měšťan jménem Arkádius, který
si umínil položiti život za víru. Ale dříve chtěl duši svou a smrt dokonale při
praviti. Co tedy učinil? Požádal svého příbuzného, který byl ještě pohanem, aby
nějaký čas spravoval jeho dům a jmění, poněvadž musí odcestovati za důležitou
záležitostí, na které záleží celé jeho budoucí štěstí. Pak opustil rodné město a
odebral se na poušť, aby se tam modlitbou a rozjímáním připravil k mučednické
smrti. Nikdo o něm nevěděl. Jediné starý, věrný sluha znal jeho úkryt a přinášel
mu zprávy.
Zde se, milé děti, pozastavme a pozorujme, jak horlivě se Arkádius připra
voval na smrt! Jak upřímně si vzal k srdci slova Písma sv.: »Pamatuj na po
slední své věcil« Ano! Na svou budoucí smrt máme i my často vzpomínati
a na ni stále býti připravení, protože nevíme, kdy, kde a jak nás zastihne; a
protože víme, že nejen lidé staří umírají, ale i mladí a děti ve vašem věku.
3. Několik neděl mohl Ark. pokojně užívati bohumilé samoty, neboť vladař
mezitím odtáhl do války proti nepříteli. Ale sotva že se navrátil, ihned počal mě.
šťany, jednoho po druhém, předvolávati k nařízeným slavnostem u oltářů mod
lářských. Předvolal i měšťana Arkadia, ale místo něho dostavil se jeho příbuzný,
který upřímně a beze lži vyznal, že mu není známo, kde se Ark. zdržuje. Vladař
jej vsadil do žaláře a spolu také postavil k opuštěnému domu stráž, aby chrá
nila majetek; ale v pravdě proto, aby tím jistěji sobě cizí jmění přisvojil.
Arkadius dověděl se o všem, co se událo, od věrného sluhy. Co myslíte,
děti, že teď učinil? Co byl by na jeho místě učinil každý jiný svědomitý člověk?
*) Podle B. M. Kuldy.
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Co byste udělali vy, kdybyste věděli, že za vás někdo nevinně trpí a že jej mů
žete vysvoboditi? Jistě, že byste jednali právě tak jako jednal sv. Ark.

4. Puzen jsa láskou křesťanskou a proniknut rekovnou horlivostí, opustil
svůj úkryt, spěchal do města a předstoupil před soudnou stolici místodržitele
řka: »Propust, prosím, mého příbuzného, který je nevinně spoután! Přišel jsem,
abych ti zjevil příčinu svého odchodu a vydal počet ze všeho, čeho ode mne
požadáš.«
Když pak vladař dal uvězněného předvésti, Ark. jej obejmul a pravil: »Ne
budu-li moci odměniti se tobě za vše, co jsi pro mne vytrpěl, Pán Bůh ti to od
plať sám'!<

Vladař vida před sebou muže nad míru šlechetného, pravil na oko přívě
tivě: »Věř mi, že na všecko zapomenu a budu tobě přítelem, jest-li že dle roz
kazu císaře Diokleciána obětovati budeš modlám. Avšak Ark. odpověděl: »Věz,
že jsem křesťanem a pro jméno Ježíš chci trpěti a umříti!«
Jaká to zmužilá odpověď! Jaké to statečné vyznání víry! Nestyďte se, děti,
nikdy ani vy svou křesťanskou víru vyznávatil Vždyť na tom záleží vaše věčné
štěstí nebo neštěstí! Nevíte-li, že Kristus Pán řekl: »Kdo mne vyzná před lidmi,
toho
a naopak: Kdo mne zapře
« A Kristus Pán nesliboval ani nehrozil
jistě nadarmo
To věděl dobře sv. Ark. a proto zmužile vyznal Krista před
lidmi.
5. Místodržitel se proto rozhněval a dal přivléci mučidla. Spatřiv to Arka
dius, usmál se radostně. Vladař vzkřikl: »Ty se posmíváš těmto mučidlům? Ne
užije se jich tedy u tebe a krví tvou nebudou poskvrněna. Ale na tobě se vy
koná způsob smrti, o jakém dějiny ani nevypravují!« Pak obrátil se ke katanům
a velel: »Vyveďte tohoto tvrdohlavce, uvrzte jej na zem, svažte mu ruce i nohy
a odřezujte mu z těla úd po údu, aby pocítil smrtelnou úzkost tolikrát, kolik
údů na těle má!l«
A teď nastalo divadlo, jež se vám, děti drahé, přímo hrozím líčiti. Ale po
vím vám to přec, abyste poznali, jak svatí lidé dovedli trpěti a při tom Boha mi
lovati.
Katané začali spoutanému nejdříve ustřihovati prsty. Ale vladaři se zdálo,
že příliš rychle konají svou úlohu. Pročež jim kázal, aby po každém údu učinili
přestávku. Krví zbrocený sv. mučedník takto se modlil: »Hospodine, Ty jsi mně
všecky tyto údy kdysi daroval a já ti je zase všecky obětují. Neboť věřím, že
mi je opět navrátíš při slavném z mrtvých vstání.«
Hle, drahé děti, čím se těšil Arkádius ve svých neslýchaných mukách ! Těšil
se a posiloval jako Job nadějí, že zase jednou vstane z mrtvých a že se na něm
vyplní slova Spasitele našeho: »Blahoslavení, kteří protivenství trpí, neboť jejich

jest království nebeské.«
6. Proto nežli by byl hřešil, dal si raději všecky menší údy ustřihnouti.
Když pak tupými sekerami usekávali mu ruce a nohy, modlil se takto: >Ó šťastní
údové moji! Jenom na čas rozloučení od sebe zůstaneme, ale pak zase budeme
spojeni a objevíme se před soudnou stolicí Boží.«
>Ó věřte člověku umírajícímu !l« pravil ještě k okolostojícím, »že umírati

| pro
Krista
jest:
žíti,
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Něj
trpěti
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seradovati.
«
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A to pověděv skonal 12. ledna 312. Pohané žasli nad jeho rekovností. Kře
stané pak sebrali údy jeho a s velikou úctou je pochovalí
Sv. Arkádius byl
jedním z posledních mučedníků římských; neboť za nedlouho pronásledování
ustalo a císař Konstantin vydal edikt milánský

Milé děti, vypravoval jsem už vícekrát úryvky ze života sv. mučedníků.
Proč asi? Chci, abyste si zamilovali sv. náboženství, pro které tolik sv. krve bylo
prolito. Vám za nynější doby nehrozí pro víru žádné utrpení ani smrt, ale směle
můžete vykonávati povinnosti svého náboženství. Ó čiňte tak rádi! Modlete se a
zachovávejte přikázání! Získáte si na zemi Boží požehnání a blaženost věčnou
na nebi. Amen.
VEE VEZVEZ
EZ EZ UEZEZ

Válka a katechese.

©

O tom thématě jistě časovém přednášel v katechetském spolku korutanském
v Celovci 19. listopadu proslulý odborník v katechetice prof. dr. Gatterer T. J.,
z jehož přednášky uvádíme některé myšlenky.
Pomineme negativní stránky války a přihlédneme k její stránce positivní.
A tu praví:
Vyučovati děti v zásadách života křesťanského a vzdělávati je ke křesťan
skému smýšlení a křesťanskému životu (tof dvojí účel katechese) není nic jiného,
než poučovati děti o duchovním vedení války a je pro ni řádně vycvičiti.
Pro obé dává nám válka množství prostředků.
1. Pro výchovnou (didaktickou) stránku katechese můžeme z událostí vá
lečných čerpati podobenství a důkazy.
Zvláště při »volných« otázkách a opakování ve škole skýtá válka hojně
látky.

Otevřme
jenvnějaké
verbální
konkordanci
Písma
sv.slova
Arma,
miles

militia, proelium, milito, pugno atd. a připadneme na množství myšlenek.
Vykládej na př. křesťanský život jako obraz vojenské služby a taž se:
O kterou vlast vedeme pozemský boj? Kdo je vrchní velitel, neviditelný, vidi
telný? Kteří důstojníci? Kteří nepřátelé ? (Jak. 4, 1; 1. Petr 2, 11 atd) Kdy bývá
odvod? (křest) doba rekrutů (školní doba, katechese). Vřadění do vojska? (biř
mování). Zásobování (sv. oltářní). Lazaret a ošetřování raněných (zpověď, sv. po
mazání, přijímání nemocných) atd.
»Bojuj jako dobrý vojín Kristův« (2 Tim. 2, 3). Co se žádá na dobrém vo
jínu? Mimo jiné, aby nestřílel do větru, nýbrž na nepřítele (1 Kor. 9, 26), aby
dovedl se krýti před střelami nepřátelskými (Eph. 6, 16).
Mnohým výrokům P. Ježíše dostává se v této době válečné zcela nového
osvětlení a zdůvodnění na př. slovo o následování Kristově na cestě kříže, srovnej
s obtížemi na cestě našich vojínů.
Vyzvání P. Ježíše: Opustili, co jest nepřátelské, byť i to byl otec, matka
manželka, dítě, — srovnáno s vojenskou službou, kterou nastoupili mnozí synové
a otcové, kteří tutéž obět pro něco nepoměrně nepatrného přinášejí.
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Řeč o pohoršení (»Pohoršuje-li tě oko tvé
atd.) oběti pro nebeskou
vlast, srovnáme-li s tím, co voják musí podstoupiti, který pro vlast pozemskou
dává se zraniti i zastřelit.
Jaký paprslek světla padá v »proelium magnum« mezi Michaelem s jeho
vojskem a Luciferem s jeho odbojníky« (Apok. 12, 7).

Jediný anděl za jednu noc pobije 185.000 mužů (Isai 37, 36) jaké hrozné
tedy síly při tom zápase duchů.
Nynější ač ohromná válka proti tomu je dětskou hrou.
Proč Bůh dopouští, aby jeho řvorové bojovali pro jeho čest a panství?
Třeba dětem říci: Nikoli ze slabosti, nýbrž proto. aby věrné anděly ještě více
odměnil a oblažil. Práce a boj pro Boha zušlechtuje a oblažuje.
2. Zvláště však nese válka užitek v příčině paedagogické
pohnutky k výchově dětí, ke vzdělání jich vůle a srdce.

t. j. na motivy a

Právě ony ctnosti, ony charakteristické vlastnosti, jež má míti pravý kře
stan, dají se tu velmi účinně vyložiti.
Vystříhati se vší změkčilosti, sebevládu ve věcech tvrdých a nepříjemných,
každodenní nesení kříže, jak ho žádá P. Ježíš a povinnost denní práce, jak snadno
lze dětem do srdce hluboko vložiti, ukazuje-li se jim ustavičně na těžké utrpení
a také oběti vojínů.
A dále poslušnost pro dobrý prospěch v učení i výchově tak nezbytná, táž
i pro pozdější život tak důležitá ctnost, jak nyní může býti pěstována, ukáže-li
se na přísnou povinnost vojenskou za těžších okolností, než jako jsou obvyklé
při poslušnosti křesťanské.

Pravdomluvnost může býti pěstována ukáže-li se na lež a přetvářku, která
na zrádci se jeví,
Ctnost čistoty může býti posílena myšlenkou, kterak vojáci a jiní nyní musí
vydržeti tolik tělesných bolestí za hříšnou žádost lidstva, kterou se mnohohřešilo
na světě.
Abstinence může býti pěstována od dětí ukážeme-li na sebezapírání vo
jínů v jídle a pití
Zvláště však lásku k Spasiteli lze probouzeti různě na př. srovnáním s ra
něnými. Spasitel je největším božským zraněným Trpitelem, který utrpením svým
nám zachránil věčnou vlast, zasloužil nám zbraň, odvahu, radost v boji, ošetřuje
nás svým vlastním tělem atd.
Na jedno, co ovšem samozřejmo jest, ještě bych důrazně poukázal: neustále
a opět a opět dětem pohnutky boje vkládati na srdce. Vzpomeňme, jak málo pro
spěje jediný akt předsevzetí, jak se denně ano i často za den musíme povzbu
zovati, abychom zůstali stateční. Tím důležitější je pro děti, by se jim napome
nutí třeba tolikrát opětované opět láskyplně vkládalo na srdce.
Konečně ještě bych upozornil na modlitbu dětí a na sv. přijímání dětí za
ochranu pro bojující bratry a otce a šťastný výsledek války. Co zmůže modlitba
dítěte! Kéž děti celého Rakousko-Uherska se spojí v jedno tažení duchovní mod
litby, jak hlásáno z vídeňské kathedrály.
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byla škoda, kdyby katecheta toto pole nechal
a omezil se jen na svou látku učebnou.
patriotickou myšlenku musí pojmouti ve sfaeru
Čivrté přikázání, »Dávejte císaři, co jest císa

řovo!«

r—-5

ad

-Rok a den narození Pána Ježíše.
První křesťané počítali leta jako ostatní státní občané dle vlády římských
konsulů a římských císařů.
Od r. 284—5 vešlo v obyčej počítání let dle císaře Diokleciána, nejkrutšího
pronásledovatele křesťanstva.
Proto řeholník Dionysius Exiguus (+ před 544), aby tento letopočet potlačil,
pokusil se vypočísti rok narození Kristova.
Resultát jeho výpočtu stal se základem dnešní obvyklé aery; proto nazývá
se také náš letopočet aerou Dionysiánskou.
Die té aery připadá narození Kristovo na rok 752 po vystavění Říma (25.
prosince) — 2 před Kristem P.
Rok 753 po vystavění Římačítá se za rok 0. (první před Kristem P.)a 1.led
nem r. 754 po vystavění Říma počíná 1. rok po Kristu P.
Východiskem pro ten letopočet jest záznam sv. Lukáše, že sv. Jam Křtitel
začal veřejný svůj úřad v patnáctém voce Tibevia císaře (Luk. 3, 1), a P. Ježíši,
že bylo v ten čas asi 30 let (Luk. 3, 23).
Dle tehdejšího dohadu však myslilo se, že doba vlády Tiberiovy musí se
počítati od smrti Augusta 19. srpna r. 767 po vystavění Říma.
Odečte-li se od toho 15 let, dostaneme rok 752.
Později však zjistilo se jinak
Joset Flavius (Starožitn. židovs. 17) uvádí poznámku, že krátce před smrtí
Herodovou bylo zatmění měsíce.
Srovnáním této poznámky s jinými daty ukázalo se, že Herodes zemřel okolo
velikonoc r. 750.
Narození P. Ježíše musí se tudíž klásti před rok 750 a tak nejpravděpodob
nější je rok 749 neb 7468 po vystavění Říma —=6. neb 5. před Kristem P. ja
kožto datum narození Kristova.
Před rok 750. musíme totiž zařaditi události: obětování Ježíška ve chrámě;
příchod tří králů, útěk do Egypta, vraždu betlémských dětí (»pacholata, která
byla v Betlémě i ve všech končinách jeho ode dvou let,« Mat. 2, 16).
Jeden až dva roky stačily by asi pro ty události; více sotva by se mohlo
počítati.
Při svém veřejném vystoupení, byl Pán Ježíš ve věku »asi třiceti let;«
jeho veřejné vystoupení však následovalo brzy po veřejném vystoupení Před
chůdce Páně; k němu totiž stalo se slovo Hospodinovo roku patnáctého pano
vání (»hegemonie«) císaře Tiberia (Luk. 3, 1).
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Přijmeme-li tedy za východisko tohoto 15. roku smrt císaře Augusta, která
se udála 19. srpna 767, pak dostaneme pro začátek veřejného života P. Ježíše
číslo roku 782 — 29 po Kr. P.; dle toho bylo by bývalo P. Ježíši asi 33 neb
34 let, což s hledem na slova »asi třicet« vždy možno jest.
Vezmeme-li za východisko rok 764, kdy Tiberius byl jmenován spoluvlada
řem nad provinciemi a srovnáme-li tento rok se zprávou sv. Lukáše lóho roku
»hegemonie« Tiberiovy, dostaneme rok 780 = 27 po Kr. a dle toho byl P. Ježíš
v tom případě, že se narodil mezi r. 748—750, na počátku svého veřejného úřadu
učitelského ve věku 30—32
let.
A to zdá se býti pravděpodobnější s hledem na to, že Tertullian, jemuž
přece i evangelium sv. Lukáše bylo známo, klade křest P. Ježíše do roku 12
vlády Tiberiovy; rok 12. vladaření Tiberiovu je paralelní s 15 rokem jeho spolu
vladaření s Augustem.
Den narození P. Ježíše sv. evangelia neudávají. Jich autoři majíce na mysli
účel křesťanského vyučování na tento bod nekladli váhy.
A v případě, že jim datum bylo dobře známo, vypočtení doby více než
lidský věk již obnášející na den židovského měsíce bylo spojeno s veikými ob
tížemi.
Zdá se však, že i křesťanský starověk málo důležitosti přičílal datu naro
zení Páně; je málo míst, na nichž činí o tom zmínku církevní spisovatelé.
A z těch několika míst vysvítá, že již za starověku byla v datu narození
Páně neurčitost a nejasnost; v kruzích interessovaných vedly se o tom spory.
Nelze tudíž říci, že by datum narození Páně zakládalo se na apoštolské
tradici.
Oni sv. otcové, kteří později datum to hájili, odvolávali se na výpočet, který
se zakiádal na služebních týdnech kněžské třídy Abiášovy, k níž přináležel i Za
chariáš ; této methodě počítání však chybí jistota.
Také církevní slavení vánočního svátku nezaručuje nám přesného data na
rození Páně, neboť narození Páně mimo Řím až do konce 4. století neslavilo se
25. prosince, nýbrž 6, ledna spolu s památkou na příchod tří magů, na první zá
zrak Páně a křest Páně.

UVU

(Dokončení.)

O malbě našich chrámů.
(Pokračování.)

V minulém ročníku uvedli jsme dvojí druh malby chrámové: fresko a tem
pera; další druh je:
3. Olejomalba (Ólmalerei, peinture a I'huile, pittura ad oglio).
Methoda při užívání olejových barev je tato:
Když stěny dokonale uschly, k čemuž pří novostavbách potřebí jest čtyř
letních dob, pokládají se čtvernásobným nátěrem.
Plochu pro malbu tvoří omítka z dobrého vápna (hašeného ve vodě dešťové
neb říční, nikoli studniční) a jemného písku.
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Omítka sádrová neb cementová je nevhodná ano škodlivá každé barvě.
První nátěr (Grundstrich) jest směs vařeného lněného oleje, zředěného '/;
oleje terpentinového, aniž by se přidala nějaká barva.
Natírá se štětkou; aby olej A/uboko vnikl, musí schnouti zvolna.
Teprve, když nátěr zcela ztvrdne, což trvá asi týden neb nejvýše deset dní,
následuje
druhý nátěr (Grundstrich); skládá se z první základní barvy, běloby a
trochu okru, která zředěna je vařeným olejem lněným a "/ terpentinu.
Tato základní barva, která splyne s nátěrem prvým a vnikne ve vrstvu vá
pennou, dá se úplně vyschnouti a nasleduje
třelí nálěv; při něm vezme se trochu běloby a lze přibližně již získati tón,
který má míti nátěr poslední.
Tento třetí nátěr pořídí se ze směsi zinkové běloby anebo dle barvy možno
vzíti na místě zinkové běloby i zinkové šedi, anebo zinkové žluti s dalšími bar
vami, jimiž docíliti se má žádoucí tón a které se rozřeďují se třemi částmi lně
ného oleje a jedné části terpentinu.
K celé barvě třeba přidati procento tekutého vosku.
Neobjeví-li se skvrny, když vyschl třetí nátěr, může se začíti se čtvrtým,
posledním nátěrem.
V opačném případě musí se třetí nátěr tak dlouho opakovati, až všecky
skvrny zmizí a celá natřená plocha je stejnoměrná. Následuje pak čívrtý nátěr,
který vytvoří ze směsi různých barev vlastní základní plochu (t. zv. lokální tón).
Běloby smí se užíti zinkové, nikoli však jiné a přidají se 2"/, tekutého vosku.
Barvy rozřeďují se lněným olejem a terpentinem, jehož se dá tolik, aby
plocha nevyschla před druhým, ale také ne po osmém dnu.
Olejomalba má tyto výhody
Především lze celý kostel najednou podmalovati (Grundierung) aniž by bylo
třeba na to malbu klásti.
Když pak podmalování (Grund) připraveno jest, možno po několika letech
pokračovati dále, což je výhodou zvláště pro chudší kostely, že mohou v něko
lika periodách dle chudého stavu kasovního přece pořiditi si trvanlivou dekoraci.
Napřed možno dáti podmalování, později dekoraci a konečně figurální malbu
a obrazy.

Není-li provedeno svědomitě a korrektně, pak je vše marné a peníze jsou
vyhozeny, ježto za málo let malba odprýská.
U starších stěn, jsou-li vybileny vápnem, musí se odstraniti vrstva vápenná.
Dřívější nátěr olivový nutno vyšetřiti, udrží-li se či nikoliv.
Neudrží-li se musí se odstraniti, pakli se udrží přetře se zcela jemným
ammoniakovým roztokem, který však se musí opět umýti dešťovou vodou aby
byla stěna porovita a tak nová barva se starou lépe se sloučila.
Za těch okolností mohou dva první základní nátěry odpadnouti a může se
začíti ihned se třetím.
Je-li omítka zcela nová třeba stěnu nejprve jemným pískem oškrábati, aby
vyčnívající zrnka písková se odstranila a plocha pro malbu byla hladká.
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Druhý prospěch olejomalby jest, že nános prachu a špíny, který během
roků se usadil, snadno se odstraní vodou dešťovou, a to jemnou houbou neb
stříkačkou.
Jako olejový obraz může se omýti a očistiti houbou a neutrpí poruchy, tak
i olejomalba stěn.
Je-li značná vrstva špíny, lze přidati 2—5%, tekutého ammoniaku.

VUV AVC

(Pokračování.)

Z praxe a různé.
Spolek katechetů v král. Českém
svolává svou valnou schůzi na sv. Zjevení
Páně, 6. ledna t. r. odp. ve 2 hod.
Program se rozešle p. t. členům,
Mik. Koukl, jedn.
Ant. Benda, předs.
vVrv

V zemi sv. Kříže od vlád. r. J. Svátka,
Praha 1911, knihtisk. Fr. Rivnáče v Praze.
Řada feuilletonů, které vycházely v Praž
ských novinách a sbírka jich řadí se k men
ším publikacím o místech křesfanstvu dra
hých, psaným slohem poučným, zajímavým
a Šetrným.
Uvádíme časové reminiscence 0 chrámu

P. Marie v Betlémě a mistu zrození
Páně.
>Vstupujeme do svatyně. Je to basilika
s prostrannou střední lodí, s řadami sloupů
— ale také beze zvláštních ozdob
Chrám P. Marie je jaksi pojítkem tří
klášterů, které se kol něho kupí, z nichž
arménským jsme přišli. V postranních lodích
chrámových jsou vchody do kláštera latin
ského a řeckého.
Vnitřek chrámu je velmi jednoduchý,
až na četné devocionalie, které jsou u jed
notlivých oltářů zavěšeny. Než nejpodiv
nější dekorací svatého místa jsou turečtí
vojáci, kteří se zde v plné zbroji prochá
zejí a konají zde stráž
Pod kůrem kostela a po obou stranách hlav
miho oltáře sestupuje se po nízkých, točivých
schodech k nejsvětějšímu místu kostela: kde
se zrodil Kristus. Schodiště vyčalouněno
jest těžkými látkami, které také zavěšeny
jsou po obou stranách kaple, zřízené nad
místem, kde dle tradice se zrodil Pán. Pat
nácte lamp visí nad oltářem, množství ob
razů navěšeno je kolem lamp, několik dra

hocenných oken položeno je nad místo nej
světější a zavřeno mříží před nepovola

nýma rukama. A zase dvanácte stříbrných
a zlatých lamp osvěcuje stříbrnou hvězdu
na místě, kde se Kristus zrodil. A na této
stříbřné hvězdě je latinský nápis: Zde z P.
Marie Ježíš Kristus se narodil.
Od kaple zrození Páně počíná podivná
podzemní svatyně. Několik stupňů vede dolů
do malého výklenku, který je opatřen mramo
rovými jeslemi — jest prý to místo, kde Jezu
látko bylo do jesliček položeno. Jiné místo je
označeno oltářem, kde mudrci od východu
přišli Jezulátku se klanět. A na jiném místě
chodby je studnice, z níž vytryskl pramen,
aby jím se napájela Sv. rodina.
Jsme tedy v místech, která všechna dýší
velikou tradicí a která jsou posvěcena ti
síciletou vírou, ale která také zcela přiro
zeně ukazují, že všechno mohlo býti tak,
jak se od věku do věku bylo v ústech lidu
přenášelo a jak nás o tom zpravili evange
listé. Jen žel, že i toto přesvatě místo je
příliš často zdrojem nesnází a nechutných
projevů nevraživosti se strany řeckých a
arménských kněží.
Od kaple Narození Páně zahýbá se
podzemní chodba na pravo, značně se zů
žujíc. Zde teprve jsme v podzemních míst
nostech, které se podobají skrýši, ovšem
během času upravené, ve které však v po
hanských debách, kdy Kristus se narodil,
svatá Rodina skrývati se musila. Po něko
lika krocích se úzká chodba rozšiřuje opětně
v kapli, dosti chudičkou a malou, zasvě
cenou sv. Josefu, který prý tu dlel v těžké
hodině Marie Panny.
!
Několik stupňů vede odtud do prostor
nější místnosti, kde je umístěn oltář nevi
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ňátek, na pamět řádění Herodova v okolí
Betléma.
Další část chodby podzemní vede kolem
oltáře sv. Eusebia k jeskynnímu hrobu sv.
Jeronýma, proti němuž odpočívá jeho žačka
Pavla a dcera této Eustachie. A ještě jedna
část tohoto podzemí je zasvěcena památce
sv. Jeronýma, totiž další kaplí, v níž tento
světec prý dokončil překlad bible — Vul.
gata. Světec je také znázorněn na oltářním
obraze s biblí. Jsme zde na místě velmi
zajímavém, nebof nedaleko této kaple byla
prý ona jeskyně s poustevnou sv. Jero
nýma, která byla pak původem celé legie
podobných pousteven, jež se odtud rozší
řily daleko až k Mrtvému moři, nebof pou
stevnický život v oněch dobách byl velmi
oblíben a známo jest, že v době křižáckých
výprav na tisíce poustevníků oživovalo kra
jinu kol Jerusaléma a Betléma až k moři
Mrtvému.

Opouštíme místa, kde zrodil se Kristus
a odnášíme si silný dojem.
A ještě jedna pamětihodnost Betléma
t. zv. jeskyně mléčná, na jižním svahu pa
horku, zasvěcená P. Marii. I ta je vytesána
do skály a ač opatřena velmi skrovným ol
tářem, přece je předmětem úcty, jmenovitě
žen. K jeskyni té víží se mnohé legendy,
připisují jí divotvornou moc. Ž nich zaji
mavou je legenda: Na půdu u dnešní kaple
padlo prý několik kapek z prsu Marie P.,
když tehdy nesla Jezulátko. A těch několik
kapek mléka spojilo se s černým vápencem
a prosáklo jej v podobě bílých žilek. A
vskutku, rozpustí-li se kousek toho vápence
ve vodě, zbarví tuto tak, že je bílá jako
mléko. A tekutina tato prý má velmi účin
nou moc pro ty matky, které trpí nedo
statkem
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matek putuje a kupuje si kaménky nebo
mléčnou vodu v lahvičkách, které ochotný
mnich františkán za nepatrný obnos ve
prospěch kaple prodává
Ód mléčné kaple vede stezka ven za
město. Dáváme se jí rádi, neboť jako u Be
tléma, tak i zde se nám zdá, že jsme
době Kristově nejblíže, nebof zde jeví se
nám příroda skorem táž, jako byla v onu
noc, kdy se pastýřům zjevil anděl, ozna
mující, že se narodil Vykupitel
<
Cestopis p. vlád. rady Svátka upravený
v jednotlivé causeries je zajímavý a poučný,

zcela opak těch, jimiž inteligenci vzdělává
známý »český člověk« z Vidně.

Lazaretu pojmenováníjak vzniklo.Je
viděti, že ve slově tom je obsaženo slovo
Lazar, což znemená zkráceninu hebrejského
»El azar« čili Elazar, což znamená: Bůh
je pomocníkem. A z bible známe Lazara
ubožáka, který pokryt vředy a vyrážkou
ležel před dveřmi bohatce. A právě on, sti
žený hroznou nemocí, stal se patronem
všech ústavů, v nichž ošetřování ti, kteří
byli postiženi nakažlivou nemocí. A ježto
právě ve válce je nebezpečí úplavice, cho
Jery a jiných nemocí, dostalo se názvu la
zaretu především nemocnicím, upraveným
pro nemocné vojáky.

Máme se nač těšiti.

Říšský soud

zrušil dne 24. m. m. rozhodnutí místodrži
telství a ministerstva, jímž je spolku »Volná
Myšlenka< v Praze zakázáno zakládati své
podružné odbory spolkové i mimo Prahu.
Říšský soud prohlásil, že z předloženého
materiálu nenabyl přesvědčení o správnosti
tvrzení zmíněných úřadů, že »Volná Myšl.«
je spolkem za nynějších poměrů státu ne
bezpečným.

Různé.
»Reichspost« sděluje, že biskupské kontfe
rence, které z pravidla bývají v měsíci listo
padu, letos pro válečné poměry odpadly.
— >»Fr. Schulzeitung« oznamuje, že orgán
ústř. spol. učit. »Český učitel« s příl. »Če
skou školou« byl po konfiskaci 12. října
úředně zastaven. Jistě žádná škoda! —
»Christl. paed. Bl.« podávají návrh (J. Pichler)
jak lze zkrátiti učebnou osnovu pro 2. a
3. tř. měšťanky ve Vídni, kde za nynějších
poměrů ve jmenovaných třídách katecheté
mají toliko po jedné hodině týdně. —
»Národní Listy« mají insert: »Pařížská
věstkyně v Praze
každému přesně
vše uhodne v přítomnosti i do budoucnosti.
Kdo chce svůj osud zvěděti, af se jen na mně
obrátí
Také jeden paprsek světla, které

šíří »osvícený« list. — »Confessarins
polyglotius« praktická brožurka pro kněze
zvláště v lazaretech, obsahující examen cons
cienciae v 16 řečech: bohemice, britannice,
croatice, gallice, germanice, hispanice, hun
garice, italice, lusitanice, neerlandice, polo
nice, rumaenice, ruthenice, slavice, slove
nice, latine. Vyšla u Kirsche ve Vídni, cena
1 K 20h. Církevně approbovaná.

Knihuakarna družstva Vlast v Praz“,
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Zápis o valné hromadě Spolku katechetů pro král. české,
konané dne 6. ledna 1915v Praze.
V roce neslýchané války, za smutného počasí sešlo se přece 32 členů do
spolkových místností restaurantu p. Můllera v Křemencové ul., Praha-II. Ke třetí
hodině zahájil předseda Anťf.Benda valnou hromadu tímto oslovením:

Vážené shromáždění! Důstojní Pánové!
»Zahajuji 18. valnou hromadu Spolku katechetů pro království České za
správní rok 1914 na základě stanov spolkových dle $ 16.
Vítám Vás všecky co nejsrdečněji! Nenadál jsem se, že se tak četně sejdete,
neboť ošklivé počasí věru nevábilo blízké a špatné spojení železniční vzdálené.
Je v tom viděti, že Spolek náš má v sobě sílu života. Kéž Bůh dá, aby dlouho,
dlouho trval!
Oznamuji, že valná hromada byla dle stanov i nadřízeným úřadům i veške
rému členstvu v čas oznámena.
Nejdůstojnější k. a. Ordinariát zástupce svého tentokráte neposlal.
Omluvný, láskou ke katechetům dýšící dopis zaslal J. M. vsdp. probošt vy.
šehradský Msgre Dr. Jos. Burian. Dále se omlouvají a valné hromadě hojného
zdaru přejí: vldp. k. a. notář V. Sedlák z Rokycan, dpp. V. Janota z Prahy-III.,
a Frant. Košák z Plzně.
Dříve než přistoupím k dalšímu jednání, sdělují s Vámi, že Všemohoucí
na věčnost povolal naše milé kgy členy: dpp. Frant. Janáče ze Smíchova, Frant.
Honického z Berouna a Josefa Kohouta z Golčova Jeníkova. Bůh budiž jejich
odplatitelem za záslužnou práci na roli školské a dopřej jim věčného pokoje,
kterého katecheta zde na zemi tak často málo má. (Všichni přítomní vstávají
k uctění památky jejich a předseda žádá jednatele, aby ten jednomyslný projev
zaznamenal do protokolu.)
Výbor Spolku katechetů v král. Českém, dostál všem povinnostem, jež naň
vznesla loňská valná hromada a také všem jiným, jež v roce byly na něm
žádány. O tom, kterak bylo jednáno, uslyšíte z jednatelské zprávy a proto nebudu
se o tom já zmiňovati.
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Považuji za svou povinnost, abych jako předseda Spolku na tomto místě
nejvřelejší dík vzdal celému výboru za společnou práci, zvláště však pp. funkci
onářům, jakož i redakcím Čecha, Národní Politiky, které zprávy o členských
schůzích i ohlášení jich ochotně uveřejňovaly. I našemu redaktoru »Věstníku
katechetského« kgovi Jar. Slavíčkovi platí tento dík. Snažilf se o zdokonalenílistu
listu našeho co nejúsilovněji.
Letos dle stanov vystupují z výboru a odstupuji jako předseda s tím plným
vědomím, že jsem Spolek náš vedl zcela nezištně a v mezích zcela legálních.
Skládaje tudíž dnes jako předseda hodnost svou do rukou Vašich, děkuji
za důvěru, kterouž jste mne poctili a kterou dle mého nejlepšího přesvědčení
jsem také nezklamal, a s radostí pohlížím na vykonanou práci svou za pomoci
vzorného výboru. Jen cestou legální, cestou nás kněží katechetů důstojnou, do
spějeme k metě svých cílů, snah a ideálů.
Nemám pak jiného přání, než abyste si, milí kolegové, zvolili zase předsedu,
jenž by Spolek Váš tak vzrostlý vedl obezřetně k rozkvětu, ke cti a chvále
veškerého členstva, k radosti i spokojenosti svých představených. (Proslov před
sedy přijímá se s pochvalou.)
Potom přikročeno k 2. bodu programu. Na návrh předsedův upouští se od
čtení zápisu o minulé valné hromadě, protože byl uveřejněn ve Věstníku. Přistu
puje se k bodu 3. Předseda žádá jednatele, kgu Mikuláše Koukla z Prahy-VII.,
aby přednesl zprávu jednatelskou za XVIII. správní rok 1914. Jednatel ji přednes

takto:

Vážené shromáždění! Veledůstojní pánové!
Maje podávati tuto svoji první zprávu před shromážděním, jež representuje,
kněžskou inteligenci král. Českého, ve Spolku našem zastoupenou, dle slov:
multitudo est veneranda, jsem. naplněn úzkostí z nastávajícího soudu, třeba bra
trského, tím spíše, když jsem přesvědčen, že se nevyrovnám svým znamenitým
předchůdcům, jichž, poznav úkol jednatele, tím více si vážím. Útěchou je mi, že
přináším hřivnu své práce milému Spolku. Mimo to zevnější události dle velmi
opakovaného inter arma silent musae, omezivše činnosti spolkové vůbec, i mně
práci usnadnily. Přál bych si, abych zvláště mileným kollegům z venkova, kteří
se zřídka mohou účastniti schůzí měsíčních, mohl dáti okusiti radostí, jichž po
přeložení do Prahy při každé schůzi pocifuji, jsa přítomen řešení dotazů a mnohých
případů naší životní povinnosti se týkajících. Je znáti vzácnou vyškolenost, jistotu
a přehled s vyššího hlediska. Schůze jsou tak poutavé, že jisté kollegy vždy
přitahují.
Minulou valnou hromadou zvoleni byli do výboru akklamací kgové: Mikuláš
Koukl z Prahy VII., Josef Tatzauer z Vršovic, František Pilný z Praby VII,
Václav Paukrt z Hořic, Emanuel Peroutka z Mnichova Hradiště. Za náhradníky
zvoleni kgové: Bedřich Štamfest z Karlína, faroslav Vlasák ze Smíchova, Josef
Dýcka z Vršovic, Matyáš Wiihelm ze Žižkova. Revisory účtů akklamací zvolení
opět kgové: Václav Janota z Prahy III., František Čurda z Vršovic; revisory
knihovny opět: Alois Myška z Nuslí, Karel Šindelář z Nuslí. Zvolení volbu přijali.
Ve výborové schůzi konané hned po valné hromadě zvoleni funkcionáři takto:
předsedou Antonín Benda z Prahy VII., místopředsedou Jan Konopík z Král. Vi
nohrad, jednatelem Mikuláš Koukl z Prahy VII., zapisovatelem František Pilný
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z Prahy VII., pokladníkem Václav Hála z Král. Vinohrad, knihovníkem Václav
Bečvář ze Žižkova. Ostatní členové výboru byli: Josef Tatzauer z Vršovic, Václ.
Paukrt z Hořic, nyní v Litomyšli, Emanuel Perouíka z Mnichova Hradiště, Frant.
Dvořák z Kardašovy Řečice, František Košák z Plzně, Matyáš Herynk z Kladna.
Náhradníci: Bedřich Štamfest z Karlína, Vlasák Jaroslav ze Smíchova, Matyáš
Wilhelm ze Žižkova, Josef Dýcka z Vršovic.
Předseda Antonín Benda Jeho Eminencí potvrzen ve svém úřadě.
Spolek náš i v tomto správním roce snažil se úsilovně dosíci úkolů stano
vami vytčených, totiž vzdělávati se vůbec a v oboru školském zvláště, přispívati
ke zvelebení katolického školství, pěstovati a hájiti duchovních i hmotných zájmů
členů. Pokud úkolu svému dostál, suďte sami z následujícího stručného přehledu
a výpočtu činnosti jeho ze členských a výborových schůzí.
Spolek katechetů pro král. České konal v uplynulém roce čtyři výborové
schůze, sedm členských schůzí a dvě mimořádné porady úpravové.
Dopisy, jichž v tomto správním roce došlo více než kdy jindy, byly vyřízeny
všecky, větším dílem obětavou horlivostí předsedovou. I nečlenům poskytována
přátelská rada a podána ruka pomocná.
Jeho Eminenci, milovanému arcipastýři, poslal předseda blahopřání k dva
cetipětiletému jubileu kněžskému, na den 7. července na něž Jeho Eminence dě
kovný přípis Spolku poslati ráčila. Předseda se účastnil slavnostní mše svaté
v den jubilea Jeho Eminence, kterou u sv. Víta sloužil Jeho Milost vsdp. biskup
Frind. Blahopřání zaslána též čestnému členu spolku J. M. vsdp. proboštu Dru. Jos.
Burianovi a zakládajícímu členu Jeho Milosti vsdp. gener. vikáři Msgru Dru Janu
Sedlákovi k šedesátým narozeninám, za něž Spolku došla poděkování.
Hlubokým žalem proniknut uctil Spolek na příslušné schůzi památku tra
gickou smrtí zesnulého nástupce trůnu Jeho cís. Výsosti arcivévody Františka
Ferdinanda d' Este a jeho jasné choti před prázdninami a po nich památku ze
snulého po jedenáct let slavně panovavšího Otce křesťanstva papeže Pia X.
Věren zásadám cirkve katolické a své povinnosti o zdárné a účinné výchově
mládeže svěřené po stránce vědění, sestavil Spolek v katechismových komisích
takový návrh katechismu, který pokládal za nejschopnější, aby jeho poučkami
jasně a lehce vštěpovala se školním dítkám potřebná pro život pravda víry. Tento
návrh ve skvostné úpravě podal Spolek nejdůstojnější kníž. arcib. Konsistoři ke
schválení a zatímní rozhodnutí, Spolku dosud jen ústně oznámené zní, že tento návrh
bude základem při tvoření nového katechismu. Rovněž ke schválení podal Spolek
minimální osnovu náboženského učiva pro pětitřídní obecnou školu, jak ji sestavil
ve zvláštních schůzí a za nejvhodnějšího uznal. Rozhodnutí o ní dosud nedošlo.
Po stránce praktického života náboženského mládeže svěřené pečováno 0 to,
aby žactvo v náboženských úkonech také skutky plnilo to, co jako důležitou
povinnost katolického křesťana při vyučování poznalo. Na schůzích sdělovali jsme
si a poučovali se vzájemnou zkušeností, jak nejlépe připravovati a přidržovati
žactvo ke slyšení mše svaté, kdy třeba omlouvati, co činiti a na duchovní správě
si vyžádati, aby i žactvo na feriálních osadách služeb Božích se účastniti mohlo,
jaký pořádek a dozor třeba jest hájiti v den slavnosti Božího Těla, jak žactvu
usnadniti přístup na dětské eucharistické slavnosti, jak chrániti žactvo pohoršlivých,
mravně závadných předmětů zvláště v blízkosti školy a j. Ještě k návštěvám
služeb Božích třeba důrazně připomenouti proti tendenčním -zprávám a obavám
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v jistých časopisech každoročně na podzim se opakujícím, že kněz — katecheta
je jistě tak dalece lidumilem jako ti volající »taky křesťané,< že dobře ví, kdy

nebude žádati návštěvy služeb Božích v době mrazů v nevytopeném kostele, a
že by dobře bylo, kdyby nikdo nepoškozoval zdraví tělesného i duševního dětí
více než katecheta půlhodinovým slyšením mše svaté, tím že je někdo vodí ke
hrám namáhavým v počasí nepříznivém, do místností k požitkům a povídáním,
jež ani dospělým nesvědčí, jak dokazuje statistika, tím méně bytostem dětským.
Aby osoba katechetova měla příslušné místo ve sboru učitelském, aby on
a předmět jím hájený měl potřebnou vážnost a vliv na žactvo, o to pečoval Spolek,
radě tázajícím se, kdy a kde mají podpisovati školní zprávy, kdy jsou vázáni
dozorem na chodbě, jaké právo mají na třídní knihy, dále pro veřejnou vážnost
jak třeba se zachovati k dotazníkům učitelských jednot o.našich platech, částečně
bez nás vyplňovaným, což by nevylučovalo nesprávných záznamů, jak se ohradit,
proti dávkám nám opět bez nás diktovaným, když již pod stejným titulem nebo
podobným více činíme a sami nějlépe, co se týká dobročinnosti, vykonati dove
deme. Postup a výsledek věci a hlasy kompetentních osob dosvědčily, že roz
hodnutí Spolku byla vždy správná. Kéž by jen páni kollegové usnesení schůzí
vždy vyčkali.
Z téhož důvodu potřebné stavovské vážnosti a také proto, aby katecheta
maje postaráno o vezdejší chlebíček, zcela se mohl věnovati své vznešené po
vinnosti, staral se Spolek o řádná místa katechetská memorandem o zřizování
míst, radou substitujícím katechetům, poučením, kdy byla výpomocná léta za
počítána do pense, a že od zkoužky způsobilosti pro obecnou školu počítají se
léta do pense i na měšťanské škole, tedy nám od skončení theologických studií,
byl-li někdo ihned ustanoven katechetou, dále peticemi o výpomoc zatímním ka
techetům a peticemi o vyrovnávací přídavek katechetům škol obecných při nové
úpravě platů, kteréžto požadavky uznány na kompetentních místech za oprávněné,
ale za nastávající tísně finanční dosud za nevyplnitelné. Hlavně však prácoval
Spolek v těchto intencích o řádnou úpravu platů katechetských, kteráž jak známo
se vydařila, jak jen v našich nynějších finančních poměrech možno. Písemné
díky mnohých členů dosvědčují, že péče Spolku o hmotné zajištění členstva byla
obětavá, horlivá a dobrým výsledkem korunovaná.
Spolek účastní se i prací národních, světových a sociálních svými delegáty
v Národní radě. české (Strnad, Konopík), v Zemské radě katolíků (Ant. Tichý),
v komisi při Zemské radě pro potírání znemravnělosti (Benda, Provazník), Spolek
je členem katolické Besedy. Začátkem března byl přítomen předseda s jednatelem
poradní schůzi, jež měla za účel zříditi Ústředí katolických spolků Velké Prahy.
Jest litovati, že k něčemu určitému dosud nedošlo.
Po stránce organisační jest mi sděliti, že členstva rok od roku přibývá, takže
na konci XVIII. správního roku má Spolek 2 členy čestné, 12 zakládajících,
(9 žijících), 304 členy činné a přispívající, celkem 315 členů Spolku. Za členy
přistoupili: Alois Dolák v Náchodě, Emerich Viturka v Klatovech, Josef Janout
v Radlicích, zakládající člen Emanuel Taftl v Praze I. též za činného a přispíva
jícího, Josef Beznekr v Březových Horách, Odo Vorlíček a Kvirín Kratochvíl
v Humpolci, Karel Drda v Chotěboři, Josef Jiříčex v Polici nad Metují, Jos. Pa
vlišta v České Třebové — vesměs katecheté. Vystoupili: Josef Holoubek v Žižkově,
Václav Vajs v Plzni, Joset Hoffman na Vinohradech, potom professoři, kteří mají
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svůj spolek a sice: Rudolf Procházka v Plzni, František Kadeřábek v Plzni, Dr.
Josef Hanuš na Vinohradech, Josef Šprongl na Vinohradech, Josef Černý v Jičíně,
Dr. Josef Palička v Novém Bydžově. V Pánu zesnuli milí kollegové: František
Janáč ve výslužbě ve Šlapánově 19. února, František Honický z Berouna v Hni
dousích 11, září a Joset Kohout z Golčova Jeníkova v polovici prosinci. Členové
Spolku vykonali za ně láskyplnou povinnost, kterou si dobrovolně uložili na valné
hromadě 6. ledna 1911.
Ještě mnoho katechetů je mimo Spolek a přece, když se přesvědčili, jak
pronikavým způsobem se Spolek o jejich hmotné zájmy postaral v posled
ních dvou létech a mimo to, jak často se dožadují a potřebují i nečlenové
rady Spolku v různých stavovských záležitostech, o čemž svědčí četné dopisy a
dotazy, tu nejen pro vlastní čest, nýbrž i pro vlastní prospěch měli by k Spolku
náležeti.

Nesmím zapomenouti, v jaké době konáme tuto valnou hromadu. Je to
doba, jež volá po věrnosti, hrdinství a obětavosti. Že náš Spolek, tento repre
sentant kněží-katechetů v naší vlasti tomuto volání rychle porozuměl, o tom se
veřejnost již přesvědčila. Brzo po začátku války vyzval předseda v novinách
členy, aby svoje příspěvky »Červenému kříži« odevzdali prostřednictvím Spolku
našeho, a na členské schůzi 5. září ohlašovány příspěvky ve výši 19/, ze základ
ního služného za celý rok, jež třeba složiti do Nového roku. Sebraný obnos na
počet členstva značný a čestný činí 2375:11 K. Kromě toho složili členové značné
dary spolu s učitelstvem a v různých místních korporacích na týž účel. Mimo
to k duchovní službě ve válce byli pokud nám známo povoláni kgové Stanislav
Suda z Blovic, Ludvík Lausekr z Jindřichova Hradce, Jan Hakl z Budějovic,
Arnošt Oliva ze Slaného, Ladislav Kudrna ze Smíchova, Alois Roudnický ze Žiž
kova a jiní katecheti nečlenové. Ostatní kgové byli vyzvání polním superiorátem,
aby se přihlásili k vojenské duchovní správě do lazaretů nebo do nádraží k pro
jíždějícímu vojsku, i slíbili ve volném čase vyhověti, když pak byli povoláni ke
zpovídání vojska v prosinci v různých kostelích pražských, všichni ochotně v čas
se dostavili.

Spolek náš trvaje neochvějně na stanovisku naprosté lojality k zákonitému
panovníku bude vždy přiměřeně svému stavu plniti věrně slova našeho Mistra
a Pána Pánův, jenž pravil: Dávejte, co jest císařovo, císaři a co jest Božího,
Bohu. —
Jsem plně přesvědčen, že naši uvědomělí katolíci a kněžstvo a mezi nimi
na prvním místě my, naslouchajíce v nynější době vzrušenému tlukotu srdcí
lidských, jež poznávajíce v této době více než kdy jindy vrátkost a nedokonalost
všeho pozemského, touží a volají po statcích trvalejších, božských, nadpřiro
zených, po síle, útěše a lepším životě z víry Kristovy vyplývajícím, pravím, že
my budeme připraveni na volání hlasu toho a že budeme konati nejen ve škole
nýbrž i na veřejnosti svou svatou povinnost, aby lid náš v dobrých předsevzetích,
jež v bolesti a utrpení se rodí, utvrzen, z náboženské lhostejnosti vyburcován a
očistěn, k lepšímu, vroucnějšímu, radostnějšímu životu křesťanskému se pozdvihl,
tak aby vlast naše přiblížila se oněm dobám, kdy se nazývala zemí svatých.
Konče tuto zprávu volám veškeré blahodárné činnosti našeho Spolku v bu
doucnosti důvěryplné: Zdař Bůh!
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Zpráva jednatelská po té jednohlasně schválena a odměněna hlučným po
tleskem přítomných.
Předseda přistupuje k 4. bodu programu a žádá pokladníka, aby přednesl
zprávu pokladniční.
Pokladník kga V.Hála z Vinohrad předkládá ji takto:
Příjem roku 1914.
2093 99 K

Vydání» 1914

2

157840>

Zbývá

51559 K

Zbytek: v pošt. spoř.

160-20 K
Pokladní hotovost
.
95:39 «
Ve vinohr. spoř. vloženo 260
»

Celkem..

©

Majetek spolku 31. prosince 1914:
V pošt. spoř.
Pokladní hotovost.
Ve vinohr. spoř. uloženo

51559 K
16020 K

>>>právní
fond.
21166
»
95 39 >
134677 >

Na dluzích mezi členy ... . . 608
>
Celkem.
. 242202 K
Na »Červený kříž« sešlo se 2375 K 11 h.

Revisor účtů František Ourda z Vršovic praví,že revidoval dopodrobnatyto
účty v neděli 3. ledna a druhý revisor Václ Janota z Prahy-III. 5. ledna. Zane
prázdněn službou v duchov.správě, není přítomen. Kga Čurda vyslovuje se o celoroční
práci a správě pokladníkově se vším respektem. Poněvadž na vyzvání předsedovo
nebylo k podané zprávě žádné poznámky, děkuje předseda pokladníkovi za jeho
namáhavou, neúmornou a svědomitou práci ve prospěch Spolku konanou a také
revisorům vzdává srdečný dík. Zpráva pokladníkova schválena a absolutorium
jednohlasně mu uděleno.
Následuje zpráva knihovníka kgy V. Bečváře Jeho referát zní takto: Knihovní
zpráva za uplynulý správní rok 1914. Po zařadění různých knih z odkazů a darů
v minulých letech, jakož i po podrobné a důkladné prohlídce knih, která teprve
loňského roku mohla býti dokončena, shledáno, že katecnetská knihovna kromě
časopisu »Katechetische Monatsschrifte a »Christlich pádagogische Blátter«, má
celkem 428 svazků, z nichž je 198 nevázaných, 5 neúplných a 10 schází. Vy
řaděny a k darování odevzdány tyto knihy: římský missál, trojdílný něm. kate
chismus Spiragův staršího vydání, Katechetischer Kurs in Můnchen 1907, Leit
faden der Erziehungslehre von Baumgartner, 3 díly Jana Beckovského Poselkyně
starých příběhů českých, Dra Eduarda Tytra Úvod do studia člověka
a civilisace
(neúplné), Huca a Gabeta Cesty missionářské Mongolskem a Tibetem, J. Stárka
Katolická mravověda, dva díly Dra. Eduarda Tersche Meditatioenem úber die
Philolosophie des hl. Thomas Aguinas, Jana Brázdy Syllabus Jeho Svatosti papeže
Pia IX., 3. díl J. Hulakovského Promluvy duchovní ke studující mládeži, 2 díly
staršího vydání Skočdopole Pastýřského bohosloví, Fr. Sušila Evangelium sv.
Marsa, dva díly české bible dle Vulgáty. Celkem 22 svazků.
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Dále se navrhují k vyřadění tyto knihy: Dvě brožůry nevázané: O víře
a vědě, die Evangelien, Lektionen und Episteln dva výtisky, 2.—4. svazek psaných
Erbauungsřreden fiir Akademiker von Dr. Bernard Bolzano, prof. Šembera, Dě
jepis všeobecný díl I., 4 díly Postilly Dra Frencla, Duševní zábava — sbírka
mravních povídek k vzdělání lidu křesťanského, První májová pobožnost na Vy
Šehradě od Ed. Brynycha, Erklárung der Gebráuche und Ceremonien der kath.
Kirche, Obraz dokonalého učitele od Alše Pařízka, Acta et decreta concilii pro
vinciae Pragensis a. D. 1860., Statuta synodi dioecesanae Pragensis a. D. 18863,
Monatsblátter fiir den kath. Religionsunterricht an hoheren Lehranstalten, Násle
dování Nejsv. Srdce Ježíšova od P. J. Arnolda, Obrazy z dějepisu církve Páně
— Tomáše Nováka díl II., Jesus der Weltheiland 2. a 3. díl, Mravná a spasi
telná kázání na evangelia nedělní celého roku díl I., Divi Aurelii Augustini
meditationes.
Podle usnesení výboru zakoupeno bylo v loni od kgy Vlasáka 26 sešitů
Bohovědného slovníku za levnou cenu. Dále byly zakoupeny pro knihovnu
3 v plátně vázané díly Společenského katechismu od dra Jiřího Gutha s 10%,
slevou. Aby měl výbor usnadněnou volbu nových knih, dal knihovník svého
času v Cyrillo-methodějském knihkupectví sestaviti seznam knih potřebných pro
praxi katechetskou z katechetské literatury, který dal výboru k disposici. Po
něvadž knihovníkovi zvláště v loni při jeho celoroční podrobné revisi knih ne
bylo možno sledovati všecko, co nového vyšlo v literatuře, proto bylo v loni
usneseno při valné hromadě na návrh kgy V. Dyrynka z Kročehlav, aby každý
čen zasílal knihovníkovi svoje návrhy na koupi nových pomůcek; leč kromě
některých členů výboru nedošel v loni od ostatních členů za celý rok návrh
ani jediný. Proto dovoluje si knihovník slavné valné hromadě doporučiti, aby
pan redaktor Věstníku kga Slavíček sám také navrhoval nové knihy a pomůcky
ke koupi, poněvadž má nejlepší příležitost sledovati, co nového v literatuře pro
praxi katechetskou vyšlo.“) — Darů nebo odkazů ve prospěch naší knihovny ne
dostalo se loňského roku Spolku vůbec.
Vydání knihovníkovo loňského roku správního 1:80 K panu restauratérovi
za osvětlování při revisi knih, 1605 za Spolešženský katechismus, kgovi Vlasá
kovi 18:20 za sešity Bohovědného slovníku, celkem 36-05.
Výpůjček bylo v loňském správním roce pouze 12, ač dal knihovník před
loni v 9. čísle Věstníku r. 1913 uveřejnitii seznam cennějších knih naší knihovny
na žádost kgy V. Červinky z Královic u Plzně, tak že odpadá výmluva, že snad
členové obsahu knihovny neznají. Proto bylo by žádoucno, aby v novém roce
půjčování knih bylo čilejší a častější.
Konče tímto svou zprávu Knihovní, prosím slavnou valnou hromadu za
schválení této zprávy a přeju svému nástupci v této funkci ještě úspěšnější
činnost a působení v novém roce.
Předseda žádá přítomného revisora knihovny kgu Karla Šindeláře, aby podal
svůj nález o stavu knihovny a o činnosti knihovníkově. Kga Sindelář praví, že
*) Malý zájem o spolkovou knihovnu dá se'pro veřejnost vvsvětliti tím, že katecheté
akož i kněžstvo vůbec různé odborné časopisy pro vlastní osobu mají předplaceny
a mnohé knihy si kupují, jež zasluhují, aby vícekráte byly čteny a pro rozšíření dobré
věci laikům darovány. Mimo to mnozí kgové samostatně si vyhledávají prameny vzdě
lanosti ve větších knihovnách.
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podrobně revidoval knihovnu a svědčí o přesném a pečlivém vedení katalogu
a jeho souhlasu s obsahem knihovny, jakož io vzorném pořádku, péči a oběta
vosti, s jakou knihovník svůj volný čas spolkové knihovně věnuje. Přeje si rovněž
většího nákupu na výší stojících literárních děl hlavně z našeho oboru a větší
pozornosti kollegů knihovně věnované.
Po té zpráva knihovní se schvaluje a předseda děkuje knihovníkovi za jeho
neunavnou péči a práci.
Šestý bod programu: Volba pěti členů výboru, čtyř náhradníků, dvou revi
sorů účtů a dvou revisorů knihovny.
Die stanov vystupují z výboru: Ant. Benda, V. Hála, Jan Konopík, Frant.
Dvořák z Kard. Řečice, Fr. Košák z Plzně. K sestavení kandidátní listiny na
vrženi kgové: Em. Pešek, M. Wilhelm, M. Koukl, kteří funkci tu přijali.
Schůze na tu dobu přerušena.
Jmenovaná komise uradila se po uvážení všech důvodů na Kandidátní
listině, kterou předčítá jednatel. Do výboru se navrhují kandidáti: Ant. Benda,
V. Hála, Jar. Vlasák, Fr. Dvořák, Fr. Košák. Za náhradníky: Bedř. Štamfest,
Jos. Janout, M. Wilhelm, Jos. Dýcka. Za revisory účtů navrženi: Fr. Čurda,
V. Janota, za revisory knihovny: Al. Myška, K. Šindelář,
Předseda se táže, zda si přejí shromáždění provésti tuto volbu aklamací
neb lístky.
Kga Jonák táže se na důvody vypuštění jednoho člena minulého výboru
z kandidátní listiny, když mu byly jednatelem oznámeny, navrhuje přece volbu
lístky jako samostatnějšíí k čemuž se připojuje kga Pešek Em., předseda
a všichni přítomní.
Jednatel připravil lístky, jenž byly rozdány a přítomnými vyplněny. Kga
V. Hála navrhuje za skrutátory kgy: Em. Mareše a Jana Nováčka, kteříž tuto
funkci přijímají.
Zatím než skrutinium se provede, zahajuje předseda jednání o volných ná
vrzích. Poněvadž ani předsedy ani jednatele žádných nedošlo, oznamuje pří
tomným, že došla upozornění, týkající se našich spolkových záležitostí a naší
stavovské povinnosti.
Prof. X. Dvořák upozorňuje na náboženské obrazy P. Pantaleona O. B., jež
zajímají nevídanou ideální koncepcí a jsou s to, aby ještě mocněji probouzely
a pěstovaly vroucí zbožnost. Některé přinesl na ukázku. Navrhuje, aby Spolek
vyjednával s umělcem o vydávání těchto a jiných obrazů, kterýchkoliv bude
potřebí pro náboženské vyučování, abychom měli jednou svoje české obrazy pro
školu, zvláště když se nám naskytají obrazy tak jemného, povznášejícího rázu.
Umělec ochotně připraví obrazy potřebné velikosti i kolorované. Prof. Dvořák praví
dále, že by se mohly tyto obrazy jako illustrace spojiti s novou biblickou dějepravou,
jíž bude nevyhnutelně třeba, protože ta nejnovější má četné chyby psychologicko
paedagogické, což na příkladech dotvrzuje. Předseda děkuje p. professoru za
vzácné upozornění a povzbuzení pro naše pracovníky. Tuto záležitost odkazuje
příštímu výboru. Prof. Dvořák radí také, aby Věstník přinášel vzorné katechese.
Redaktor Slavíček dí, že bylo před časem zamítnuto výborem Spolku, aby
Věstník uveřejňoval katechese. Rozhodnuto, že tu třeba dobrý rozdil činiti a re
daktor svoluje katechese takové, jež by se zamlouvaly, uveřejňovati,
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Na dotaz o dluzích mezi členy praví pokladník, že dlužníky dvakrát ročně
upomíná. Stane se tak i příštím výborem. Dle spolkového zákona musí každý
člen zaplatiti členské příspěvky až do toho dne, ve kterém řádně oznámil
svoje vystoupení.
Předseda upozorňuje na úspěchy, kterých se dodělala minimální učebná
osnova spolku německých katechetů.
Dílko zní: Bericht ber die bei der probeweisen Benůtzung des proviso.
rischeň Minimallehrplanes fůr die fintklassige Volksschule gemachten Ehrfahr
ungen. Bylo zasláno nejd. konsistořím a četným hodnostářům, jež se o něm
lichotivě vyslovili. Nejd. konsistoře pražská a královéhradecká oznámili předse
dovi Rob. Hermuthovi v Karlíně, že je přijali s radostí na vědomí a vyžádali si
urychlený posudek svých referentů. Předseda dává za příklad horlivost členů
této Komise na sdělání jmenované osnovy, kteří se každé schůze súčastnili, mezi
nimi i katecheté Roudnický, Bsjček, Novotný, Forst. Bude nejspíše svolána die
césní anketa, potom provinciální, do níž budou povoláni kněží-zástupci všech
kategorií škol, od jednotřídky počínaje, aby osnovu náboženskou definitivně
upravili. Je v zájmu naší cti, praví předseda, aby budoucí výbor ve zvolené
k tomu cíli komisi ihned naši osnovu znova prostudoval, urovnal, kde třeba
opravil a zdokonalil a takto s cenným samostatným elaborátem Spolku našeho
důstojným k nastávající anketě diecésní se dostavil.
Kga Fr. Dvořák radí činiti přípravy nejen k přepracování osnov učebných,
nýbrž i učebnic potřebných.
Kga prof. X. Dvořák doporoučí u nejd. k. a. konsistoře opětně si vyžádati
vyjádření v naší osnově.
Kga F. Dvořák zmiňuje se o tom, jakého úspěchu a jaké obliby došly bibl.
dějepravy Doležalovy. Radí povzbuzovati á morálně podporovati dp. Bláhu v Ma
rianských Horách, nyní asi v Mor. Ostravě, jenž pracuje o náb. učebnicích.
Kga J. Tatzauer přeje si žádati Jeho Eminenci, aby návrh katechismu
schváli) jako příručku. Vysvětluje se, že k používání knihy jako příručky netřeba
schválení. Kga F. Dvořák doporoučí vyžádati si církevního schválení jako Pichle
rově příručce (Religionsbůchlein) se ho dostalo a kniha tím rychleji se rozšířila.
Kga prof. X. Dvořák radí sestaviti a uveřejniti seznam knih, jež by tvořily
vzornou pomocnou knihovnu pro katechety.
Předseda doporoučí příštímu výboru tato připomenutí k uváženía vyřízení.
Kga Janout táže se, není-li na úkor zájmů spolkových, odpovídá-li se na
dotazy nečlenům. Kgové Paukrt, Vlasák Jar., Mareš, prof. X. Dvořák účastní se
debaty o tom, má-li se odpovídati nečlenům : výpomocným, zatímním, definitivním.
Rozhodnutí vyznělo v ten smysl, aby se odpovědělo každému nečlenu (na po
nejprv) s vybídnutím, aby za člena Spolku přistoupil.
Na dotaz po oznamování zesnulých členů připomíná se usnesení valné hro
mady ze 6. ledna 1914, jež zní: Oznámení o úmrtí členů bude se díti jen jednou
za rok spolu s oznámením valné hromady.
Že by mohlo odpadnouti zasílání členských legitimací, jak kdosi praví,
protože prý jsou zbytečné, k tomu naopak dosvědčují jiní kgové, že legitimace
jsou v mnohé příčině výhodné, jen třeba jich využití.
Protože kgové Em. Mareš a Jan Nováček skrutinium volebních lístků právě
dokončili, žádá je předseda za sdělení výsledků. Volba nového výboru provedena
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převážnou většinou hlasů dle návrhu tříčlenné komise. Počet hlasů připadnuvších
na jednotlivé členy zvoleného výboru pohybuje se mezi 28—16. Z ostatních
hlasů roztříštěných nejvyšší počet hlasů v jednom případě činí 7. Zvolení volbu při
jímají. Kga Paukrt žádá ještě předsedu, aby informoval členstvo o osudu našich slu
žebních přídavků. Předseda odpovídá dle svých nejlepších poznatků, že přídavky
jsou zajištěny aspoň pro první polovici roku.
Protože není již dotazů, koačí předseda po tříhodinovém jednání letošní
valnou hromadu vzpomínaje našich vojínů, těch kteří zemřeli na poli slávy i těch,
kteří hrdinně bojují na obranu říše a vlasti a také bratří kněží, kteří obětavě
plní svoji povinnost buď v poli nebo v lazaretech.
Hned po tom zahájil předseda výborovou schůzi. Většinou zvoleni opět
osvědčení a horliví funkcionáři minulého roku, kteříž volbu přijali. Pro tento
rok je tedy výbor sestaven takto: Předsedou je Ant. Benda z Prahy VII., místo
předsedou Jar. Vlasák ze Smíchova, jednatelem Mik. Koukl z Prahy VII., zapiso=
vatelen Fr. Pilný z Prahy VII., pokladníkem V. Hála z Vinohrad, knihovníkem
V. Bečvář ze Žižkova. Ostatní členové výboru jsou; Jos. Tatzauer z Vršovic,
V. Paukrt z Litomyšle, Em. Peroutka z Mnich. Hradiště, Fr. Dvořák z Kard.
Řešice, Fr. Košáx z Plzně, M. Herynk z Kladaa. Náhradníci: Badřich Štamfest
z Karlína, Jos. Janout z Radlic, M. Wilhelm ze Žižkova, Jos. Dýcka z Vršovic.
Redaktorem Věstníku potvrzen Jar. Siavíček ze Smíchova.
Vyřízení ostatních záležitostí ponechává předseda pro pokročilost času do
vy?
nejbližší výborové schůze a tuto končí.

Ouinguagesima.
Tři pátky v postě.
FRANT. MALÝ, kaplan v Praze u sv. Štěpána.

Když jsem vám předčítal dnešní evangelium, ve kterém Pán Ježíš předpo
vídá své utrpení, připadalo mi, jako bychom se už nacházeli bezprostředně před
velikonocemi, ačkoliv doposud trvá masopůst. Ano! Církev sv. nám již dnes,
obzvlášíčě pak v době postní, ustavičně na mysl uvádí trpícího Krista Pána.
A ježto jest páťek onen památný den, ve kterém za nás na kříži umíral, církev
zvolila všecky pátky čtyřicetidenního postu k tomu, abychom si o nich připo
mínali také posvátné nástroje umučení Pána našeho Ježíše Krista. My tedy bu
deme o nich rozjímati v dnešní a ještě jedné exhortě.
1. Příští t. j. první pátek v postě budeme s uctivostí vzpomínati na frnovou
korunu, která zdobila smutně hlavu Ježíšovu. Ale napřed si v paměti zopakujeme,
co nám o těto rnové koruně vypravuje sv. evangelium:
Když totiž Pilát poznal nevinu obžalovaného Krista, zamýšlel Jej propustit
a místo něho potrestati lotra Barabáše. Ale rozjitřený lid židovský si raději
přál, aby tento pověstný zločinec byl propuštěn, Ježíš pak usmrcen. Čo tedy
učinil Pilát? Chtěje vzbuditi útrpnost s nevinným Beránkem, dal Jej obnaženého
na nádvoří ke kamennému sloupu připoutati a pak zbičovati. A když po tomto
bolestném zbičování celé tělo Jeho krví bylo zalito, dopustil kromě toho ještě,
aby katané i hlavu Jeho přesvatou zbodali a zranili. Způsob, jakým to učinili,
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popisuje očitý svědek sv. Jan takto: »Vojáci spletše korunu z trní vstavili na
hlavu jeho
«
Ó, milé dítky, představte si jen, jak asi bylo u srdce našemu Spasiteli,
když Ho posadili v nádvoří domu Pilátova na kámen a před Jeho zraky splé
tali ratolesti trnové u věnec, kterým Jej pak posměšně korunovali za krále!
O sv. lékaři Pantaleonu se vypravuje, že byl v dobách pronásledování
křesťanů takto umučen: skrze ruce, které měl svázány na hlavě, byl mu vražen
do lebky tlustý hřebík. Jaká to strašlivá smrt! Ale u pána Ježíšě bylo tomu
jinak. Neboť kolik trnů, tolik hřebů bylo mu do hlavy vraženo a ze všech ran
řinula se předrahá jeho krev jako z nějakých pramenů.
Ach, milé děti, když Hospodin před věky posílal Mojžíše do Egypta, aby
vysvobodil lid israelský, mluvil k němu z trní, které hořelo, ale neshořelo. A co
mluví k nám zttrní Pán Ježíš? Co nám praví, maje frnovou korunu na své hlavě?
O slyšte jen, co říká vám: »Děti drahé, pohleďte sem na mou hlavu, jež trnovým
věncem je ovinuta! Trpí veliké bolesti. Trpí za hříchy prarodičů a za všecky
hříchy světa. Trpí také za hříchy vaše.
Chcete ještě znova hřešiti a znova
hlavu moji bodati? Smilujte se nade mou aspoň vy, přátelé moji!«
Sv. Alžběta, markraběnka durynská, obcovala kdysi mši sv.a měla při tom
na hlavě zlatou žorunů. Ale pojednou se zadívala na kříž a upřímně zaslzela.
Proč asi? Protože si vzpomněla, že sama se zdobí korunou zlatou, kdežto její
Spasitel nese korunu trnovou. Ihned složila tedy korunu zlatou na zem. Ne
myslíte, že P. Bůh popatřil se zalíbením na tuto její pokoru?
2. Pobožný David také nosíval korunu Královskou, ačkoli předtím býval
pouze chudým pastýřem a panošem krále Saula. Vzpomeňte si na př., kterak
hrával před ním na harfu na dvoře královském! Ale vzpomeňte si také, že Saul
byl k němu nevděčný a zlomyslný. Co učinil? Jednoho dne uchopil kopí a chtěl
nevinného Davida probodnouti. Ba ještě více; pronásledoval jej bezbranného až
do nedostupných hor, aby ho připravil o život.
Ale, milé děti, vy také víte, že David byl vlastně předobrazem Spasitele.
Neboť hleďte! Ne sice Saul, ale zatvrzelí židé pronásledovali Pána Ježíše. Pro
následovali Jej až na horu Olivetskou, až na horu Kalvárii a tam Jej přibili
hřeby na potupné dřevo kříže. Tam pníti musil mezí nebem a zemí na veliký
pátek od hodiny polední až do hodiny třetí, o které ducha vypustil. Téhož dne
před slunce západem přihnal se na Kalvárii voják, který ještě kopím probodl
bok mrtvéhoPána Ježíše.
Milé dítky! Na tyto nástroje na kopí a hřeby máme si podle rozkazu
církve svaté s uctivostí vzpomínati, protože všecky byly krví Kristovou
zbarveny
Nástupce Davidův král Šalamoun byl prý tak bohatý a slavný, že i krá
lovna ze Sáby o něm zaslechla a přijela se jemu do Jerusalema poklonit a po
divit. Mezi jeho poklady uvádí se zejména také 200 zlatých kopí, jejichž cena
obnášela podle nasí měny nejméně 240.000 korun. Přímo k neuvěření! Ne
ní-liž pravda?
Ale všecka tato zlatá kopí, jež byla uložena ve zbrojnici Šalamounově,
převyšuje cenou kŘopíjediné a sice ono posvátné kopí, které otevřelo bok Pána
Ježíše, a ony tři hřeby, které zbodly ruce jeho i nohy. Neboť kopí a zvlášt
hřeby krví Páně posvěcené a od císařovny Heleny na Kalvárii opět nalezené,
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uchovávají se dosud u veliké úctě. My pak si připomínati budeme jejich sv. pa
mátku druhý pátek v postě.
3. A co nám velí církev uctívati třetí pátek v postě? V ten den .
se
koná památka pohřebního plátna čili kmentu, do kterého mrtvé tělo Ježíšovo
bylo zavinuto, když bylo dříve sňato s kříže a do náručí milující matky položeno.
To bylo na večer na velký pátek.
Představte si, milé dítky, Rodičku Boží v onom smutném okamžiku, když
bezduché tělo svého drahého Syna držela na loktech! Jax jí hylo? O čem asi
přemýšlela? Jaká starost ji trápila? «Co učiním s tělem svého Syna?« tak roz
mlouvala sama u sebe. »Vždyť nemá ani žádného hrobu přichystaného! Nemá
ani pláína k zavinutí! A kdo mi jej pomůže odnésti z tohoto místa popravního?«
Ó nestarej se, drahá Matičko! Neboť se Otec nebeský postaral o to sám,
aby jeho poslušný syn S náležitou poctou byl pochován! Josef z Arimathie
a Nikodém, členové židovské velerady a věrní učedníci Kristovi, kteří byli sňali
tělo Jeho s kříže, nejprve je obmyli a pak drahou mastí pomazali, jakž bylo
zvykem u vznešených židů. Pak nakoupili Rmeniu neboli pohřebního plátna
a zavinuli pečlivě do něho tělo zmučené podobně jako matka zavinuje ditko do
plének. Posléze jej pochovali do hrobu ve skále vytesaného, do něhož ještě
nikdo před tím pochován nebyl.
Je to všecko, drahé děti? Co nám ještě vypravuje bible o posvátném
plátně? Když třetího dne Spasitel vstal z mrtvých, že učedníci a zbožné ženy
nalezli po něm hrob sice prázdný, ale v koutě prostěradla pečlivě složená.
Nemusím snad ani dokazovatí, že Rodička Boží tuto předrahou a posvátnou
relikvii v příbytku svém uctivě chovala a se slzami v očích často líbala. Vždyť
jí byla tato památka dražší nežli Veronice rouška, na níž krvavý byl zobrazen
pouze Spasitelův obličeji Vždyť tento kment jsa rozhalen, ukazoval celé tělo
Páně zraněné a zkrvavené! Byly tam znáti veškeré rány, jimiž tělo Páné jako
drahokamy bylo poseto! Bylo znáti rány na nohou i rukou, jež způsobily
hřeby. Bylo znáti hlubokou ránu v boku, kterou kopí způsobilo. Bylo tam vi
děti i známky po frnové koruně
Je čas, milé děti, abychom skončili dnešní exhortu. Zopakujme si pouze
ještě, čemu jsme se v ní naučili. Čemu? Že nám první tři pátky čtyřicetiden
ního postu připomínají: frnovou korunu, kopí a hřeby a posvátný kmení
Co si pak dle nařízení Církve připomínáme o dalších třech pátcích, o tom budu
ještě příležitostně kázati. Amen.

Válka a katechese.
Válka může působiti na mládež dvojím směrem a to buď na zdivočení buď
na zmírnění mravů jejích; tedy může býti ve výchově mládeže buď velikou pře
kážkou, buď mocnou podporou.
Dítěti je dospělý člověk příkladem. Dle toho jak předvádějí se činy dospě
lých ve válce před duši dětskou, působí způsobem zušlechtujícím, vzdělávajícím,
výchovným anebo škodlivým, zvráceným, shrubujícím.
Rozdíl spočívá v tom, že drsná stránka války působí samoděk na dítě,
jemná stránka války žádá spolupůsobení vychovatelova. Positivní stránku uvedli
jsme minule.
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Ale vychovateli běží také hlavně o to, aby od duše dítěte co možná vzdaloval
to, co zdivočuje a předváděl to, co zjemňuje.
1. To, co duši snižuje, shrubuje jest známo pode jménem: nemorální,
nemravné v širším slova smyslu: hřích a nezřízená vášeň.
Kolik hříchů a hrubé vášně se jeví v té válce národů!
Již pohnutka k ní: hrozný zločin sarajevský, podpora vrahů od velmocí,
panovačnost, závist a dlouho pěstovaná nenávist států a národů, nelidskosti ve
dení války (střely dum-dum), nelidskosti na zajatcích iraněných, porušení mezi
národních smluv (vrhání pum i na neválčící atd.), lživé zprávy tisku i z officiel
ních míst, nemravnosti vojáků atd.
Čtou-li děti takové věci bez kommentáru výchovného jistě budou trpěti
otravným dechem těch deliktů.

Kolik
duší
dětských
jižzahynulo
čtením
indiánských
románů.
Nebude
tato

lektira míti podobný účinek?
Zdejší lékař choromyslných (v Celovci) doznal, že právě individua 12, l4letá
bývají mu často přiváděna na pozorovací stanici.
Mělo by se tudíž všemožně zamezovati mládeži čtení časopisů.
Jestliže čtení to již mnohého dospělého uvádí v chorobné rozčilení, čím více
mládež jemných nervů.
Proti vlivu tohoto tisku nutno tedy pracovati poukazováním a zdůrazňová
ním mravoučných pravd sv. víry na př.: ukázati na soud Boží, který se zvláště
hrozně objeví nad mocnými tohoto světa (Moudrost 6, 7); na Boží moudrost a
prozřetelnost, která se nedá klamati a zmýliti žádnou diplomacií: na krátkost
časnosti a délku věčnosti; na hříšnost lži: na božské příčiny války, která bývá
také metlou v rukou Božích atd.
2. Ale duši snižuje nejen to, co je nemorální nýbrž i to, co je čistě fysické,

materielní.
Ne nadarmo Fórster upozorňuje na sport a jeho shrubující vliv, není-li
provázen mravní nějakou ideou, nýbrž je toliko pouhým cvičením údů.
Materia má býti podřízena duchu a duše snižuje se zabývá-li se toliko jen
materielním,
Proto i válečné činy byť veliké nepůsobí výchovně, pohlíží-li se na ně jen
jako na materielní produkty síly; ano ani tehdy nepůsobí ve smyslu křesťan
ském výchovně, uvažují-li se jako výplod přirozené inteligence a přirozené síly
vůle.
Rozstřílení mohutných pevností za několik dní, bravourní kousky Zeppelinů
a Emdena, statečné hájení Přemyšlu, hrozný účinek hmoždýřů 30"/; centimetro
vých, vojevůdcovské činy Hindenburgovy, statečnost mnohých vojínů nejsou
ještě vše, kdyby nemělo přístoupiti k nim cos ideálního.
Nebylo by správné přeceňování materielní moci, přeceňování přirozených
výkonů člověka, přeceňování »vnější kultury«.
Nebudeme-li my strážci toho, co pravou cenu má na stráži, pak dostaví se
následek i u dospělých tento: nesmírné přeceňování statků tysických (peněz,
moci, síly tělesné atd.) proti nadpřirozeným.
Musíme sami sebe ovládati a děti sobě svěřené chrániti. Čím? Enmergickým
zdůvazňováním mravních a zvláště nadpřivozených zásad víry.
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Na př.: »Lepší je trpělivý, než muž silný a kdo panuje nad myslí svou
(lepší jest) než ten, jenž dobývá měst.« (Přísl. 16, 32.)
Anebo: »Lepšiť je moudrost (t.j. život dle moudrých zásad víry) než zbraň
vojenská.« (Kaz. 9, 18.)
>Co prospěje, přemůžeš-li nepřátelskou moc a dobudeš-li celého světa, po
Skvrníš-li však duši svou hříchem?
Za statek a majetek, svobodu a vlast obětuje se vše.
Vlast žádá na nás dokonce i obět vlastního života.
Tím více může žádati na nás P. Bůh pro naši víru.

To je důvod pro martyrinm.
»Pokrok kultury vnější (inklussive i kultury rozumové) při současném zatla
čování mravnosti nečiní národ velikým, nýbrž nemocnýme instruktivní signál,
který dali biskupové Německa (1908).
»Nejmocnější tohoto světa jsou před Bohem bezmocnými tvory.«<
Přeceňování přítomných událostí zvláště buď uvedeno na pravou míru po
ukazem na příklad našeho Pána a Spasitele, který mohl býti největším vojevůd
cem a nejmocnějším monarchou, ale dobrovolně se stal chudým dělníkem.

Rok a den narození Pána Ježíše.
(Dokončení)

Známe zcela dobře čas, kdy 6. leden byl zatlačen 25. prosincem:
V Konstantinopoli po prve 25. prosince 379 Řehořem Nazianzenským,
v Kappodocií r. 382, v Antiochii r. 388 sv. Chrysostomem.
V Egyptě ustálil se ten obyčej mezi r. 400—402, na Cypru ještě ke konci
4. století slavil se den narození Páně 6. ledna, jak svědčí biskup Epifanius ze
Salaminy a ten »starý obyčej« (mos antigua) byl ještě r.385 v Jerusalémě a dle
Efréma syrského v Mesopotamii.
Jen v Římě vedle jinde slaveného 6. ledna uhostila se odchylka slavení toho
dne 25. prosince.
Nějaké tradice však, která by mluvila pro 25. prosinec nebylo tu počátkem
4. století anebo v čas zavedení toho dne.
Udávají sice v Hippolytově (+ 236) kommentáři k Danielovi 4, 23, 3 ně
které mladší rukopisy narození Krista P. 25. prosince r. 42. panování císaře
Augusta; ale to místo pokládá se za interpolované.
První v řadě svědků, kteří 25. prosinec pokládají za skutečný den narození
Páně, jest »Chronograf z r. 354«, kde neznámý kdos, z officielních pramenů shledal
poznámky chronologické, historické a kalendářní, jichž znalost zvláště úředníkům
tehdejší doby byla asi cenná.
Jestliže tento »Chronograf« píše: »Kristus narodil se za konsulátu C. Caes.
Augusta a L. Aemilia Paula (754 u. c.) 25. prosince, v pátek, patnáctého dne no
vého měsíce,« svědčí tato mylná poznámka ve svých jednotlivostech pokud lze
je kontrolovati jen tolik, že slavil se svátek narození Páně v roce 354 již po
de'ší dobu (snad 20 roků) 25. prosince.
Z data svátku již zdomácnělého usoudil Chronograf datum narození Páně
Že ten závěr nemá důkaznosti, vysvítá samo sebou.
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Kterak se stalo, že právě v Římě 25. prosince počalo se slaviti narození
Páně, ač kolkolem jiná praxe byla v oblibě, vysvětluje Kellner takto:
Když slunce 21. prosince dosáhlo nejhlubšího stavu, počíná opět větší kruhy
opisovati, a prostý člověk přírody označil den, kdy toto vystupování znatelně se
jeví, jakožto novozrození, jakožto den narození slunce, nepřemožitelného boha
slunce.
Co bylo tedy křesťanům v oné době bližšího, než při tomto přírodním zjevu,
jehož nelze přehlédnouti, mysliti na narození Toho, který je pravé světlo světa!
I kdyby již v Písmě sv. nebyl dán námět k užití toho obrazu, byl by musil
křesťanský duch sám na to připadnouti.
Proto také přirovnání Kristovo ke slunci a jeho působení k vítězství světla
nad tmou je sv. otcům obvyklé.
Již Cyprián označil Krista P. jako »Ssolverus« a sv. Ambrož: Hic sol novus
noster. Podobná rčení nalézají se u Řehoře naziánského, Zenona z Verony, Lva
Velikého, Řehoře Velikého a j.
Že Simeon novorozeného Messiáše nazval Lumen ad revelationem gentium,
ví každé školní dítě a protože Messiáš i u proroků byl veleben jako světlo ve
tmách a slunce spravedlivosti, tak bylo samozřejmo, že podobná rčení přešla
i v liturgii toho svátku.
Co bylo tedy rodilému Římanu bližšího, než den narození tohoto nového a
pravého slunce přeložiti na den, kde v jeho kalendáři již od dávných dob »Na
talis solis< bylo zaznamenáno.
Dle drů Schuster a Holzammera a j. „Handbuch zur bibl. Geschichte“.

Pro „Červený Kříž“
Pro »Červený kříž« složili ode dne 24. listopadu do 21. prosince včetně,
tito dpp. katecheté: K 1652: Sak Eugen, Milévsko. K 10: Rod Josef, Kladno,
Tafti Emanuel, Praha-I., Jiříček Josef, Police nad Metují; Wollmann Leopold,
Příbram: Komárek František, Vamberk; Th. Dr. Ignác Ráth, Kr. Vinohrady;
Průcha Alexander, Plzenec. K 9: Balcar Emilián, farář v Cholticích u Přelouče.
K 8: Cigánek Bohumil, Kladno. K 6: Králík František, Plzeň. K 6: Pilný František,
Praha-III., Jordán Martin, Smíchov; Myška Alois, Nusle. K 4: Holík Bedřich,
Žižkov. K 3-32: Petr Jan, Chýnov. K 3: Javůrek František, Pelhřimov, K 250:
Kožený Leonard, Česká Třebová. K 2: Kozel Jindřica, Přibyslav ; Světelský
Josef, Třebochovice. K 166: Špale Antonín, Slaný; Oliva Arnošt, Slaný. K 250:
Kožený Leonard, Česká Třebová. S učitelskými sbory svého působiště dávají
19 ze služného: Žiábek Karel, Přeštice; Světelský Josef, Třebochovice; Čer
nický Otomar, Klatovy; Kollert Antonín, Náchod; Kozel Jindřich, Přibyslav n. S.
— Dále od 21. prosince 1914 do 25 ledna 1915 složili tito dpp. katecheté: K 12:
Ptáček Jan, duchovní správce Valentina v Praze-VIII. K 10: Kasan Antonín,
v Plzni. K 7: Pilát Josef ve Pcherách u Kladna. K 5: Suchomel František ve
Vršovicích. K 350: Javůrek František v Pelhřimově. K 166: Petr Jan v Chý
nově u Tábora; Oliva Arnošt ve Slaným. Celkem sebráno 241093 K.

OU
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Z praxe a různé.
Padesátileté jubileum vsdp. dra

biblická

Antonína Podlahy, metropolitníhokanov

(1908).

níka a vzácného vědce vzpomenula česká
veřejnost i v nynější pohnuté době a kde
který. odborný časopis literární. Tím spíše
nemůže ho pominouti listkatechetický. Setkává
se katecheta se jménem jeho často na poli
katechetiky a rád sáhne po kterémkoli plodu
jeho pile.

A daleko bohatější ještě je jeho činnost
literární v oboru dějin umění a místopisu

My kněží čtyřicátníci pamatujeme

ho

jako adjunkta theolcgické fakulty a s taje
ným dechem poslouchávali jsme ho s ka
thedry, kdykoli přednášel za toho neb onoho
onemocnělého professora.
Viděli jsme v něm muže obsáhlých vě
domosti, mravenčí píle, netajené skromnosti
a laskavosti.

Po své činnosti z počátku v duchovní
správě (Rokycany, Kojetice) a pak více méně
středoškolské v Praze (gymnasialní, Stra
kovce, reálce) ani ne čtyřicetiletý jmenován
byl r. 1903 metropolitním kanovníkem, při
čemž mimo jiné úřady svěřen mu byl úkol
examinátora při konkursech farních a kate
chetských.

Katecheta setkává se s jeho jménem na
poli katechetiky často. Obohatil literaturu
katechetickou v mnohém. Mimo různé mo
nografie roztroušené v časopisech vydávájiž
od r. 1894 (s drem Tumpachem) » Vzdělá

vací knihovnu katolickou« jakož i >Český
slovník bohovědný« a samostatně: »Bible
a nejnovější objevy v Palestýně, Egyptě a
Assyrii« 5 svazků, překlad z Vigourouxa
(1903), »Styky bl. Petra Canmissa s vlastí
naší a stručné dějiny jeho českého pře
kladu Ratechismu (1897), »Dějiny zjevení
Božího St. zak. pro III. tř. gymn.< (1899),
»>Výklad velikého katechismu katolického
náboženství« (1900), »Dějiny Zjevení Bo
žiho Nov. zák. pro IV. tř. gymn.« (1901),
Dějiny Zjevení Božího Starého i Nového
zákona pro III. tř. škol reálných (1901),
»Biblické dějiny pro školu a dům« (1902),
>Katolická Jiturgika« pro střední školy (1904)
v 5 vydáních, »Život P. Ježíše« (1906),

Veliký katechismns,

vydání

obrázkové

(1910), »Malá biblická dějeprava« pro školy
obecné překl. Panholzera a téhož »Velká

dějeprava«

pro školy

měšťanské

českého...

. Zíbrt píše v »Časopise musea král.
českého str. 469.: »Dr. Podlaha je po stránce
vědecké chloubou a ozdobou kapitoly Sva
tovítské. Zdá se nám, jakoby se vrátily doby
zářivých hvězd v oboru literárních zásluh
v řadě kanovníků tamějších . .«
Má zásluhy o hnutí unionistické, je re
daktorem »Dědictví Svatojanského«, před
sedou »Růžencové výrobny<.
Za své zásluhy byl vyznamenán rytíř
ským řádem železné koruny III. třídy, jakož
i záslužným křížem »pro Ecclesia ét Ponti
fice.«
Dále jmenován

mimoř. členem Král.
společ. nauk, dopisujícím členem České Aka
demie a členem c. k. archivní rady ve Vídni.
Tím ani z daleka není doceněna jeho
činnost a dej P. Bůh vsdp. jubilantu hojněsil,
aby rozlévala se v Šíř i dál.

Mnichovský spolek katechetů měl
schůzi 9. listopadu 1914, na níž hojně ka
techetů přivábila osobnost univ. prof. dra
Góttlera, který nedávno se vrátil z pole slávy
a jeho referát »Nábožnost našich vojínů a
katechese«. Řečník vyličil zbožnost vojínů
při odchodu, ve frontě, lazaretech, smrti.
Pravá víra v srdci lidu dříme. V katechesi
žádá zdůraznění duchovních věcí, význam
jich pro věčnost, pojednání o svátosti umí
rajících. Myšlenky doplnil dopis univ. do
centa dra Mayera, dosud v poli a lazaretu
dlícího.

Per ardua ad astra!
»Cyrill«, časopis pro hudbu církevní a
povznesení církevního zpěvu chrámového,
nastupuje Clyřicálou první pouť po vlastech
českých a to opět za osvědčené redakce
Dra prof. Dobr. Orla. Prosíme kollegů, by
ideálním snahám proslulého redaktora vě
novali pozornost a svým vlivem morálním
šířilikruh stoupenců listu, stojícího na výši
doby.

Knihuskárna družstva Vlaet v Praze
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Říšský soud a bezkonfesijnost.
vsv

Dne 24. října 1914 rozhodl říšský soud, že rozhodnutí ministerstva vnitra
a pražského místodržitelství, která zamítla rekurs domkáře Františka Kuka v Ku
chelné, jenž je i s manželkou bez vyznání a kterému hejtmanství v Semilech na
řídilo, že své dvě, školou povinné děti, musí přihlásiti k některému státem uzna
nému náboženství jsou neplatná, protože porušují zaručená práva svobody Víry
a svědomí.
Dne 14. listopadu 1914 však opět rozhodl správní soud, jenž projednával
stížnost soukromého úředníka Kisse, kterému bylo vídeňskou okresní školní ra
dou na počátku školního roku 1912 pod pořádkovými tresty uloženo, aby pro
svou tehdy devítiletou dceru Aurelii určil nějaké státem uznané náboženské vy
znání, v němž dítě mělo býti ve škole vyučováno a jehož rekurs byl poslední
instancí ministerstvem kultu a vyučování jako neodůvodněný zamítnut, prohlásil,
že takový závazek existuje. Tento závazek nastává nejpozději dobou, kdy počíná
návštěva školy.
Jelikož nebylo možno předpokládati, že by jmenované vrchní instance si
odporovaly, anebo že by správní soud sám si odporoval, jenž dříve v mnohých
případech zkrátka a dobře rozhodl, že děti bezkonfesijních rodičů jsou povinny
učiti se náboženství, byly zjednány informace na místech kompetent ich a zvě
děno bylo, že rozhodnutí říšského soudu bylo vlastně osobní t. j. říšský soud
vyslovil, že ofec nemůže býti nucen, aby určil náboženské vyznání svých dětí.
Říšský soud však nevyslovil, že děti mohou zůstati bez vyučování náboženství;
ano v jistém případě rozhodl, že v případě, že by se otec resp. rodiče zpěčovali
určiti dítěti náboženské vyznání, a učinil by tak politický úřad resp. vrchnopo
ručenský soud, není to žádným porušením občanských práv.
Zůstává tedy status guo: že náboženské vyučování je integrující částí ve
řejného vyučování vůbec.
To potvrdil říšský soud definitivním rozhodnutím dne 15. ledna 1915 v zá
ležitosti Františka Puchoita ve Vys. Mýtě, který byl odsouzen okresní školní
radou k pokutám peněžním, protože se vzpíral posílati svou dcerku, školou po
vinpou, k vykonávání náboženských úkonů. Zemská školní rada pro král. České
zamítla stížnost Pucholtovu proti rozhodnutí okresní školní rady Vysokomýtské,
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načež Pucholt podal stížnost říšskému soudu ve Vídni pro porušení státními zá
kladními zákazy zaručenou svobodu svědomí a náboženství. Zemská školní rada
namítala proti stížnosti, uvádějící, že neexistuje ani zákon ani nařízení, jimiž by
rodiče mohli býti donucení přidržovati své děti k vykonávání náboženských úkonů,
že náboženské úkony jsou součástkou vyučování náboženství a že tudíž školní
děti jsou povinny súčastňovati se náboženských úkonů. Říšský soud pak vynesl
toto rozhodnutí: Porušení ústavou zaručených práv o svobodě víry a svědomí,
pokud se dítěte týká, se nestalo, protože dítě takových práv nemá. Naproti tomu
však stalo se porušení lěchtopráv pokud se týká stěžovatele a to proto, poněvadž ve
školských zákonech výslovně se rozlišuje mezi náboženskými úkony a vyučováním
náboženství. Nátlak na otce může býti vykonán výlučně jen, pokuď jde o vyučo
vání náboženství, ale pro nátlak na otce v příčině účasti dítěte na návštěvě kostela
schází zákonný podklad.«
Křesť. škola roč. 14, č. 1. dále podotýká: Třeba tu činiti rozdíl mezi dítkem
a rodiči. Dítko, jak říšský soud zřejmě praví, nemá práv na svobodu víry a svědomí,
neboť je vázáno zákonem školským. Ono nesmí zůstati bez vyučování, jež jest
předepsáno pro veřejné školy obecné« ($ 20 říšsk. zák. škols.) a ten závazek
pro dítě nastává nejpozději dobou, kdy se počíná školní docházka, Rodičové však
mají zaručená prava o svobodě víry a svědomí a proto má býti buď politickými
úřady neb soudem — jak již také rozhodnuto bylo — dítku ustanoven kurátor,
který pak místo olce určí dítěti náboženství.
Referent školské hlídky v »Corresp. blattu« poznamenává: Pokud se mne
týče, nestarám se již o děti bezkonfesijní; neboť než procedura úřadní zavedená
s nimi skončí, bývá již dítě ze školy ano i v manželství a dále vždy otec má právo
zvoliti náboženství, které se mu zlíbí a ten z pravidla nevolí katolické a zvolí-li
je přece, jaký užitek z dítěte, navštěvuje-li jen vyučování náboženství katolického
a neúčastní se náboženských cvičení? —
A přece nelze říci, že by vyučování náboženství na takové dítě nemělo
vlivu, pak by se mohlo říci, že práce missionářů je také marná. Doufejme, že
nějaké símě se uchytí v dítěti a po dokonaném 14 roce může si zvoliti náboženství
dle svého přesvědčení a úřad slibuje, že je vezme v ochranu a v případě smrti
otcovy, který v té příčině bývá překážkou, poručník nebude třeba nevěrec a dítě
bylo-li vyučováno v náboženství katolickém, za změny poměrů každou chvílí
může vstoupiti do církve.

e nP
©AC
„2
Cyklus promluv k mládeži.
Ježíš Kristus.
Napsal prof. DR. LUB. PETR.

Nelze si mysliti smutnější chvíli — vypravují námořníci — nad onu, kdy
na lodi pohřeb cestou zemřevšího druha se koná, kdy za zvuku umíráčku s lodí
znějícího mrtvola na prostém prkně spouštěna jest ve slanou tůň. Jen malá
brázda vody, jež rychle mizí, označuje na okamžik místo, kde moře nad mrtvolou
se bylo zavřelo. A pak navždy ztrácí se již stopa, již nikdo nebude moci ozna
čiti místo odpočinku, nikdo přijíti ke hrobu, aby se na něm pomodlil, aby na něm
zaplakal, aby na něm zasadil květ vděku a vzpomínky.

Ročník XVIII.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Strana 35.

A přec kol do kola vzato, zda tento pohřeb na moři není obrazem osudu
nás všech? Veliká rodina lidí, jež prochází údolím slz, zdaž nespouští pořád své
mrtvé do tůní času? Chvíli vyzvání zvonek jejich památce, chvíli označuje mo
hylu pomník a květ místo odpočinku. Ale pak proud času odnese věnce, od
plaví mohylu a rozmetá zbylé ostatky. Tak byli ponoření v tůň zapomenutí tisí
cové a milionové před námi, tak stane se jednou i nám.
Snad nám to může býti lkostejno ?
Mohlo by, kdybychom nebyli lidé.
Jest výsadou člověka způsobilost zamýšleti se do budoucna. Jiní tvorové
nemají jí; žijí jen okamžiku, jen prchavé přítomnosti. Žádná jasná myšlenka ne
předchází jich do budoucna, žádná otázka v budoucnu neznepokojuje jejich
nitra. Bezstarostně poletuje a hopkuje ptáček na mohylách mrtvých našich
bratří.

Jen člověk není s to, aby byl bezmyšlenkovitě unášen proudem času, na
němž jeho život pluje. Jako král času povznáší svou hlavu myslící nad času
vlnami. Naděje a tužby do budoucna se odnášející dmou jeho hruď; starost
o budoucnost zaměstnává jeho srdce. Na každém hrobě zamyšlena sedí budouc
nost jako mramorový cherub, pátravě do dálky hledící a vpisuje do písku mo
hyly veliký otazník. U všech lidí shledáváme se s tímto rysem. Nad harfou Da
vida, královského pěvce, chvějí se vážné úvahy o budoucnu a věčnosti. »Pře
mýšlel jsem o dnech starých a léta věčná na mysli jsem měl.«
A tak ve všech dobách a na všech stupních vzdělání jeví se člověk, syn
času, spolu synem věčnosti.
Ale s otázkou není ještě odpověď dána. Němě pohlíží na nás záhada smrti
a hrobů, bděle střehoucích svého tajemství, a my, sami sobě a svým myšlenkám
zůstaveni, rovněž ji rozřešiti neumíme. Toužíme nahlédnouti do budoucna a vrá
žíme do neprůhledné clony. A úzkost zmocňuje se nás a myšlenky o budoucnu
stávají se nám trýzní, trýzní tak velikou, že raději jich zapomenouti hledíme.
Cestovatelé po odlehlých ostrovech pátého dílu světa vypravují, jak domorodí
obyvatelé lekají se pohledu na smrt. Zemřel-li některý z tuzemců, nejbližší pří
buzní co nejrychleji a potají zakopávají mrtvolu a obecná pověra zapovídá pro
zraditi skryté místo hrobu. O Hanibalu, největším a nejsmělejším vojevůdci sta
rověku, jenž na bojištích stokrát vzdorným zrakem smrti patřil v tvář, vypravuje
se, že vraceje se z Italie k africkému pobřeží, změnil místo přistání, aby se vy
hnul hrobu, jejž byl z lodi na břehu spatřil. Hrůzy bitev nezbavovaly ho odvahy,
ale tichá, vtírající se otázka smrti, mučivou nejistotu, jež své stíny na hroby
klade, není s to snésti: před nimi stává se jako dítě plachým a hrdina, jenž ne
přehledným vojům nepřátel nikdy nešel s cesty, dává se na útěk před hrobem.
Ale lehkovážní lidé starověku zachovávají se k smrti ještě bojácněji. Nemo
houce jí zapomenouti, vzdorují jí smyslnými radostmi, v nichž snaží se přehlu
šiti její vážný hlas. »Nebo řekli musebe, přemýšlejíce,« dí kniha moudrosti:
»krátký a teskný jest čas života našeho a není znám, kdo by se byl z věčnosti

vrátil. Nebo z ničeho narodili jsme se a polom zas budeme, jako bychom byli
nikdy nebyli nebo jako dým jest dýchání v chřípích našich a zmizí jako vlma,
kterouž paprsky slunce vozháněji; a jméno naše padne časem v zapomenutí a
nikdo nevzpomene skutků našich. Pojďlež tedy a požívejme dobrých věcí s drahým
vínem naplňme se a ozdobme se růžemi prvé než zvadnomn: všude pozůstavme
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znamení rozpustilosti, nebo ten jest podíl náš, ten jest náš los (Moudr. 1, 1—9).
A právě tak jako Písmo svaté, líčí nám toto zaslepené počínání starých
i pohanský dějepisec, jenž byl na mnohých svých cestách z vlastní zkušenosti
shlédl a poznal život národů. O obyvatelích Egypta vypravuje, že při hostinách
podávali si kolem dřevěný obraz lidské kostry a volali při tom »Pij a jez, neboť
až zemřeš, budeš tím, co v rukou koluje.« To jmenuji těžkým úkolem, pohledem
na kostru rozjařovati se k radosti. Ne, to nemohla býti zdravá, opravdová lidská
radost — horečná, šílená radost chvilkového zapomenutí, to ano!
Jak jinak utvářel se svět od těch dob, co Kristus, naše světlo, náš život a
naše vzkříšení, objevil se a vlídnými paprsky svého zjevení osvětlil přítmí, jež na
hrobech spočívalo! Rázem přestaly býti hroby předmětem děsu; jako útulné ko
můrky spících bratří hledí na nás. Kolem chrámů, míst zbožnosti, kupí se, a
čteme-li řecké a latinské nápisy na hrobech prvních křesťanů, shledáváme se
s projevy lásky, útěchy a naděje, jež teple ovívají nás jako jarní vánek z jiného
lepšího světa. Lodička církve nevyhýbá se jako kdysi starověký rek místům
hrobů, naopak, úmyslně přistává při nich s našimi myšlenkami, oživujíc nás
útěchou a nadějí. Za to vděčíme svému Spasiteli. A proto, abych upevnil tuto
blahou naději ve vás, chci v příštích nedělích promluviti k vám o základní pravdě
křesťanství, o božském poslání Ježíše Krista. O zjevení Božím promluvím k vám,
jež Ho předcházelo v Starém zákoněa lidském svědomí, o Kristu a jeho svatém,
bezhříšném životě promluvím k vám, o Kristových výrocích o sobě samém,
o jeho zázracích a proroctvích. Jest ještě mnoho jiných pravd, jež bych odtud
mohlvyvoditi, jak sv. Otec Pius IX. byl naznačil ve svém okružním listě ke křesťanským
biskupům. »Kolik podivuhodných důkazů máme po ruce,« píše, »přesvědčujících
nás, že božské jest náboženství Kristovo«. Ale kterak bych mohl všecky tyto
rysy vkresliti v úzký rámec několika exhort? Vzpomínám lodičky, jež řídí-li se
hvězdami, šťastně veplouvá v kýžený přístav stejně jako honosný koráb okeanu.
Tak doufám, že i jiné promluvy, třeba jen malé lodičce rovny, cíle dojdou mnou
zamýšleného, zlíbí-li se Bohu na výsostech vzpomenouti nás a osvítiti svými
paprsky náš rozum a otevříti naše srdce. Amen.
HN.

Jest poměrně jen málo lidí, jichž památka zůstala světu zachována. Mezi
těmito nemnohými nezapomenutými, mezi těmito heroy světových dějin, vyniká
však jen jediný sezměrnou velikostí života a činů. Stopujeme-li běh jeho po
zemského života, bylo jeho narození v chudobě, v prostém chlévě, již předem
s to, aby ve tmách zapomenutí pochovalo jeho památku, jako byla s to jeho
smrt potupná, aby život jeho na pospas dala nedocenění a nevážnosti.
Jeho život nepřekročuje hranic úzké židovské vlasti. Tiché pahorky gali
lejské, břehy milého jezera Genezaretského, zdi Jerusaléma tvoří rámec, jímž
ohraničen jest jeho život. A přec jest jeho jméno od věků již v ústech lidí jako
žádné jiné jméno člověka. Jest známo v palácích i chatách; přeneslo se přes
hory a moře, a tam, kde posud nezní, upřena jest pozornost jeho věrozvěstů.
Ves život svůj neměl ve svých pokojných rukou jediné zbraně válečné a přece
říši založil, v níž slunce nezapadá, v níž úcta a poslušnost jsou mu prokazo
vány jako nikomu druhému na zemi. Ostatky mučedníků po všem světě rozptý.
lené svědčí o obrovskýeh bitvách trpělivostí, lásky a věrnosti, jež bojovány byly
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ve všech úhlech světa pro Krále, nerozdávajícího třpytných odměn časných, na
opak, nedopřávajícího svými přísnými přikázáními ani času svým věrným, aby
na svých vavřínech na chvíli mohli odpočinouti.
Jest třeba, abych toto jméno pronášel? Nemohu je vysloviti bez pocitu hlu
boké vážnosti a úcty: Ježíš Kristus. Nemohu je vysloviti bez pocitu vážnosti a
úcty, poněvadž Kristus je více než svatý, hříchu prostý člověk. Jest člověk
a spolu Báž. Ale o jeho božství chci až jindy mluvíti. Dnes posoudíme Krista
jako člověka, v bezhříšné čisté záři jeho života lidského. A abychom měli o jeho
bezhříšné svatosti nejbezpečnější svědectví, všimneme si především úsudků jeho
uepřátel a pak teprv jeho ctitelů.
Bylo to v Jerusalemském chrámě uprostřed nepřátel hlasitě odporujících,
když Kristus, jak sv. Jan vypravuje, položil jim otázku: »Kdo z vás může mě
viniti z hříchu? Bylo to ve chvíli, kdy Kristus nepřátelům svým byl vytkl hřích
a zatvrzelost srdce. A čeho dostává se mu v odpověď k této otázce? Jen hlu
boké mlčení!
Slavný král starověký, když sám na osudnoustolici usedal, přidržoval si za
řeči žalobcovy rukou pravé ucho. Říkal, že ušetří si ho pro obranu žalovaného.
V našem případě není třeba, abychom tohoto příkladu následovali. Všichni byli
vyzváni, ale jediný žalobce nevystoupil s obviněním; z mlčení mluvilo jen vý
znamné uznání mravní Kristovy velikosti.
Ale to nebyl jediný případ, jehož můžeme se dovolávati. Za dvě leta Kristus
stál před svými soudci. Vojíni a služebníci, již byli vysláni do zahrady Getse
manské, přivedli Krista v poutech před Kaifáše a vysokou jeho radu. A sotva že
se Kristus objevil před nimi, již zase zavznívá síní otázka, kdo může Ho usvěd
čití ze hříchu. Tentokrát vystupují svědci proti němu, ale jejich svědectví odpo
rují si a usvědčují se z nepravdy tak, že sami nepřátelé nejsou s to, aby naje
jich podkladě žalobu zbudovali. Výslech uvázl. Tu povstal velekněz a ve formě
přísahy otázal se Krista: »Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, jsi-li
Kristus, syn Boha živého ?« »Ty jsi řekl, já jsem,< odpovídá Kristus. »Slyšeli jste
toto rouhání? K čemu nám ještě svědků? Co smýšlíte o něm?« A odpověděli
řkouce: »Hoden jest smrti.«
Konečně byl tedy Kristus usvědčen z — pravdy! Ale zatím se již byli při
blížili dnové, o nichž v daleké minulosti byl prorokoval Jakub na svém loži
smrtelném. Žezlo bylo již odňato od kmene Judova, římský orel stínil již svými
perutěmi boží město Starého zákona. Praetorium, sídlo římského místodržitele
zvedalo ve městě kamenný pomník cizí vlády. Aby Kristus mohl býti popraven,
bylo nutno předvésti Ho před Piláta, aby jím rozsudek smrti byl potvrzen. A ejhle,
tu vstupuje žalobcům do cesty otázka, kdo z vás může jej usvědčiti ze hříchu?
»Co zlého učinil?« táže se Pilát, »nenalézám viny na tomto Spravedlivém.« A dal-li
se Pilát k potvrzení rozsudku pohnouti, víte, že nebyla to Kristovavina, jež při
měla ho k tomu, nýbrž bázeň o sebe, když Židé hrozili mu: »Propustíš-li ho,
nejsi přítel císařův !« Jest to Pilát sám, jenž rozptyluje všechnu pochybnost o po
hnutkách svého rozhodnutí. Nebo umyv si ruce, děl: »Jsem nevinen krví tohoto
Spravedlivého.«
Kristus umírá mezi kříži lotrův. A s jednoho z těchto křížů sestupuje spra
vedlnost a sklání se na čistý život Kristův, když ke konci svému se byl nachýlil.
Veliká otázka, kdo z vás může ho viniti z hřichu, jež byla prošla síní chrámo
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vou, soudní síní Kaifášovou a praetoriem Pilátovým, ozývá se zase z úst samého
spoluodsouzence smrti blízkého. »My zajisté spravedlivě, co náleží za skutky
naše, béřeme,« dí lotr na pravici; »ale tento, co zlého učinil? Pane, rozpomeň se
na. mne, až přijdeš do království svého !«
Slunce zastřelo svou tvář zármutkem se smrti Kristovy, a se sklopenou
hlavou odcházejí domů ti, kdo Krista na kříž byli vztýčili !
A tam doma, plíží se k nim postava se zoufalstvím ve tváři, v ruce třicet
stříbrných. A již kutálejí se peníze Kkjejich nohám a z prsou dere se zoufalý
hlas Jidášův: »Zhřešil jsem, zradiv krev spravedlivou!«
Na dálku jeví se nám člověk zpravidla lepším, ctnostnějším. Jidáš však
stejně jako ostatní apoštolé prožil celá tři léta po Kristově boku. A přece dojem,
jejž Kristův život v srdci Jidášově zůstavuje, jest dojem nezkalené spravedlnosti,
dojem života, jenž hříchu nepoznal!
A tak leží život Kristův i před vašima očima prostince načrtán jeho evan
gelisty, psán neuměle sice, ale krví milujícího srdce. Jeho dnové vyplněni jsou
kázáním evangelia, podivubodnými důkazy milosrdenství z utrpení lidí, a když se
den k západu sklání, odchází Pán do samoty k modlitbám. Tu padá jako noční
rosa modlitba jeho na pracnou jeho setbu, na svaté jeho dílo; tu shlíží pastýřské
bdělé oko jeho na ubohou zemi jako hvězdy v noci, jako boží Prozřetelnost, jež
nad oblohou bdí a nikdy nedřímá; tu zahrnuje Pán všechny lidí do obsahu svých
modliteb a jejich perutěmi přikrývá spící. Nic na zemi nezve svým, anirokli ani
sluj, ba ani hrob. Jako jeden z nejchudších rodí se pod širým nebem; dospěv
v muže, dochází přístřeší, jež mu lásku a pohostinnost poskytují; umíraje, loučí
se se svými na tvrdém loži kříže. Ani ve smrti neklesla trním ověnčená jeho
hlava na měkkou podušku nebo do sladkého náručí přítelova; lišky mají svoje
doupata a ptáci svoje hnízda, ale syn člověka neměl, kam by hlavu sklonil.
Tak nakreslen jest krásný obraz Ježíše Krista, ideál vší mravní krásy, na
listech evangelií; obraz, jenž zrcadliti a obrážeti se má v našich srdcích, jemuž
přiblížiti a připodobniti se jest vřelou touhou všech křesťanských duší. Kdyby
tento obraz nám byl vzat, vyschl by nám živý pramen požehnání. Mládí zná tolik
hrdinů, tolik velikých mužů, tolik ideálů a tolik nadšení; ale jak sesýchá se, při
hlédneme-li blíž, často velikost lidská! Obraz Kristův však má v prostých evan
geliích velikost, jež, čím blíže k ní přistupujeme, čím bedlivěji ji prohlížíme, tím
mohutněji roste v očích našich a tím hlouběji nás sklání k pokoře a modlitbě.
Kristus ponížil se až k smrti křížem a proto dal mu Bůh jméno, jež jest nade
všecka jména. Amen.
NI.

Celým životem, ode dnů, kdy člověk mysliti začíná, do chvíle, kdy životem
znaven k dlouhému spánku svou hlavu sklání, provází ho potřeba a sklonnost
věřiti lidem, důvěřovati jejich slovům, jejich pravdomluvnosti, jejich věrnosti.
Člověk jest vnitřní nutností puzen za pravdu přijímati, o čem sám ze sebe pře
svědčiti se nemůže, Přijímá to za pravdu, poněvadž mu to sdělují lidé, kteří to
po jeho soudu věděti mohou a dost upřímní jsou, aby mu pravdu říci chtěli.
Jest něco velkodušného a úctyhodného v této víře, v této důvěře, jež lidi
neviditelnými vlákny opřádá. S nevinnou důvěřivostí, všech pochyb prostou,svě.
řuje se dítě svým rodičům. S vírou, jejíž čistota z očí zírá, přijímá dítě slova a
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poučení z úst milovaných osob kolem něho jdoucích. S ušlechtilou důvěrou ji
noch vstříc vychází svému učiteli, jenž ho do vědění a práce uvádí. A nechf jest
vyučování sebe důkladnější a na sám základ jdoucí, nikdy neschází na sděleních
a poučeních, jichž pravdivost není dokazována, jež za pravdu přijímáme pro auto
ritu učitelovu.
V důvěře ve slovo a věrnost druhů lidé uzavírají krásné svazky přátelství.
V důvěře svěřují rodiče svůj nejdražší poklad pozemský, své děti, do rukou vy
chovatelů a učitelů. Když v pradávných časech učitel města Faleria v Italii věro
Jomně děti sobě svěřené zavedl do ležení nepřítele město obléhajícího, sám ne
přátelský vůdce, tak se rozhorlil nad tímto zneužitím důvěry, že dal učitele na
tolik se zapomenuvšího dětmi vymrskati z ležení do obléhacího města.
A nejen na jiné lidi jest člověk svou vírou odkázán. Člověk musí nezbytně
věřiti i sám sobě.

Svého ducha člověk nevidí; jen z účinků ho poznává. Daří se duchu jako
lidskému oku, jež se kolem rozhlíží, ale sebe sama nevidí.
Lidský duch myslí podle určitých zákonů a člověku nizbývá než věřiti ve
správnost jejich, jak to i ostatní lidé činí. V téže chvíli, kdy člověk odepřel by
věřiti jim, duch lidský pozbyl by vší pravdy a vší jistoty,
Tak jest víra nerozlučným průvodcem každého člověka, pokud pozemskou
cestou se ubírá. Bez této víry svět nebyl by než smutnou samotou. Nevím, je-li
na světě širém jediný člověk, jenž na lidech a na sobě vírou nelpí. A je-li, pak
je jistě svrchovaně nešťasten, pak vidím jej, jak chvílemi v ústraní nad svou opu
štěností teskní a pláče.
Nuž, tímto poutem víry chtěl nás i Bůh připoutati k sobě a ke své pravdě
Ježíšem Kristem zjevené.
Ježíš Kristus předstupuje před nás jako hlasatel jiného neviditelného světa
a svědectví vydává o svém poslání a o vyšší své pravdě. My, kteří důvěru tak
hojně rozdáváme, nemáme ji odepříti ani tomu, v němž Bůh postavil nám na oči
vzor nejkrásnějšího, nejdokonalejšího lidského života.
Před týdnem jsme se o tom přesvědčili, jak sami nepřátelé nemohli jinak
než vydati mu svědectví života spravedlivého a bezúhonného. »Kdo z vás může
mne vinili z hříchu?«<táže se Kristus a hned k této otázce bezprostředně připo
luje: »Pravdu-li vám mluvím, proč mi nevěříte? Kdo z Boha jest, slovo Boží
slyší.«

Tak dostali jsme se k novému předmětu našich úvah: Ježíš prohlásil o sobě,
že jest poslem Božím a hlasatelem Božího zjevení.
Dvojí clonou Kristus zastíral svou velikost před očima světa: clonou chu
doby a clonou ústraní, v němž byl svůj život do třiceti let prožíval. Ale když
přišla hodina jeho, Kristus nadzvedl clonu, jež ho dosud byla zastírala. Opouští
chatu, v níž byl své dětství, své mládí prožil, a ve hlásaném evangeliu vysílá
první paprsky Boží pravdy do soumraku světa.
Boží pravda má zvláštní moc nad lidským srdcem. Tu cítil ilid ve slovech
Kristových. »Učí jako moc maje,< říkal o něm. Jen jedna věc jej mýlila. Odkud
to má, když ničemu se nebyl učil. Víme přece odkud pochází. »Zdaliž není syn
tesařův a matka jeho zda nesluje Maria?«
Tu Kristus chápe se slova, aby k těmto otázkám odpověděl. Odkazuje ty,
kdo o jeho původ se zajímají, přes své příbuzenstvo, přes svou vlast, přes vši
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zemi vzhůru k nebesům. Mé učení není mé, ale Toho, kterýž mne poslal. A třeba
že sám si svědectví dávám, mé svědectví jest pravé, neboť vím, odkud jsem při
šel. Nejsem sám, ale já a kterýž mne poslal, Otec. Vy z tohoto světa jste, já
z onoho. Já, co jsem viděl u Otce svého, mluvím.
Stejně nepokrytě prohlašuje se Kristus také oním Mesiášem, v Starém zá
koně prorokovaným a toužebně očekávaným. Obklopeného posluchači vyhledává
Ho poselství Janovo. »Ty-li jsi ten, jenž přijíti má Či jiného čekati máme?«
A Kristus místo odpovědi dává mluviti svým skutkům: Jdouce, povězte Janovi,
co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, hluší slyší, kulhaví chodí, mrtví vstávají z hrobů,
chudým zvěstuje se evangelium. A blahoslavený jest, kdo se nade mnou nepo
horší.«
V Samaří u města Sichému, při studni Jakubově opředené svatými tradi
cemi předků, Kristus jindy zase prohlašuje svou messiánskou hodnost před že
nou, jež byla k studni přišla vody načerpat. »Vím, že Messiáš přijde,« dí mu
žena, »a ten až přijde, poví nám všechno.« Nebo jako učitele, hlasatele pravdy
a milosti, představuje si ho. A bledý obraz jejích představ rázem nabývá sku
tečné tvářnosti »Já jsem, který s tebou mluvím.«
Arci jsou to jen malé kouty země, studnice Sichémská, Galilea, Palestina,
do níž světlo jeho pravdy svítilo. Ale přes to Kristus připisuje si význam neoby
čejné důležitosti pro celý svět. »Jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nechodí
ve tmách, ale bude míti světlo života.« Mluví, jakoby svítilo slunce jeho evan
gelia již do všech úhlů země, jakoby milionové všech národů již vyznávali Ho.
Tehdy nebylo jich ještě mnoho, již Krista následovali. Ale když oddávaly
se mu tyto duše věrné, když zvaly ho nejsvětějšími a nejvyššími jmény, jež
mluva lidská zná, jmény posla Božího, Boha, Messiáše, Kristus nic neshledává
v těchto slovech upřílišněného, co by třeba bylo teprv na pravou míru uváděti;
nikoli, přijímá tuto poctu, chválí víru, která těmito slovy se byla pronesla, připi
suje tuto víru ne tělu a krvi, nýbrž Duchu božímu, božímu osvícení. Když mu
lid v podivuhodném nadšení královský vjezd do Jerusaléma strojil, když Ho
sianna volal Mesiáši, jenž přichází ve jménu Páně, když mu palmovými rato
lestmi mával a roucha v cestu kladl, Kristus nevzpíral se této oslavě. »Budou-lí
tito mlčeti, kamení bude mluviti,« řekl tenkrát. A jak ještě večer před svou smrtí
Synem Božím slavně se byl prohlásil, již před týdnem vzpomněli jsme.
Tak mluvil Kristus o sobě; a jeho život jest nám svědkem, že jeho svaté
poslání bylo božským, jeho učení že bylo darem nebes. Děti nebes poznáváme
po zvláštních znameních: nemají pozemských nedostatků. Tak i učení Kristovo
má známky učení nadpřirozeného ; jest všeobecno a působí svatě a čistivě na
všechna srdce a účinnou útěchu vlévá do všech běd a utrpení pozemských. Po
ovoci poznáváme je. Mé učení není mé, ale Toho, který mne poslal. Amen.
IV.

Ve stavu pověry a mravní pokleslosti, nevnímavé k vyšším pravdám, stihl
Kristův příchod znehodnocené lidstvo. Za takového stavu věcí nevím, byla-li by
pravda Kristova pronikla a vítězství dosáhla, kdyby se byl Kristus na pouhá
slova omezil, kdyby byl jen jako učitel působil. Mám na podepření této své do
mněnky svědkem nejslavnějšího muže pohanského Řecka. Sokrates, jenž tak mi
strně uměl v lidu buditi zájem a porozumění pro svoje učení, pronáší se takto;
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objeviti pravdu, že jest jeden Bůh, jest těžko; ale vpraviti ji do lidu, jest ne
možno. Řeckému lidu totiž, s jeho utkvělou vírou v mnohé bohy. Před touto je
dinou pravdou svěšuje Sokrates malomyslně hlavu. Výmluvné zajisté svědectví
o malé síle pouhého slova.
Jak snadno mohlo se učení Kristovo státi semenem do trní vrženým, od
souzeným již předem k tomu, aby v něm zaniklo. Mělo-li učení Kristovo od ná
boženských představ a mravů tehdejších tolik se odchylující, ujíti soudu odmít
nutí, bylo nutno ještě jiné, vyšší síly uvésti dojeho služeb, síly, jež by Kristu
dosvědčily, že jest nejen moudrým učitelem, ale i hlasatelem Božího zjevení.
Těmito silami byly Kristovy zázraky a Kristova proroctví.
Kristus byl si toho sám nejlépe vědom. Dif zajisté k těm, kdo pochybovali
o jeho poslání: »Nečiním-li skutků Otce svého, nevěřte mi, pak-li činím, skutkům
věřte, abyste poznali, že Otec ve mně jest a já v Otci.«
Všimněme si proto Kristových divů a v přiští exhortě Kristových proroctví.
Co jest div? V širším slova smyslu rozumíme divem každý jev, jenž náš
podiv vzbuzuje. Tak dítěti jest divem jeho obraz v zrcadle, prostým divákům
obratný kousek kejklířův, nám všem bez výjimky mnoho jevů přírodních, záhada
života, rostu, jevy hypnosy, magnetismu, vzkříšení z mrtvých. Ale vyciťujeme
zajisté hned, že jest veliký rozdíl mezi produkcí obratné ruky a mezi vzkříšením
z mrtvých. Vzkříšení z mrtvých jest divem ve vlastním slova smyslu a jen
v tomto smyslu jest div předmětem naší úvahy. Jest to jev mimořádný, smyslům
přístupný, jenž jest nad síly přírody a jediné ve všemohoucím Bohu svůj původ
a své vysvětlení má, jako ku př. vznik světa, vznik prvního člověka, člověčen
ství Boha, vzkříšení člověka mrtvého.
Svět existuje, o tom není pochybnosti. Tolikéž jest jisto, že musí míti do
statečnou příčinu svého vzniku. Přemýšlením docházíme k závěru, že tato do
statečná příčina nemůže býti ve světě samém, protože svět, to jest souhrn věcí
pomíjejících, časných, není věčný, to jest, jednou nebyl. Z ničeho nemohlo jej
nic utvořiti, nýbrž někdo, kdo jest od věčnosti a dost mocný, Bůh. Věčný
a vše
mohoucí Bůh jest takovou dostatečnou příčinou. Stvoření světa jest tedy divem.
Z toho již vysvítá, že víra v zázraky úzce jest spiata s vírou v osobního
Boha. Bůh, jenž svobodně svět a zákony jeho stvořil, jest Pánem jeho a může
tudíž kdykoli, nad i proti řádu svobodně stanovenému jevy mimořádné vyvolá
vati a uskutečňovati, uzavírají theisté, t. j., lidé v osobního Boha věřící.
Věřícími v osobního Boha nejsou však jen křesťané; proto se s vírou v zá
zraky setkáváme iv jiných náboženstvích, a od pradávna. U Židů jako u pohanů.
Ale lze-li divy bezpečně rozpoznati? Vždyť přece daleko ještě neznáme
všech sil přírodních. To jest pravda. Ale jsou jevy, kde součinnost neznámých
sil jest nade vši pochybnost vyloučena. Kdo v osobního Boha nevěří ku příkladu,
vždy bude se brániti, víře, že by mrtvé tělo, již se rozkládající, mohlo znova
vráceno býti životu.
Ale proč by chtěl Bůh uprostřed samých divů pravé divy tvořiti? Již o tom
řeč byla. Zázrak má totiž velikou sílu průkaznou. Nejprve působí děsivě, ohro
mivě. Kdežto myšlenka, že jsem všude v rukou Božích, že mi Bůh všude blízek
jest, mne konejší a uklidňuje, jakmile se ocitám tváří v tvář moci, před níž samy
zákony přírodní se chvějí a ustupují, můj rozum a vůle cítí se přímo shrouceny
před touto mimořádně se projevivší mocí Nejvyššího. »Pane, odstup ode mne,
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neboť jsem člověk hříšný,« volá uděšen svatý Petr, když Pánu přírody obyvatelé
jezerních vod poslušnost osvědčují. Apoštolé, vidouce Krista po moři kráčejícího,
ulekli se a strachem kříčeli. Když však úžas úvaze ustoupil, dostavuje se pevné
přesvědčení: kdo tento zázrak mohl způsobiti, jest buďto Bohem nebo poslem
Božím; nezbývá mi než mu věřiti, neboť jest pověřen.
Nuž, hleďte moji milí: Život Kristův jest nepřetržitým řetězem zázraků.
Kolik zázraků bylo nikoliv jím, ale na něm způsobeno! Ještě nebyl vstoupil do
světa, a již zázrakové připravují ho.
Všechno podivuhodné zjevování Boží, jež stalo se patriarchům a po nich
národu židovskému skrze Mojžíše a proroky, čím bylo, ne-li přípravou na Něho,
přípravou na plnost časů? Bohem osvíceni, oznamují proroci čas a rok jeho pří
chodu, jmenují staletí napřed místo jeho narození; a když přišla jeho hodina,
andělé přicházejí zvěstovat boží poselství a kůrové zpívají nad jeho kolébkou:
Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle. Okamžik veřejného
vystoupení Kristova posvěcuje Bůh novým divem: »Tento, jest Syn můj milý,
v němž se mi zalíbilo,< zní hlas s oblak nad vodami Jordánu a Duch svatý ve
viditelné podobě vznáší se nad Kristovou hlavou. Na hoře Tábor ještě jednou
dostává se proměněnému Kristu tohoto svědectví Božího, a když krvavá jeho
oběť na hoře Golgatě dospívá k svému konci, slunce zastírá svou tvář, země se
řese, skály pukají, opona starozákonného chrámu se trhá a hrobové se otvírají.
Všecko to, moji milí, takřka prstem ukazuje na Krista jako na Mesiáše Bo
hem poslaného, na Syna Božího, a dává již nám tušiti důkaz, již Kristus sám
svými zázraky chtěl podati světu, aby jej o své jednotě s Otcem přesvědčil.
Není arci možno v krátké exhortě provésti vás všemi zázraky Kristovými.
Mohu se jen některých letem dotknouti. Vidíme především, kterak ho příroda a
její síly poslouchají. Ryby vevolává Kristus v síť Petrovu. Poroučí vichřici na
moři. »Kdo jest ten, že i větrové a moře ho poslouchají?<« Sytí pět tisíc mužů
pěti chleby a dvěma rybičkama.« »Tento zajisté jest prorok, jenž na svět přijíti
má,« hlučí hned na to nasycený zástup. Uzdravuje 38 let nemocného, uzdravuje
slepce od narození, malomocnému dí: »Chci, buď čist!< a padá s něho malomo
cenství. »Co jest snazší, říci, odpouštějí se tobě hříchové tvoji či vstaň, vezmi
lože své a choď?« dí farizeům pohoršeným jeho slovy: »Doufej synu, odpouštějí
se tobě hříchové tvoji.« »Nuže, abyste viděli, že moc mám hříchy odpouštěti,«
dí k člověku mrtvicí raněnému »Vstaň, vezmi lože své a choďl«
Kristus stojí ve bráně městečka Naim, když smutný průvod mimo jde;
mrtvý mládenec, nesený na nosítkách a za ním matka vdova a zarmoucení sní
účastníci. Prostá slova Kristova: >»Mládenče, pravím tobě, vstaň!« vzpřimují a
oživují mrtvého hocha jako později obdobná slova dceru Jairovu a Lazara v Be
thanii. Moji milí, kdybyste byli bývali přítomni této události, zda byste nebyli
volali stejně jako shromážděný lid: »Bůh navštívil lid svůj, přišel k nám v Ježíši
Nazaretském ?<

Vždyť svědectví to nemohou mu konec konců odepříti ani jeho nepřátelé!
>Co počneme, nebo mnohé divy činí?« radí se o něm vysoká rada. »Jiným po
máhal, pomoz si sáml< volají na něho ještě pod křížem. >V pravdě tento byl
Syn Boží!«, dí o něm setník pod tíhou zázraků smrt jeho provázejících.
Divme se pak, jest-li Kristovi apoštolé s tímto svědectvím na rtech a za
toto svědectví rádi umíraji! Věděli, čeho byli svědky. »Nemůžeme nemluviti toho
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co jsme viděli a slyšeli,« odpírají Petr a Jan rozkazu vysoké rady, Krista nehlá
sati. »Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy obecenství měli
s Otcem i Synem jeho, Ježíšem Kristem,« píše sv. Jan, a sv. Petr: »Nebo ne
bájek následujíce, známu jsme vám učinili Pána našeho Ježíše Krista moc a pří
tomnost, ale učinění jsouce spatřovateli velikosti jeho.«
Tak slyšíme všude ohlasy toho, co nám všem z duše tryská, když do Kri
stova života se zahloubáváme: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.« Amen.
V.

»>Nesmrtelnému králi věků, neviditelnému, jedinému Bohu budiž čest a sláva
na věky,< dí sv. Pavel ve svém prvním listě k Timoteovi (1, 17). Nesmrtelný,
král věků, ano, tím jest jediný Bůh. Ve věčném, vznešeném klidu vznáší se nad
vlnami změn a pomíjivosti. Proud času, jenž všechny tvory unáší, omývá stupně
jeho trůnu, ale k němu samému nedosahuje nikdy. Není jediné chvíle, jež by
dovedla se skrýti před ním. Přítomnost jako minulost a budoucnost leží prostřena
před jeho zrakem.
Činí sice člověk také pokusy shrnouti tento trojí čas ve svém duchu. Mi
nulost snaží se zachytiti ve svých vzpomínkách, přítomnost poznati a budouc
nost aspoň dohady si určiti. Ale čím úsilovnější jest tato jeho snaha, tím pa
trněji na jevo vychází jeho bezmocnost. Právě lidé, kteří mnoho se vzdělávali a
mnoho vědí, poznávají pořád zřetelněji, že nic nevědí. Novým věcem učíme se
na útraty starších. Naše poznání minulosti jest plno mezer, naše poznání přítom

nosti kusé, naše poznání budoucnosti nepatrné nebo žádné. Pokusy zvěděti bu
doucnost z rysů ruky, z letu ptactva, z hájů šumění, ze snů, hvězd, jsou právě
tolikerými svědectvími, jak bezvýsledny a marny jsou všechny tyto snahy lidské.
Položme člověku jen nejprostší a nejzákladnější otázky: odkud přišel, co jest,
kam jde, a odpoví vám pokrčením ramenou: nevím.
Ale Bůh nechtěl, aby tyto otázky, pro život a jeho úpravu tak důležité,
zůstaly nezodpověděny. Proto do tmy našeho poznání zasvítil svým zjevením, jež
jako paprsky ozařuje buď naši minulost, buď naši přítomnost, buď naši budouc
nost. Pokud tato sdělení Boží k budoucnosti se vztahují, nazývají se proroctvími.
Jim vedle poučení vytčen jest ještě jiný úkol zázrakům podobný: pověřitipravdu
a božský původ tohoto zjevení. Co pak jimi tedy rozumíme? O nich, 0 proro
ctvích, chceme se v dnešní exhortě poučiti.
O jednom z nejbohatších králů starověku vypravuje se, že pozvav jednou
k sobě nejslavnějšího mudrce řeckého Solona a ukázav mu všecky poklady svoje,
otázal se ho: zda mne šťastným zveš? Ale mudřec nedal se oslniti leskem,
chvíle. Zamysliv a zahleděv se do neznámé budoucnosti, odpověděl králi: Nemo
ante mortem beatus. »Nikdo, dokud nedožil, nemůže býti šťastným zván.«
Solon pověděl pravdu o budoucnu.
Šlo tu o proroctví? Odkud pak čerpal Solon znalost této pravdy? Ze zku
Šenosti znal vrtkavost lidského štěstí. Tam, kde jde o věci, jež dle určitých zá
konů přírodních vždy týmiž způsoby se utvářejí, může člověk leccos s určitostí
do budoucna předpověděti. Zahloubá-li se do hvězd ku příkladu a pozná zákony
jejich oběhu a drah, může člověk na minutu předpověděti, kdy hvězda zmizí a
kdy se zase objeví. Na tisíciletí napřed může činiti předpovědi ty.
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Ale postavte téhož muže, jenž v síť svých výpočtů všechen hvězdný svět
schytává, před prostou kolébku, v níž dítě dřímá a zeptejte se ho po osudech,
jež se v budoucnu nad kolébkou vznášejí, zeptejte se ho, zda dítě, až doroste,
cestami ctnosti půjde či hříchu, zda život jeho lidem ke kletbě bude či k pože
hnání a všecka moudrost jeho bude v Koncích. Proč? Protože o bytost jde svo
bodnou, od jejíž kolébky tisícové cest se rozcházejí a teprv u hrobu v jedinou
zase splývají. Kolem kolébky sudičky prý obcházejí a budoucnost snují: ale su
dičky ty svého tajemství bděle střehou.
A což teprv, kde jde o budoucnost, jež nikoli na vůli jednotlivcově, nýbrž
na neznámé vůli millionů závislá jest, kde je člověk, jenž by ji dovedl poznati
a obohatiti? »Myšlení lidí smrtelných jsou bázlivá a nejistí jsou důmyslové naši,«
dí kniha Moudrosti. Svoje snahy, svoje práce hází člověk do urny budoucnosti
a osudové z ní vycházejí nejčastěji docela jiní než jak je člověk očekával. A oty
jde ve proroctvích. Ne o věci zákonem předurčené, ale o svobodné činy, jež při
rozeným způsobem, dohady konjekturami, kombinacemi předvídány býti nemohou
a jichž známost tudíž jen vševědoucností Boží může býti vysvětlena.
Kde tkví však potvrzení správnosti proroctví? V jejich splnění. V tom
smyslu sv. Petr svědectví vydává prorokům starozákonným: +»Avšichni proroci
od Samuela a potom kteřížkoli mluvili, zvěstovali o těchto dnech, t.j. o tom, co
se v těchto dnech s Kristem bylo událo.« Tak na Krista již záře dřívějších dob
padá, ze splněných proroctví mesianských, jež znáte.
Ale Kristus sám proroctví o dnech budoucích pronášel.
Jest to především jeho život vlastní a život jeho učeníků, jež Kristus před
mětem svých předpovědí činí. Když slunce slávy Kristovy na poledni stálo, když
lid v jásavém Hosiana ratolesti a roucha mu v cestu kladl, pronáší Kristus pa
mátná slova, jež ve chvíli, kdy byla pronášena, všechno spíše připouštěla než
jejich splnění. Na odpor všem lidským dohadům praví Kristus: »Aj vstupujeme
do Jerusalema, a dokoná se všecko, co psáno jest skrze proroky o Synu člo
věka. Nebo vydán bude pohanům, bude posmíván, bilován a uplván ; a když jej
ubičují, zabíjí jej.« Podrobný průběh blízkého odsouzení, utrpení a smrtí děje se
již v prorocké mysli Kristově.
Tu však, kde proroctví Kristovo sestupuje do hloubek ponížení, bolesti a
hanby, rázem zvedá se a vzlétá do nejjasnějších výšin oslavy: »Třetího dne
však vstane z mrtvých.<«
Fariseové věděli o proroctví tom, již dříve několikrát proneseném, a činí seč
jsou, aby ukázali lichost jeho a zvláště, aby zmařili možnost pouhého zdání, ja
koby byl Kristus z mrtvých vstal. "Těžkým kamenem zavalují hrob, pečetí opa
třují jej a stráž staví k němu. Marně však. Nebe a země pominou, ale slova má
nepominou,« řekl Kristus Pán.
Také k učeníkům vztahují se Kristova proroctví. »Kam já jdu, nemůžeš ty
nyní za mnoujíti,«
řekl Pán Ježíš k Petrovi při poslední večeři.« »Proč nemohu
nyní za tebou jíti?« táže se sv. Petr. »I život svůj položím za tebe. Byť pak
všichni se pohoršili nad tebou, jáť se nikdy nepohorším!« I dí mu Ježíš: »Ty
chceš se mnou na smrt jíti? Amen, pravím tobě, ještě této noci, prvé než kohout
dvakrát zazpívá, třikrát mne zapřeš.« A ejhle, Petr, tolik si důvěřovavší, leká se
prosté ženy klíčnice a Kristovo proroctví splňuje až do samé podrobnosti ku
ropění.
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A sotva minulo několik dní, již nové proroctví o Petrovi slyšíme z úst
Spasitelových: »V mladosti své opasoval jsi se a chodíval jsi, kam jsi chtěl. Ale
když sestárneš, vztáhneš ruce své ke spoutání, a jiný tě opáše a povede, kam
ty nechceš.« Prorocké oko Kristovo hledí na konce pozemského putování Pe
trova a zří ho již na kříži rozpiatého na Vatikánském pahorku.
Kristus stojí na hoře Olivetské. Pod nohama jeho prostírá se město krá
lovské se svými ulicemi, věžemi, svým trojnásobným opevněním. A jako kdysi
Jeremiáš zaplakal nad jeho troskami, tak lká Kristus nad jeho zkázou teprv
v budoucnosti dokonanou. »Zajisté pravím vám, nebude tu zůstaven kámen na
kameni, kterýž by nebyl zbořen. Protož, když uzříte ohavnost zpuštění, kteráž
jest předpověděna od Daniele proroka, tehdáž ti, kteří jsou v Judsku, nechť
utekou na hory; a kdo na střeše jest, nesestupuj dolů, aby vzal něco z domu
svého; a kdo na poli, nevracej se, aby vzal sukni svou.«
Josephus Flavius zůstavil nám podrobný popis hrůzného splnění těchto pro
rockých slov Kristových, jichž detail mistrným štětcem zachytil Kaulbach na
svém obraze v mnichovské Pinakothéce umístěném. Pod ochranou anděla prchají
křesťané, výstrahy Kristovy pamětliví, do města Pelly žalmy pějíce — kdežto na
doutnajících troskách v zoufalství k zemi klesá poslední velekněz.
I pokus Juliana Apostaty z nepravdy usvědčiti proroctví Kristovo o trvalém
zpuštění chrámu Jerusalémského rozkotává se o vyšší moc Boží.
Kristus předvídal slabost Petrovu a jeho zapření. Ale v prorockém duchu
svém vidí i jeho pozdější zmužilost, stejně jako i ostatních apoštolů odvahu, až
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řeči
Kristovy.
»Aj
posílám k vám učitele, a z těch zabijete a ukřižujete a některé z nich budete
ve školách bičovati a budete je honiti z města do města, aby příšla na vás vše
liká krev spravedlivá, která jest vylita na zemi, od krve Abela spravedlivého až
do krve Zachariáše, synem Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a
oltářem
« »A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé.«
A vskutku! »Nemůžeme poslouchati lidí víc než Boha,« odpovídají apoštolé,
když nadešla předpověděná tato chvíle, »nemůžeme nehlásati, co jsme viděli a
slyšeli,« dí, když vysoká rada zakazuje jim hlásati Krista, a radují se zbičování
byvše, že hodni shledání jsou pro Krista trpěti.
Den za dnem vidíme i jiné slavné proroctví Kristovo se plniti, o království
jeho na skále založeném, jež pronásledováním a utrpením rostlo jak zrno hoř
čičné, kteréž nejmenší jest mezi semeny, ale když vzroste, bývá strom, takže
ptáci nebeští přilétají a bydlí na ratolestech jeho.
Tak, je-li splněné proroctví pověřením prorokovým — a Kristus neříkal:
toto praví Hospodin, nýbrž Já pravím vám — pak nezbude i nám na konci této
poslední exhorty nejen dáti Kristu, co jest Kristovo a vševědoucím Synem Božím
slaviti ho, ale i pamětlivým všeho jeho skutků a všeho jeho života doznati, že
kam myšlenka dolétá, kam země sahá a slunce svítí, není jména, v němž by
spása a blaho lídí pevněji mohly zakotviti nad jméno Ježíš Kristus. Amen.*)

UVU

") Použito: Fasten- Vortráge, dra M. Eberharda, biskupa Trevirského. Freiburg 1904.
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Neděle III postní.
Tří pátky v postě.
FRANT. MALÝ, kaplan v Praze, u sv. Štěpána.

1. Příští pátek připadá církevní památka pěti ran Krista Pána, Dříve ale,
milé dítky, vám povím několik slov o velikém světci, totiž o sv. Františku Se
rafinském. Představte si jej v duchu, jak se obyčejně vyobrazuje. Černé oči,
pleť žlutá, vlasy, a vousy tmavé, tělo slabé a postava malá, oděná dlouhým
rouchem z hrubého sukna. Nohy míval bosé, kolem beder nosil bílý, uzlovatý
provaz, ale v srdci, vtom neviditelném srdci nosil touhu: státi se Jež. Kristu po
dobným v jeho sv. utrpení.
Splnila se tato touha? Dějepis vypravuje, že ano. Když totiž sv. František
kdysi opět rozjímal o umučení Páně, tu pojednou ve vytržení mysli spatřil při
létati k sobě anděla, který měl šest perutí, ruce však a nohy přibité na kříž.
Sv. František, který v andělovi tušil vlastně samotného Spasitele, užasl a velice
byl dojat bolestným jeho vzezřením. Když pak zjevení minulo, pocítil pojednou
bodavou bolest ve svých rukou, nohou i v boku a spatřil na svém těle patero
ran, mezi nimiž zvláště rána v boku silně krvácela. Sv. František tyto rány po
držel až do smrti a míval v nich palčivé bolesti. Protože se jimi však nechtěl
veřejně chlubiti, míval ruce ovinuty a nosil zvláštní obuv, kterou mu zhotovila
sv. Klára. Ejhle kterak Pán Ježíš učinil svého věrného služebníka sobě podobným
ve svých pěti ranách !
P. Ježíš sice trpěl neslýchaně více než sv. František, neboť po ukrutném
zbičování nezůstalo na celém těle místa zdravého; avšak největší rány Jemu způ
sobeny byly na rukách, nohách a v boku. Jizvy po těchto ranách podržel Spa
sitel i po svém z mrtvýchvstání. Co myslíte, děti, proč asi? Aby lidem připo
mínal hříchy, kterých se obyčejně dopouštějí rukama a nohama a které vychá
zejí v podobě zlých myšlení a žádostí ze zkažených srdcí lidských.
Až se tedy, milé děti, podíváte příští pdfek na kříž, myslete si, že k vám

abych vás vykoupil. Já jsem na nich podižel své rány, abych vám ukázal, jak
po vás všech toužím a jak vás miluji. Ó popatřte na mé ruce a pohleďte dále na
mé nohy, ranami hřebů zbodané! Z lásky k vám jsem jimi kráčel po kamenité
cestě na Kalvárii. A svůj bok ponechávám stále otevřený, abyste vy ve dne
v noci, v bolesti i v radosti měli volný přístup do srdce mého, které pro vás
bije
A za to všechno nežádám od vás nic jiného, než abyste vy mně také
milovali

<

Ó milé děti, tak volá Kristus s kříže k vám! Bude volati a prositi snad
nadarmo?
2. Ach, poslyšte nyní ještě známý děj z bible! Když Hospodin vyvésti chtěl
z nehostinného Egypta Israelity a zatvrzelý Farao jich propustit se vzpěčoval,
tu Hospodin jej stíhal mnohými ranami, z nichž poslední byla nejstrašnější. Zá
ležela v tom, že anděl usmrtil v Egyptě jedné noci všechno prvorozené. Aby
však nevkročil se smrtícím mečem také snad do příbytků Israelských, cože
učinili tito na rozkaz Mojzíšův? Každý hospodář zabil jednoročního beránka
a krví znatelně pomazal zvenčí dvéře svého domu. Kolik nevinných beránků
tehdáž prolilo krev za národ vyvolený!
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Avšak i Beránek náš velikonoční Ježíš Kristus proléval krev svou nejsvě
tější. Jen si vzpomeňte, jak po jeho krvi toužil již král Herodes! Jak po jeho
krvi žíznili židé v Nazaretě, když Jej vyvrhli ven ze školy a vedli na jednu
horu, aby Jej dolů svrhli. Jindy zase sbírali kamení, aby Jej kamenovali. Vzpo
meňte si dále, kterak na Zelený čtvrtek v zahradě tekla Jeho předrahá krev
v potu krůpějích do zelené trávy! Kterak v Jerusalémských ulicích na kří
žové cestě skrápěla dlažbu vypráhlou a konečně na Kalvárii stékala proudem
s kříže dolů!
Ach, milé děti, nyní už neteče, už neprolévá se tato sv. krev? Dříve než
vám na tuto otázku odpovím, řeknu vám něco jiného.
V hlavním chrámu města Neapole odpočívá tělo sv. Januaria, biskupa
a mučenníka, jehož krev se chová ve 2 lahvičkách. Dvakráte za rok koná se
tam obzvláštní slavnost, ke které se veliké množství lidí shromažďuje, aby vi.
děli zázrak, jenž se opakuje už 1600 let. Jakmile se totiž lahvička s krví svět
covou přiloží k lebce, tu ihned začne krev vříti a se pohybovati, jakoby živá
byla. Není-liž to veliký zázrak?
Ale ještě větší zázrak koná se před našimi zraky denně. Neboť při každé
oběti mše sv. oživuje krev samého Ježíše Krista pod způsobami vína. Aby se
úcta této předrahé krve Kristovy v lidu křesťanském rozhojnila, ustanovila
církev pátek po 4. neděli postní jakožto památku předrahé krve Kristovy
3. A komu je zasvěcen Šestý pátek v postě? To už snad, milé dítky, víte,
že se v něm koná památka sedmibolestné P. Marie, královny mučedníků.
Proč se nazývá P, Maria sedmibolestnou ? Protože podle proroctví Simeo
nova sedmero velikých bolů vytrpěti musila. Proč se nazývá královnou mučed
níků? Protože tyto její bolesti převyšují bolesti všech mučedníků a mučednic.
P. Maria sice netrpěla žádných bolestí tělesných, ale za to její bolesti duševní
byly přenesmírné. Vždyť je už Jeremiáš prorok několik set let napřed smutnými
slovy předpovídal a takto pěl: »Komu přírovnám tebe aneb komu připodobním
tebe, dcero Jerusalemská? Komu rovnou učiním tebe, Panno? Neboť veliká jest
jako moře bolest tvá! Kdo tě zhojí?«
Chcete-li si aspoň trochu představiti její utrpení, vizte ji stojící pod křížem
a uvažujte! Velice byl zarmoucen Adam, když vypuzen byl z ráje a v potu
tváře pracovati musil — ale více frpěla Maria, když stála pod křížem. Velice
byl zarmoucen Abraham, když měl syna svého Izáka obětovati — ale jeho zá
rmutek se ani zdaleka nedá přirovnati k bolestem P. Marie. Velice byl za
rmoucen velekněz Heli, když uslyšel, že archa úmluvy ztracena a synové jeho
v boji že zahynuli. Jeho bol v té chvíli byl tak veliký, že spadl se stolice,
zlámal vaz a zemřel. Ale utrpení Rodičky Boží bylo daleko větší, protože vi
děla Syna umírati na kříži, nemohla mu pomoci a nebylo nikoho, kdo by
ji potěšil.

Pro tyto její bolesti ji nazýváme Rodičkou seďmibolestnou a v zármutcích
svých se k ní utíkáme.
Sv. Alfons Signori vypravuje příběh tento: Jistá dívka byla horlivou cti
telkou Panenky Marie a zvláště ráda se modlívala v kostele před obrazem sedmi
bolestné. Jednou se však dopustila těžkého hříchu. Ve stavu tom přišla opět do
chrámu a jako obyčejně poklekla před oltář sedmíbolestné Rodičky. Ale svědomí
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jí nedalo pokoje, takže si ani netroufala pohlédnouti Matce Boží ve tvář, a dí
vala se pouze na meče do srdce jí vražené a začala je počítati. Ale kterak se
podivila, když jich místo 7 napočítala 8. Rychle začala počítat opět a opět a na
počítala vždy zase osm. I rozjímala o tomto podivném zjevu a při tom napadla
ji tato myšlenka: »Ten osmý meč jest jistě můj hřích! Hned odprošovala Matku
Boží a při nejbližší sv. zpovědi se ze svého hříchu zkroušeně a upřímně vy
znala. Když pak se opět jednoho dne navrátila k milovanému obrazu, napočítala
tam mečů pouze 7. Ten osmý zmizel ze srdce P. Marie.
Ach, moje děti, až se budete i vy připravovati Ke sv. zpovědi a budete
zpytovati svědomí, zadívejte se vroucně na umírajícího Spasitele anebo na
sedmibolestnou Jeho Rodičku! Pak jisté vzbudíte dokonalou lítost nad hříchy
a uděláte tím radost Pánu Ježíši a jeho přesvaté Matičce. Amen.

Z praxe a různé.
— Spolek katechetů v král. českém
konal 3. února I. členskou schůzi. Přišlo
dvacet členů, mezi nimi starší a vzdále
nější. Kéž by i mnozí jiní přicházeli při
tak důležitém jednání. Předseda oznamuje
svoje potvrzení nejd. k. a. Ordinariátem.
Za členy přistoupili katecheté: Václav Žalud
v Mýtě, Stanislav Gabriel v Rozdělově,
Václav Chalupský ve Volyni, Petr Homolka
ve Vlašími. Vystoupili: Emerich Viturka
v Klatovech, Jan Stiebor, c. k. gymn. pro
fessor ve Slaném, stav se členem spolku
katechetů středoškolských. Spolek má nyní
členů 309 činných a přispívajících, 2 čestné,

12 zakládajících. Dne 31. prosince byl
pohřben kol. Fr. Šeda ze Světlé n. S. Pří

lomní uctívají povstáním jeho pamálku.
Kollegové odslouží za něho po jedné mši

svaté. Dle návrhu Fr. Dvořáka z Kardašové
Rečice otištěn společný pastýřský list ve
sv. Vojtěchu. Zatímní přídavky spojeny
jsou s 159/, zemskou přirážkou, Delší de
battu si vyžádalo rozhodnutí říšského soudu
ve příčině náboženských cvičení školní mlá
deže, jež bylo vyvoláno otci školních dítek,
usilujícími o bezkonfessi svých dětí. Týká
se vlastně otce dítěte. Školou povinné dítě
je vázáno discipl. řádem jako na střední
škole k náb. cvičením, k životu podle víry.
Bez něho by byla věrouka ilusorní. Dítě
uvědomělých katolických rodičů slyší i doma,
že nestačí víru toliko znáti a v srdci cho
vati, že nutnoji též v životě slovem i skutkem
vyznávati. Zná výroky božského Spasitele

o suchých ratolestech na stromu Církve,
o vyznání před lidmi, rozum jeho přesvědčuje
a ono rádo plní své náboženské povinnosti.
Tu ovšem není potíží. O této věci bude
častěji jednáno. Poněvadž svatopostní doba
je blízká, navrhuje prof. X. Dvořák vyžá
dati si rozhodnutí a poučení nejd. kn. arc.
Ordinariátu. Zredigovaná před časem osnova
bude opět vytištěna a potom v několika
schůzích definitivně uspořádána k předlo
žení diecesní anketě. P. T. katecheté ne
členové, zvláště mladší, žádají se, aby se
přihlašovali do své stavovské oganisace,
sejiž rady a pomoci jim bude mnohdytřeba.
Za »Vychovatele« s »Kat. Věstníkem«, pří
lohou i členským příspěvkem neplatí více
než mimo Spolek, tedy 7 K. Dopisy na
Spolek zasílané jistě a rychle dojdou na

adressy: Ant. Benda, předseda,Praha-VIl.,
Skalecká 11, nebo Mik. Koukl, jednatel,
Praha-VII., Skalecká 5.

Pro „Červený

Kříž“ zaslsli od 24.

XII. 1914 do 22. II. 1915: K 20: Krátký
Jan, katecheta v Plzni; František Simon,
katecheta v Nuslích. — K 15: Nádvorník
Julius, katech. v Kralupech n. Vit.— K 10:
Kutina Václav, katech. v Bubenči; Šmakal
Alois, katech. v Benešově. — K 332:
Špale Antonín, katech. v Slaným.— K 1 66:
Oliva Arnošt, katech. ve Slaným; Petr Jan,
katech. v Chýnově u Tábora. Dosudslo
ženo pro Červený Kříž v pokladně spolku
katechetů v Král. Českém 249257 K.

Koihnskarna družstva Vlast v Praze
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VĚSTNÍK KATECHETSKÝ
PŘÍLOHA »VYCHOVATELE« K XXX. ROČNÍKU.
REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Co posvěcuje katechesi, — Promluva na I. a dvě promluvy na II. neděli po velikonocích.
— Nejnovější německá paedagogika >0 Komenském«. — Z praxe a různé.

E

D
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=

Čo posvěcuje katechesi.
Otázka zajisté důležitá a přece i katechetika drahný čas ji pomíjela, jak
praví Dr. Gatterer odvolávaje se na Jungmanna II. str. 239, který želí, že kate
chetika toliko za vyučovací předmět bývá pokládána.
Především tedy třeba říci, co se myslí tím posvěcením. Pojem ten osvětlí
následující reflexe. Zajisté všichni kolikráte pocítili jsme, co je to posvátná ná
lada. Není to stav rozumu, nýbrž stav duše. (Ovšem, má-li posvátná nálada
osvědčovati se skutky — a takovou má býti, nikoli jen pomíjející citovostí —
musí vycházeti z předchozího živého, hlubokého přesvědčení; nálada posvátná
však je vždy věcí srdce. A přece nikoli každé vroucí hnutí citu, byť dobré a
šlechetné neslove ještě posvátným. Jak mocně byla vzrušena naše duše hroznou
tragoedií 28. června m. roku. A přece nebyla to nálada posvátná! Posvátnost
předpokládá city náboženské. Osoby sloužící náboženství nazýváme posvátnými
posvěcenými; svátost, kterou byli uschopnění pro službu náboženskou jmenuje
se svátost svěcení; zakladatele pravého náboženství jmenujeme Kristus t. poma
zaný, posvěcený; Ducha svatého, jenž je srdcem křesťanské společnosti nábo
ženské, jmenujeme duchovním posvěcením (spiritalis unctio). Máme-li kdy mluviti
o posvátné náladě, musí to býti náboženské city, nadpřirozené, milostí Ducha sv.
vzbuzené, affekty oživené v srdci.
Katechesi tedy doslává se posvěcení tehdy, jde-li hluboko k srdci a vzbu
zuje-li trvale působící náboženské city.
Prostředky posvěcení katechese lze uvésti tyto:
1. Protože náboženské city mají býti probouzeny, jest třeba, aby katechese
měla v celém svém zevnějšku náboženský ráz, nábožný charakter. Katechese má
býti pravou bohoslužbou. Ona je jako kázání v pravdě liturgickou funkcí. (Srv
encykl. »Acerba nimis« z 15. dubna 1905.)
Kdyby katechese se konala v kostele, jako kázání, tu již samo okolí (pro

a story
naplněné
posvátnými
předměty,
tajuplné
ticho,
liturgický
oděv
kněze
j.)
vzbudilo by neb aspoň usnadnilo by posvátnou náboženskou náladu. Na ty
přednosti ovšem je chuda katechese ve škole proti katechesi v kostele. Proto
navrhují věhlasní katecheté (na př. děk. Minichthaler, děk, Griesser), aby aspoň
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katechese »o mši sv.« nekonala se ve škole, nýbrž v kostele neb aspoň v kapli
Katecheta má tudíž hleděti, aby ten nedostatek nahradil svým posvátným vystou
pením (chování, oděv, střežiti se všeho, co by rušilo posvátnost jako křičeti,
spílati, vtipkovati a j.), zvláště zbožným nádechem nábožnosti, který má vanouti
katechesí od počátku do konce. A proto jak solnohradská instrukce z r. 1740
praví nejen »zamýšlenou látku dříve soukromě Pánu Bohu ve své modlitbě „do
poroučeti,« ale i na počátku katechese pokud možno, nějakou duchovní versi
dáti zazpívati a pak jasným, volným hlasem začíti: Ve jménu Otce atd. Otčenáš,
Zdrávas, věřím v Boha a j. formule modlitební. V oné instrukci (Rituálu salcbur
ského z r. 1740 se praví, aby děti poklekly, což pro náboženské posvěcení je
sice velmi žádoucno, ale sotva to u nás lze uskutečniti.
Vkládati také vhodné modlitby průběhem katechese jest potěšitelný zjev,
který začíná se ujímati v katechesích, jako tomu je u Grubra, Paschera, Pichlera
a j. »>Nakonec pokleknou (ve škole ovšem stěží), sepnou ruce a katecheta stoje
před nimi, požehná se znamením kříže a modlí se s nimi Desatero s paterem
círk. přikázání a čtyřmi věcmi posledními člověka a s P. Bohem je propouští.«
(Srv. Gatterer-Krus, Katechetik str. 245.)
Nejdůležitějším požadavkem u katechety je, aby měl úcíu a vážnost ku
pravdám a zřízením sv. víry, v nichž děti vyučuje.
Na katechetickém kursu v Innsbruku r. 1911 pronesl srdečná slova Minich
thaler o tom, kterak poučovati malé děti, jak dle těla chovati se mají při mši
sv. Praví: »Při té přípravě, která obyčejně se koná v kostele, velice mnoho zá
leží na tom, jakým tónem řeči to vyučování se děje. Nemá to býti všední tón
školský, ani tón jakési žertovné laškovitosti, nýbrž z celé tvářnosti, pohledu a řeči
kněze má vyzařovali posvátná úcia ...
skoro bych radil, by katecheta při tom
rozžal svíce na oltáři a rochetu oblékl a tak sebe i katechumeny naladil k tonu
nejhlubší úcty. Podařilo-li se mu rozezvučeti tu strunu na harfé dětského srdce,
pak netřeba mu již mnohého napomínání, hrozeb a trestů, aby uctivé chování
dítěte stalo se zvykem. Je-li srdce katechety naplněno hlubokým přesvědčením
víry a vroucí horlivostí pro spásu duší lidských, s jistotou bude se ta úcta je
viti v tónu jeho hlasu, ve slovech i v celé tvářnosti jeho.
Zbožní rodiče často litují, že děti jejich pro nedostatek kněží nemají kate
chety kněze, nýbrž laika; to přece není to, přiznávají, jako když kněz vyučuje.
Dobře vyciťují, že vysvěcený katecheta zcela jiný ráz náboženský může dáti
katechesi.
2. Protože se tu jedná o náboženské city a náboženský cit není toliko pro
duktem lidského srdce, nýbrž milostí Ducha sv., jakožto předního původce a
dále snaživé mohutnosti lidské duše či srdce, proto tím větší cenu bude míti
katechese, čím více dostane se jí posvěcení božské milosti, čím více katecheta
a děti dovedou si zjednati té milosti Ducha sv' a požehnání s hůry. Ano, jestliže
Duch boží jako za dnů stvoření nad vodami, vznáší se zúrodňuje vyučování
katechetovo, jestliže »jeho pomazání je poučuje« (1 Jan 2, 27), jestliže (slovy
svatodušní sekvence) jeho zahřívající světlo v hloubi srdce dětí vniká a je
obměkčuje a zahřívá — pak je to pro katechesi velkým posvěcením, pože
hnáním.
Co mají činiti děti a katecheta, aby si získali hojného požehnání Božího,
hojné pomahající milosti Ducha sv. a celou katechesi umístili jako do atmosféry
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milosti Boží, netřeba dále rozváděti. Kdo to chápe, kdo má dar umění zjednati
si té milosti, tenĎ má umění posvěcení. To umění měl, nehledíc k tolika mužům
dob minulých, náš krajan Klement M. Dvořák a sv. farář z Arsů a proto naje
jich prostých katechesích a kázáních osvědčila se slova Páně: »Já dám vám vý
mluvnost a moudrost, kteréž veškeří protivníci vaši nebudou moci odolati ani
Odmlouvati« (Luk. 21. 15) a: »Ne vy to jste, kteří mluvite, nýbrž Duch Otce
vašeho, jenž mluví ve vás.« (Mat. 10, 20; srv. S. Aug. doctr. christ. 4 c., 15,
n. 32.)
3. A přece požehnání Boží nepůsobí jen samo. Nálada posvátná, cit nábo
ženský není toliko produktem milosti, je to skutek lidského srdce, které ovšem
pohnuto bylo silou milosti. A jaké psychologické prostředky máme k tomu, aby
chom srdce lidské zahřáli a v cit rozvlnili? Není tu úmyslem pouštěti se do
vědecké úvahy. O tom lze poučiti se v knize jednající ex professo o kate
chetice.

Ale odvolejme se tu na zkušenost! Když srdce naše bylo hluboce dojato
nějakou přednáškou, vycházel ten dojem od dvou psychologických faktorů: od
řečníka a jeho pojednání.
Všímněme si prvního! Kdy pojednání budí dojem, stává se dojemným?
Uveďme jen nejdůležitější:
a) při událostech dějinných musíme děti takřka přenésti v ústředí událostí,
Jako by při tom byly bývaly, jako by událost před jejich očima se odehrávala
(»psychologické prohloubení«), Compositio loci v rozjímání a návod askese, roz
jímati život Páně, jakoby se před našima očima rozvíjel. Jak mocně byli bychom
dojati, kdybychom byli účastníky biblických zjevů, na příklad utrpení Páně,
potopy.
Část tohoto dojmu v srdci svém jistě oživíme, uvažujeme-li tu událost,
jakoby se před našima očima děla, jako bychom ji prožívali. Proslulý Gatterer
(Celovec) píše: Byl jsem svědkem toho, jak děti mocně byly dojaty při následu
jícím líčení potopy světa, ač již dříve několikrát slyšely: Děti, pomyslete si,
jako byste byly při tom bývaly. Začíná pršeti. Voda se leje z oblak, vidíte jak
potoky vylévají se z břehů, voda již vniká do domů, stoupá ..., vy utíkáte...
na hory...
6, jak byste byly litovaly svých hříchů, jak by se v tu chvíli ote
vřely oči vaše a poznaly byste, jak hrozný je hřích, jak byly byste k Bohu vo
laly: »Pane, zachraň nás, litujeme, polepšíme se atd.«
To »Compositio loci« má své místo i při thematech nehistorických. Na př.
při výkladu 11. čl. víry dlužno několika črtami naznačiti poslední soud, při němž
my všichni (»vy milé děti i já«=) budeme pospolu, jako jsme dnes; pak teprve
následuje výklad, který zcela jinak vážně, nikoliv toliko uchem, nýbrž srdcem
bude se poslouchati. Před výkladem druhého přikázání naznač dětem krátce ve
likost a velebnost Boží v obrazu (jak tomu často u proroků), takže posvátná
úcta se vzbudí.
Nelze-li užiti Compositio loci zvlášť, neopomiňme aspoň Loci compositio
communis t. j. upozorniti děti živě na přítomnost Boží: Děti, jsme před vaším
nebeským Otcem, který vás skrze mě učí svým pravdám; Spasitel patří na vás
svýma milýma očima
b) Srdce bývá rozněcováno netoliko pravdou, nýbrž také dobrem a zlem.
Kolik srdcí lidských bývá nadšeno pro pomíjející, zdánlivé statky toho světa (pe
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péči Boží o nás, sv. při ímání a j.) a pravého zla (ztráty Boží a jeho dětství,
znetvoření naší duše a našeho charakteru hříchem, lehkomyslnosti a vášně,
pekla, ztráty milosti a j.), pak můžeme s milostí Boží býti jisti, že dětská srdce
budou rozehřáta ano nadšena pro sv. náboženství.
Před katechesí tudíž nebudeme si klásti jen otázku: Kterak budu to ono
vykládati, aby tomu děti dobře rozuměly? nýbrž důležitější je otázka; »Co je
v tomto učení povzbuzujícího pro srdce, povznášejícího, krásného, uklidňujícího,
oblažujícího, potěšitelného atd.? Co v tomto spočívá zlého, nebezpečného, oškli
vého, neuspokojujícího, škodlivého, neblahého? Při tom mějme na paměti nejen
ndividuelní dobro a zlo, ale i sociální. Na př. Jak neblahá a škodlivá je ne
pravdomluvnost pro lidskou společnost? Znázorňovati toto učení v ustavičném
spojení s dobrem neb zlem pro děti, je výklad jistě poutavý. Při výkladu při
kázání nutno vzbuditi city chtivosti a náklonnosti ku plnění přikázání, ostych a
bázeň před jich přestoupením.
A abychom dovedli v pravdách sv. víry nalézti ty motivy srdce povzbuzu
jící, jest potřebí, jak známo, abychom je dříve pocítili na vlastním srdci t. j.,
abychom o nich rozfímali. Bez rozjímání nelze dobře katechetisovati. Volme
látku učebnou pro školu za látku ke svému rozjímání, radí jistý „katecheta
v Christl. paed. Blátter.
4. Dojem katechety samého jest nejen nutný, ale řekl bych po milosti Boží
nejnutnější prostředek posvěcení. »Tepla může dáti jen ten, kdo sám má teplo,
teplo víry v srdci.« Jestliže dle slov Ouintilianových síla výmluvnosti vůbec ze
srdce řečníkova pochází (pectus est, guod disertos facit), platí to zvláště o ka
techesi. »Nitro katechetcvo, jež se jeví v jeho přednesu, působí neklamnousilou
na děti: jejich mysl touží, zvláště oblibuje-li si jej, mimoděk jeho vnitřní stav
nápodobiti a osvojiti, který v tónu kněze, v jeho tváři a posuňcích, v celé formě
výrazu jeho myšlenek a dojmů vidí.«
Vroucí tón hlasu, starostlivý pohled jeho oka budí lehce slzy v oku dět
ském, svědky vnitřního hnutí. A zvláště budí, což hlavní jest,
5. akty ctností u dětí, čehož katecheta chladného srdce nedovede, protože
mu to připadá nepřirozené.
Co mámečiniti, abychom si osvojili to drahocenné teplo srdce a je zacho
vali a sebe v pravou náladu uvedli? Jistý katecheta obměňuje tu otázku jinou:
Kterak odstraníme stíny s duše naší a jak přemůžeme vznikající hořkost? Pře
devším skrze Toho, kterého držíme každodenně ráno ve svých rukách a přijí
máme do svého srdce
Pak živým přesvědčením o potřebě náboženského
vyučování. „S dítětem tělesně hladovícím, mrznoucím, měli bychom soucit.
Duše hladovící zaslouží si více našeho soucitu. Láska a soucit však budí teplo
v učení.
6. Netřeba dokládati, že užívání příkladů jdoucích

od srdce k srdci, vy
pravování (ze života svatých, svatých dětí) je nejlepší effektivní prostředek.
Slovem: »Hodiny sv. náboženství mají býti posvátnými hodinami, které
ducha i srdce spojují s Bohem; hodinami, nad nimiž září světlo věčných pravd,
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v nichž duše cítí posvátné teplo, z nichž dorost čerpá radost ze své svaté víry
a sílu a zmužilost pro žhavý boj mladistvého života. Takové hodiny náboženské
žádají přípravy ducha a srdce studiem a modlitbou.«
Kdyby Spasitel sám měl katechesi, on, jenž dle slov proroka »nebude se
hádati, ani křičeti, třtiny nalomené nedolomí a doutnajícího knotu neuhasí«, ten
Spasitel se svým tichým pokorným a láskypliným srdcem, ten božský přítel
dítek, jenž malé objímal, žehnal, chránil a dospělým za přiklad stavěl — kdyby
tak ten Spasitel místo tebe katechisoval, jak by si počínal? Tu otázku dejme si
často a jděme a čiňme podobně!

Neděle [ po velikonocích.
FRANT. MALÝ, kaplan v Praze u sv. Štěpána

Beránek velikonoční.
Milé dítky, zdá se mi, že nejkrásněji a také nejpřípadněji Spasitele našeho
nazýváme »Beránkem Božím« anebo »Beránkem velikonočním«.
První, jenž vyslovil toto sladké jméno v Novém Zákoně, byl Jan Křtitel
Když setotiž Pán Ježíš navracel z poušti k řece Jordánu, tu sv. Jan z vnuknutí
Božího před zástupem lidu prstem na Něj ukázal a zvolal: »Ejhle, Beránek
Boží, který snímá hříchy světal« Co tím asi předchůdce Páně chtěl naznačiti?
Chtěl říci: »Hleďtež! Tamhle přichází Vykupitel, který jako beránek bude obě
tován za hříchy celého světal«
Vyplnila se tato předpověď? Vyplnila! A sice doslova, takže sv. Pavel mohl
později ve svém dopise ke Korintským (I. 5, 7) napsati: »Náš Beránek veliko
noční, kterýž obětován jest, jest Kristus.<
A já jsem si, milí žáci, umínil v exhortě podati vám vysvětlení: ze které
příčiny se Spasitel náš nazývá Beránkem a to velikonočním ...
Beránkem se nazývá proto, že byl jako skutečný beránek ve stádě: ne
vinný, tichý a trpělivý.
1. Že nevinný byl a svatý, ó děti mé, kdož by o tom pochybovat mohl?
On sice vzal na sebe přirozenost a postavu lidskou a učiněn jest nám lidem
ve všem roveň. Že ve všem? Ano, ve všem! Jenom ne ve hříchu! Neboť čistá
byla bytost jeho jako paprslek slunce a nevinná jeho duše jako ranní čer
vánek.
Apoštol sv. Petr, který Beránka Božího přes 3 léta doprovázel a všech jeho
činů očitým svědkem byl, napsal se vší srdečností: »On hříchu neučinil, aniž
jest nalezena v ústech jeho nějaká lest.« (I. Pet. 2, 22.)
Ó děti milé, Spasitel má býti vaším vzorem! Nuže, mohli by o vás napsati
neb říci podobná slova vaši rodičové, příbuzní neb učitelové? Mohl by o nás
takové Krásné svědectví vydati váš anděl strážný, který vás pořád provází a vidí
vaše činy? Ó viďte, že s Písmem sv. vyznati musíte takto: »Díme-li, že hříchů
nemáme, sami sebe klameme a není v nás pravdy
I spravedlivý padne,
padne třeba sedmkráte, padne často, ale ovšem zase hned povstane. Co te
prve my?
Jediný byl beze hříchů, nevinný, a to byl Ježíš Kristus, který se pro tuto
svou nevinnost nazývá Beránkem.
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čichost a trpělivost Beránkem se nazývá.
o Něm 759 let před Jeho narozením prorok Izaiáš (53)
Jej popisuje ve svých knihách prorockých — »toho
a potupeného«. Pak dokládá: »On však raněn jest pro

nepravosti naše, potřín jest pro hříchy naše...
My všichni jako ovce zbloudili
jsme, ale Hospodin složil na Něj nepravost nás všech.« A nyní slyšte slova nej
významnější: »Obětován jest, protože sám chtěl! A neotevřel úst svých..
Jako
ovce k zabití veden bude a jako beránek oněmí před tím, kterýž jej stříhá.< Hle,
to všecko viděl napřed Izaiáš okem prorocké své duše!
Avšak sv. Petr na vlastní oči viděl, co napsal, že totiž katané Pánu Ježíši
»zlořečili, a On nezlořečil; že trpěl a nehrozil, ale jako beránek tichý vydával se
tomu, kterýž jej soudil nespravedlivě.« (I. Petr 2, 23.)
A není-liž to svatá pravda? Když na Něj křiví svědkové žalovali, mlčel
jako tichý beránek. Mlčel, když Jej nespravedlivě soudili. Mlčel, když Jej bičo
vali, trním Korunovali, když se mu posmívali a Jej poličkovali. Mlčky vzal na
sebe těžký kříž a mlčky jej nesl na Kalvárii. Ačkoliv pod tíží jeho až k zemi
klesal, vstal opět a mlčky kráčel dále. Jako trpělivý beránek podal své nohy a
ruce hřebům mlčky k probodení, a teprve na kříži promluvil, aby se přimlouval
za katany. Nebyl-liž to pravý beránek?
Ale pozor! děti milé! Tento Beránek Boží také kdysi řekl: »Učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem!« Nuže, kolik té tichosti a trpěli
vosti jste se už naučili vy od tohoto božského Učitele svého? Málo, pramálo!
Mnohé z vás býváte netrpělivé a hašteřivé, prudké a zlostné, mstivé a závistivé.
Ó kéž byste raději následovali Beránka v jeho svatosti, trpělivosti a tichosti! Jak
neskonale by vám to slušelo!
3. Však nyní byste asi rádi věděli ještě, z jaké příčiny se Spasitel náš na
zývá Beránkem velikonočním ?
Ach, to snadno pochopíte, když si vzpomenete na první velikonoce, které
národ vyvolený slavil ještě v Egyptě před novým odchodem. Vzpomeňte si, kte
rak P. Bůh ztrestati chtěl Faraona pyšného: všecko prvorozené v Egyptě mělo
na rozkaz Hospodinův zahynouti v noci jediné. Jenom Israelští měli této rány
býti ušetřeni.
Za tou příčinou nařídil Mojžíš, aby v každém jejich domě byl zabit beránek
bez poskvrny, aby mu však při tom kostí nezlámali. Krví jeho aby pomazali
obě veřeje domů svých a maso jeho aby požívali s přesnými chleby a saláty.
To všecko jste už stokrát slyšeli — a kdo by z vás také nevěděl, že onen be
ránek velikonoční měl býti obrazem Beránka-Krista.
Jako ten beránek každoročně na památku o velikonocích býval potom za
bíjen, tak se stalo řízením Božím ale proti vůli nejvyšších kněží, že i Ježíš
Kristus právě o velikonocích ukřižován býti ráčil.
Jako krví beránka egyptského zachování byli prvorozenci israelští od
jisté smrti, tak »krev Ježíše Krista očišťuje nás od všelikého hříchu.« (I. Jan
1, 7.)

Jako beránkovi starozákonnímu nesměla býti žádná kost zlomena — tak
ani P, Ježíši ani jedinké kosti nezlámali, Proč? Aby se tak na Něm naplnila
Písma svatá.
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A konečně jestli-že starozákonní věřící na památku svého vysvobození
každoročně o velikonocích požívati musili beránka s nekvašeným chlebem — co
přikazuje Bůh i církev věřícím zákona Nového? Alespoň jednou za rok a to
hlavně v čas velikonoční zřízenému knězi se zpovídati a velebnou Svátost Oltářní
pod způsobami nekvašeného chleba přijímati.
Již tedy, milé dítky, proč kněz před sv. přijímáním vždycky lidem sv. hostii
napřed ukazuje a dí: »Ejhle, Beránek Boží! Ejhle, který snímá hříchy světa <
Ať již také rozumíte, proč se P. Ježíš také vůbec obrazně nazývá Beránkem —
pro svou nevinnost, trpělivost a tichost. Tím bych mohl exhortu dnešní, není-liž
pravda, ukončit.
Ale povím ještě něco z dějin. Slavný vojevůdce římský Julius Cesar chtěl
jednou ve veřejném shromáždění lidu dokázati, kterak miluje svou vlast a co
všecko podniknul pro slávu a prospěch národa římského. Co tedy učinil? Od
halil své roucho a ukázal na svých prsou četné jizvy od ran, jež byl utržil
v nesčetných bojích s nepřátely.
Zdali jsme neslyšeli něco podobného také v dnešním evangeliu? Pán Ježíš
ukazoval svým miláčkům-apoštolům patero ran, jež jako nevinný, tichý a trpě
livý Beránek velikonoční z lásky k nám byl podstoupil a to pro naše spasení.
Ó děti, rcete tedy vroucně se mnou:

Pro své svaté drahé rány,
Jezu Kriste, smiluj se i nad námi! Amen.

Neděle III. po velikonocích.
FRANT. MALÝ, kaplan v Praze u sv. Štěpána.

Pouť na Řípu.
Jak nám vypravuje kronikář, přišel před dávnými věky vojvoda Čech z Velké
Chorvácie za horami Karpatskými se svými pluky přes 3 řeky do naší drahé a
krásné vlasti. Když v čele svého lidu, nesa pohanské bůžky na svých plecích,
připutoval do otevřené krajiny mezi řekami: Labem, Vltavou a Ohří, aj, tu spatřil
pojednou horu Říp, se které se otevírá široký rozhled po celé zemi. Vojvoda
Čech vystoupil tedy s družinou na vrchol hory, usedl na pařezu a dlouho se
vůkol radostné rozhlížel. Pak pravil: »Bratři! Drahnou dobu snášeli jste se mnou
trud a svízel cesty daleké. Nyní konečně zastavte své kroky a vzdejte oběť díků
bohům, kteří vás přivedli do tohoto divotvorného kraje! Hle, země tato, kterou
jsem vám často sliboval, která je plná zvěře a ptactva, mlékem a medem oplývá,
a jejíž vody čisté rybami se hemží — ta se nyní nachází v rukou vašich
Ó rozvažujte, bratři, jaké jméno zemi této máme dáti?< »Když jsi ty, otče náš,
Čech,« zvolala všecka družina, »nechať tedy Čechami se nazývá!«
A na ta slova praotec náš Čech pokleknuv aa kolena políbil uctivě půdu
nové vlasti a modlil se takto: »Ó země, tisícerými sliby od nás vyprošená, za
chovej nás ve zdraví a rozmnožuj plémě naše od pokolení do pokolení
.«
To stalo se před věky na Řípu. Ale proč vám, milé děti, právě dnes opakuji
tuto známou událost? Proč? Protože se dnes koná pouť na hoře Řípu. Kdybyste
tam v této chvíli dleli, byli byste překvapeni nezvyklým rušným obrazem. Na
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tisíce poutníků spěchá tam totiž dnešního dne, aby ve starodávném kostelíku sv.
Jiří slavili řipskou pouť jako každoročně .
Myslete si, že jste tam také přítomni! Myslete si, že stojíte u kazatelny, na
ten účel pod širým nebem zřízené, a že posloucháte kázání. Jedná se o životě
sv. Jiří, onoho slavného rytíře, který sice v naší vlasti nežil ani neumřel, ale ve
mnohých svatyních se tu uctívá
1. Narodil se v Malé Asii (dle Eckrta) a pocházel ze slovutného rodu kře
stanského. Když jeho zbožný otec zemřel smrtí mučednickou, odebrala se matka
se synáčkem do své otčiny Palestiny, kdež byla zdědila po rodičích statek. Tam
vychovávala syna v tichosti a skrytosti až do oné chvíle, kdy byl povolán ku
stavu vojenskému. Výtečnými dary ducha a statečností vyznamenal se sv. Jiří
brzo tak, že v mladém věku povýšen byl za plukovníka ve vojsku římského
císaře Diokleciána.
Doufám, že jste už Častěji slyšeli o tomto pověstném císaři. Dějepis vy
pravuje, že křesťané pod jeho vládou celých 20 let požívali úplného pokoje, ano
že mnozí křesťané (jako právě sv. Jiří) dosáhli též vysokých úřadů. Neboť bystrý
císař pohlížeje do minulosti co asi pozoroval? Že už devětkráte bylo zdviženo
proti křesťanům pronásledování; ale vždycky bezvýsledně. Neboť čím více byli
tito pronásledováni, tím více se utvrzovali ve víře a tím více jich přibývalo, takže
jeden starověký spisovatel napsal ve svých dějinách památná slova: »Krev mu
čedníků byla semenem křesťanů.«
Ó kterak se tu jasně naplnilo proroctví Kristovo, že ani brány pekelné ne
přemohou církve t. j. náboženství křesťanského ! Ó jak moudře tedy jednal Dio
klecián, když se zdržoval všeho násilí proti křesťanům!
2. Ale jako kdysi Šalamoun — tak i tento moudrý panovník ve stáří
svém zpyšněl pro mnohá vítězství, kterých dobyl nad nepřátely. A není-liž pýcha
hříchem hlavním? Netáhne-li za sebou celou řadu jiných hříchů a nepravostí?
Dioklecián ve své pýše pokládal se za nejvyššího pána země i nebes a počal
nenáviděti křesťanů, kteří se klaněli ne jemu, ale Pánu Bohu. Chtěje se jim za
to pomstit, umínil si je zcela vyhubiti.
Za tou příčinou svolal pohanské učence, vladaře, soudce a válečníky k veliké
poradě do města Nikomedie. Kněží modlářští po svém způsobu zpytovali vnitř
nosti zvířat a dotazovali se svých bohů, má-li se proti křesťanům zakročiti čili
nic. Protože pak — jak se dalo očekávat — svědčilo všecko proti ubohým, vydán
byl ihned tento rozkaz: chrámy křesťanské buďtež zbořeny a svaté knihy spá
leny! Biskupové a kněží buďtež uvrženi do žalářů — a kdokoliv by se nechtěl
klaněti modlám, budiž bez milosrdenství usmrcen! A již již, milé dítky tekla
proudem nevinná krev křesťanská
Uslyšev o tom sv. Jiří, zarmoutil se velice. Ve svém srdci uvažoval, že
přece »více sluší poslouchati Boha než lidí,« a proto vystoupil z vojska, které
se musilo súčastniti mučení křesťanů. Vzdal se raději pomíjející hodnosti u krále
pozemského, aby mohl tím jistěji dosáhnouti jednou trvalé hodnosti u krále ne
beského. Chudoba bez hříchu byla mu milejší nežli bohatství se hříchem. —
Ach, milé děti, kolik takových poctivých lidí našlo by se dnes? Kdo by se
dnes odhodlal z lásky k Bohu a víře vyměniti vysoké a výnosné, postavení za
chudobu a ponížení? A světec Jiří to dokázal!
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3. Ba on dokázal ještě více! Nezůstal státi na poloviční cestě, ale odebral
se k císaři a takto k němu neohroženě promluvil: >Ó císaři, jak dlouho budeš
ještě zuřiti ohněm a mečem? Co zlého udělali tobě křesťané? Že se nekoří a
neobětují mrtvým bůžkům, za to jich netrestej! Neboť oni se modlí k Bohu ži
vému, modlí se i za tebe a za tvou říši a slouží tobě věrně a poslušně.«
Milé děti, nezasluhuje sv. Jiří naší úcty a chvály za toto své neohrožené
hájení křesťanů? Nepoznávate-li z toho, že i vy se máte sve víry zastat, když
ji někdo tupí?
4. Co myslíte, že odpověděl císař Dioklecián? Statečné a otevřené vyznán
víry z úst sv. Jiří jej překvapilo. Nepokáral ho však za to, nýbrž umínil si od
vrátiti statečného rytíře od sv. víry. Jakým asi způsobem? Sliboval mu úlisnými
slovy bohatství a jiné ještě vyšší hodnosti, odřekne-li se Krista.
A sv. Jiří? Již jsem vám pravil, že ctnostná chudoba byla mu milejší nežli
všecko na světě. Nedivte se tedy, že chrabrý válečník dlouho nerozmýšlel, ale
ihned takto odpověděl: »Ó, císaři, co slibuješ, tím pohrdám. Čím hrozíš, toho se
nelekám.«
Po této rozhodné odpovědi byl odvlečen do žaláře, kdež mu katové zavěsil
na hrdlo těžký kámen a počali ostrými meči rozřezávati jeho tělo. Sv. Jiří jako
pravý rytíř toto trápení snášel s takovou statečnosti, že svým příkladem obrátil
mnoho přítomných pohanů na víru křesťanskou, ano i císařovnu Alexandru.
Posléze vyveden byl na popraviště, kde šlechetná jeho hlava padla pod
mečem katovým dne 24. dubna 303. Zdaž nemohl zvolati sv. Jiří se sv. Pavlem:
»Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval?< Duše jeho
vznesla se do stánků věčnosti, tělo pak slavně uctěno na zemi.
Milé dítky, viděli jste někdy obraz anebo sochu tohoto světce? Kterak se
obyčejně vyobrazuje? Anebo jste snad už viděli jeho uměleckou sochu na Hrad
čanech v Praze?
Sv. Jiří představuje se tu jako rytíř sedě na válečném oři. Od hlavy až
k patě jest obrněn železným pancířem proti střelám nepřítele. V ruce drží kopí
kterým zápolí proti převelikému, ohyzdnému, oheň a síru chrlícímu draku.
Milé dítky, co nám asi připomíná jeho pancíř a kopí? Když jste přijímali
svátost biřmování, stali jste se také jakýmsi způsobem bojovníkya sice bojovníky
Kristovými ve smyslu duševním. Tenkráte jste slibovali před biskupem a před
svými kmotry, že budete svou víru statečně vyznávati a podle ní žíti. Zdali jste
splnili slib tento? Jste opravdovými bojovníky Kristovými?
Starozákonní Job napsal, že »bojování je život člověka na zemi.« Když tedy
život náš jest boj, kdo asi jsou ti nepřátelé, se kterými bojovati musíme? Ach,
milé děti, znáte je dobře, neboť už od první třídy jména jejich vyslovujete. Jsou
to: tělo, svět a dábel. Tito 3 nepřátelé by nás rádi svedli ke hříchu a připravili
tak o šťastnou budoucnost.
S jakou zbraní máme jim postaviti na odpor? Sv. Jiří bojoval kopím a my
budeme bojovati zbraní duševní. Tato zbraň se zove modlitba a práce. Modli se
a pracuj!
Chcete-li zůstati dobrými bojovníky Kristovými, vykonávejte si předně kaž
dodenní modlitbu ranní a večerní! S Bohem boj denní počínejte, s Bohem jej
večer zakončujte! Budete s úspěchem bojovati, a nepřítel vám. neuškodí,
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Za druhé: mezi dnem nikdy nezahálejte! Zahálka je počátkem všeho zlého:
ale pilná práce chrání před špatnými myšlenkami a skutky. Budete-li v modlitbě
a práci hledati své vítězství, nalezne Pán Bůh na vás své potěšení. Amen.
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Neděle III. po velikonocích.
FRANT. MALÝ, kaplan v Praze u sv. Štěpána.
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Jest, milé dítky, jedno znamení, které vás doprovází už od kolébky a pro
vázeti bude až do hrobu i za hrob. Znamení, které sami často děláte a již usta
vičně kolem sebe spatřujete. Které je to znamení? Je to znamení sv. kříže a
pochází od onoho těžkého kříže, na kterém nás P. Ježíš vykoupiti ráčil. Právě
dnes oslavujeme památku »malezení« tohoto dřevěného kříže Kristova.
A vy se asi tážete: cožpak někdy byl onen kříž ztracen? Já pak v dnešní
exhortě na tuto otázku odpovídám, že ne sice ztracen, ale skoro po 300 let byl
v lůně země ukryt zrakům lidským.
Pojednání.
I. Když totiž Pán Ježíš na veliký pátek r. 33. zesnul, vyžádal si Joset
z Arimatie od vladaře Piláta, aby směl tělo Jeho pochovati ve své zahradě a
Sice V novém ve skále vytesaném hrobě — nedaleko místa ukřižování.
Podle obyčeje židovského vykopala se u hrobu jáma, do které uloženy a
zahrabány byly všecky nástroje popravní, tedy i kříže, aby nikdy již nepřišly
lidem na oči.
Když pak Spasitel náš z mrtvých vstal, církev založil a zas do nebe se
navrátil, putovali učedníci často k jeho otevřenému hrobu, aby se ve víře a
trampotách života posilňovali. Ale to netrvalo dlouho.
Neboť proroctví Páně se navlas vyplnilo: Jeruzalém byl od Římanů dobyt,
dvakráte dobyt a rozbořen. Místo, kde Šalamounův překrásný chrám se skvěl
císař kázal rozorati a solí posypati. Ale i Boží Hrob dal zasypati a na něm
sochu pohanského bůžka Joviše postaviti. Na Kalvárii zbudoval pohanský chrám
a sochu bohyně Venuše.
A to všecko proto, aby všelikou památku na Krista smazal a pohanství
zvelebil. Ale, co myslíte děti? Je možno památku na Boha-Krista zahladiti?

© Jemožno
poručiti
slunci,
aby
nesvítilo?
Jemožno
uhasití
jeho
žár?
Není.
Bylo tedy možno vymazali z dějin památku na sv. kříž? To nebylo možná.
Bůh to tak řídil, že pozdější císař Konstantin zamiloval si víru křesťanskou
a z úcty ke sv. kříži zvláštním zákonem zapověděl odsuzovati zločince na smrt
kříže. Ba ještě více! Matka jeho sv. Helena, stařena 80letá, vydala se na cestu
do Jeruzaléma, aby tam hledala dřevěný kříž Kristův.
Ale to nebylo věcí lehkou, neboť místa svatá byla k nepoznání od pohanů
zasypána. Na štěstí jeden křesťan ze židovstva na víru obrácený uchoval si po
otcích památné zápisky, podle nichž se počalo kopati.
(Ekrt II, 232): »Na rozkaz císařovny byl pohanský chrám Venušin na
Kalvárii pobořen, základy jeho vykopány a země navezená odhrabána. Tu byla
nejprv odkryta ve skále jeskyňka hrobu Kristova a potom nalezeno opodál ní
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místo, kde Spasitel ukřižován byl
Za nedlouho nalezeny bedlivým kopáním
nedaleko od hrobu Páně na východní straně 3 kříže, hřeby a tabulky, z nichž
na jedné byl nápis I. N. R. I, Z toho měli všichni přítomní nevýslovnou radost,
biskup Makarius nařídil půst a veřejné modlitby, aby Bůh zjevil, na kterém
z nalezených 3 křížů Kristus Pán zemřel. Potom doneseny všecky 3 kříže do
příbytku jisté na smrt nemocné ženy, aby se jich dotkla. I dotkla se těžce ne
mocná osoba ta jednoho i druhého kříže bez účinku; sotva však položila ruku
svou na kříž třetí, pozdravila se náhle a vstala..
.<
Hle! Tak milý P. Bůh sám odkryl dřevo kříže, na němž pněla spása světa.
Církev na památku této události ustanovila den dnešní jakožto slavnost »nale
zení sv. kříže« a císař Konstantin dal na tom místě vystavěti chrám, v němž
uložil velikou část přesvatého dřeva. Kam se poděly ostatní částečky? Rozesílaly
se do všech končin světa, aby v pacifikálech a monstrancích zbožnému lidu
podávány byly k uctivému líbání.
II. Ach, ano! Milé děti, v uctivosti máme míti vždycky každý sv. kříž.
Jen si vzpomeňte, kterak sv. apošťolové tímto znamením získali víře celý
svět! Kterak sv. Petr nevýslovnou radostí oplýval, že mohl hlavou dolů na kříži
skonati! Kterak sv. Pavel nadšeně volával: «Odstup to ode mne, abych se něčím
jiným chlubil nežli křížem Pána našeho J. Krista.«
Odkud čerpali mučeďníci onu statečnost, se kterou všecky muky a hrůzy
smrti trpělivě snášeli? Odkud? Pohlížejíce na kříž přijímali smrtící rány
z rukou katanů anebo ochotně vstupovali do arén, aby tam divou zvěří byli
roztrháni.
Sv. kříž byl ale také odjakživa nevysychajícím zřídlem všeliké moudrosti a
vědomosti. Sešli se kdysi dva učení mužové: sv. Tomáš Ag. a sv. Bonaventura.
Onen tázal se tohoto; »Bratře, ze kterých knih jsi nabyl své hluboké uče
nosti a moudrosti?« Sv. Bonaventura ukázal mu na kříž, který byl od častého
líbání a prolévání slz všecek otřelý a odvětil: »Tento křížek jest nevyvažitelnou
studnicí, ze které jsem načerpál, co mám a co vím.«
A co že nám vypravují dějiny české? Že opat Božetéch konal kajicnou
pout až do Říma, nesa na rameni kříž, jejž sám vyřezal. Kudy šel, lidé se sbí
hali a klekali před znamením spásy, které na bedrách českého mnicha vzbuzovalo
v srdcích jejich spasitelné myšlenky.
Kamkoli své oko obrátíte, dítky drahé, všude s křížem se shledáte. Vidíte
jej na temenech nebetyčných hor a věží chrámových. Spatřujete jej na olídřích,
neboť jenom ve stínu kříže sv. obět konati se smí a nejinak.
Za sv. křížem kráčíváte při posvátných průvodech a pohřbech. S křížem se
potkáte na cestách, polích a rozcestích? Proč jej tam lidé postavili? Aby při práci
a na cestě čerpali z něho občerstvení.
V pořádné křesťanské domácnosti visí kříž nad rodinným stolem. Křížkem
se zdobívají ženy a dívky a jistě jim to P. Ježíš jednou odplatí, že se za něj
nestyděly.
Sv. kříž se nachází v soudních síních a v kobkách žalářů, aby ani lotr
nezůstal bez útěchy sv. víry.
Kříž se leskne na prsou biskupův a hodnostářů. Mocní tohoto světa vy
znamenávají křížem své věrné služebníky a císař pán své statečné vojáky,
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před světem vychlou

Mé milé děti, vzpomínejte, kde ještě visí kříž, vám dobře známý kříž?
Zdali ve vaší školní světnici? A proč že je tam zavěšen? ptám se. Abyste se na
něj dívali při modlitbě. Abyste se na něj zahleděli, kdykoli jste pokoušeni k ne
pozornosti anebo k zlým myšlenkám. Abyste v něm čerpali posilu při svých
pracích a úlohách. Ach ano, proto je ve třídě pověšeno před zraky vašimi zna
mení trpícího Spasitele, abyste se v jeho přítomnosti vzdělávali ve ctnostech a
zbožnosti

Ódrahé
děti,
kdyby
vesv.kříži
nespočívala
tak
veliká
moc
síla,neby

by ho jistě nesl Spasitel náš na svých bedrách a nebyl by nás právě na tomto
nástroji popravním vykoupil
Proto jsem se také opravdu těšil, že vám budu moci dnes o sv. kříži vy
kládati a vás povzbuzovati, abyste toto znamení v uctivosti měli po všecky
dny svého života! Až dokonáte jednou pout života, křížem vám přeloží ruce,
křížek vám dají do ztuhlé ruky a pochovají vás na hřbitově, abyste tam ve
stínu křížů tiše očekávali, až vás probudí k soudu Ten, který na kříži umřel.
Amen.

Jan Amos Komenský.
(1592—1670.)
Podáváme stať z dějin paedagogiky »Geschichte der Paedagogik«, stať zají
mavou svou střízlivou nestranností z nejnovější knihy toho druhu vyšlé v r.
1913 v jihoněmeckém Freiburgu, sepsané od Baumgartnera-Fischera pro Katolické
ústavy učitelské. Píše: Jan Amos Komenius je zajisté největší odborník školský
v 17. století. Narodil se v Nivnici u Uherského Brodu na Moravě; jeho rodiče
však pocházeli z vesnice Komy — odtud pochodí jméno jeho — a přiznávali se
k českomoravské Bratrské Jednotě, která zaujímala zvláštní střední stanovisko
mezi katolíky a protestanty a byla odnoží Husitů. Ve 12. roce pozbyl rodičů.
Jeho poručníci málo se starali o hocha. Teprve v 16. roce dostal se do latinské
školy, studoval pak na universitě v Herborně (v Nassavsku), kde Alstedius upo
zornil jej na směr Ratkeův v paedagogice a tak uvedl jej na pole školství. Po
ukončení studií stal se r. 1618 rektorem školy v Přerově (na Moravě) a pak ve
Fulneku (nejstaršího sídla Českých Bratří na Moravě). Válka třicetiletá byla mu
neštěstím; připravila jej o majetek, úřad, ženu i děti a musel Čechy opustiti.
V Lešně v Polsku nalezl nový domov. Působil tu jako kazatel a učitel a později
jako rektor gymnasia a byl i spisovatelsky činný. R. 1631 vyšlo jeho slavné dílo
»Janua linguarum reserata< či Otevřena brána jazyků. V r. 1641 byl povolán do
Londýna, aby tam podal návrh ke zřízení školy učenců dle svých idejí, přišel
pak do Amsterodámu, kde nalezl velikého příznivce v bohatém Ludvíku van
Geer a na nějaký čas usadil se v Eblagu (Elbing) tehdy švédském u Sev. moře,
aby tam se věnoval svým didaktickým pracím a spisování učebnic pro Švédy;
r. 1647 vrátil se do Lešna a stal se biskupem rozptýlené Jednoty Bratrské. V r.
1650 dostalo se mu pozvání od knížete S gmunda Rákoczi v Uhrách, aby za
řídil dle svých ideí školu provinciální v Pataku (Blatném Potoku). Tam v klidu
vzniklo jeho populární dílo Orbis sensualium pictus (Orbis pictus) svět v obra
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zích. R. 1654 vrátil se do Lešna, tam po dvou letech při dobytí města (dosud
švédského) od Poláků, v hrozném požáru ztrácí vše a toliko s několika troskami
literárními prchá k Vavřinci Geerovi, synovi nahoře jmenovaného Ludvíka Geera
do Amsterodámu, kde žije poslední léta života svého a končí život svůj jako
stařec skoro osmdesátiletý.

Paedagogické spisy: 1. Didactica magna (veliká nauka o vyučování) jest
jeho hlavním dílem. Jest to jeho paedagogika i methodika. Nejprve byla určena
pro školy Českých Bratří a proto sepsaná českou řečí. Teprve později, kdy mu
byl návrat do vlasti zavřen, vydal ji pod titulem Didactica magna. To epochální
dílo nemělo tolik vlivu na svou dobu, jakého zasloužilo, Příčinou byla objem
nost, rozsah a nadbytečné opakování zásad paedagogických a methodických.
9. Janna lingnarum reserata (Otevřená brána jazyků) rukověť pro učení
se jazyku latinskému dle Ratkeho. Důrazně zavádí tu parallelismus věcí a slov;
cíl jeho je spojiti vyučování jazykové a věcné. »Slova bez věcí jsou skořápka
bez zrna, pochva bez meče, stín bez těla, tělo bez duše.« To učení ovšem ne
bylo nic nového a v principu bylo vyslovováno od jeho předchůdců. V principu
jeho práce je pochybená, neboť kterak může býti řeč o vyučování realií neb
názoru, když v 1000 větách nakupí 8000 slov, z nichž dvě třetiny nelze ani
názorem učiniti smyslově pochopitelnými a také mluvě často vzdáleny jsou.
3. Orbis pictus, svět v obrazích. Nic jiného, než brána jazyků illustrovaná:
Je to první pokus, Kterak soustavně zužitkovati obraz ve vyučování. Protože
není možno dětem představiti před očí všecky věci in natura, chtěl tudíž smy
slovému názoru pomáhati obrazem. Ale kniha ta více škodila vyučování ná
zornému, než prospěla; neboť učitel, který mohl dětem podati a popsati květinu
dle přírody neb "zvíře živoucí, spokojil se s obrazem matným, který mimo to
musil buditi v dětech představy jen z pola správné, ano i falešné. Přes to však
Orbis pictus byl nejdůležitější dětskou učebnicí do časů Goethových. V každém
případě však měly by odpadnouti obrazy, s jichž objekty se krok za krokem
potkáváme. Ale dle systému Komenského je to pochopitelno, neboť hlavním úče
lem bylo naučení latině, jemuž vše ostatní se musilo podříditi.
4. Informatorium máternum či mateřská škola, pojednává o výchově dětí
v době šestiletí před povinnou docházkou do školy.
Paedagogické zásady: a) Cíl. Člověk jest nejdokonalejší tvor Boží na zemi,
tvor rozumový, tvor všecky tvory ovládající, obraz a radost svého Stvořitele.
>Jeho poslední cíl sahá za tento život a život pozemský je přípravou na věčný.
Svět není nic jiného, než naše zahrada květinová, naše stravovna, naše škola;
existuje tedy další život, v nějž postoupivše z tříd této školy budeme povýšeni,
totiž do té věčné akademie.«
Prostředky dosažení toho cíle jsou: vyučování, ctnost, náboženství. Mládež
má býti záhy vedena k mravnosti a náboženství.
b) Vzdělání mládeže připadá nejprve škole mateřské, která je základem ve
všech směrech, pro náboženství a ctnost, pro řeč, pro matematiku, dějepis, ze
měpis, vůbec pro všecky vědy a umění. Tu klade se vážný základ k vědecké
budově, která se má pozvédati v letech zralejších.
c) lidová škola pokračuje ve vzdělání dítěte. Má obsahovati šest následu
jících let a má býti navštěvována od dětí obého pohlaví. Tu mají se především
učiti řeči mateřské. »Učiti někoho cizí řeči, dokud neovládá mateřské, je tolik
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jako chtíti svého syna učiti jezditi, než může choditi.« Jakožto jednotlivé obory
jmenují se: Čtení a psaní dle zákonů grammatiky, počítání z hlavy a čísly, mě
ření, zpěv, katechismus, biblický dějepis, mravouka, národohospodářství a státo
věda, dějepis a zeměpis a to nejdůležitější z řemesel »byť jen k tomu účelu,
aby (děti) v tom, co na světě se děje, nezůstaly v hrubé nevědomosti«. Vyučo
vání má obsahovati denně čtyři hodiny, dvě dopoledne, dvě odpoledne. Každá
třída má míti svou vlastní učebnici, která obsahuje celou látku učebnou.
Pokračováním národní (lidové) školy je gymnasium o šesti třídách a pak
vysoká škola.
d) Vyučování má býti obsažné, neboť ve škole jest všecky o všem poučiti,
aby děti poznaly to nejdůležitější ze všeho, co jest a se děje.
2. spolehlivé, aby zajištěn byl dobrý úspěch.
3. učení i učení se má býti co možná zpříjemněno a usnadněno.
4. zdařilé a
5. rychle vésti k cili.

V té příčině dbej toho, jak to jde v přírodě; nebo »umění nemůže nic leč
jen nápodobí-li přírodu« »ars imitatur naturam«.
Pozorování přírody učí nás řadě důležitých paedagogických zásad. K těm
patří:
1. Příroda dbá vhodného času; proto veškero vyučování má odpovídati po
stupu vývoje a chápavosti dětí.
2. Příroda hotoví látku, než ji počíná formovati; proto nejprve pronikni
v porozumění věcí a pak teprve ji vyjádří slovem, uváděj nejprve příklady a pak
pravidla.
3. Příroda začíná každé své počínání z nitra: proto nejprve věcné poroz
umění, pak pamět a na třetím místě řeč.
4. Příroda nečiní náhlých
skoků; jde postupně; ve škole buď tedy dosta
vro Vv
»V

5. Příroda kráčí od snadnějšího k obtížnějšímu ; nepřepíná se, nýbrž spo
kojuje se s málem; neřití se, nýbrž jde pomalu v před,
6. V přírodě jsou skutečné věci; vyučování má býti proto názorné. »Lidé
mají učiti se poznávati věci samy, nikoli však toliko cizím pozorováním a svě
dectvím o věcech. Vše buď pokud možno smyslům představeno.« »Počátek po
znání musí vždy vycházeti od smyslů.«
7. Příroda zapoušlí hluboko kořeny a vše přináší z kořenů.
8. Příroda udržuje vše v ustavičném souladu a spojitosti; proto jsou nutná
častá opakování a cvičení.
e) Kázeň Školní musí se vážně ale mírně jeviti. »Škola bez discipliny je
mlýn bez vody.« »Nejlepší formu discipliny podává nám nebeské slunce, které
tomu, co tu roste, v každý čas dává světlo a teplo, častěji dešť a vítr, zřídka
blesk a hrom, ač i ten je k jeho užitku. K udržení discipliny je především po
třebí příkladu; pak má se užívati slov poučujících, napomínajících, a tytýži ká
rajicích; teprve v pádu potřeby sáhne se k vážným prostředkům. Trestu však
nemá se užíti ve vášni.
JD Škole neb třídě má toliko jeden učitel býti představeným; v celé třídě má
též práce býti konána, táž kniha, táž methoda pěstována.
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Význam jeho. Komenský položil základ pro budoucnost. Jeho ideje o kře
sfťanské výchově mládeže, všeobecná škola lidová či národní, vyučování v ma
teřštině, spojitost věcného učení a řeči, methoda názorná a postupující přirozeně,
bez mezer v disciplině a organisaci školství byla úrodná semena, jež později za
příznivějších poměrů vzešla a přispělapodstatně k vytvoření dnešní Školy národní,
lidové. Stojí ovšem na bedrách svých předchůdců; ale nikdo před ním nepo
jednal tak úplně a systematicky o všech otázkách vyučování a výchovy.
Mateřšlina a křesťanství (ovšem v evangelické formě) jsou kotvou veškeré
jeho činnosti; na prvním staví vyučování cizím řečem ; při druhém žádá inten
sivnější lektiry Písma sv. a omezení pohanských klassiků. Nemohl se sice ani
on odtrhnouti od starého názoru, aby i jemu latina nebyla centrem veškerého
školního vyučování, což bylo charakteristickým pro celé 17. století. Ale v každém
případě jeho díla mocně budila ku přemýšlení o školních otázkách a vzbudila
řadu případných nařízení školních. Naděje, kterou vyslovil ve svém labutím zpěvu
Unum necessarium (Jedno potřebné), skvěle se splnila: »Doufám a očekávám dů
věrně od Boha svého, že mé návrhy jednou vejdou v Život, až přejde zima
církve, až ustane dešť a květinky opět se objeví na naší zemi.« —
Komenský sám vzpomíná Rospiglioniho, pozdějšího papeže Klimenta IX.,
který velmi bedlivě sledoval snahy jeho a podporu jim poskytoval.
Kniha podává skvělý důkaz, že katolicismus rád zapomíná stinných
stránek, jež je dělí od tohoto proslulého muže pro hojnost světlých bodů, jež
jej s ním sbližují.

Z praxe a různé.
K otázce katechismu.

|

Dp. Gryc (fa

rář z Moravy) piše ve Věstníku diecésní
jednoty kněžské brněnské (č. 11). Poslední
můj článek o úpravě katechismu vyzněl
v ten rozum, že nejvhodnější a nejpřístup
nější forma katechismu by byla: krátké
články o jednotlivých pravdách, doprová
zené obrázky. Na poslední schůzi výboru
diecésního v Brně v dubnu nabyl jsem
však toho přesvědčení, že by bylo velmi
obtíží a překážek do budoucna, co do pro
vedení této myšlenky. Poměry jsou takové,
že katechismus má nadále zůstati a s tím
se musíme smířit. Tu však naskytá se
otázka, zda by nebylo možno celý kate
chismus, neb některé části přepracovati a
tak učiniti pořádek. Tolik pravda je, že od
nového katechismu mnoho návrhů povstalo,
ale všecky mají totéž: jedny vady se od
straní -a druhé se ukáží.

Spolek kněží sv. Josefa v Gorici.
Na konci r. 1914 měl spolek tyto členy:
16 čestných, 16 nadatelů, 106 zakládají
cích, 1826 doživotních a 797 přispívajících,
dohromady 2761.

V domech spolkových bylo ošetřeno
roku 1914: V Gorici 38 kněží, 1 klerik,
v Meranu 75 kněží, 4 klerikové, v Ice 241
kněží, 6 kleriků, celkem 354 kněží, 11
kleriků.
Z Pražské arcidiecése bylo 25 kněží.
Dle usnesení mimořádné valné hromady
konané 14. května 1914, zakoupen byl
pozemek ve výměře 67.800 m“ i sdomem
v Bibinji u Zadru, aby na něm vystaven
byl dům s mořskými lázněmi, zatím pro 30
kněží. Na úhradu výloh učiní se výpůjčka
nepřesahující 300.000 K.
Dům v Ice, jenž loni slavil 25. jubi
leum, propůjčen byl »Červenému kříži«.
Jmění spolkové koncem r. 1914, kromě
domů spolkových a zakoupeného pozemku,
bylo: Ve státních papírech nom. obnos
K 228.000, ve spořitelně K 520, na hoto

Vídeňský
spolek
katec
Na

vosti 14.625'11.

Passiva jsou K 95.000.

schůzi 24. XI. přednášel dr. Mayrhofer
(»My katolíci a spisy pro mladež«). Refe
roval o dosavadní Činnosti komise pro Spisy
pro mládež, která se ustavila po posledním
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kongresu a má 10 zástupců různých kato
lických spolků. Podává návrh, aby pro příště
byl zvolen diecésní referent, jenž by byl
rádcem v zakládání biblioték mládeže, vzdě
lání odborníků a bděl nad úředními seznamy
knih. V té příčině ani seznamy vydané ví
deňskou okres. školní radou nejsou bez
námitek. Dále stanovil zásady pro seznam
vánočních knih a pravil: Má jich býti
málo, ale cenné a to pro chudé i bohaté a
k nim přidán krátký obsah. Ukázal, že
právě demokraté na poli literárním mládeže
vyvíjejí horečnou činnost, které se málo
čelí se strany katolické. Předseda pozna
menal, že již před Časem jednal s kato
lickým lidovým spolkem o založení kato
lických knihoven mládeže ve vídeňských
okresech. Kanovník dr. Kraus opět podotkl,
že pro financování místa referenta dal by
se získat mimo vídeňské spolky a salcburský
spolek universitní; a navrhl podati o otázce
knihovny mládeže memorandum episko
pátu.

může přispěti ku povznesení náboženského
vyučování a podávat biskupovi přiměřené
návrhy. Diecésní školní rada dělila by se
ve dvě sekce: pro 1. školy národní a 2.
střední. Každá sekce má míti asi 12 členů.
Předseda, jenž by byl člen konsistoře mohl
by v důležitějších případech i jiné odborníky
pozvati, kteří by se však hlasování ne
súčastnili. Schůze jednotlivých sekcí děly by
se 4krát za rok.

Korutanský spolek katechetů měl

valnou schůzi 19. listopadu m, r., za pří
tomnosti probošta kapitulního Bittnera a dě
kana Wappisa a ředitele semináře Pirkera,
theologů pastoralistů a učitelek jakožto hostů.
Mnohé vábila přednáška dra Gatterera: Válka
a katechese (viz č. 1. a 2. Věst. katech.).
Po zprávě funkcionářů stanoven program pro
příští rok 1.) katech. kurs bude v Celovci
31. srpna 1. a 2. září 1915. 2.) Spolek
dává v principu souhlas k návrhu nového
přídavkukatechismu vypracovaného na popud
vídeňských katechetů a bude zakročeno
Diecésní školní rady: Pozoruhodný o jeho schválení až po zavedení modli
návrh činí proslulý katecheta vídeňský Vilém tební knížky žákovské. 3.) Členský pří
Pichler (Christ. paed. Blátter č. 11.) Na spěvek snížen pro neomysty na 3 Koruny.
vrhuje zavésti diecésní Školní rady ku po 4.) Návrh na častější schůze s věcnými re
vznesení vyučování katolického. Neboť jak ferity.

praví: míkdo není officielně ustanoven
k tomu, aby měl péčí o povznesení ná
boženského vyučování. Zařízení nábožen
ských inspektorů je zastaralé a pouhá for
malita. Školní referenti diecésní mají dosti
práce, aby udrželi v chodu zevnější aparát
náboženského vyučování. Mimo to často ne
dostává se jmenovaným osobnostem zkuše
nosti v oboru katechetickém, někdy také
chybí zájem o věc a nejčastěji znalost ny
nějšího stavu katechetiky. To, co se děje
pro pokrok katechese, za to sluší děkovati
skoro výhradně toliko dobré vůli odborníků,
jejich iniciativě a jejich práci. Ti však ne
mohou reformovati, nýbrž jen činiti návrhy;

reformu uskntečniti, jest věcí církevní
a k lé nedostává se odborníkům v nej
častějších případech mostu. To, co se

Mnichovský spolek katechetů na
schůzi 14. prosince 1914 vyslechl poutavou
přednášku doc. dra Mayera: Válka vycho
vatelkou. Proti optimismu jeho uvedli někteří
stránky stinné. Obojí názor pak shrnut v re
sultát: Smutné věci nemají zastrašiti naopak
povzbuditi k tomu, aby škodlivé stránky
byly odstraněny a dobré símě opět nemá
zahynouti. Reminiscence na to thema ozvaly
se na valné schůzi 11. ledna 1915., kde
po zvolení výboru bylo upozorněno na Stie
glitzovou přípravu ke sv. svátostem: »Leit
gedanken zum Erstbeicht- und Kommunion
unterricht.«

Definitivně ustanoven: Lad. Makeš
na měšť. šk. v Nová Pace.

Na odpočinek

Cumpe,

Pro „Červený kříž“ zaslali od 24.ú

uveřejní v odborném listě, o tom obyčejně

nedozví se osobnosti směrodatné. Následek

dán Josef

katecheta měšť. šk. v Týně n. Vlk.

nora do 24. března včetně dpp. katecheté:
10 K: Komárek František, ve Vamberku;
6 K: Kožený Leonard, v České Třebové;
Rod Josef, v Kladně. 3-32 K: Špale Ant.

lohoje, že z officielní strany příliš málo
se děje pro povznesení náboženského vy
učování a velice zdlouhavě, nesystema
ve Slaným. 66 K: Oliva Arnošt ve Slaným;
ticky, mesouvisle, bez důsledné další
práce —jen náhodou tu a tam. Navrhuje Petr Jan v Chýnově. Celkem složeno do
tudiž, aby v každé diecési ustavil se stálý
sbor z nejschopnějších a nejhorlivějších ka
techetů, jenž by měl v pozornosti vše, co

24. března t. r. pro Červený kříž v pokladně

Spolku katechetů K 2521-21.

aj

t. č. pokladník.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

V. Hála,

1)
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Výchova v křesťanském starověku.
Skizza z dějin katechetiky.

1. V prvních křesťanských stoletích těžiskc křesťanské výchovy bylo v rodině,
která dle vzoru svaté rodiny nazaretské byla místem vznešeného života víry
a ctností.
A v rodině byla to opět matka, která zvláště působila jako vychovatelka
dítek a blahodárný svůj vliv rozlévala na celou rodinu.
Klemens Alexandrinský to vyjadřuje slovy: V rodině byla matka slávoudětí,
žena slávou muže, oboje (děti i muž) slávou ženy a Bůh slávou všech.«
Nikdy nebyla žena tak vysoko povznešena a mateřská důstojnost tak hluboko
a čistě pochopena jako v tomto čase. Maria s Ježíšem byla vznešeným ideálem
křesťanské matky.
I pohané žasli nad mravní jich velikostí a říkali s podivem: »Jaké to matky
mají ti křesťané !«

V rodině vládl zbožný duch, duch víry, denní modlitba, věrnost, láska,
poctivost, pracovitost, střídmost, čistota.
Křesťanství vstoupilo tak v celém životě křesťanském názorně před oči
dítek; k tomu přistoupilo poučování od matky a její vedení od mladosti.
A to vychovatelské působení matčino nalezlo v oci schválení a podpory.
Tak započalo mravní obrození lidstva v rodině a to prospělo nemálo
k rozšíření církve Boží mezi pohany.
2. Církev v první době poapoštolské pokračovala ve svém učitelském úřadě
dle vzoru apoštolů.
Biskupové akněží obraceli se k lidu jednak učíce jej a jednak shromážďujíce
nadané a zbožné jinochy kolem sebe, které uváděli v hlubší známost křesťanského
učení, spolu však i dle potřeby seznamovali je s profanními vědami a filosofií,
aby je vzdělali na řádné učitele a pastýře duší.
Uvádíme na př. sv. Justina v Římě a sv. Irenea v Galii.
Čím více však církev se Šířila a čím více dospělých se k ní přihlašovalo,
tím více citila se potřeba, aby vyučování bylo organisováno přísněji a jednotněji.
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Vždy více kladlo se důraz na to, aby přípravou na křest svatý bylo dů
kladné vyučování. Tak povstal katechumenát. Žáci sluli katechumeni, vyučování
katechese, nauka o tom katechetika.
Mimo to však již záhy vstupovali do církve i vzdělaní pohané, kteří právě
vysoké studie vykonali a kromě toho útoky pohanské filosofie proti křesťanství
byly vždy častější.
Vzhledem k tomu dvojímu bylo i křesťanům na výsost třeba vyššího vzdělání.
Tak povstaly opět školy katechetské.
Katechumenát vyrostl ze všeobecné školy lidové, školy katechetské ze
školy apoštolů a učedníků.
Na místo školy katechumenů nastoupila později, když celé osady byly
křesťanskými, škola farní a na místo škol katechetských škola biskupská
a klášterní.
Ony representují staré školy elementární a tyto školy vyšší.
I. Školy katechumenů objevují se již ve 2. století téměř všeobecně.
Dělily se zpravidla ve tři třídy: třídu přípravnou, vlastní katechumenát
a třídu vyvolených.
Žáci třídy přípravné byli uvádění na podkladě dějepisném v základní pravdy
křesťanství o stvoření, vykoupení, posvěcení a poslední věcí člověka.
Když pak na konci přípravného vyučování prohlásili, že se odříkají modlo
služby a vyznávati budou křesťanské pravdy víry, byli přijati jako praví katechumeni.
Jakožto katechumeni byli důkladně uvedeni ve známost křesťanské věro
a mravouky a v křesťanský život.
Po vykonané zkoušce vstoupili do třetí třídy, kde byli připravení speciélně
na přijetí sv. křtu a ostatních svátostí a uvedeni v tajemství sv. víry.

Sv. Augustin dává nám dostatečně poznati obsah a methodu vyučování ve
třídě přípravné a to ve spisku: De rudibus catechisandis.
Ve spisku tom dává diakonoví kartaginskému Deogratias poučné pokyny,
kterak vyučovati náboženství na nižším stupni katechumenátu.
S důrazem praví, že s jednotlivými katechumeny potřebí jest jednati dle
jejich individuality ; jinak tedy s nevzdělanými, jinak se vzdělanými, anebo těmi
kdo navštěvují školy vysoké a uvádí methodický postup vyučování jako příklad.
Katechese má začínati vypravováním dějepisným; k tomuto cíli má se
učiniti vhodný výběr z Písma sv. Starého i Nového zákona.
Hlavním účelem vypravování má býti vzbuzení lásky k Bohu a nepokryté
víry, založené na bázni Boží.
K tomu má směřovati také všeliké zdůvodňování i vysvětlování.
Po úvodu dějepisném přejde se k nauce o vzkřišení, posledním soudu,
věčné odplatě a při tom třeba míti zřetel na chápavost posluchačů a současné
námitky.
Učitel buď jiné nálady; neboť veselého dárce miluje Bůh.
Sv. Cyril Jernsalémský dává nám opět ve svých 23 katechesích nahlédnouti
na obsah a methodu v poslední třídě katechumenátu.
Tam postupovalo se synteticky se zřetelem na princip názoru, tuto na základě
apoštolského vyznání víry analyticky; v obojím případě záležela učebná forma
v souvislé přednášce.
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Katechumeni byli totiž namnoze dospělí; ale také mladší bývali účastni
vyučování.
JI. Školy katechetské. V nich se skýtalo vzdělání těm, kteří na školách kate
chumenických měli působiti; jsou to tedy první školy pro křesťanské duchovenstvo
a učitelstvo.
Nejslavnější a nejstarší škola katechetská byla v Alexandrii. Toto město
bylo ode dávna střediskem vzdělanosti pohanské a židovské.
Proto potřeba vyššího křesťanského ústavu vzdělávacího ukázala se tu
záhy nutnou.
Již sv. Marek dal prý k tomu základ; jisto však je, že škola ve 2. stol.
po Kr. již existovala a za Pautaena, který kol r. 180 po Kr. byl jejím předsta
veným, doznala rapidního rozkvětu.
K největšímu rozkvětu dospěla za Klementa Alexandrinského (+ 217) a za
Origena (185—254) nejučenějšího muže té doby.
Jeho nástupcem byl Herakles. Posledním učitelem proslulé školy vysoké
alexandrinské byl slepý Didymus (kol 310—395), proslulý neméně velikou zbož
ností jako vynikajícím věděním.
Podobné školy povstaly v Anfiochii, Edesse, Nisibis a j.
Předmětem vynčování bylo všeobecné křesťanské vzdělání a vztahovalo se
na dialektiku, přírodní vědu, geometrii, astronomii, filosofii a četbu pohanských
klassiků, pokračovalo pak k učení křesťanské víry a mravů a končilo čtením
a výkladem Písma sv.
Z těch Škol vyšlo mnoho slavných mužů; ale i ženy a panny byly vděčné
posluchačky.
Tyto staré křesťanské vzdělávací ústavy přispěly nemálo k tomu, že křes
sťanské náboženství vždy více získávalo na vážnosti a křesťanská věda ve 4. a 5.
století mohutně zkvetla.
Otcové podporovali studium pohanských věd pokud mohli. Ve své řeči
>k jinochům křesťanským« sv. Basil sice napomíná k opatrnosti při tom studiu,
ale rovněž nebrání jim čerpati z pohanských spisů; neboť cvičí a sílí duchovní
zrak, aby pak lépe pochopil Písmo sv.
Zajímavé je v této řeči toto jeho srovnání: »Je-li božská nauka plodem
stromu, představuje vědění světské, moudrost pohanská listí, v jehož stínu dobře
se daří stromům. Muži starozákonní užívali moudrostí pohanské. Mojžíš byl
odchován moudrostí egyptskou, Daniel chaldejskou. Proč bychom my se jí měli
báti? Ovšem jest potřebí přejímati pohanskou moudroust opatrně t. j. má se
přijímati jen to ušlechtilé. Co je mravně závadné má se zavrhnouti; má se zavříti
před tím sluch jako učinil Odysseus při zpěvu Sirén.«
Také sv. Augustin totéž praví důrazně ve své knize »0 křesťanské nauce.«
Dějiny, lékařství, přírodní věda, nauka hospodářská a správní, mechanické
a gymnastické umění skýtají požitek a vyškolují ducha a jsou potřeby i pro
společenský život.
3. Školyfarní (parochiální, presbyteriální) povstávaly znenáhla na těch mí
stech, kde křesťanství se rozšířilo všeobecně a kde tudíž jevila se potřeba zavésti
nějaké zařízení pro vyučování mládeže.
Tím dána byla příležitost spojiti s vyučováním náboženství také vyučování
jiným elementárním znalostem.
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První stopy farní školy nalézáme již ve 2. stol. v Edesse, kde kněz Proto
genes vyučoval děti náboženství, čtení, psaní a zpěvu žalmů.
Podobné školy vznikaly za podobných okolností na jiných místech, takže
lze zjistiti, že v 5. století byly v Italii všeobecně rozšířeny a dle jich typuiv ji
ných zemích podobné byly zaváděny.
Synody ve Vaisonu, Orange a Valence (529) jich žádají pro Francii a /řeří
všeobecný koncil Konstantinopolský (680) nařizuje: »Všickni kněží mají na místech,
kde vedou duchovní správu, ve vesnicích 1 samotách zřizovatí školy a děti vě
řících svěřené jejich péči vyučovati v nejpotřebnějších vědomostech.«
Také věrozvěstové vyučovali mnohde mládež nejen v náboženství, ale i ve
čtení a psaní. Tak se vypravuje o Kassianovi, missijním biskupu v Tyrolích a
o Patriciu, apoštolu Irska.
4. Školy klášterní. Také kláštery staraly se o elementární vyučování mládeže.
Zbožní rodiče dávali jim na vychování děti své často záhy, v 5—7 roce
věku t. zv. oblati.
Proto již Pachomius vytkl zásady o výchově těch dětí. Některý mnich měl
je učiti čísti, psáti, nazpaměť žalmům a jiným částem Písma sv. »Nechť není
nikoho v klášteře, kdo by neuměl čísti a kdo by neznal něco nazpaměť z Písma
aneb aspoň z Nového Zákona a žalmů,« stanovila regule řádová.
Také Basilius, veliký biskup v Čaesarei (Kapadocia) a zakladatel řádu
Basiliánů (330—379) prohlašuje to za dobrý skutek, ujímati se takových dětí
»neboť Pán praví >»Nechte maličkých přijíti ke mně a apoštol chválí toho, kdo
od dětství naučil se Písmu sv. a přikazuje, aby děti byly vychovávány v učení
a kázni Páně.«
Hlavní předmět toho elementárního vyučování ve školách farních i klášter
ních bylo mdboženství; vedle toho bylo vyučováno ve čťení, psaní a zpěvu.
Forma učebná byla otázky a odpovědi.
Řehole sv. Basilia důrazně nařizovala, aby byli přijímáni hoši i dívky, ale
má se jim dáti zvláštní obydlí a zvláštní ošetřování. Při klášteřích mají býti
zřízeny zvláštní výchovné ústavy, od ostatního kláštera oddělené; dozor nad
dětmi mají míti starší mniši a zkušení. Úvod do křesťanství má se díti na zá
kladě Písma sv.; biblická vypravování mají nahraditi báje a starověké mythy;
pohanské průpovědi ať nahradí přísloví Šalamounova. Když pochopily slova,
jména a děje, udílej odměny, aby jimi duch se rozveselil a bez velkých obtíží
k cíli se došlo.

Kláštery pečovaly také obzvláště o vyšší vzdělání mládeže. Záhy byly
ohniskem věd; tak slavný klášter v Toursu, založený kol r. 360 od sv. Martina
a na ostrově středomořském franc. Lerinu kol r. 405 od biskupa Honorata
z Arlesu založený.
Celá řada proslulých biskupů Gallie vyšla z »těchto semenišť velikých
duchů.«
Významné byly i kláštery, jež štípil sv. Patrik z Toursu do Irska; i řecká
věda tam zdomácněla.
5. Školy kathedrální. Také v sídlech biskupských záhy tvořily se vysoké
školy, jež měly nahraditi školy katechetské.
Úkolem jich bylo vychovávati dorost kněžstva diecésního, světského.
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Takovou založil sv. Augustin v Hippo; v Imole (provin. bolognská)
vzdělal se slavný Petrus Chrysologus; v Arles (Francie) učil delší čas sv. Hilarius.
Zvučného jména byly školy v Paříži, Poitiers, Klermontě a j.
Dodatek:
1. Spisovatelé: Poptávka po dobrých spisech byla veliká. Kázání byla vy
dávána a také dopisy rozmnožovány. Z té příčiny mnozí světci věnovali své
spisy bezprostředně veřejnosti. Tak povstal bohatý výběr dobrých spisů.
Pro paedagogiku důležitý je zvláště sv. Jeroným. Ve dvou listech, z nichž
jeden píše Laětě a druhý Gaudenciovi, dává paedagogické a methodické pokyny
pro výchovu jejich dcer. Dcera Laěty slula Paula, dcera Gaudenciova Pakatula
Některé jeho zásady jsou jakoby dnešní na př. aby chůvy po děcku mluvily
správně, aby nežvatlaly ani nešišlaly, aby dítě hrajíc si písmenami ze slonové
kosti, naučilo se znenáhla čísti; aby vychovatel horlivost žákovu vzpružoval
slibováním odměn atd.
2. Kázání. Důležitým výchovným taktorem v křesťanství je kázání. Při
každé bohoslužebné příležitosti konala se náboženská promluva, homilie, výklad
úryvku Písma sv. s praktickými dolohami. Kazateli naskýtala se hojná příležitost,
aby promluvil k rodičům o jejich povinnosti vychovávací.
Zvláště sv. Chrysostomus (Jan z Antiochie) rád se vrací k tomuto bodu.
Energicky a neohroženě vystupoval proti mravním pokleskům hlavního města
a císařského dvora.
Především žádá dobrý příklad rodičů. Toho, kdo dává špatný příklad, po
važuje za horšího nad vraha, neboť ten zaviňuje smrt jen tělesnou, kdežto onen
vrhá duši dětskou do pekla.
Náboženské vyučování má začínati záhy, nebo útlý věk vnímá to, co slyší
snadněji v sebe, a vrývá se to v mladou mysl jako razítko do vosku.
Veď žáka zvolna, takořka krok za krokem k božské moudrosti. Ale při tom
hlavní věcí bud ti vždy výchova.
Praví (v době jednostranného vychovávání řečnického): »Nechtěj syna svého
vzdělávati na řečníka, nýbrž vychovávej ho ke křesťanské moudrosti.«
Na charakteru záleží vše, nikoli na slovech; ten jediné činí silným pro
království Boží a zjednává mu pravých statků.
Zvláště ukládá povinnost výchovy k stydlívostí; nejen oči ale i uši musí
býti chráněny.
»Jednejme s našimi dětmi tak opatrně, jako se světlem, aby jiskra nepadla
v nevinné srdce, neobrátila je v požár a nezpůsobila nezměrnou škodu.«
Jeho výchovný ideál je znovu zřízení obrazu Božího v člověku a proto cení
úřad vychovatele nade vše.
»>Nenívznešenějšího umění nad umění výchovy. Malíř a sochař tvoří jen
neživá díla, ale moudrý vychovatel tvoří mistrovská díla živá, na nichž s po
těšením spočine oko Boží i lidské.«
Sv. Jan Zlatoustý sám byl skvělým vzorem křesťanské dokonalosti, v době,
kdy jevil se žalostný úpadek zejména u dvorů.

Dle Baumgartnera, Fischera a j.
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Ke svatému biřmování.
JAN PLEŠINGER, katecheta na Žižkově.

O povinnostech, které ukládá svaté biřmování.
Promluvíme o tom, co žádá Bůh a církev od biřmovance. 1. před sv. biř
mováním, 2. při sv. biřmování a 3. po sv. biřmování.
1. Každý "člověk nejraději vzpomíná na leta svého dětství, kdy neznaje
žádné starosti, tiše a klidně žil ve společnosti svých milých rodičů, kteří laska
vými slovy připravovali jej denně k povolání, které si jedenkráte bude voliti. Na
které doby svého života vzpomínali však sv. apoštolové? Zajisté nejvíce na těch
čtyřicet dnů, za kterých po z mrtvých vstání Páně bývali beze strachu, beze
starostí se svým Otcem a Mistrem. Byly to dny podobné našemu mládí. Syn
Boží, jako Otec, shromažďoval syny své svaté apoštoly kolem sebe a mluvíval
S nimi o království božím. Přesvědčil je, že vstal z mrtvých; upevnil je ve víře,
že jest Synem Božím a potom je vyučoval. Poučoval je, jak budou udíleti sv.
svátosti, na př. křest, pokání, a jak dí sv. Augustin, i biřmování. A pak jim ob
novil sliby své, že jim pošle Ducha svatého.
a) Až podnes slibuje a uděluje Pán náš, J. Kristus, Ducha svatého svátostí
biřmování. A tu jedná podobně, jako druhdy se svatými apoštoly. Své věřící
shromažďuje před zástupce svého, kněze, a ten mluví s nimi o království božím,

| učí
jevíře
křesťanské.
—Poznáváme
již,př.
ztoho,
cvičil-li
Pán
své
apošto
před sesláním Ducha sv., že tím více i každý, kdo biřmován býti chcs, má ve
víře křesťanské a zejména v tom, co sv. biřmování jest, dobře býti vycvičen. To

jest první požadavek, který splniti dlužno biřmovanci.
Když P. Ježíš loučil se při poslední večeři se svými apoštoly, mluvil k nim
též o Duchu sv., kterého jim chtěl seslati. A víte, co učinil jim dříve než počal
slibovati Ducha svatého? Myl jim nohy a řekl: »Vy čísti jste, ale ne všichni,«
mysleť na Jidáše.
Co sluší tedy nám, kteří přijmouti hodláme Ducha sv. ve sv. biřmování?
Máme býti čísti, t. j.
b) ve stavu milosti boží, nemajíce smrtelného hříchu. Sv. biřmování neudíli
milosti posvěcující, ale rozmnožuje ji. Má-li ji však rozmnožiti, musí táž býti již
v naší duši. Víš, kdy řekl ti Pán: »Ty jsi čist?« Když lita byla voda na tvoji
hlavu a obmývána byla tvá duše na křtu svatém. Ale snad klesl jsi po onom
obmytí ve křtu svatém; co potom? Následuj sv. Petra, jenž jsa čist, zapřel Pána
a hřešil; ale vyšel ven, plakal hořce a došel odpuštění. Kdo po křtu sv. těžce
hřešil, musí tedy dříve ve sv. zpovědi oplakati své hříchy, jich litovati a odpu
štění jich svátostí pokání dosáhnouti; pak teprv jest schopen sv. biřmování
hodně přijati. Neučiní-li tak, není čist, jest Jidášem, svatokrádcem.
Když sv. apoštolové rozloučili se s Pánem, trvali pospolu na jednom
místě, modlili se a postili celý den. A tak i biřmovanec má se připravili.
c) modlitbou. Není sice nutno býti lačným, ale přece, když udílí se sv. biř
mování dopoledne, má každý lačen zůstati, a tak připraviti se postem a možno-li
i jinými dobrými skutky. — Tři věcí tedy žádá Bůh od biřmovance před biř.
mováním: vycvičení ve svalé víře, slav milosti boží, modlitbu a dobré skutky.
O, kéž by toto vše vždycky se dálo! Jax skvěle osvědčila by se moc a milost
Ducha svatého! Však bohužel, mnohému biřmovanci záleží více na přípravě
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těla, na věcí zevnější, ale velmi málo na duši. O, Duše svatý! Proč je tolik
vlažnosti u víře mezi biřmovanými ? Což nemáš Ty více té moci, jaká osvědčila
se na svatých apoštolech? O, běda nám! Naší vinou děje se tak. Nedostatečná
příprava, svatokrádež dusí všechny účinky Tvé svatosti! Avšak obrafme se
již od zjevu tak smutného a tažme se, co při biřmování žádá se od biřmo
vance,

2. Biřmovanec má se státi bojovníkem Kristovým ; má statečně vyznávati
a hájiti svou víru. Praporem, pod nímž bude bojovati, jest svatý kříž. Na ten
bude přísahati, tomu praporu že zůstane věren, musí slavně slíbiti. Slibuje to,
co slíbil a provolal vůdce vojska Kristova, statečný bojovník sv. Petr, když ně
kteří opouštěli Pána, pravíce o Jeho učení: »Ivrdá jest talo řeč, i kdož jí může

© slyšeti?«
Ale
první
voj
Kristův,
dvanáctero
apoštolů,
neprchá,
nýbrž
díústy

|

svého velitele Petra: »Pane, ke komu půjdeme? ly máš slova života věčného, a
my jsme uvěřili a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boží!« Toť přísaha bojovníka
Kristova; slibuje, že Krista neopustí, jinému učení neuvěří, nýbrž že se při
činí, aby
a) učení Kristovo vyznával a přikázání Jeho vždy věrně plmil.
Avšak praporu se držeti, jen za času pokoje, není věcí tak obtížnou ; vojín
má býti hotov snášeti i v poli, v boji obtíže, útrapy, ano i smrť pro vlast a pa
novníka. — Proto i biřmovanec, vojín Kristův, slibuje, že chce,
b) bude-li třeba, pro víru všeliké nesnáze a protivenství snášeli. — Bojov
níku Kristův! Viz vrchního velitele vojů Páně! Sw. Petr umírá na kříži pro víru
Kristovu! A pohleď na ostatní! Sv. Ondřej rovněž na kříži dokonává. Sv. Jakob
starší umírá mečem! Sv. Jam nehrozí se vařícího olejel Su. Tomáš a Matouš

proboden!
Sv.
Filip
kamenován!
Sv.
Bartoloměj
svlečen
skůže!
Sw.
Jakob

mladší svržen s chrámu! Sv. Tadeáš násilně umírá pro Krista! Viz tisíce a tisíce
svatých mučedníků ! Všichni pro víru umírají v nejhorších mukách! A ty, vo
jíne Kristův! Tobě bylo by těžké jediné slovo, jediné mužné vystoupení na
obranu víry Kristovy? Ty chtěl bys mlčeti, když víra ta se tupí slovem, spisem,
obrazy? O žalostný osud zbabělého vojína; trest smrti věčné čekal by tebe!
Setrváš-li však, vejdeš do slávy hradu nebeského, kde vítězství slaví se na věky
věkův.
c) Slíb svůj jako vojín Kristův skládá bířmovanec nejen před neviditelnými
svědky, před Bohem a sv. patronem, ale i před viditelným, I. kmotrem, Který se
též k biřmování béře. Na toho ukáže Bůh, sliledá-li, že slib byl zrušen.
Jak svatá jest tedy věc slib sv. biřmování! Kéž by kmotrové pečovali, aby
biřmovanec slibu svému dostál. Kéž by každý i sám své povinnosti dosti učiniti
hleděl! Aby toho dosáhl, má
3. častěji i po sv. biřmování slib svůj obnovili, a to:
a) kdykoliv obnovuje slib křestní. Při křtu stal se křesťan dítkem božím,
Synem krále Krista. Který syn zdárný nebránil by a nezastával otce, tupí-li ho
někdo, aneb usiluje-li ho raniti neb zabíti? Nuže, bojovníku Kristův, tys spolu
i synem svého Krále! Když tedy vzpomínáš na křest, nemáš-li vzpomenouti
na biřmování? "Tam stal jsi se synem, tu bojovníkem; i jako syn, i jako bo
jovník máš povinnost hájiti Krista. A protož, obnovuješ-li slib křestní, obnov
i slib sv. biřmování.
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b) Obdržel-li vojín záslužný peníz za svou udatnost, bývá na něm psáno,
kterého času, roku a dne bojoval za vlast a krále. Nevzpomíná-li rád i po letech
na ten den, v který vydobyl sobě vyznamenání své udatnosti?
Bojovník Kristův znak nezrušitelný obdržel v den sv. biřmování ; znak ten
nese 44 duši své, životem vezdejším a podrží jej v životě věčném. Nemá-li
proto i on pamatovati na ten den, nemá-li mu den ten býti dnem svátečním ?
A jak zasvětí ten den? Především mší sv., sv. zpovědí a obnovením svého slibu.
Ale nejen v památný den biřmování, nýbrž i
c) o svátcích svatodušních sluší obnovovati slíb sv. biřmování. Hody svato
dušní jsou dny, ve kterých sestoupil Duch sv. na apoštoly. Když křesťan slyší
v ty dny svaté čtení, když slyší o ohnivých jazycích, o prudkém větru, o po
divném mluvení rozličnými jazyky, o divech, které dály se onoho dne, jimiž
obrátily se tisícové na víru Kristovu, a když vidí, že v ty dny plesá celý obor
země, celá církev Kristova, zda mohl by zůstati sám chladným, zda by ne
vzpomněl, že i jemu dán byl Duch svatý? Proto volejme v ty dny milosti, v den
křtu, biřmování, volejme i nyní: »Pane, ke komu půjdeme? Tobě zůstaneme
věrni! Nespustíme se své víry! Ji ochotní jsme hájiti slovem, skutkem, statkem
svým i životem! Duše svatý, posituj nás v tomto slibu!«
V dnešní úvaze poznali jsme povinnosti biřmovance před biřmováním, po
znali jsme též, co má biřmovanec slíbiti a kdy slib svůj obnovovati. Př., kdo
z vás jest biřmován, popatř na prapor, na který jsi přísahal. Jest to kříž Kri
stův! Napsáno jest tam jméno Ježíš. »Ježíš Nazaretský, král Israelský.« Kdykoliv
jednati se bude o víru Kristovu, pchleď na kříž a na to svaté jméno a vzpomeň
na svou přísahu. — Kdo nejsi biřmován, pohleď tam také! Nauč se ctíti, milo
vati prapor, na který budeš přísahati. »Ježíš Nazaretský, král Israelský,« tof
i tvým bude heslem. — Běda tomu, kdo prapor ten opustí, jméno to zneuctí;
čest a chvála však tomu, kdo vytrvá až do skonání! Ten zvítězí a vstupuje do
bran města dobytého, města nebeského, vítězoslavně bude volati: »Ježíš Naza
retský, král Israelský,« a odpočine tam po boji ve slávě věčné! Amen.

Některá neděle v květnu.
Květy učí.
FRANT. MALÝ, kaplan v Praze u sv. Štěpána.

Nastal nám nejkrásnější měsíc celého roku. »Květen« se nazývá v řeči
naší české, protože v něm skoro všecky rostliny kvetou a celá příroda se halí
jakoby do svatebního roucha. Před našimi zraky jeví se v celé kráse a spanilosti
utěšené divadlo, které ještě před několika týdny žádná moc zemská a žádné
lidské umění nebylo s to vyvésti a vykouzliti.
Přes zimu byla příroda mrtvá a smutná. Sněhový příkrov zakrýval obličej
země, od severu váli studení větrové a chmury zahalovaly oblohu nad venkovem
i městem. Avšak pojednou se nebe vyjasnilo, vzduch se oteplil a líbezné jaro
nastalo rychle, dříve nežli jsme se nadáli. A již již zříme přerozmanité rostliny,
květiny a stromy v plném květu.
Milé dítky, kdo asi tento nedávno ještě zmrtvělý svět ze sna probudil a do
žil přírody vlil nový život? Kdo květy a byliny vzkřísil? Kdo je skvělým rouchem
ošatil? Učinil to P. Bůh, stvořitel nebes i země
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Díiváme-li se s tímto přesvědčením a vědomím do kvetoucí přírody, čemu
nás asi tyto májové květy učí? Co hlásají? Hlásají
1. Boží všemohoucnost a
2. krásu a
3. lásku Boží k lidem
1. Mnozí lidé podivují se přírodě a květům, ale při tom se ani netáží ani
nepřemýšlejí, kdo tyto zázraky v přírodě koná? Od koho květy povstávají? Snad
samy od sebe? Snad náhodou? Či ruka lidská, ruka dovedného zahradníka je
vytvořila? Či příroda sama od sebe se v určitý čas mění a omlazuje?
Ach, milé děti, což pak nevíte, že člověk nedovede udělati ani jednu trávu?
Kterak by tedy mohl z bylin vyvésti květy? Jenom milý Pán Bůh po zemi květy
rozsívá a klade stromům bílokvětnou korunu na hlavu
On je to, o němž napsal David (103, 30) »Vyšleš ducha svého a obnovena
bude tvářnost země.« Jakmile totiž k rozkazu Božímu zavěje vánek jarních
větrů, tají sněhové, lámou se ledová pouta řek a potoků, ze země raší se zeleň
trávy, pole a luka se oblékají v roucho nové — a tak se obnovuje tvářnost země.
Milé děti, nemusíme-li se tedy obdivovati v máji všemohoucnosti Boží?
Neboť On to jest, který vložil do semena plodivou moc a který dává teplo a světlo
a úrodné bouře, aby se všecko rozvíjeti mohlo ve květy
Kdyby na světě byl jenom jediný kvítek, jenom jediný druh květů, už
bychom se tomu musili obdivovati jako nevystíhlému zázraku. Kdyby na světě
jen jediný strom kvetl, již tu bychom musili žasnouti nad jeho mistrným
vzrůstem a květem. Ale my nalézáme květy všude, kam jen zrakem dosahujeme.
Nalézáme je v zahradách a lesích, v údolích řek i na vysokých horách alpských.
Nalézáme je za okny lidských příbytků i na holých skalách. Jmenujte kraj
anebo místo, kde by nějaké užitečné kvítky nebo zeleniny nerostly! Jmenujte
jednu část roku, která by se nehonosila jinými krásami a vůněmi!
Na hoře Libanonu rostou cedry, které se tam zelenaly a kvetly již za času
krále Šalamouna a posud se tam zelenají a kvetou. O všecky P. Bůh pečoval
hned, jak je stvořil a pečuje i za časů našich. A každé kvítko, každá rostlina,
každý keř i strom k nám volá: »Bůh všemohoucí nás stvořil zachovává a opa
truje

«
2.Lidé ovšem také dělají květiny. Ale z čeho? Z papíru a z vosku, z hedbáví
a drahokamů. Ale srovnejte sebe krásnější takové umělé květiny s květy přiro
zenými! Srovnejte na př. na oltářích květiny papírové s rostlými! Čili abych
k vám mluvil slovy samého Spasitele: »Patřte na kvítí polní
Pravím vám, že
ani Šalomoun ve vší slávě tak odín nebyl jako jedno z nich!< Tak, milé děti,
vychvaluje krásu bylin a květů sám Kristus, věčná pravda.
A věru, zdaž nemusí přímo plesati srdce naše, když popatříme v máji na
lučiny, které se odívají květy tak jako se odívá večerní nebe hvězdičkami? Zdaž
nemáme plným douškem vdechovati do sebe čistý vzduch sadů, na nichž v máji
tisíceré květy líbeznou vůni vydávají?
Avšak, milé děti, dejte nyní pozor, co vám řeknu! Když ty květy zemské
jsou tak krásné a líbezné, co z toho můžeme souditi? Že tato krása přírody
nám hlásá také krásu Boha. To jest: Je-li tento májový svět, jenž jest jako
podnoží nohou Božích, tak krásný, jak krásný je teprve sám Bůh! Jsou-li květy,
dílo rukou Božích, tak krásné, jak krásný jest jejich Tvůrce, král nad králi,
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Pán nad pány, který přebývá ve světle nepřístupném! Tedy nám květy hlásají
krásu Boha.
3. Ale také jeho lásku k lidem.
Bůh jest nejvýš dobrotivý a má v lásce všecky své tvory: od broučka,
který se batolí v trávě, až k serafinům a andělům. Ale zvláště miluje P. Bůh
lidi. Lidem k vůli stvořil celou přírodu, lidem k vůli ji zachovává a řídí a k vůli
nim dává kvésti rostliny.
Některé z květů stvořil Bůh, aby svou krásou proměnily zemi v ráj, aby
se nám tu na zemi dobře líbilo. Jiné květy zase stvořil, aby svými rozmanitými
barvami těšily naše oko i srdce. Jiné, aby líbeznou vůni ve vzduchu šířily, jako
na př. fialky a šeřík. Jiné byliny poskytují nám oděv a roucho, jako na př. len.
Jiné nám slouží za pokrm, jako na př. obilí. Když na ovocných stromech květy
opadají, co po nich zbude? Chutné a zdravé ovoce. Přečetné květy a byliny
jsou užitečné v lékařství. Zdravínek, plícník, krtičník, jitrocel a jiné hojí naše
rány a umírňují bolesti. Hořčice dodává jídlu chuti. Květy nám poskytují
nejsladší sladkost, totiž med, který z ních včely ssají. Květy lákají ptaclvo; kde
květy, tam jest i ptactvo a kde je ptactvo, tam je i zpěv.
Ani bych nestačil, kdybych měl vypočítávati užitky a dobrodiní, které květy
lidem přinášejí a tak lásku Boží k lidem zvěstují. P. Bůh dobře ví, čeho potře
bujeme a v nesmírné dobrotě své nám to hojně poskytuje. Sv. Jakub (1, 5) dí
»Dává všechněm hojně a neomlouvá.« »Zřídlo dobroty jeho jest nevyčerpatelné
a zůstává vždy stejné, byťi milionové z něho čerpali« praví sv. František Sáleský.
Kdo sečte miliony lidí, kteří už od počátku z ruky Boží dobrodiní přijali? Kdo
sečte miliony všeho ostatního tvorstva, jimž přeštědrá ruka Páně v přírodě stále
se otevírá? Kdo vypíše lásku Boží k lidem?
Ach, milé děti, když to všecko uvážíme, poznáváme, že čím jsou hvězdy
na nebi, tím jsou květy na zemi: zvěstují Boží všemohoucnost, krásu a lásku.
Květy byly odjakživa znamením radosti, pocty a vděčnosti u všech všudy
národů. Čím Řekové a Římané korunovali své básníky? Vavřínem. Co metali
židé P. Ježíši na cestu? Palmové ratolesti. Čím při oddávkách ozdobují se snou
benci, mládenci a drůžičky? Rozmarýnou. Čím uctíváme své dobrodince a před
stavené o jejich svátku? Vonnými rostlými kyticemi. Co klademe na rakve
zemřelých? Věnce. Co na rovy jejich sázíme? Keře a kvítí.
Milé děti, představte si tento svět bez květů! Nebylo by nám tu smutno?
Nuže, jak se máme k bylinám a květům chovati? Ne tak, jako se mnozí nero
zumní chovají.
František Petrarka, slavný básník italský, vypravuje ve svých spisech, že
za jeho času žil v Italii vznešený a bohatý muž, který s radosti a ochotou
cizince a pocestné do domu svého přijímal a je častoval. I stalo se jednoho dne,
že vrátiv se v jednoduchém šatě z lovu domu, shledal dům plný hostí. Všecky
chtěl co možná nejlépe uctíti a proto všude dohlížel. Při tom spatřil, kterak jeden
z cizích služebníků chlév čistil, avšak nedbale a špatně. I domlouval mu laskavě.
Avšak drzý služebník ve zlosti jej udeřil v obličej
Jak se ale zalekl, jak se
zastyděl, když při obědě spatřil, že muž, jejž byl udeřil, sedí na prvním místě
a laskavě hosty častuje. Prosil za odpuštění a hostitel mu odpustil.
My lidé na světě jsme vlastně hostmi Boh nebeského. Ale kolik lidí se
podobá onomu surovému služebníku! V zaslepenosti své často Boha nepoznáváme,
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nevidíme a hříchy svými urážíme. Bůh jest nejvýš dobrotivý a má v lásce všecky
své tvory od broučka v trávě až k andělům. A proto i křesťan má se chovati
k tvorům a k celé přírodě s jakousi šetrností. Hodný křesťan zbytečně nešlápne
ani na mravence, jenž se mu přípletl do cesty a neutrhne ani květ jen tak bez
příčiny, aby ho hned po utrhnutí odhodil.
V Bavorsku je krásný zvyk, že školní děti hned po 1. sv. přijímání jdou
do zahrad a alejí a každé zasadí si jeden stromek, nad tímto stromkem potom
bdí, pozoruje jeho vzrůst a učí se lásce k stromoví a květům.
Milé děti, třebas by tento zvyk u nás nepanoval, mějte lásku k stromoví
a květům, zbytečně jich nelámejte a netrhejte. Jako P. Bůh v přírodě ukazuje
lásku svou k nám, tak i vy buďte k přírodě šetrni. Amen.
Dle Dra Brlého.

Neděle V. po velikonocích.
Modlete se také ráno!
FRANT. MALÝ, kapl. v Praze u sv. Štěpána.

Sv. František, biskup ženevský, jednou vyprávěl školním dítkám o rajských
slastech našich prarodičův a řekl: »Jejich největší radost záležela v tom, že
směli obcovati se samým Bohem a s Ním jako s nějakým laskavým otcem roz
mlouvali.« »Ach, to je škoda, že se už tak nedějel« zvolal jeden malý žáček.
»Jak rád bych s Pánem Bohem rozmlouval!« Sv. biskup se zaradoval nad
přáním tohoto chlapečka, usmál se a odpověděl: »Upokoj se, milé dítě, neboť
věz toto: ačkoli jsme ztratili ráj, přece jsme neztratili dobrotivého Pána Boha.
Všady jest nám na blízku, v každou hodinu a na každém místě můžeme s Ním
rozmlouvati — když totiž se modlíme. Kdykoli voláme k Němu >»Oltčenáš«,
odpovídá nám pln lásky: »Ano, já jsem Otec váš a vy jste moje děti!«
Opravdu! Od té doby, co nám byl prvotním hříchem ráj uzavřen, nelze
jinak s Bohem obcovati a rozmlouvati nežli v modlitbě. Proto se modlí každá
duše lidská, která v Boha věří. Modlí se i ten nevzdělaný divoch na poušti
africké. On sice ve své nevědomosti vysílá prosebná slova ke kamenným modlám
aneb ke hvězdám, ale přece jen se modlí.
Nuže, nemáme-li se tím spíše modliti my katoličtí křesťané? Vždyť nás
k tomu Spasitel náš sám ve dnešním evangelii tak vroucně vybízí a důtklivě
volá: »Amen amen pravím vám: modlete se!l« A vy, milé dítky, víte dobře
z katechismu, že podle napomenutí Ježíše Krista máme se vždycky modliti
a neustávati. Že se zvláště máme modliti ráno a večer a když se k modlitbě
zvoní.
Ach, moje děti. že se modlíváte večer, o tom nechci ani pochybovat. Ale
zdali pak se také modlíte ráno? Každé ráno? Neboť že i ráno modlitba je nutná,
to vám právě chci dokázat ve dnešní exhortě.
1. (k ranní modlitbě vybízí předně přirozený rozum náš). Na světě je
mnoho mocnářů a králů, ale který pak jest asi největší a nejmocnější zeměpán?
Zda-li ne Bůh, světa Stvořitel? Nuže, tedy také Jemu patří přede všemi místo
první.
Když ráno s lůžka povstanete, rozdělujete sobě celý den na jednotlivé
hodiny. Některé hodiny věnujete na školní vyučování, jiné pracím domácím,
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opět jiné přípravě a úlohám a jiné konečně oddechu a jídlu. Tedy všecko vše
cinko.věnujete sobě. A kterou hodinu věnujete konečně Bohu? Nejvyššímu Pánu
patří hodina první. Tedy první hodinu, první chvíli, první čas ranní, počátek dne
obětovati máte Pánu Bohu.
Pán Ježíš kdysi řekl: „Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti
jeho!“ Co znamená to slovo „nejprve?“ To znamená, že naším nejprvnějším za
městnáním, když ráno vstaneme, má býti služba Boží čili nábožná modlitba. Pak
přijdou na řadu teprve ty časné naše záležitosti a starosti.
2) Ostatně, milé dítky, k modlitbě ranní což nevybízí nás už také přirozený
cit vděčnosti? Komu máme býti vděčni? Pánu Bohu. Zač máme být vděčni? Zač ?
Jen se mnou uvažujte a počítejte!
Kdo vás opatroval času nočního jako zřítelnici oka svého? Bůh. Kdo lí
bezným spánkem občerstvil zemdlené údy vaše mladé? Bůh. Kdo vás chránil
v černé noci? Bůh. Kdo vás chránil, aby se váš spánek neproměnil v náhlou
smrt? V minulé noci zemřelo na naší zeměkouli na sta na tisíce lidí, kteří ze
spánku přešli takořka ve smrt — ale vás, děti, Pán Bůh zachoval na živu.A vy
byste mu za to nechtěli být vděčni? Vy byste se ráno nechtěli ani pomodlit ?
Mohamedání se modlívají pětkráte za den a to: před slunce východem
v poledne, před slunce západem, po slunce západu a mezi soumrakem. Co je
k tomu vede? Chtějí býti Bohu svému vděční za četná dobrodiní. A vy byste
nechtěli aspoň kratičkou modlitbu vykonati ráno? Ani se snad křížkem nepo
znamenáte?
3. To by vás pak, milé dítky, v této příčině zahanbila nerozumná příroda,
která svou povinnost plní. To by vás zahanbili malí ptáčkové, kteří už za čas
ného jitra líbeznými zpěvy naplňují povětří, chválí a velebí svého Stvořitele.
Sv. František Serafinský, když slyšel ptactvo ráno prozpěvovat, říkával
Bratřím: »Hle, ptáčkové chválí Stvořitele — a my bychom se měli dát od nich
předejíti?« Sv. Jan z Boha chodival již na úsvitě navštěvovat nemocné, jimž
pokaždé kladl na srdce, aby se nezapomněli pomodlit, že už ptactvo venku Bohu
chválu vzdalo. (Mehler.)
Na střechách kostelů a na báních věží spatřujete někdy podobu kohouta
Co nám hlásá na povýšeném místě tom? Kohout obyčejně první se probouzí a
svým zpěvem budí křesťany k ranní modlitbě.
Polní květy ofevírají své kalíšky k východu slunce, jakoby Stvořiteli svému
povinnou poklonu chtěly učiniti!
A vy, děti, neměly byste tak učinit? Chtěli byste se podobati lehkomyslným
lidem, kteří si ráno na modlitbu Páně ani nevzpomenou ani nepozdvihnou očí
svých k nebesům na důkaz víry a vděčnosti? Jen na jídlo a na své časné zále
žitosti myslí a pamatují. Jak to je nehezké!
4. Řeknu vám, milé děti, že svatí a vyvolení Páně a mnozí jiní zbožní
křesťané na úsvitě na kolenách klečíce velice dlouho se modlívali.
Sv. spoštolové a mučedníci k vůli ranní modlitbě líbezného sna sobě ukra
covali. Ze Skutkův apoštolských a epištol Pavlových se dovídáme, že křesťané
prvních století neznali příjemnější zábavy kromě modlitby. Bohu svému zcela
jsouce oddáni Jemu jen chválu prozpěvovali a ustavičné díky vzdávali v každé
době, ráno i večer, doma i venku, při jídle i při práci. Mnozí sv. vyznavači věku
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mladistvého, mnohé dívky a panny nacházely největší rozkoš v ranním zpěvu a
rozjímání. Sv. Bartoloměj prý za jednu noc stokrát na kolenách kleče k Bohu
se modlíval. Podobně i sv. Izidor, Dominik, Jan Boží, sv. Ambrož atd.
A když zalétneme v duchu do Starého Zákona, co tu na př. čteme? Vzpo
meňte si na bohabojného krále Davida / Měl sice mnoho trápení a starostí, které
jej každodenně jakožto panovníka obtěžovaly. Brzo proti němu povstali nepřátelé
za hranicemi říše. Jindy jej zase pronásledovali jeho vlastní dvořané a synové.
A jak nesčetné množství rozličných rozepří musil on dle spravedlnosti a práva
rozsuzovat! Zkrátka: celý den byl zaměstnán tak, že mu zbývalo málo času pro
vlastní pohodlí. Ale vyhýbal se snad proto modlitbě? Vymlouval se ráno na ne
dostatek času k modlitbě? Ach, nikoli! Naopak! V žalmu 118. praví. »Předešly
Oči mé k Tobě na úsvitě, abych přemýšlel o vyřčeních Tvých.« Tedy časně
vstával a ihned rozjímal v modlitbě o Pánu Bohu. Jindy zase (F 62) volá:
»Bože můj, Bože můj! K Tobě z jitra bdím, vzpomenu-li na Tebe na loži
svém, v dobách jitřních přemýšlím o Tobě.« Ejhle, jak krásný příklad zanechal
nám král David k zahanbení všech, kteří se vymlouvají, že jim ráno nezbude
čas k modlitbě!
Ale přece jenom nejkrásnější příklad ranní pobožnosti zanechal nám Sa
motný Pán Ježíš. Neboť v evangeliu sv. Lukáše (6) čteme, že jednoho času vy
Šel na horu, aby se tam modlil, a že přes celou noc trval na modlitbách. »A když
byl den, povolal k sobě učedníků svých.<« Jestli-že Kristus přes celou noc na
modlitbě trval, tedy i na úsvitě i času ranního se modlil a potom teprve povolav
k sobě učedníky konal učitelský úřad svůj — a při tom na své pohodlí zapo
minal.

— — —

Když to všecko, milé dítky, uvážíte, budete se ještě moci vymlouvati, že
k ranní modlitbě vy čas nemáte? Budete ranní modlitbu den ze dne vynechávat
a jen večer se doma modlit? Jistý starý poustevník říkával >V ranní modlitbě
vidím běh celého dne. Jaká je tato ranní modlitba, takový je celý ostatní den.
Špatná modlitba, špatný den. Tichá a bohumilá modlitba, tichý a bohumilý den.«
(Mehler.)
Nuže tedy, milé děti! Když se po temnotě noční blíží světlo denní, aby za
plašilo noční temnotu, když všecko v přírodě se budí k novému životu, když
nebeští ptáčkové počínají chválu Bohu prozpěvovat a květiny když počínají roz
vinovati krásu svou ku poctě Pána Boha, jenž je ošatil — 6 vstaňte rychle
s lůžka svého, připojte se k veškerému tomu tvorstvu, vzpomeňte si na Boha,
který jest počátkem všech věcí — a vykonejte si nábožnou, třeba jen krátkou
modlitbičku! Pak se vám jistě po celý den bude všecko dařit. Amen.

EEE

Skolní sv. zpověď.
Prof. XAVER DVOŘÁK.

Aby titulu nadepsanému bylo dobře rozuměno, uvádím ihned objasnění.
Nemíním tu školní sv. zpovědí sv. zpověď jako povinnost školní vůbec, kterou
naše žactvo třikráte do roku školního konává, nýbrž jen co do místa pokud tato
sv. zpověď ve škole se koná.
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Kladu si totiž od let už otázku, zda-li škola je přiměřeným a vhodným
místem k vykonávání školní sv. zpovědi.
Theoreticky by se zdálo, že škola jako místo posvěcené — pokud se tak
ještě při dnešní chorobné animositě protináboženské a zvláště protikatolické
děje — po chrámu jest ke zpovídání dítek místem zcela vhodným. Ano i tehdy.
hledíme-li k účelu školy, vzdělávání ducha — pokud opravdu vědění pravé ane
fantastické hypothesy, vědecky přizdobené, se tu podává. Neboť pravá věda od
Boha vycházejíc k Bohu zase vede. A tak i z tohoto důvodu jeví se škola jako
místo přiměřené k vykonávání povinné sv. zpovědi školní.
Ale uvažujeme-li o tom více po stránce praktické, bude jinak. Už zevně
tím, že se ve škole koná, vtiskuje se jí jaksi charakter prostě povinnosti školní,
Jest sice každá povinnost svatá, ale přece nejsou povinnosti rovnocenné. Už tím
tedy ztrácí tato povinnost sv. zpovědi na svém výlučně náboženském, posvátném
charakteru. Žactvo během času zvyká si povinnost školní považovati za všední,
ne zvláště významnou a důležitou povinnost; vždyť její opomenutí domluvou
nebo mírným pokáráním se vyrovnává.
A toto své mínění přenáší i na sv. zpověď, tak že porušení této povinnosti
nebo nedbalé vykonání její ani takměř za hřích nepovažuje.
Škola sama není žactvu místem posvátným, ač by ovšem měla býti. Jednak
dětské podvody, které se tu provozují, různá allotria, která se tu v nepřítomnosti
učitelově tropí, jednak i výjevy trestání a vzájemného u žactva škorpení, stírají
tento ráz škole v mysli žákově. S tohoto stanoviska škola aspoň nepřispívá ku
povznesení aktu bohoslužebného jako jest sv. zpověď.
A která jsou místa, jež se ve škole přikazují ke zpovídání?! Jsou to buď
tělocvičny (!) anebo častěji kreslírny.
Vezměme tedy za příklad k své úvaze zvláště kreslírnu. Bývá na rychlo
umetena (cítit často prach ve vzduchu ještě), lavice vprostřed sestrčeny (nebo
i na vrch ještě naházeny).
Stěny pokryty jsoů výkresy a předlohami, tabule v čele nese nárysy
vzorné. U stěn, ne daleko od sebe, židle pro zpovědníky. Toť krátce vylíčena
»kaple«, ke zpovídání na rychlo zřízená.
Není tu předmětu, který by nějak kajícníky ke zbožnému chování povzbu
zoval. Jak sem vkročí žactvo, myšlenky jeho na Boha, na sv. zpověď jsou hned
jak ze skla tříšť, nálada lítosti, opravdového předsevzetí ta tam.
K tomu přistupuje ještě i ta okolnost, že místo pro kajícníky je malé, tak
že tísní se až skoro ke zpovědníkovi. Jestliže se přivádí třída po třídě, ještě
hůře; jsouf zpovědníci i kajícníci stále vyrušováni. Často se stává, že zpovídajíc
stojí obrácen k ostatním čekajícím, i nastává posuňkový rozhovor očima, úsmě
vem — krátce všecko jiné se tu spíše děje než sv. zpověď.
A nezdá se, že sv. zpověď trpí na svém charakteru jako sv. tajemství, když
kněz sedě na židli mluví ve tvář kajícníkovu, takže nemůže neviděti jeho tváře
a že kajícník nezůstává zpovědníkovi utajen? Ba i vyznání z hříchů nemůže
zůstati okolostojícím pro blízkost jejich tak zcela skryto, jak přece svatost toho žádá.
Bez zpovědních stolic nebo zpovědnic nemělo by se vůbec zpovídati. Nebo
i pro prostého diváka není to povznášející pohled, když vidí kajícníka tisknoucího
se na samého zpovědníka, nehledě ani ke stránce hygienické, af již pomlčím
o stránce ještě nedůtklivější.
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Povážíme-li, že názor o Sv. zpovědi odnese sobě žactvo ze školy pro celý
život a že tento názor sotva kdy už změní, měli bychom jednou pro vždy
školní sv. zpovědi ze školy odstranit a přenésti, kam svým výlučně svatým chara
kterem náleží — do chrámů.
Namítne se, že zpovídání v chrámě v době zimní je nebezpečné pro zdraví
malých poenitentů. Ale pak by se jednalo pouze o Sv. zpověď v době postní.
Proč bychom ji nemohli přenésti do doby povelikoneční, když sa tu přecejedná
o povinnost velikonoční, nevím. A doba povelikonoční jest u nás už prohřátá
sluncem jarním: v dubnu nebo v květnu.
Stěžujeme si do poklesnutí náboženského. života; není tuto také jedna
z příčin?!

Z praxe a různé.
Užitek studia dějin vychovatelství.
1. Studium dějin paedagogiky má nesporný

zájem již pro každého vzdělance:

nebot

představuje nejdůležitější část kulturního ži
vota toho kterého národa, jeho zápolení a
snažení po vyšším vzdělání a dokonalosti
individuelního a sociálního života — pomocí
výchovy. Dává tak klíč k lepšímu poroz
umění minulosti a přítomnosti, k správněj
šímu posouzení dějin národa, jeho rozkvětu
a úpadku.
2. Zvláštní význam má však pro učitele

a vychovatele.
a) Zjednává mu hlubšího a všestran
nějšího porozumění paedagogiky a metho
diky; neboť teprve dějiny nějaké vědy uvá
dějí nás zcela v tuto vědu, ukazují nám její
podstatu a vzrůst a všecky vlivy, jež byly
podmínkou jejiho vývoje ale i ovoce a ná
sledky, které měl pro život celku i jednot
livce.
b) Tím bystří paedagogický úsudek, dává
měřítko ke správnému posouzení různých
systémů výchovných a vyučovacích a jejich
ceny theoretické i praktické; varuje před
slepou důvěřivostí v theorie a methody nové,
uvědomujíc praktické pravidlo: »Zkoumati
vše, ale podržeti nejlepší.«
c) Ukazuje, že výsledky doby přítomné
spočívají na paedagogických snahách a pra
cích dob minulých, zdržuje tedy od přece
ňování sebe a učí míti ve vážnosti osvěd
čené theorie a na nich stavěti dále.
d) Staví před oči řadu povzbuzujících,
výtečných příkladů, které vlévají nadšení
pro vznešené povolání vychovatelské a vy
bízejí k následování:

€) ale zvláště významné jest, že dává
konkrétní důkaz, že paedagogika založená
na křesťanských zásadách, je základem štěstí
jednotlivce a celých národů a zemí a každá
úchylka od ní má zkázonosné následky.
Dějiny vychovatelství jsou nejlepší apologií
křesťanské paedagogiky.
Jelikož i u nás při konkursních zkouš
kách více než kdy jindy právem zřetel k nim
se béře, nebude neužitečno i v našem listě
nějaké théma z dějin paedagogiky časem
uvésti na přetřes.

Návrh minimální osnovy arcidie
cése Pražské.

Německý spolek katechetský

arcidiecése Pražské vydal v tiskárně bene
diktinské v Praze na Slupi brožuru o zku
Šenostech, jichž získal spolek s minimální
osnovou, která byla zatímně zavedena na
školách pětitřídních na zkoušku. V první části
podává »zprávu« a »zásady« v osnově na
16 stranách a v části druhé návrh osnovy
pro nižší stupeň a to opět na 14 stranách
a návrh osnovy pro stupeň střední na 26
stranách. Osnova minimální pro třídu dru
hou a třetí je pozměněna a proto doporu
čujeme brožuru v ceně 1 K pozornosti
všech katechetů, kteří se řídí minimální
osnovou pro české školy předepsanou
v Ordin. Listě Pražské arcidiecése r. 1912
č. 8. »Christ. paed. Blátter« oznamují, že
brožuru zasílá za 85 hal. franko dp. Robert
Hermuth, katecheta v Praze III, Újezd
č. 389.

Náboženské úkony a jich závaz
nost.
V čís. 2. zmiňuje se moravská
»Hlídka« o nedávném rozhodnutí říšs. soudu
16. ledna: »Tedy opět: k náboženskému
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vyučování je žák zavázán, k výkonům ná
boženským ne
Podotkli jsme při jiné
příležitosti, zdali také na učitelích přírodo
pisu, kreslení neb tělocviku se žádá, aby
jen učili a o další se nestarali? Oč výše
stojí požadavek praxe právě v náboženství?

Pozdrav redakci Cyrila [roč. 61
4.) zasílá P. Romuald Perlík, konventuál
strahovský, současně smíchovský katecheta
t. č. v poli: >Z karpatského bojiště« —
kde již zase po druhé čtvrtý měsíc jsem,
zasílám vzpomínku velikonoční! Těším se
na Prahu — zde ta »muzika« zaléhá po
řádně do uší. S mnoha pozdravy.

Korutanský spolek katechetů sdě
luje, že předseda jeho představil se novému
arcipastýři dru Adamu Hefteru, jenž v srdeč
ném přijetí slíbil Spolku všemožnou pod
poru a ocenil zásluhy a snahy Spolku
o povznesení náboženského vyučování.

Druhý katechetický

kongres, po

prvním kongresu vídeňském, měl se konati
na podzim r. 1915 v nějakém jihoněme
ckém městě asi ve Wůrzburgu. Komitét
však rozhodl, že se zřetelem na válečné
události odkládá se na podzim r. 1918.

Vídeňský spolek katechetský

k ní.

V přednášce

>»D'tě a katecheta«

(katech. Grohman z Liberce) pojedráno
o nové methodě náboženské psychologie a
paedagogiky.

Drobnosti:

Dp. Stan. Suda, katech.

měšť. šk. v Blovicích t. č. kurát budějov.
domobr. pluku pěšího č. 29. byl vyznamenán
zlatým zásluž. křížem s korunou s válečnou
dekorací za statečnost a sebeobětování před
nepřítelem u Opola v Rusku. Gratulujeme!

— Červený kříž má v Německu 900.000
členů, v Rakousku asi 100.000. Roční pří
spěvek je 2K. — Universita Tov. J. v Bey
rutě je nyní v rukou Turků; měla asi 2000
posluchačů, professory většinou laiky nikoli
Jesuity. Byli francouzové a sledovali zájmy
francouzské ; v nynějším konfliktu Turecka
s Francii ovšem zavřena.

Pro »Červený

kříž« zaslali od 24.

K 20: Pokorný Bohumil, v Rakovníku.
K 5: Herynk Matěj, v Kladně. K 350:
Javůrek Frant., v Pelhřimově. K 166:
Oliva Arnošt, ve Slaným, Petr Jan, v Chý
nově.
Dosud složeno v pokladně katechetů

K 255303.

vydání

zpěvníku, s nímž souvisí návrh nového do
datku katechismu o nejdůležitějších obřa
dech. Činnost Spolku v roce 1914 charak
terisuje exhibitní číslo 1095. Stinným bo
dem jest marná žádost k okr. Šk. radě
o zakoupení obrazů Schuhmacherových.
Také nový rok nezačíná slibně, neboť
téměř z celé Haliče abonentů ubylo. Posléze
farář Hoffer přednesl o reformě katechismu
a v debatě bylo stanoveno: Vídeňský spo
lek katechetů projevuje své přesvědčení, že
1. katechismus ve své nynější formě nevyho
vuje potřebám náboženského vyučování, 2.
v novém katechismu měl by býti restringo
ván počet otázek asi na polovic, jak tomu
je i u jiných katechismů. 3. katechismus
měl by býti přiměřený potřebám praktického
života a 4. býti sepsán v řeči dětské a li
dové.

©

Spolek katechetů německých die

cése litoměřické

27.ledna pojednal o návrhu učebné osnovy,
který zároveň se zprávou o zkušenostech
získaných s používáním minimální zatímní
osnovy, spolkem německých katechetů arci
diecése byl zaslán. Návrh ten uznán za
praktický a vyslovena naděje, že stane se
definitivní osnovou aneb aspoň podkladem

měl března do 24. dubna 1915 dpp. katecheté:

valnou schůzi 22. února. Veškeré jmění
spolkové činilo 11.763 K 42 h, časopis
»Christl, paed. Blátter« pohltil z toho 9587
K 76 h. Předseda vytkl dvé věcí, o něž
běželo totiž: realisace nového zákona ka
techetského, k němuž tíhnou přání kate
chetů městských i venkovských, který však

válkou je oddálen a pak druhé
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na své schůzi v Liberci

V Hála,
t. č. pokladník.

(Zasláno.)
Dp. Fr. Blaha, katecheta v Mor. Ostravě,
uvolil se sestaviti dle Doležalovy »Malé
biblické dějepravy« barev. illustr. »Prvouku
katol. náboženství« pro 1.—3. tř. ob. šk.
(první tři školní roky); byl však již loni
povolán k vojsku. Aby myšlenka jinak vý
borná nebyla pohřbena někde na bojišti,
račtež všickni, kdož se zajímáte o věc tu,
své návrhy, rady, pokyny atd., zejména též
texty k novým katechismům zaslati co nej
dříve na adressu: Fr. Jedlička, katecheta
v Českých Budějovicích, Střelnická ul. č.
13. Kdo chtěl by prostudovati návrh (ti
štěný) v Prvouce, nechť dopíše si o něj

nakladateli
Juliu
Kittlovi
doMora
Ostravy anebo do Č. Budějovic.

Z předsednictva katechetského spolku
v Čes. Budějovicích.

Kuihtinkárna družstva Vlaof v Praze

==;
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VĚSTNÍK KATECHETSK
PŘÍLOHA »VYCHOVATELE« K XXX. ROČNÍKU.
REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.
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K učebné osnově minimální pro vyučování náboženství na pětitřídní škole obecné. —
Neděle IV., V. a VI. po Pent. — Schuster a Panholzer. — Z praxe a různé.
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K učebné osnově minimální pro vyučování náboženství na
pětitřídní škole obeené.
Referuje ANTONÍN BENDA.

Nejdůstojnější

k. a Konsistoř v Ord. L. z r, 1911 č. 1. str. 17. ze dne

4. ledna 1911 N. E. 418. poukázala na základě dekretu posvátné Kongregace de
Sacramentis z 8. srpna 1910 »Ouam singularie (Ord. L. z r. 1910 č. 9. str. 99.
N. E. 11.392.) na rozhodnou vůli sv. Otce, abychom se vrátili ve příčině prvního
svatého přijímání, pokud lze ke zvykům a předpisům prvních dob křesťanských.
Přáním Jeho Svatosti jest totiž, aby dítko ve věku co možná nevinném s celou
duší svou přilnulo k božskému Spasiteli a naučilo se čerpati z tohoto nebeského
chleba posilu a statečnost v boji proti zlu. Proto dle nařízení daného na biskup
ských konferencích ve Vídni v listopadu 1910 nelze první svaté přijímání svalých
svátostí odkládati přes iřelí školní rok.
V tom prohlášení se přiznává, že třeba bude nutno od učebné osnovy ná
boženství (Ord. L. 1894 str. 74.) poněkud se uchýliti, aby bylo možno s dětmi
probrati svátost pokání a oltářní asi dle přídavku k malému katechismu. Za tím
účelem z rozkazu Jeho Eminence, nejdůstojnějšího Arcipastýře, (Ord. L. 1911
str. 42.) bylo ustaneveno, aby při vikariátních poradách pastýřských r. 1911 po
jednáno bylo zvláště a thematu: »Které obtíže vyskytují se v obvodu vikariátním
při provádění dekretu «Ouam singulari« o prvním sv. přijímání dítek (Ord. List
1910 str. 99.a Ord. List 1911 str. 17.) a jakým způsobem mohou býti překonány.«
Dobrozdání těchto porad měla býti vikariátními úřady zaslána nejdůstojnější
k. a. Konsistoři a na jich základě měla zvláštní anketa o úpravě osnovy nábo
ženské pro školy obecné vypracovati a stanoviti novou učebnou osnovu mini
mální pro vyučování náboženství na pětitřídní škole obecné. I Spolek katechetů
v království Českém požádal nejdůstojnější kníž. arcib. konsistoř v Praze, aby
zastoupen byl v této anketě svými zástupci. Nejdůstojnější k. a. Konsistoř ze
dne 14. července 1911 č. 7404. sdělila, aby »prozatím byli zvoleni dva zástupcové
Spolku katechetů, kteří ovšem musí býti příslušníky, zdejší arcidiecése a aby jim
byl dán již hotový návrh »minimální osnovy«, který by při poradě mohl býti
základem pojednání. Totéž platí i o celé osnově.
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Na základě toho ustanovilo se komité katechetů obecných a měsťanských
škol s vldp. prof. Xaverem Dvořákem v čele, které minimální osnovu učebnou
mělo vypracovati a delegáty k anketě ze svého středu jmenovati.
Komité katechetů dříve bedlivě prozkoumalo různé návrhy nových učebných
osnov náboženských, z nich spolu se zřeteiem na přání nejdůstojnější biskupské
Konsistoře v Českých Budějovicích po zralém uvážení za podklad svého návrhu
vzalo návrh prozatímní učebné osnovy pro arcidiecési Vídeňskou, protože svým
rozvrhem hodin v jednotlivých třídách byl našemu rozvrhu hodin nejbližší. Mi
nimální počet hodin stanoven ve školním roce na 70.
Komité návrh nové učebné osnovy náboženské vypracovalo a za delegáty
k anketě zvolilo katechety měšťanských škol: Antonína Bendu z Prahy VII.
a Františka Suchomela z Vršovic.
Návrh komitétu uveřejněn byl ve Věstníku katechetském v r. 1912 roč. XV.
č. 11. str, 171.

Zatím však prohlásila nejdůstojnější k. a. Konsistoř ze dne 2. srpna 1912
N. E. 10576., že se dle přání J. E., nejdůstojnějšího arcipastýře našeho, před
ládá nová učební osnova minimální pro vyučování náboženství na pětitřídní
škole obecné ve školním roce 1912/13 na zkoušku, aby dosažené výsledky

mohly býti prozkoumány.
Stala se tedy tato nová učebná osnova pro' školní rok 1912/13 závaznou.
Spolek katechetů pak vyzval důtklivě své členy, aby každý horlivě srovnával
obě osnovy, výsledky ve škole dosažené podal komitétu, který by delegáty svými
učebné Jeho Eminenci, našemu nejdůstojnějšímu arcipastýři, předložil.
To se také slalo a Spolek katechetů v království Českém své dobrozdání
Www.

podal 5. srpna 1913 nejdůstojnější k. a. Konsistoři.
Spolek katechetů v král. Č. byl tedy první se svým dobrozdáním. Mimo
tento spolek bylo zasláno ještě několik dobrozdání z duch. správy. Spolek
německých arcidiecesních katechetů požádal o prodloužení ještě jednoho školního
roku. Než práce tato byla ukončena, vyžádal si nejd. k. a. Ordinariát ještě
dobrozdání jiných zkušených katechetů.
Po těchto přípravných pracích ustanovena nejd. k. a. Ordinariátem užší
komise pro spracování minimální této osnovy za předsednictví J. M. vsdp. preláta
a kanovníka Msra Dra Joseta Tumpacha a odevzdán jí veškerý materiál
ke zpracování. V této užší komisi reterenty jsou dpp. Antonín Benda, katecheta
měšť. chlap. školy v Praze VII. a Robert Hermuth, katecheta měšť. dívčí školy
v Karlíně. Ostatní členové této užší komise isou tito vldpp.: Černý Václav, c. k.
professor na ústavu ku vzdělání učitelek v Praze; Hauer Josef, universitní tit,
prof. a c. k. professor na něm. ústavě ke vzdělání učitelů v Praze; Dr. Josef
Kašpar, c. k. gymn. professor v Libni, za diecési Královéhradeckou, Jan Volf,
katecheta měšť. dívčí Školy v Klatovech, za diecési budějovickou a Josef Funk,
sídelní kanovník v Litoměřicích, za diecési litoměřickou.
Touto užší komisí zpracovaná minimální osnova náboženská předložena
bude širší anketě, v níž mimo výše uvedené zasedati budou ještě tito vldpp.:
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Dr. Antonín Franz, metropolitní kanovník u sv. Víta v Praze, universitní
tit. professor Antonín Hlora, c. k. professor na ústavě ku vzdělání učitelů v Praze,
František Suchomel, katecheta měšťanské divčí školy ve Vršovicích, děkan
Jindřich Fleck, farář a k. a. vikar. sekretář v Hanšpachu, Karel Nosofský,
katecheta měšť. dívčí školy v Podmoklí a Josef Windrich, farář ve Vidhosticích.
Přípravy k této akci zahájeny byly 5. května 1915.
Spolek katechetů v království Českém vydal svým nákladem svůj návrh
k této učebné osnově náboženské a zašle jej gratis veškerému členstvu, kterému
tímto způsobem umožní, aby podalo ještě další praktické pokyny a změny
i návrhy k této osnově.
hdd

Bude to práce nemalá, avšak snaze dobré, ušlechtilé, dává nebe rádo dojít cíle.
Nemám věru jiného přání, než aby za součinnosti všech a přátelské shody
dospělo se k takové definitivní minimální osnově náboženské, která by uspo
kojovala všechny kněze katechety bez rozdílu. Dejž to Bůh!
VEZ EZEE

VEZ
VEZEZ

Neděle IV p. Pent.
Památná hodina.
(I)
V tento den zázračného lovu rozhodli se tedy 3 nejznamenitější mužové:
Petr, Jakub a Jan pro Pána Ježíše na vždy. V hodině opustili vše, co jim na
světě bylo drahé a šli za Ním. Ta jediná hodina změnila posavadní způsob jejich
života i celou jejich budoucnost. Ó jistě, že všichni 3 na tuto památnou hodinu
svého povolání do sboru apoštolského nikdy nezapomenuli, ale často o ní rozva
žovali!
Jestliže vy, milé děti, zadiváte se jen tak letmo, v duchu do vašeho
minulého života, zdaž tu nenacházíte i vy několik památných a důležitých hodin?
A kolik památných hodin čeká vás ještě v budoucnostil Domnívám se tedy, že
vás bude zajímat a že vám prospěje, když vám dnes a v budoucích dvou
exhortách připomenu a vyložím nejpamálnější hodiny vašeho života. Je to pře
devším 1. hodina narození a
2. hodina křtu.

O těchto dvou památných hodinách budeme uvažovati dnes.

Pojednání.
1. V VII. století křesťanském připlul ke břehům Anglie kterýsi věrozvěst
a odebral se ke králi Edinovi, aby nejdříve jej is celým dvorem získal pro víru
Kristovu. Král povolal k sobě rádce, aby se s nimi o této záležitosti poradil.
Když se tito sešli, počal nejmoudřejší z nich takto před králem mluviti: »Vzpomeň
si, ó králi, co se tobě jednou za dnů zimních přihodilo! Ty jsi tenkráte seděl
právě tak jako dnes s námi za stolem. Na krbu plápolal oheň, který celou síň
příjemně zahříval, zatím co venku burácel vítr, sníh a dešť. Tu pojednou sem
vlétl ptáček dveřmi jedněmi, prolétl síň a dveřmi druhými zase vylétl. Jenom na
okamžik, na krátko radoval Se ten ptáček z příjemného tepla a zase navrátil se
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do zimy. Hle, podobně krátký jest život lidský! Narodíme se, nějakou krátkou
dobu zde na světě se zdržujeme a zase odcházíme. Ale nevíme, kam odcházíme ?
Jestliže tedy nás tento křesťanský missionář správně poučí, kam se po smrti do
staneme, je slušno, abychom jeho náboženství přijali.“)
Milé dítky, co myslíte? Zdali nemluvil pravdu tento šlechetný muž, když
tvrdil, že život lidský ve skutežnosti trvá jen na krátce? Jen několik let,
několik měsíců, několik týdnů, několik dní, ba někdy jen několik hodin. Ach,
ano! Rychle a bez přestání ubíhá čas našeho života a každá hodina v něm jest
neocenitelná a nenahraditelná. Ale nejdrahocenější a nejpamátnější, není-liž pravda,
byla hodina našeho narození.
Tenkráte v oné památné hodině přilétli jste jako onen ptáček do komnaty
tohoto světa a jak dlouho se tady zdržíte? Kdož to ví? Ale jistě, že nikoli příliš
dlouho. Neboť Písmo sv. dí, že »Život jest jako pára, ježto se na maličko uka
zuje a potom zmizí.« (Jak. 4.)
Pozorovali jste již někdy v noci padající hvězdu? Vytryskla ze tmy, opsala
krátkou, světlou čáru a opět zmizela ve tmách. Tato hvězda, jež na okamžik
zazářila na obloze, jest obrazem lidského života, který je sice krátký, ale nicméně
drahocenný.
Či nevěříte mně, děti, že drahocenný jest život váš? Tedy si vzpomeňte,
zdali jste někdy neviděli v noci ukrutný požár. Najednou jste byli probuzení
voláním: »hoří.« Rudá záře osvětlovala noční temnotu, ozýval se hluk rozčileného
lidu a zvon, který o radostných slavnostech líbezné zvuky vydává, zvučel
v přestávkách smutně a děsivě. Ale nade všecky jiné dojmy utkvěl nám v pa
měti jistě pohled, když z hořícího stavení lidé poloustrojení vybíhali ven; všecko
v domě zanechali a byli rádi, že aspoň holý život zachránili. A to proto, že
život je statek drahocenný.
Nebo si vzpomeňte na ty zástupy ubohých vystěhovalců polských ve válce!
Jako když ptáčky vyděsí z jejich teplých hnízdeček, tak prchali a opouštěli svou
vlast Halič; všecko tam zanechali, jen malý uzlíček s sebou vzali a byli rádi, že
aspoň holý život zachránili.
Zde vidíte, milé dítky, jak drahocenný jest i život váš a jak památná jest
hodina vašeho narození.
V oné hodině přišli jste na svět jako bezmocní tvorové. Kdyby se vás vaši
dobří rodičové nebyli ujali, snad jste zemřeli hladem a zimou. Jenom dobré
matičce, starostlivému otci a celému svému okolí máte co děkovati za zachování
drahocenného života. Neboť oni se o vás starali! Jak často se matička vaše
v zármutku a úzkosti o váš život skláněla nad vašim lůžkem, když jste chu
ravěli. Jak pilně pracoval váš otec, aby vás uživil a ošatil'
Víte, milé děti, proč vám tohle připomínám? Víte, proč vám na pamět
uvádím vaši hodinu zrození? Proto, abyste na tu památnou hodinu vzpomínali.
Abyste byli rodičům za zachování života opravdu vděčni. Abyste byli opatrni na
své drahocenné zdraví.
2. Ale ještě na jednu okolnost bych vás rád upozornil. Snad jste už někdy
viděli křestní list, který se píše a vydává na farním úřadě? Na prvním místě
v této důležité listině je obyčejně poznamenán den narození a hned vedle den
*) Marchal, Křesťanský muž.
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křtu svatého. Z toho poznáváte, že nejen hodina narození nýbrž i hodina kříu
jest velmi pamálná.
Že tomu tak, to nad slunce jasněji dokazuje Písmo svaté. Evangelista Jan
v něm totiž vypravuje, kterak jednoho večera přišel k P. Ježíši tajný učedník
Nikodém a toto pravil: Mistře, já bych rád věděl, co mám činiti, abych po smrti
dosáhl království nebeského.« Jemužto P. Ježíš odpověděl! »Toužíš-li přijíti do
království nebeského, musíš se ještě jednou narodit.« »Jakže« zvolal Nikodém
překvapeně »člověk tak starý jako já, že by se mohl znova naroditi? Tomu ne
rozumím! Vylož mi to, prosím tebe, Mistře!« P. Ježíš řekl: »Nenarodí-li se kdo
znovu a sice z vody a z Ducha svatého (== nebude-li pokřtěn), nemůže vejíti
do království Božiho.« (Jan 3.)
Milé dítky, těmito jasnými slovy prohlásil náš Spasitel, že ke spasení je
nevyhnutelně třeba křtu. Co je tedy platná člověku nepokřtěnému památná hodina
zrození, když pravý život pro člověka nastává teprve v pamdátnou hodinu kříu ?
Z té příčiny říkával sv. král Ludvík: »Vážím si velkolepého chrámu v Remeši,
kde jsem byl na krále korunován. Ale ještě více si vážím malé zámecké kaple
v Poissy,kde jsem byl pokřtěn.«
A vy, milé děti, kolikrát jste už kráčeli kolem vaší posvátné křtitelnice |
Kolikrát jste u ní stáli a na ní hleděli? Vzpomněli jste si při tom také na onu
památnou hodinu, ve které jste se tu vodou a slovem Božím proměnili v katolické
křesťany? Vzpomněli jste si na ony milosti, jež jste v posvátnou tu chvíli obdrželi?
Vzpomeňte si nyní! Já vám pomohu.
Co děláme, když chceme zvadlou květinu zachránit? Postříkáme ji vodou.
Co děláme, když někdo omdlí? Polejeme jeho skráně vodou a on zase přijde
k sobě. A nyní: jaký účinek měla posvátná voda, kterou vámkněz při křtu sv. tři
kráte hl na hlavu? Ta křestní voda očistila vás od hříchu dědičného a probudila vás
k životu docela novému, křesťanskému. Nebyla-liž to tedy v pravdě hodina
posvátná? Nemáte-li na ni často vzpomínat? Kdy jste se narodili víte, ale víte-li
také, kdy jste obdrželi křest? Vite-li co jste ústy kmotrů slibovali? Že se budete
vystříhati ďábla i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Že budete věřiti v Boha
Otce i Syna i Ducha svatého a že budete poslouchati církve. Kéž byste slib tento
křestní po celý život plnili! Bylo by to jenom k vašemu prospěchu. — — —
Naši zbožní předkové měli tento krásný obyčej: V každé domácnosti na
cházela se modlitební kniha nebo kalendář, kam se zapisovaly důležité události
rodinné. Zapisoval se tam také den narození a pokřtění všech dítek. A kterak
se obyčejně slavil svátek nebo narozeniny některého člena rodiny? Oslavenec
oblékl sváteční šat a Šel do kostela na mši svatou«, po případě k sv. zpovědi.
Tak myslím, že nejkrásněji oslavil pamdínou hodinu svého narození a kříu.
Než, milé dítky, musím ukončiti, ačkoli jsem vám ještě nevysvětlil všecky
památné hodiny života. Učiním tak později. Prozatím vzpomínejte na hodinu
svého zrození a znovuzrození. Děkujte Bohu, že vás posud zachovali na živu
a važte si toho, že jste katolickými křesťany. Amen.
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Neděle V. p. Pent.
Památná hodina.
ll.
Život lidský podobá se v mnohé příčině hodinám. Ale, milé děti, žádné
hodiny na světě nejdou stejně. Císař Karel V., když se byl vzdal vlády nad
přerozsáhlou říší svou, vstoupil do kláštera a zabýval se ve své komůrce zhoto
vováním všelikých hodin. Nejvíce toužil po tom, aby se mu podařilo sestrojit
alespoň dvoje hodiny, které by šly stejně. Ale to se mu nikdy nepodařilo. I zvo
lal prý takto: »Ó jak jsem byl nemoudrý! Chtěl jsem, aby milionové mých pod
daných byli stejné mysli, a zatím nedovedu ustrojiti ani dvoje hodiny, které by
stejně šly«.
Je to pravda, děti drahé! Jako rozdílné jsou povahy lidí, tak rozdílně bijí
a ubíhají lidem hodiny života. Jednomu kratčeji, druhému déle, ale žádnému
stejně. Někdo neodchází z tohoto světa dlouho na věčnost, druhý zas až příliš
brzo umírá. A málo je těch, kteří po křesťansku vzpomínají na památné hodiny
svého zrození a svého křtu. Ostatně jsou tohle snad jediné památné chvílé v ži
votě křesťana ? Nikoli.

Jestli-že mě dnes s pozorností vyslechnete, poznáte, že neméně památny
jsou ještě jiné 2 hodiny a sice:
1. hod. prvního sv. přijímání
2. hod. biřmování. — —

Pojednání.
1. Dříve nežli vám to vysvětlím, budu vám vypravovati krásný příhěh ze
života zbožné dívky, která se jmenovala Honoria della Corre a žila před delším
časem v italském městečku, Četl jsem o ní v jedné roztomilé knížce*) s jakou
touhou a vroucností se připravovala k prvnímu sv. přijímání a kterak ve vděč
né paměti zachovávala tuto svou památnou hodinu. Jakmile v den přijímání ze
spánku se ráno probudila, zašeptala: »Ach, konečně nastal nejkrásnější života
mého den, na který jsem se tak dlouho těšilal« Všichni, kteří ji viděli přistupo=
vati ke stolu Páně, byli dojati zbožností a nevinnosti, jež se zračily v její tváři
a celém chování. Ona pak sama modlila se při sv. přijímání takto: »Můj milý
božský Ježíšku, dej mi raději dřív umříti, než abych milost posvěcující ztra.
tila a Tebe těžce urazila!« Po sv. přijímání dlouhý čas často vzpomínala na onu
památnou hodinu a s obzvláštní pečlivostí ošetřovala všecko, čeho v oné hodině
potřebovala. Šaty, svíčka, kniha, růženec, věneček, obrázek — ty všecky věci jí
byly drahé. Na tyto předměty často pohlížela a je s uctivostí líbala. Když jí to
domácí lidé zazlívali a vytýkali, říkala: »Ale proč bych toho nečinila? Vždyť
mne všecky tyto věci upomínají na onu památnou hodinu, ve které jsem byla
nejštastnější! A podívám-li se na ty drahé památky, zdá se mi, jakoby se znova
a znova navracela ta památná hodina v duši mou«<.— Milé děti, P. Bůh si vzal
tuto hodnou dívku k sobě v úplně čisté nevinnosti, jak si to při sv. přijímání
skoro vyprosila. Neboťzemřela jako 15 letá v posvěcující milosti, Umírajíc pohlížela
s úsměvem na obraz od prvního přijímání, který byl zavěšen nad její postýlkou.
*) Příprava ke přij. (bened. knihtisk. v Brně).
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Milé děti, máte-li i vy dosud uschovaný obrázek od sv. přijímání? Když se
na něj podíváte, vzpomenete si, že i vy jste v onu památnou hodinu byli nej
šťastnější, ale také nejhodnější? Celý váš život měl by býti vlastně pokračová
ním této svaté hodiny. Ale bohužel! Kolikrát jste snad od té doby těžce zhřešili!
A kam se poděla vaše toužebnost po Tělu Páně, jakou jste pociťovali tehdáž ?
Kde je ta yroucnost, se kterou jste kráčeli do kostela tehdáž? Zdá se mi, že
už teď nepřicházíte s takovou vroucností ke sv. přijímání jako tehdáž. Či se
mýlím?
Ó kéž se mýlím! Dej to nebeský Bůh, abych se mýlil!
Neboť ten dobrotivý Spasitel volá k vám ze svatostánku právě tak jako
tehdáž hlasem tichým: >Ó děti mé křesťanské! Jen k vůli vám dlím v tomto
domečku. Nuže pojďte ke mně všichni! Pojďte ke mně zvláště vy, kteří pracu
jete a obtíženi jste hříchy, a já vás tělem svým občerstvím! Tělo méjest v pravdě
pokrm a krev má jest nápoj. Kdo mé tělo jí a krev mou pije, má život věčný
a já ho vzkřísím
„« Tak volá Spasitel z každého svatostánku. Pokud je mi
známo, poslechli jste hlasu jeho a u sv. přijímání byli jste všichni.
2. Někteří z vás byli snad už také u sv. biřmování. Kteří jsou to? K vám
tedy budu mluviti*) a vám budu nyní připomínati onu památnou hodinu sv.
biřmování. Vzpomínejte!
Když jste už dosti byli vycvičení ve sv. náboženství, co jsem vám jednoho
dne řekl? Pravil jsem vám toto: »Už milí žáci, pomalu dospíváte, a bude třeba,
aby vás pro život budoucí posílil Duch sv. ve svátosti biřmování. Přijde sem
váš nejdůstojnější pastýř, nástupce apoštolův, aby vás biřmoval.« Ach, milé děti,
pamatujete se dosud, jak jste zajásali, když jste uslyšeli tuto novinu, o které si
brzy vypravovalo celé město? Jak jste se pilně učili katechismu, zvláště nauce
o sv. biřmování! Jak jste vyhledávali kmotry ! Jak jste se těšili na tu památnou

hodinu!
Konečně nastala. V průvodu svých kmotrů ubírali jste se do chrámu, který
byl slavnostně vyzdoben. Oltář zářil světly a mraky kadidla nesly se vzhůru
Pojednou se rozevřela brána, do chrámu vstoupil biskup jako nějaký panovník,
a vy jste klečíce přijímali jeho sv. požehnání. Biskup přistoupiv k oltáři, oblékl
obřadní roucho své, uchopil berlu a zazpíval onu krásnou píseň: »Veni creator
Spiritus, přijď, ó Duše přesvatý!« Potom vystoupil na nejvyšší stupeň oltáře,
obrátil se k nám s pozdviženýma rukama a modlil se takto: »Všemohoucí Bože,
sešli na tyto biřmovance svého Ducha Utěšitele a uděl jim svých darů: Uděl
jim dar moudrosti a rozumu! Dar rady a síly! Dar umění a pobožnosti! Uděl
jim konečně dar bázně Boží, aby se vystříhali hříchůl«
Mezitím klečeli všichni biřmovanci v řadách a za nimi stáli jejich kmotrové
držíce pravou ruku na pravém jejich rameni. Biřmovanci drželi v sepjatých rukou
lístek, na kterém si dříve napsali nové zvolené jméno biřmovací a očekávali zbo
žně a tiše přístup nejvyššího pastýře.
On pak maje na hlavě zlatem se lesknoucí milru a provázen jsa celou
řadou vám známých kněží, opustil oltář a přistupoval k biřmovancům. Každého
nejprve zavolal novým jménem jako volá otec ditky své. Pak pomazal čela jejich
*) Před dětmi, jež vůbec ještě nebyly biřmovány, může exhortátor líčit vlastní své
dojmy z dětství. Poutajit.

Strana

88.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Rečník XVIII.

sv. křižmem a pronesl tato posvátná slova: »Znamenám tě znamením
Na
to dal každému biřmovanci políček.
Ach, milé děti, bolel tento políček? Vy dobře víte, že byl jen lehký a že
nebolel. Ale víte-li ještě, co ten políček znamenal a co jim chtěl biskup biřmo
vanci naznačiti? Tak mi připadá, jakoby vás biřmovance byl biskup v památnou
onu hodinu pasoval na Boží bojovníky a posílal vás do boje. Ale cožpak mohou
i děti bojovat? Mohou.
Hleďte! Kdyby naši v'ast ohrožoval znova nepřítel, aby nás porobil a naši
drahou řeč nám urval — tu byste se postavili na obranu vlasti po případě i vy
Že ano? Avšak, milé děti, naši vlast ohrožují jiní nepřátelé. Kteří? Nepřátelé naší
víry, slovem všichni ti, kdož se zbožným křesťanům posmívají a je připraviti
chtějí o víru. Proti takovým nepřátelům bůdete musit bojovat jednou i vy, děti
drahé. Proto vás v oné památné hodině biskup mazal na čela sv. křižmem
a líce vaše poznamenal políčkem, abyste víru statečně vyznávali a podle ní živi
byli

Nebyla-liž tedy větu památná hodina sv. biřmování? A nebyla-liž také ona
hodina památná, v níž jste byli poprvé u přijímání? A já si nic jiného v této
dnešní chvíli nepřeji, než: abyste jako bojovníci Kristovi víru svou vždycky
rádi vyznávali a při tom abyste duši měli stále tak čístou, jako když jste přistu
povali k prvnímu sv. přijímání. Amen.

Neděle VI. p. Pent.
Památná hodina.“)

(I)

Slyšel jsem kdysi vypravovat o jistém studentovi, který dlouho těžce stonal
rozšířením srdce. Hrozné úzkosti a děsivá záducha pronásledovaly ubožáka ve
dne v noci, takže nikdy nebyl bez bolesti. On věděl sice dobře, že se neuzdraví
a proto ani neprosil P. Boha za uzdravení, ale modlil se, aby dobrotivý P. Bůh
vyplnil jediné jeho přání. Které to asi přání bylo? Nemocný totiž říkával známým:
»>Jáumru rád. Ale slyšel jsem, že ubožáci, kteří jsou upoutání dlouho na lůžko,
aspoň ten den před smrtí pocitují značnou úlevu a polehčení ve svých bolestech.
Nic jiného tedy ani já si nepřeji, než, abych jeden jedinký den před smrtí pocítil
úlevu ve svých hrozných bolestech — abych se mohl dobře připraviti na smrt.«
Tento ubohý jinoch již dávno odpočívá pod drnem. Zdali P. Bůh jeho
přání vyplnil a vytouženého dne mu popřál to nevím. Ale to, děti drahé, vím
a tvrdím, že každý den má pro nás velikou cenu, že každá hodina života našeho
je drahá a že nejpamátnější naše hodiny jsou obzvláště tyto: hodina zrození,
křtu, biřmování a prvního sv. přijímání. Ach, není-liž pravda, byla zvláště tato
hodina krásná a nezapomenutelná!

Pojednání.
1. Ale pak prchali vám dnové mládí, míjeli jste jednu třídu po druhéa nežli
jste se nadáli, nastane konec roku školního. Ba ještě více! Pro mnohé nastane
památná hodina, ve které vystoupí úplně ze školy a budou volili své budoucí
povolání.
*) Hodí se na konec roku školního.
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a) Ach, ano, milí žáci! Může se říci, že téměř jen za několk ještě hodin
obdržíte poslední vysvědčení a opustíte navždy naši milou školu. Možná, že
mnohý se těší na tuto památnou hodinu a počítá už toužebně hodiny, které ještě
uplynouti mají. Myslí si, že pak bude volný a šťastný a že mu nikdo nebude
poroučet.
Ó milí žáci, chraňte se takových myšlenek! Věřte mně, že ještě jednou
rádi a s nadšením budete vzpomínati na ty krásné, bezstarostné a nezapome
nutelné chvíle, které jste ztrávili ve školních lavicích. Nevěříte-li mně, zeptejte
se svých rodičů a přátel! A oni vám odpovědí, že kdyby to vůbec bylo možno,
ještě by se rádi navrátili do oněch krásných školních let! Zeptejte se lidí zku
šených a hodných — a oni vám potvrdí, že léta ve škole ztrávená pokládají za
nejšťastnější a hodinu svého vystoupení ze školy za hodinu památnou. Ale,
ovšem, do školy pořád choditi nelze, není-liž pravda?
b) Neboť rostete, prospíváte věkem i moudrostí a musíte se ohlédnouti po
nějakém sfavu neboli povolání, abyste se dovedli jednou sami obživit. Až se tedy
dostaví ta památná hodina, ve které se rozhodnete pro budoucí stav, čím Se,
drahé děti, budete asi řídit? Budete voliti lehkomyslně? Bez cizí rady? Chraň Bůh!
Sv. Fidelis ze Sigmaringen když si měl po dokončených studiích zvoliti
stav, pomodlil se nejprve k Bohu a poprosil Ducha sv. za dar osvícení. Pak
rozkládal si každý stav na všecky strany, radil se s moudrými lidmi, zvláště
s rodiči a se zpovědníkem, zkoumal své vědomosti a své zlé náklonnosti a pak
si konečně vyvolil stav (advokát), ve kterém byl nejen šťastný, ale i svatý.
Tak by se měl rozmýšleti každý chlapec a každá dívka! Měli by dlouho
rozvažovati a se raditi! Tak si to, milí žáci, rozvažujte i vy! Pomodlete se na
před k Duchu sv. a svému andělu strážnému a pak hlavně dbejte rady a přání
svých dobrých rodičů! Oni jsou zkušeni, jsou k vám ze všech lidí nejupřímnější
a přejí vašemu blahu. Oni vám pomohou — vzpomenete si na mne — vyvoliti
stav, ve kterém budete spokojení a šťastní — až do smrti.
2. AŽ do té památné hodinky smrti! Neboť, drahé děti, také tato hodina
se jednou dostaví, musí se dostaviti. Tato památná hodina smrti bude bíti mně,
vám, každému. Pro každého si přijde smrt čili abych se lépe vyjádřil: my ji
vlastně nosíme s sebou, neboť jsme prach a popel a v prach se zase obrátíme.
Hodina smrti nastane jistě a to — pozor! — jenom jednomu nastane,
dvakrát ne. Dcera Jairova ovšem umřela dvakrát, mládenec Najmský umřel dva
krát i Lazar dvakrát umřel. jak nás o tom sv. evangelia poučují. Jak nedávno
noviny psaly, Sara Bernhardova, slavná herečka, umřela více než 10.000krát,
ale ovšem — na jevišti; v pravdě zemře jenom jednou, právě tak jako i my
jenom jednou zemřeme. Jen jednou žijeme, tedy jen jednou umřeme. Af umřeme
dobře nebo špatně, při tom zůstane. Písmo sv. dí: »Padne-li strom na poledne
neb na půlnoc, na kteréžkoli místo padne, tam zůstane ležeti.« (Kaz. 2, 3).
Památná hodina smrti nastane jednou, ale kdy? Když umíráček na věži
někdy tesklivě zaznívá, lidé se táží zvědavě: »Kdo to umřel? Ta že zemřela?
Ten že umřel? "To není možná? Vždyť jsme s ním ještě včera mluvili, ještě
nedávno jsme ho viděli zdravého a veselého a ten že by byl mrtev?
Milé děti, zda li se tu nesplní pravdivá slova Pána Ježíše, že »nevíme dne
We

v květu mládí?
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Ve vídeňské jubilejní obecné škole při zahájení vyučování upadla žákyně
Magd. Bernerová, dcera krejčího, pojednou do mdloby. Když ji zdvihali, zpozo
rovali, že si neopatrná dívka vrazila z nepozornosti velikou jehlu do srdce a sice
6 cm. hluboko. Jehlu sice vytáhli, ale dívka v krátce skonala. Tak psaly noviny.*)
A my se z toho učíme? Že nevíme dne ani hodiny.
Tedy snad aspoň známe místo, kde zemřeme? Ani lo ne. Tisícové našich sta
tečných vojínů zahynuli v cizí zemi na bojišti a tisícové v nemocnicích na lůžku.
Někdo umře na cestě, na ulici, jiný v úřadě anebo dokonce v kostele nenadále,
náhle. Kde nás ta památná hodina najde, to jediné ví P. Bůh.
Před několika roky sřítil se**) v Budapešti třípatrový, nedostavěný dům
a ve svých ssutinách pohřbil všecky, kdož se v něm nacházeli. Především byli
to zedníci a nádenníci, kteří na stavbě pracovali. Ale byla tam zasypána také
14letá dívka Marie Nagy-ová, která přinesla otci oběd. Z rumiště vyčnívala její
ruka, ve které držela košík a zaznívaly stony a prosby, aby ji někdo vytáhl. Ale
to nebylo jen tak rychle možné. Pojednou počala ubohá dívka zpívati, neboť
bolestí a strachem byla zešílela.
Pak zase umlkla. Zachranné práce byly skončeny a ubohá dívka byla ko
nečně vyproštěna — ale byla už mrtva.
Tušila památnou hodinu své smrti, když se ubírala z domova s obědem?
Netušila. A tak ani my nevíme, v jakém stavu nás ta poslední památná hodina
přistihne. Po zpovědi anebo bez přípravy ? Ve stavu milosti či ve stavu hříšném?
že zapomněli na to jako na smrt. Kdyby se na př. nyní tato klenba chrámu
(školy) na nás sřítila, byli byste připraveni? Máte duši čistou? Kdo z vás to
může tvrdit s jistotou? Ale co platno člověku, kdyby i život svůj zachránil, ale
na své duši škodu trpěl? — — —
Co platno, kdyby na všecko pamatoval, ale na nejpamátnější hodiny své
nikdy nevzpomínal? My jsme o nich, chvála Bohu, rozjímali a poznali jsme, že
nejpamátnější je zajisté hodina narození, bez které bychom vůbec nebyli na živu.
Památná je hodina křtu, bez něhož bychom se nenacházeli ve společnosti ka
tolických křešťanů. V hodině prvního přijímání byli jste svatí a nevinní a hodina
sv. biřmování vás pasovala na bojovníky Kristovy. Až pak po svém vystoupení
ze školy voliti si budete nějaké povolání přeji vám, abyste v té památné hodině
dobře a šťastně volili. Ale nejsrdečněji přeji a na Bohu vyprošuji sobě i vám,
aby byla šťastná hodina smrti naší. Amen.
Frant. Malý.
kaplan v Praze u sv.Štěpána.

Sehuster a Panholzer.
Referoval jsem o této poslední vtomto časopise a referát vyzněl nepříznivě.
A přece dnes, kdy okolnostmi byl jsem přinucen zavésti novou dějepravu na
Škole, kde působím, vyzněl by soud můj o ní daleko příkřeji.
Přesvědčuji se od článku k článku, že žádný referát není s to, aby po
pouhém pročtení podal vystižný soud o nové učebnici. Teprve v praktickém
*) Čech 24/3,

1911.

**) Hlas Naroda 10./11. 1910.
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užívání vyjdou všecky slabiny práce na jevo. A tak se mi jeví Panh. dějeprava
dnes v daleko horším světle než když jsem ji po prvé pročítal.
Srovnána s bibl. dějepisem Schustrovým neobstojí. Rozumím naléhavé žá
dosti mnohých katechetů, které už bylo také nejd. Ordinariátem vyhovéno, aby
směli užívati při učbě biblické bývalého dějepisu Schustrova.
Nebyla-li důvodem snad námaha s memorováním nového (částečně) texlu,
pak by to bylo svědectvím radostným vyvinutého u nás smyslu paedagogicko
didaktického.
Panholzrova dějeprava není stručnější (95. čl. proti 88. čl. St. z.), těžší
články v knize Schustrově neučinil snazšími, ano snadné články učinil méně
snadnými. (Srovnejme jen kázání na hoře v Nov. zákoně!)
Panholzer nemá schopnosti vybírat jednotlivosti a spojovat je v Krásné lo
gicky souvislé celky. Není psycholog a nedovede vystihnout pochodů psychických
v jejich postupu. Jeho sloh je drsný, a věty jeho jako oklestky. Je pravým pro
tichůdcem Schustrovým. U tohoto nalezneš logickou souvislost dějů, vystižnou
malbu psychických pochodů a jednajících osob; sloh půvabný a jímavý a
v celku prostý.
Připadá vám, že nebylo vlastně ani třeba zcela nové dějepravy, postačilo
upravit dílko Schustrovo!
Některé články vynechat, jiné zjednodušit, naučení vhodná (!!) připojit a
umělecky hodnotnějšími obrázky opatřit. Tedy pravý opak toho, čeho se nám
dostalo knížkou Panholzrovou.

Nuže, učiňme malý pokus srovnávací na několika článcích aspoň. Tak
třebas ihned na prvním článku Star. zákona: O stvoření světa,
O třetím dnu vypráví Panholzer:
(Řekl Bůh:) Shromažděte se vody (které ?) v místo jedno a ukaž se sucho
Potom řekl Bůh: Ať vyroste ze země tráva, keře a ovocné stromy! I stalo
se. Země se zazelenala a rostly na ní rozmanité květiny, keře a stromy.
Schuster (Srdínko): Shromažděte se vody, kteréž pod nebem jsou, v místo
jedno a ukaž se sucho
Pak řekl Bůh: Zploď země byliny, křoviry a ovocné
stromy. I zazelenala se země a tisícero květin, kvetoucích křů a stromů zdo
bilo ji.

Jak mnohem plastičtěji líčí Schuster a jak zřejměji vysvítá akt stvoření (!)
rostlinstva.
U Panholzra rostou květiny, křoviny, stromy. U Schustra rázem všecka
země kvete.
Jak mnohem výrazněji vysvitne katechumenům představa všemohoucnosti
slova Božího.
Nebo Panholzer vypravuje: Pátého dne řekl Bůh: Af jsou ryby ve vodě a
ptáci v povětří. A Bůh stvořil (!) rozličné druhy zvířat ve vodě i vzduchu (!).
Schuster (Srdínko): Pátého dne řekl Bůh: Ať jsou ryby ve vodách a ptáci
v povětří! A již se hemžily ryby ve vodách a ptáci poletovali ve vzduchu.

Panholzer skoro jakoby odpíral všemohoucnosti slovu Božímu. Jak plastič.
těji vystihuje akt stvoření Schuster: A již se hemžily
Sotva doznělo slovo
Hospodinovo, už je naplněno!
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Panholzer : Šestého dne řekl Bůh: Ať jsou na zemi všeliká zvířata. A sfvo
řil (1) rozličné druhy zvířat, krotká zvířata domácí i zvěř lesní (jiných ne?) Na
posled Bůh stvořil člověka, kterému
(přídavek fento zbytečný).
Schuster (Srdínko): Šestého dne konečně řekl Bůh: Vydej země zvířata
všeho druhu. I to se stalo. Nejposléze stvořil Bůh člověka. Schuster je stručnější,

©

Vizme čl. 2. Panholzer: O stvoření andělův a jejich zkoušce (sic! o této
zkoušce však ve článku se nedozvíte).
Schuster: Stvoření andělů a pád některých. (Obsah je titulem přesně vy
stižen.)
Panholzer vplétá do vypravování poučky katechismové. čímž nit vypravo
vání se přetrhuje a zájem u posluchačů ruší.
Panholzer: Na nebi (?) Bůh stvořil anděly, to jest pouhé duchy, kteří mají
rozum a svob. vůli, ale těla nemají. Měli se Bohu klaněti, jej milovati, jemu slou
žiti a lidi opatrovati. Tito andělé byli dobří a blažení, byli obdaření posvěcující
milostí Boží a mnohými dokonalostmi.
Schuster (Srdínko): Mimo svět viditelný stvořil Bůh též svět neviditelný (!),
totiž nebeské duchy, anděly. Všichni andělé byli dobří a nad míru blažení, ale
ne všichni setrvali v dobrém, nýbrž mnozí stali se zlými.
Všimněme si, jak Schuster připravuje krásně logicky přechod k dalšímu
vypravování.
Panholzer (bez logického přechodu): Mnozí z těchto andělů zpyšněli(proč?)
povstali proti Bohu, nechtěli mu již sloužiti a pravili: »Samému Bohu chceme
býti podobní, nad hvězdy Boží vyvýšíme trůn svůj.

Schuster
(Srdínko)
Ve
svém
velikém
štěstí
(!)zpyšněli,
pozdvihli
seproti

Bohu, řkouce: Nejvyššímu chceme podobní býti, nad hvězdy Boží vyvýšíme
stolici svou.
Jak krásně psychologicky odůvodňuje Schuster vzpouru některých andělů.
A kladu důraz některých (!), ne jak Panholzer vypravuje: »mnohých« (!). Bůh
přece dosahuje u většiny vždy cíle svého. (Aby mi bylo rozuměno, nemyslím
tu posledního cíle »čest a sláva Boží«, jehož naprosto a plně vždy dosahuje.)
Panholzer: I nastal na nebi veliký boj. Andělé, kteří zůstali dobrými, bo
jovali proti andělům zlým. Andělé pyšní byli přemožení, Bůh je na věky zavrhl
a do pekla odsoudil.
Schuster: I stal se boj veliký na nebi. Michael a ostatní dobří andělé se
zlými duchy, jejichž vůdce ďábel neb Satan se zove. Tito zlí andělé byli pře
moženi a s nebe do pekla svržení.
Konec vypravování je skoro týž, jen Schuster je obšírnější, jmenuje vůdce
dobrých a zlých andělů, čímž přispívá k lepšímu pochopení obrazu sv. Michaela,
který se představuje v boji proti Satanu. Tedy plně postránce paedagogické odů
vodněno.
Všimněme si 3. článku, důležitého a těžkého! Hned titul je pro oba autory
zajímavý a kde správnější dogmaticky, každý uhodne.
Panholzer: O stvoření lidí (!).
Schuster (Srdínko): Stvoření prvního (!) člověka.
»Učinil z jednoho všecko pokolení lidské« (Sk. ap. 1726).

Ročník XVIIL

KATECHETSKÝ

VĚSTNÍK

Strana 93.

Jak líčí prastav lidí:

Panholzer:
Bůh požehnal Adamovi a Evě. Byli velice šťastni. Neměli žádného hříchu (!),
nestonali (!) a ničeho netrpěli a také tělo jejich bylo nesmrtelné (!).

Schuster (Srdínko):
Adam a Eva byli v ráji nevýslovně šťastní. O zlém ani mevěděli (!) a
zvláštní milostí, kterou je obdařil Bůh, byli svatí a spravedliví. Bůh s nimi ob
coval tak laskavě jako otec se svými milými déťmi (*). Bolesti neměli žádných(!)
umříti neměli nikdy (!).
Citíte, jak Schuster se vyjadřuje dogmaticky přesně a d'dakticky dětsky,
průhledně a jasně:
»Bůh s nimi obcoval jako otec se svými dětmi.« +»0O
zlém
ani nevěděli.» »Umříti neměli nikdy.«

Zajímavý jest i článek 4. O pádu prvních lidí. Jak povrchně, všedně, bez
barvě vypravuje Panholzer:
Tu Eva pohližela zvědavě na strom, ovoce se jí zalíbilo, žádostivě jedno
utrhla a jedla. Potom dala muží svému a on také jedl. Takto lidé po prvé ne
uposlechli přikázání Božího; to byl první hřích.

Jak psychologicky mistrně vystihuje Schuster (Srdínko) přeměnu v srdci
Evině:
Po té řeči Eva pohlížela zvědavě na strom. Č.m déle (!) naň hleděla, tím
více líbilo se jí ovoce stromu. Žádostivě vzala pak (!) z ovoce a jedla. I dala
muži svému, kterýž také jedl. Tak (!) byl spáchán první hřích. Tak a nejinak
musilo se díti v srdci Evině: zvědavost, prodlení v příležitosti, zmohutnění žá
dosti, podlehnutí! A jak lapidární je sloh Schustrův.
Nebo v článku 5. (6.) o Kainovi a Abeloví srovnejme řeč Hospodinovu ke
Kainovi před bratrovraždou:

Panholzer:
Bůh jej napomínal a pravil mu: Kaine, proč ses rozhněval a proč opadla
tvář tvoje? Budeš-li dobře Činiti, budeš odměněn (!), pakli zle Činiti budeš, ihned
potrestán budeš. Přemáhej hněv svůj (!).

Schuster (Srdínko):
I řekl Hospodin k němu: Proč jsi. se rozhněval a proč opadla tvář tvoje?
Bu deš-li dobře činiti, budeš smi fak milý (!), jako bratr tvůj; pakli zle činiti bu
deš, bude trest ihned přede dveřmi. Přemoz zlou žádost (I) a panuj nad ní (!).
Wow
O co hlubší jest tu Schuster, a o co křesťanštější! Činiti dobře ne pro od
měnu, ale abychom byli Bohu milí! Tof pravé stanovisko, na něž se musí po
staviti katecheta, vyučuje katechumeny křesťanské!

Všimněme si čl., kterak Bůh potrestal Sodomu a Gomorrhu.
Panholzer je obšírnější, kde by stačila stručnost: uvádí totiž více slev, za
něž žádá Abraham, než jak uvádí Schuster. Ale za to vynechává, co by vyne
chávat neměl.

Panholzer: Potom Hospodin odešel a Abraham se navrátil domů. Oba an
dělé, kteří

©., šli k rozkazu Božímu do Sodomy.
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Schuster (Srdínko): Po této rozmluvě odešel Hospodin a Abraham navrátil
se k stanu svému. Avšak ami deset (?) spravedlivých nebylo nalezeno v Sodomě.
Proto (') se odebrali ti dva andělé
Ke konci přidává Panholzer: Když Abraliam časně z rána přišel na místo,
kde Hospodin s ním naposledy mluvil, uzřel, kterak z místa, kde obě města stá
vala, vystupuje pára jako dým z peci. Z toho poznal, že Bůh vykonal trest nad
Sodomou a Gomorrhou.
Kdyby aspoň zde byl podotknul, z toho poznal Abr., že ani deset sprave
dlivých nebylo nalezeno. Anebo kdyby aspoň naznačil duševní stav Abrahamův
nad zkázou. Panholzer není nejen malířem duševních stavů a nálad, ale ani
prostě logický.
V obětování Isáka připomínám český překlad: Chlapec (!) odrostl, proč ne
pachole?
Nebo: Již vztáhl Abr. ruku svou s nožem (?), aby zabil (!) Isáka. Řečeno
příliš brutálně.
Schuster (Srdínko): I uchopil meč a vztáhl ruku, aby oběřoval syna svého.
Jaké naivnosti mohou se autorovi také přihoditi, ukazuje čl. 18. Esau ne
náviděl bratra
i řekl v srdci svém: Přijdou dnové smutku
Uslyševší (!)

to Rebeka.
Schuster (Srdínko): Znamenala to Rebeka.
Také vypravování o Josefovi doznalo změn a ne na prospěch věci.
Tak Panholzer vypravuje: Pověděl (Josef) to upřímně otci svému. (Chtěl,
aby se (bratří) polepšili.
Schuster (Srdínko): Josef se zhrozil toho () a pověděl to otci, aby se to
více nestalo (!).
Čtenář posoudí sám, kdo si tu z obou (P. a Sch.) opatrněji počíná. Jak
snadno methoda P. může zavésti v domýšlivé posuzování a odsuzování jiných.
Jak pěkně vystihuje Schuster ten boj v Jakubovi, když má propustiti Ben
jamina,
Panholzer: Kéž Bůh všemoh. nakloní vám muže onoho, aby propustil va
šeho uvězněného bratra i tohoto (!) Benjamina.
Schuster (Srdínko): Bůh pak učiniž vám muže toho dobrotivého, aby s vámi
propustil bratra vašeho, kterého v zajetí drží i tohoto mého smilého (!) Benjamina.
Já pak zatím jako osiřalý, bez dětí budu.

Jakubova cesta do Egypta: Panholzer vypravuje: Když to Jakub uslyšel,
bylo mu, jakoby byl procitl z těžkého sna a nechtěl tomu uvěřiti. Teprve když
mu vypravovali všeckno dopodrobna a když spatřil královské vozy a dary, okřál
na duchu a
Jakoby procitl z těžkého sna a nechtěl tomu uvěřiti — je to
logické?
Schuster (Srdínko): Ale Jakub nechtěl jim uvěřiti. Když mu všechno dopo
drobna vypravovali a královské vozy i skvostné dary jemu ukázali, bylo mu,
jako by byl z těžkého sna procitl. Duch jeho okřál a..
Při obětování na hranici země kan. Panholzer vypustil příslib Hospodinův.
(Schuster) a Josef zatlačí tobě oči.
Každý pozná na první pohled, jaký psycholog je Schuster, jak dovede vy
stihnout děje duševní a jak dovede mysl dětskou dojmout a uchvátit,
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Jiná bolestná stránka Panh. bibl. dějepravy jsou připojené vysvětlivky a na
učení. Jsou nevhodny a neobratně koncipovány. Ale o tom promluvím snad
v článku jiném. Zatím ukázka svrchu budiž povzbuzením k důkladnému studiu
bibl. dějepravy Panh., aby se mohlo přistoupiti k novému vydání, které by uspo
kojovalo v každém ohledu a bylo nás jako paedagogů také důstojno.
Prof. Xav. Dvořák.

Z praxe a různé.
Spolek katechetů v král. Českém Dřívější zdánlivě odchylný výnos pro jed
konal 12. května druhou členskou schůzi. notlivý případ týkal se otce, ne školního
Dne 24. dubna zesnul v Pánu zakládající dítka. Společný zpěvníček přispěním spolku
člen spolku, vsdp. děkan, vikář a čest. ka
bude vydán co nejdříve. Při tom vzpome
novník Ant. Maděra v Kladně. Přítomní nuto zpěvníku a modlitební knihy přítom
uctívají povstáním jeho památku.
Členové ného prof. X. Dvořáka, jež doporučena Ord.
odslouží za něho po jedné mši sv. Ze spolku listem diecése budějovické: Předseda, jako
vystoupil dp. Emil Zadák, stav se kaplanem referent v anketě pro minimální osnovu,
ve Vodňanech. Protokol minulé schůze se sděluje obšírně postup a rozsah prací v an
schvaluje. Předseda byl Jeho Eminencí bla ketě. Ještě mnoho jiného se projednávalo,
hosklonně přijat, když děkoval za svoje po co nelze pro nedostatek místa obšírně uve
tvrzení. Nejdůstojnější arcipastýř vyslovuje řejňovati: illustr. prvouka, zevnější forma
uznání katechetům a jejich úspěšné práci, pobožnosti školních d:tek při mši sv., pod
o které se přesvědčuje na svých visitačních
pisy na vysvědčeních, vyznamenání a j.
cestách. Jeho Eminence přeje katechetům
Zápis obsahuje deset stran. Mile překvapili
v tomto vážném roce mnoho síly a zdaru. svojí návštěvou kollegové z daleka: k. a.
Toto uznání našeho dobrotivého Arcipastýře notář Sedlák z Rokycan, Fr. Dvořák z Kard.
bylo od přítomných vděčně a radostně
Řečice. Tím hodnější politování je malá
vzato na vědomí. Předseda probírá četné účast nejbližších při tak důležitých jed
K.
písemné dotazy, děkovné dopisy, žádosti náních.
o spolupracovnictví spolku, o intervenci a
Výnos c. k. okresní Školní rady
sděluje jich vyřízení. Zvýšení služného i za
léta výpomocná není dosud zákonem. Starý v Milevsku o dozoru při službách
křestanský pozdrav: Laudetur J. Christus Božích. Okresní školní rada v Milevsku
(Christo laud2s, Deus laudetur, Hvaljen Isus), rozhodla dne 30. listopadu 1914 výnosem
mnohými výnosy v užívání potvrzený, ne č. 2225, na dotaz správy obecné školy ve
V. takto: >C. k. okresní školní rada, shro
dopusť nikdo odstraniti. Def. katecheta,
když učí za duchovní správu, dostane plat mážděná v zasedání dne 28. listopadu 1914
dle ujednání s touto. Jinak def. a zat. ka pojednala o tamním dotazu ze dne 19. září
1914, týkajícím se dozoru na žactvo při
katecheta za přespočetné hodiny dostává
za 1 hodinu týdenní po 50 K, na měší. dopoledních nedělních a svátečních službách
škole po 70 K. Zvláštní katecheta za re Božích. Vyšedši ze stanoviska, že učitelstvo
muneraci ustanovený má za 1 přespočetní musí vykonávati dozer nad žactvem vždy
hodinu 70 resp. 90 K. Výpomocný kate a všude, kde mládež průběhem školního
cheta má 60“/, za zákl. služného přísluš roku v nařízení anebo z povinnosti se shro
mažďuje, i že školní mládež ve V
ného místa katechetského. S vyššíhomísta
potvrzen názor spolku, že všeobecně plat účastní se nedělních a svátečních dopoled
ným je rozhodnutí c.k. říšs. soudu ze dne ních služeb Božích z příkazu církve, usnesli
jsme se jednomyslně, že dozor, o nějž jde,
9. dubna 1913 č. 108 o účasti dětí školou
povinných při náb. cvičeních. (Ord. list jest učitetslvo povinno vykonávati. Dávajíce
čís. 10. strana 108.) — Dle tohoto roz o tom věděti, [ukládáme správě školy, aby
hodnutí vynesl říšský soud rozsudek v dubnu potřebné po rozumu usnesení c. k. okresní
1915, jemuž předsedal dr. von Grabmayer. školní rady zařídila.«
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Film a náboženské vyučování. Po

580 neb 592 K. Dary k tomu účelu při
jímá: vídeňský katech. spolek, Kirschovo
»Pharus« z péra Dra Jana B. Harimanna.
knihkupectví a redakce Chr. paed. Blátter.
V době války další činnost úřadů
Chce kino z náboženského vyučování buď
úplně odstraniti nebo aspoň značně omeziti. školních jeví se v povolení: podomní sbírky
P.us X. sice dovolil svého času za určitých kovů od žáků v Praze a předměstích (kon
podmínek a předpokladů v italských chrá= cem dubna), před tím v napomenutí žactva
mech předváděti náboženské kinematogra
k šetrnosti s potravinami, úlevě návštěvy
fické snímky, později se však vyslovil Školní na venkově při sklizni, osázení škol
proti kinematografickým náboženským před= ních zahrádek plodinami atd. Mnozí kate
stavením v kostele. Také ve Francii v de cheté jsou činní v chlebových komisích,
partementu Gers byl učiněn jen ojedinělý sepisování zásob obilních a moučných,
pokus v kostele předváděti kinematograficky lazaretech, pomocných akcích vystěhovalců
život a smrt Kristovu. Dr. Hartman vy haličských a j.
vádí ztoho důsledek: »Když ani dům Boží,
| Vojenská cvičení na školách obec
který přece předpokládá vážnou a svatou ných. Veškeren denní tisk donesl zprávu,
náladu jako samozřejmou; se nejeví k tomu že nyní bude zavedeno vojenské cvičení
(k fAlmovému předvádění nejvžnešenějšího
také na obecných a měšťanských školách.
dramatu světových dějin) způsobilým, ukáží Nejprve má býti zavedeno toto cvičení ve
Se obyčejné místnosti (ve škole), v nichž Vídni na podnět vídeňských okřesních škol
sklon k profannímu bývá tak snadný, ních inspektorů, ježto prý vojenská cvičení
vhodnějšími?« Tvrdí dále týž autor, že se na středních školách v době válečné při
má film zříci nejen představení ze života
výcviku mužstva náležitě se osvědčila. Se
Páně, nýbrž i jiných biblických předsta cvičením má býti započato ještě v tomto
vení. >Máme« — tak praví — »obrazů ze školním roce a to ve II. a XIII. okresním
starého i nového zákona dosti, které dítěti školním inspektorátu, dále v Hietzingu a
Mistelbachu. Na obecných a měšťanských
Kdyby jen dětem bylo více poskytnuto!«
školách zavádí se prý vojenské cvičení
Dr. Hartmann nezavrhuje však filmu pro proto, ježto se seznalo, že převážná většina
náboženské vyučování vůbec; chce mu po vojínů u nás absolvuje pouze tyto nižší
přáti místa k znázorňování výjevů z místí,
školy a že u takových vojínů je zřejmý
procesí, slavnostních průvodů, průvodů nedostatek vojenského tělocvičného vycho
pohřebních a pod. Za zmínku a úvahu vání, Dosud dostávalo se jenom nepatrné části
jistě myšlenky autorovy stojí.
hochů vídeňských škol vojenského tělesného
Sbírky na polní kaple mezi školní vychování v tak zvaných »Knabenhortech«.
mládeží, k nimž dal iniciativu Vídeňský
Nyní budou všichni cvičeni.
spolek katechetů, vynesly již 5000 korun.
Na poli cti a slávy. Vládní věstník
Osm kaplí je již objednáno a je naděje,
č. 3. uvádí mezi učitelstvem, kdož se vy
že bude lze dodati za vojskem celých dva
náct kaplí. Zájem o ně stoupá. Zařízení znamenali, také dva koll. katechety: Lam
kaple polní vysvětlí se dětem takto: V pev seker Ludvík, def. katecheta při měšťanské
ném kufru, železem pobitém je vše, čeho šk. chlapecké v Jindřichově Hradci, který
obdržel záslužný kříž duchovní II. třídy a
duchovní správce potřebuje v poli k boho
službě: trojdílné prkno skládací jakožto Suda Stanislav, def. katecheta v Blovicích,
mensa (základnou pro mensu je týž kufr), který obdržel zlatou medaili za statečnost.
krucifix, kanonické tabulky a svícen, dvoj Gratulujeme!
Pro »Červ. Kříž« zaslali od 24. dubna
barvé mešní roucho, oltářní roucha, alba
a humerál, kalich, ciborium, konvičky, ka do 24. května dpp. katecheté: K 10: Sta
didlo s loďkou, bursa pro zaopatřování, ná nislav Josef v Nechanicích; Tichý Antonín
dobka pro oleje, rituál a misál (s pultem), v Podolí u Prahy. K 766: Oliva Arnošt
a j. Kufr je označen jménem dárce a od ve Slaném; Petr Jan v Chýnově; Špale
dílu vojenského, jemuž je věnován. Výslovně Antonín ve Slaném.
se podotýká, že věnování polní kaple má
Sklenář Jan v Pacově platí 1“/, se
cenu trvalou, neboť bude jí použito při sborem učitelským. Summa všech příspěvků:
V. Hála,
větších manévrech, Špitálech a sanitních K 257801.
t. č. pokladník.
štací. Zařízení takové polní kaple stojí 500,

zoruhodný článek pro vychovatele, přinesl

| rozličné
události
názorně
sprostředkují.

Koibtiskárna družstva Vlazt v Praze.
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Výchova a vyučování na prahu středověku.

Ztrouchnivělé tělo říše římské rozpadává se pod údery národů a zdá se, že
ovoce kultury antické a křesťansko-theologické propadne neodvratné zkáze.
Ač mezi Germany, vkročivšími na půdu římskou, jeví se čilá snaha navá
zati na duchovní vzdělání Římanů, přece jen vzdělanost je ve znamení úpadku.
Oheň bádání, jenž zplodil hellenismus vyhasl a sklesl na neplodné školo
metství.
Toliko dogmatické boje pátého století skýtají oboru myšlenkovému stravy
a práce; ale i ty boje končí koncilem chalcedonským a práce theologická uvázla
na mělčině.
Ostatní zkázu dovršily ustavičné boje, které téměř zničily život římský.
A přece nikoli docela; biskupská sídla a kláštery všude trvají; ale jsou to
Ostrovy, oasy.
Toliko jižní Italie a Irsko zachovaly si celkem svou kulturu; ale také jen
pomoci klášterů a jižní Italie kromě toho svým kontaktem s Řeckem.
Obě země byly po dvě století zásobárnami vzdělání západoevropského ;
zvláště byli to mnichovéirští, kteří zásluhy si zjednali o levé Porýní.
Prošli Francii, Lotrinsko, Elsasko, Švýcary, překročili i Alpy, všude zaklá
dali kláštery a s křesťanstvím šířili pravou vzdělanost.
Horliví ti mnichové byli však záhy zastínění řádem benediktinským, jehož
zakladatelem jest sv. Benedikt z Nursie (480 —543).
Na hoře Monte Cassino založil mateřinský klášter, tam kde před tím byl
posvátný háj Apollonův a chrám pohanský.
Půl století po jeho smrti bylo již založeno 200 klášterů dle jeho vzoru a
roku 1500 čítá se v křesťanském světě 3700 klášterů benediktinských.
Benediktinské kláštery na rozdíl od klášterů východních měly řeholi mírnější,
Sv. Benedikt připojil ke třem známým radám evangelickým (paupertas, ca
vo.v
stitas, oboedientia) ještě čtvrtý slib totiž sťabilitas loci.
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Aby řeholníci nemuseli klášter opustiti, má býti v něm vše, čeho potřebí
k živobytí na př. voda, mlýn, zahrada, pekárna na chléb a veškerá řemesla mají
se tam pěstovati atd.
Práce mnichů ma býti regulována dle přísloví: »Ora et laboral«< >Certis
temporibus occupari debent fratres in labore manuum, ceteris iterum horis in le
ctione divina.«

Práce jejich nese blahodárné ovoce. V zemích střední Evropy, kde dříve
byly pustiny přičiněním mnichů povstává zkultivovaná půda.

Řeholníci kácejí pralesy, provozují různá řemesla, umění, pěstují vědy bo
aw W

mládež, šíří učení Kristovo atd.
V době následující veliký význam pro vychovatelství má císař Karel Veliký
(768—814).
Proslavil jméno své netoliko slávou velikolepých vítězství, ale i ještě více
tím, že se stal nejhorlivějším podporovatelem křesťanského vzdělání a vědy.
Za tím účelem navázal úzké spojení s církví, byl jí záštitou a ochranou,její
ideje o lidovém vzdělání přijal za své a mocí státní usiloval je uskutečniti.

Církev a stát podávají si za něho ruce ke společnému dílu křesťanské civi
lisace a byť i mnohé šlechetné snahy jeho pro nepřízeň poměrů zcela nepronikly,
přece jím bylo docíleno nejskvělejších resultátů, které po dlouhý čas blahodárně
působily.
Karel Veliký jest ideálem křesťanského panovníka a státníka.
Aby dosánl svého cíle, vydal řadu nejmoudřejších nařízení a bděl přísně,
aby byly uskutečněny.
Klerus pokládal za stav povolaný od Boha za učitele národa a mládeže.
Proto pečoval především o to, aby pozvedl duchovní stav mravně a vě
decky.
Zatím účelem vydal již r. 778 okružník biskupům a opatům, v němž napo
menul je ku pěstování vědy: »Žádáme si totiž, abyste jak se sluší na bojovníky
Boží, byli ducha Bohu oddaného, ale i dobře vzděláni, čisti v životě a v řečí
honěni.«

Na klášterech žádal přesné provádění regule sv. Benedikta a na kapitulách
Chrodegangovy. U obou měly býti školy vro vzdělání řádného kleru, ale i pro
ty, kteří mínili zůstati ve stavu laickém.
Tak podporoval tehdejší školy klášterní a kathedrální a rozmnožoval je
novými.
Kněží, v úřadě jsoucí byli přidržováni k horlivému pokračování a doplnění
svého vědění; ordinandi musili složiti dříve zkoušku, zda schopni jsou jiné vy
učovati.
Nejnučenějšímuže své doby povolal na svůj dvůr, aby povznesl vědu a
vzdělání. Byli to: Pavel Diakonus, největší znalec řečtiny, Petr z Pisy, proslulý
gramatik, Theodulf, proslulý básník a j. a především Alkuin, veliký theolog a
paedagog. Tito mužové tvořili akademii učenců, v níž vědecký život vířil a šířil
se na všecky strany,
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Skrze ně reorganisoval školu dvorskou (schola palatina), která pocházela
z doby Merovingů a byla vždy při dvoře královském; přivedl ji na stupeň nej
většího rozkvětu a na vzornou školu pro celou říši.
Sám předcházel dobrým příkladem, jako císař učil se teprve čísti, psáti, la
tině, němčině a z části i řečtině.
Schola palatina měla dávati říši dorost úřednický. Měli do ní přístup ne jen

synové císařské rodiny ale i šlechta, dvořané a také nadaní synové rodičů ne
majetných.
Karel Veliký měl o ni veliký zájem; jak svědčí o tom historka: Jednou dal
si ukázati práce žáků. A poznal, že úkoly žáků chudých byly pečlivě vypraco
vány, kdežto práce žáků urozených byly nedostatečny. Rozlobil se velice, dal si
svolatí všecky žáky a zasedl nad nimi jako k poslednímu soudu. Na pravici po
stavil pilné a na levici nedbalce. Oněm slíbil, budou-li tak pokračovati, hojná bi
skupství a opatství a k těmto pozvednuv svůj meč zahřměl slovy: Vy chlapci šlech
tičtí, dobře vyžehlení a vyšperkovaní, domýšliví na svůj rod a bohatství, vy opo
važujete se proti vůli mé a vlastnímu dobru zanedbávati prací svých školních a
oddávati se hříšnému požitkářství, nečinnosti a marnivostem? Přísám při Králi
nebeském, já málo si dělám z vašeho šlechtictví a vaší jemnosti. Jiní ať si toho
váží, já však pravím vám, že nepolepšíte-li dřívější své lenosti vytrvalou pílí, ni
kdy nemůžete od Karla nic dobrého očekávati.«
V úsilí o všeobecné vzdělání lidové, pokusil se o založení Školyfarní. V r.
789 vyzval všecky duchovní správce, aby zřizovali školy a vzdělávali lid v ná
boženství a církevním zpěvu. Mládež měla choditi do školy k farářům a rodiče,
kteří by neposílali dítek do školy měli býti trestání bitím neb posty; k vy
učování v náboženství a církevním zpěvu nezbytně se pojilo jako prostředek
také vyučování ve čtení a psaní. V řeči lidové mělo se lidu vykládati Písmo sv.,
překládati latinské homilie. Sám uspořádal sbírku starých hrdinných písní a se
stavil německou gramatiku.
Podporoval gregoriánský církevní zpěv a povolal proslulé zpěváky z Říma
a zaváděl jej; v Metách, Soissoně, později i sv. Havlu povstaly proslulé školy
pěvecké.
Dle jich vzoru zaváděn zpěv i ve školách farních; římští mistři zpěvu
vyučovali též v umění hry varhan.
Šíření křesťanstvíbylo vřelým přáním srdce jeho; jeho vojenské výpravy prová
zeli missionáři, národu podmaněnému dal ve vínek křesťanskou nauku, jako základ
duchovního i materielního blaha. Ten zdroj světla nezastíní skvrny, jež Ipí na
jeho životě,
Syn a nástupce Ludvík Pobožný (814—840) v podpoře věd a škol snažil
se jíti šlepějemi otcovými, leč v politické činnosti neměl té energie a bysttosti
otcovy a proto jeho úmysly o zušlechtění lidu přicházely na zmar.
Říšský sněm v Altigny vynikajícím městě za Merovingů, r. 822 žádal, aby
ve všech sídlech biskupských »každý, kdo chce býti duchovním, nalezl řádného
učitele«, rodiče a učitelé mají pečovati o výživu studujících; ve větších diecésích
mají býti zřízeny školy takové na dvou neb více místech.«
Na říšském sněmě ve Wormsu prosili biskupové císaře, aby zřídil aspoň
tři veřejné školy v říši.
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Také v klášteřích bylo zdokonalováno zřízení školní; na mnohých vznikla
nyní škola vnější a vnitřní, ona pro světské kněze a laiky, tato pro vzdělání
řeholníků.
Tak tomu bylo i v sídlech kapitlulních.
Snahy ty byly živeny i od papežů. Eugen II. ustanovil na koncilu v Římě
r. 826, aby ve všech biskupských sídlech a farnostech jim podřízených, jakož
i na jiných místech, kde toho bude třeba, byli ustanovováni učitelé, kteří by pilně
vyučovali svobodným uměním a učení spásy.
Za Ludvíka, a to z návodu jeho vznikl epos Heliand, který líčí a opěvá
hrdinné činy Krále nebes. Důkaz, jak hluboko křesťanská vzdělanost a také po
rozumění pro lidovou řeč již se ujalo. A za ním r. 868 následoval »Krist«
(Kristus) od Otfrieda z Weisenburgu, žáka sv. Havelského a Fuldenského.
I v následující době Karolingů církev váží si vysoce vzdělanosti. Hinkmar,
arcibiskup remešský, vybízí r. 852 děkany své arcidiecése, aby se dotázali farářů,
zda každý ustanovil klerika, jenž by školu řídil.
Arcibiskup Herard z Toursu důrazně praví r. 858 svým farářům: aby »dle
možnosti školu měli, dobrých knih užívali a také počtům vyučovali.«
Podobná nařízení dal již r. 827 biskup Hayvto z Basileje a později biskup
Walter z Orleansu r. 871.
R. 859 stěžuje si koncil v Tou/u na úpadek vyšších škol a napomíná cí
saře, všechna knížata a biskupy, aby je udržovali a opatřili řádnými učiteli.
Rovněž koncil v Meaux r. 855 za nejvýš důležité pokládá zřizování a udr
žování škol veřejných, jelikož zanedbáváním jich nastaly by nejškodlivější ná
sledky pro život náboženský.
V r. 895 nařídila synoda v Nantes, aby každý duchovní správce měl u sebe
klerika, který by mu při bohoslužbách přisluhoval, školu měl a farníky napo
mínal, aby posílali děti do kostela učení se víře, kde by je tomu sám vy
učoval.
Za Karla Lysého (823—877) opět datuje se rozkvět školy dvorní (palatinské).
Řídil ji proslulý Skotus Erigena, který obsáhl všecko vědění své doby a samo
statně spracoval v systém, veliký filosof a theolog, zakladatel scholatiky. Kol
něho shromáždilo se množství učenců, zvláště z Irska, takže dle svědectví sou“
častníka nemluvilo se o škole dvorní, nýbrž o školním paláci.
Pro své názory podezřelé z pantheismu však odchází do Anglie, povolán
od krále Alfréda.
Také u dvora Ludvíka Němce zříme dvorní školu, řídí ji Grimoald, žák
Alkuina.
V době, kdy nástupci Karla Velikého ruku v ruce s církví v kulturním
snažení méně zdárně šli ve šlépějích zakladatele svého rodu, v Anglii jakoby
oživl duch jeho v Alfredu Velikém (871—901).
Dle vzoru Karla Vel. chtěl Anglii učintti nejen mocnou, ale i vzdělanou
a šťastnou. Chtěl založiti národní literaturu a proto dával překládati spisy latinské
do anglo-saštiny,
Chtěl uskutečniti to, aby veškera mládež anglosaská a zvláště urození
a zámožní naučili ze čísti a aby nikdo nesměl se učiti něčemu, dokud čísti se
nenaučil.
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Pak mají učitelé vyučovati latině ty, které chtí dále vyučovati a na vyšší
stupeň vzdělati.«
Tomuto velikému králi tanula již tehdy na mysli idea všeobecné školy ele
mentární, jejímž pokračováním by byla škola vyšší anebo naučení se řemeslu.
Sám předcházel dobrým příkladem a byl spisovatelsky činný ve všech
oborech vědy.
Tak v lůně církve povstává snaha povznésti jazyk mateřský, naproti dosud
vládnoucí latině. Ukazují sa první počátky domácí literatury, objevují se ka
techismy, sbírky písní kostelních, kázání, pověstí, gramatiky, kalendáře aj. Církev
stojí jako matka u kolébky kultury kteréhokoli národa.

Promluva na konei školního roku.
FRANTIŠEK KOMÁREK, katecheta ve Vamberku.

Opět m. ž. uplynul rok v práci a snažení a my jsme se v tomto školním
roce shromáždili v našem chrámu Páně naposled k bohoslužbě. Mnozí z vás
dnes shromáždili se ve školní budově před nedělní bohoslužbou jako žáci na
posled, aby společně vedeni byli svými učiteli do kostela. Co vám mám říci
v této rozhodné, vážné chvíli, kdy loučíte se svými školními léty a vstupujete
do života?
Nedávno napsal jsem jedné žákyní do památníku slova: »Tak se modli,
jakoby jen od Boha vše pocházelo, tak se snaž, jakoby jen od tvé snahy vše
záviselo; a pak budeš míti všecko.« A ta slova uvádím a připomínám vám
dnes všem s vřelým přáním, byste si je dobře zapamatovali a hluboko v srdce
svá vštípili; ke každému jednotlivci z vás volám dnes v den loučení s minulým
školním rokem. »Tak se modli, jakoby jen od Boha vše pocházelo, tak se snaž,
jakoby jen od tvé snahy vše záviselo; a pak budeš míti všeckol«
1. M. d. Opouštíte školu! Tím jest ukončena pro Vás také doba nejkrás
nějšího mládí, doba v životě lidském nejradostnější, na kterou my starší tak
rádi vzpomínáme, jako na dobu milou a blaženou. Nastává vám pak doba těžší,
kdy přemnozí z vás prací budou vydělávati si svůj chléb, nastává vám
opravdový život. A tu vám dlužno říci dnes, že ten život vám přinese, jak
doufám, též mnohé chvíle blažené a radostné, ale není pochyby, že i vy, jako
všichri z nás starších, okusíte opravdovost slov v modlitbě »Zdrávas Královno«
obsažených, že tento svět a život v něm jest slzavé údolí. Proto i vás čeká
mnoho okamžiků trpkých, ve kterých srdce vaše sevřeno bude úzkostí nebo
žalem, ve kterých mysl vaše bude rozrušená a nanejvýše zarmoucená.
Ó m. d.! V těch dobách radostných, kterých vám přeji co nejvíce i v těch
dobách bolestných — a kéž by jich bylo v životě vašem co nejméně — ne
zapomínejte nikdy na Pána Boha, buď abyste mu za šťastné a radostné chvíle
vřele děkovali, anebc v těžkých souženích abyste si pomoci, síly a statečnosti
vpravdě křesťanské vyprosili. A to, jak víte, Činíme modlitbou. Tedy to jest to
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první, co vám na srdce kladu: Modlete se a to vroucně a zbožně. Buďte však
při modlitbě prodchnuti pokorou, touto vzácnou ctností křesťanskou, o které
jsme při vyučování náboženském tak často mluvili a kterou nám Kristus Pán
tak vřele doporučil řka: »Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem!«
Budete-li se pokorně modliti, dovedete také pokorně žíti, pokora, slušnost,
uctivost, sebezápor bude se zračiti ve všelikém vašem jednání. A tím se zalíbíte
nejen Bohu, který dle slov Písma svatého »pokorným dává milost svou«<, nýbrž
všem rozumným lidem, se kterými do styku přijdete. Vždyť, věřte mi upřímně,
nic není tak odporného jako viděti u mladého člověka nadutost, pánovitost, roz
mazlenost, neuctivost, na kteréžto nectnosti všichni vážní lidé v nynější době
tolik si stěžují a jistě ne neprávem!
2. Druhá věc, kterou vám m. dr. vřele doporučujeme pro váš budoucí
život jest láska ku práci, pracovitost. Tak se snaž, jakoby jen od tvé snahy vše
záviselo. Ano, ať jste v jakémkoliv zaměstnání, af si zvolíte jakékoliv povolání,
pracujte v něm poctivě, konejte s láskou svou povinnost. V době naší jest po
třebí opravdu přičinlivosti, má-li si někdo získati slušného postavení, zajištěného
živobytí. A proto buďte rozumni, pracujte pilně v mládí, abyste se snad ve stáří
nestali břemenem a obtíží společnosti lidské. Krásně to líčí moudrý Šalomoun
ve svých příslovích, které jsme si v poslední době vykládali: »Jdi k mravenci,
o lenochu a zpytuj cesty jeho a uč se moudrosti. Nemaje vůdce, ani přika
zatele, ani knížete, připravuje sobě v létě pokrm a shromažďuje ve žni, co by
potom jedl.«
Práce vám přinese krásné, ušlechtilé ovoce. Samostatné postavení, sladkou
útěchu a radost, kterou pociťuje člověk po vykonané práci, vědomí, že konáte
povinnost, Bohem samým vám uloženou a konečně prací si můžete získati čest
a slávu ve společnosti lidské. A mám za to, že nic nemůže člověka více těšiti
než čest, kterou si získal vlastní prací, vlastním přičiněním. Na takovou čest
a vyznamenání může býti každý vším právem hrdý.
Nedávno četl jsem v jednom francouzském časopise příklad vypravovaný
Lacordairem, který vám chci na konec sděliti. Bylo to v létě roku 1793., kdy
četná a jará mládež se tísnila v jednom sálu dělostřelecké školy v Chalons —
sur Marne, městě francouzském.
Slavný učenec hvězdářství a mathematiky Laplace (1749—1827) odbýval
tam, jako vládní komisař, se 180 kandidáty či čekateli hodnosti poručíka zkoušku.
Dvéře zkušební síně se pojednou otevrou a jimi vchází jakýsi venkovan maličké
postavy, vzezření prostičkého, s velikými jen chudě upravenými střevíci s holí
v ruce. Všeobecný smích přivítal nově příchozího. Když pak se tento nevzhledný
venkovský mladík nesměle komisaře otázal, zdali se může podrobiti zkoušce,
dovolil mu Laplace usednouti mezi ostatní čekatele. S netrpělivostí všichni pří
tomní očekávali, až přijde řada na malého venkovana. Konečně zkouška s ním
počíná. Již z prvních otázek, které zkoušející Laplace mladíku kladl, poznal jeho
neobyčejnou pevnost ducha, která komisaře vládního překvapila. Zabočil tedy
zkoušející ještě za příslušné hranice, které se ke zkoušce vyžadovaly, a hle,
odpovědi tohoto venkovského synka jsou vždy jasné, přesné, určité, nesou na
sobě znak skutečné vědy, která ví a rozumí všemu, co poznává. Laplace jest
dojat, objímá mladého muže a oznamuje mu, že jest prvním z povýšených.
Celá škola v nadšení vstává a doprovází ve slavném průvodu do města syna
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obyčejného pekaře z Nancy, pozdějšího generála Drouota. — Za mnoho let
potom Laplace řekl jednou Napoleonovi: Nejkrásnější zkouška, kterou jsem
jako zkoušející vykonával, byla ta, ve které jsem zkoušel vašeho pobočníka,
mladého Drouota.
Vidíte z toho m. dr., že práce jest to, která přinésti může i vám čest
a slávu. Nuže pamatujte na slova, o kterých jsme dnes rozjímali. »Modlete se

© tak.«Zachováte-li
sepodle
toho,
pak
budou
zajisté
rodiče
imy,
vaši
učitelé
bez starosti o vaši budoucnost, o váš šťastný život. A váš zdar, vaše štěstí, na
poctivé práci založené, bude naší největší radostí, bude chloubou pro naši školu!
Nuže přeji vám, by P. Bůh cesty našeho života hojně svým požehnáním pro
vázel. Amen.

Duchovní evičení pro kněze konati se budou roku 195
timto pořadem:
I. V kníž. arcib. konviktu v Příbrami od 26.—30. července jazykem
českým.
IN. V klášteře OO. Tovaryšstva Ježíše u sv. Ignáce v Praze jazykem če
ským: 1. od 12.—16. července, 2. od 16.—20. srpna, 3. od 8.—12. září (pro
kněze sodály).
II. V kolleji OO. Redemptoristů u sv. Kajetána v Praze od 2.—6. srpna
jazykem českým.
IV. V kolleji OO. Redemptoristů na Svaté Hoře jazykem českým: 1. od 16.
do 20. srpna a 2. od 23.—27. srpna.
V. V klášteře Františkánském v Zásmukách od 19.—23. července jazykem
českým.
VI. V kolleji OO. Redemptoristů ve Fillipsdorfu u Georgswalde v severních
Čechách jazykem německým: 1. od 19—23. července, 2. od 9.—13. srpna a 3.
od 30. srpna do 3. září.
Stanice dráhy: Georgswalde Filippsdorf. Záhodno v čas písemně se přihlá
siti v dotyčném klášteře.
VII. V bohoslov. konviktu OO. Jesuitů »Canisianum« v Innomostí (Inns
bruch, Tiroly). 1. od 23.—27. srpna a 2. od 30. srpna do 3. září.
Poznámka. V k. a. semináři v Praze, v k. a. konviktu ve Stříbře, u Fran
tiškánů v Plzni a ve Slaném, u kapucínů v Roudnici, v kolleji Redemptoristů
v Králíkách a v Chamu (Bavory) nelze letos pro veliké obtíže se stravováním
exercitie pro kněze konati.
Letošních duchovních cvičení jest účastniti se především oněm důstojným
pánům, kteří v roce 1911 neb ještě dříve poslední exercitie konali. Pp. účastníci
račtež učiniti přihlášku nejen K. a. konsistoři (do konce června), ale především
račte vyjednati si v Čas pobyt a zaopatření v dotyčných domech; kdo by po
přihlášce pro nenadálou překážku účastniti se nemohl, nechf v příslušném du
chovním domě představenstvu ihned to oznámí, aby přijetí jinému žadateli po
skytnuto býti mohlo. Důstojné duchovenstvo snažně se vyzývá, aby i letošního
roku těchto duchovních cvičení v hojné míře se súčastnilo.

Z kníž. arcíb. konsistoře v Praze, dne 7. května 1915,
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Neděle šestá po sv. Duchu.
Napsal A. H.

Po zázračném uzdravení hluchoněmého, vypravuje sv. Marek ve dnešním
svatém evangelium, že se Ježíš odebral do tiché samoty a byl tam několik dní.
Jakmile však byl prozrazen, a veřejně hlášeno bylo, kde se nalézá, hned se
k Němu veliké množství lidí sešlo, aby slyšeli božské učení Jeho a aby viděli
zázraky, kteréž po skončeném vyučování konával; neboť byli již dříve, jak o vý
borném učení, tak též o vznešených zázracích Jeho, velmi mnoho dobrého
slyšeli.
Milé dítky! Za času Krista Pána nebylo tolik hostinců, kdežby se byli mohli
pocestní lidé skrýti, sobě odpočinouti a potřebnými věcmi ke své výživě zaopa
třiti, jako jich nyní všude dostatek jest. Za tou příčinou musívali lidé,
kteří se na dalekou cestu vydávali, buď všecky k výživě své potřebné věci
s sebou vzíti, anebo je sobě na cestě penězi, anebo prosbou u dobrých lidí za
opatřiti. Když ty věci, jež s sebou byli vzali, na cestě strávili, a na přátelích
a dobrých lidech jim chybělo, tedy se nalézali v nebezpečenství, že hladem
zhynou.
Nuže z takových velmi vzdálených pocestných lidí, kteří pro velikou vzdá
lenost nemohli s sebou vzíti dostatek k výživě potřebných věcí, sestávalo to
veliké množství lidí, jež na tom osamělém a pustém místě vůkol Krista Pána
ke slyšení božského učení Jeho shromážděno bylo. Když se to množství veliké
tři dny s Ježíšem na poušti zdržovalo, zavládl tam zajisté veliký nedostatek
na pokrmech takže kdyby se to množství po skončeném vyučování prázdné
bylo rozpustilo, mnozí by musili hladem zhynouti. Ježíš, milé dítky, dobře to
věděl a tudíž nechtěl na ně toho viditelného nebezpečenství dopustiti pročež,
svolav učedníky Své, pravil jim: »Lítost mám mad zásiupem; mebo aj,
již bři dny Irvají se mnou, aniž mají, co by jedli: a rozpustlím-li je lačné do
domů jejich, zhynou na cestě; nebo někteří z nich z daleka přišli.« To pravil
Ježíš učedníkům Svým, chtěje zkusiti, jak veliká a jak stálá jest víra a důvěra
jejich v božskou dobrotu a divotvornou všemohoucnost Jeho. — To se však,
milé dítky, proto chtěl Ježíš dověděti, poněvadž už byl jednou, u přítomnosti
jejich pět tisíc lidí pěti chleby a dvěma rybičkami tak nasytil, že, když všickni
pojedli a nasyceni byli, zůstalo ještě dvanáct košů drobtů. — To byl, milé
dítky, velmi patrný a příliš ostře každému do očí bijící důkaz o božské dobrotě
a všemohoucnosti Ježíšově. — To byl, milé dítky, takový zázrak, že naň žádný
z přítomných po celý čas svého Života nemohl zapomenouti. — A přece učedníci
Ježíšovi, uslyševše ta slova Jeho, místo co se měli na týž zázrak Jeho upa
matovati a říci: Tobě, Pane, nic není nemožného učiniti. Ty potřebuješ jenom
slovo říci ba jenom cchtíti, a zástupové tito nasycení budou; nebo jsi to
už jednou tak učinil, když jsi na poušti pěti toliko chleby a dvěma rybičkami
pět tisiců lidí tak nasytil, že když pojedli a nasyceni byli, zůstalo ještě dvanáct
košů drobtů; — oni tak činili, jakoby o divotvorné moci Jeho žádného důkazu
nebyli měli, a jakoby ještě žádného zázraku pří Něm nebyli viděli, poněvadž
Mu na dotčená slova Jeho odpověděli: »Odkud je bude kdo moci chléby nakrmili
zde na poušti? Ježíš jich však nekáral z té nedůvěry jejich, ale, chtěje jim nový
důkaz o Svém božství dáti, a tudíž nový zázrak u přítomnosti jejích učiniti,
a božské učení Své, jež byl přítomným zástupům hlásal, týmž zázrakem potvrditi,
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pravil jim dále: »Kolík chlebů mdále?« Kteřížto řekli: »Sedm«. I dal je Sobě
předložiti a zástupům rozkázal se posaditi a vzav chleby, díky učiniv, lámal,
a dával učenníkům Svým, aby kladli před zástupy. — Byloť pak tam také něco
rybiček, i těch požehnal Ježíš, a kázal je předkládati, — I jedli, a nasycení jsou
a sebrali po těch, kteří byli jedli, sedm košů drobtů. Těch pak, kteříž jedli, bylo
okolo čtyř tisíců ; i rozpustil je potom do příbytků jejich.
Nyní budeme odtud, milé dítky, spasná učení víry a mravů vyvinovati!
Zástup, o němž dnešní sv. evangelium zmínku činí, nedbal na vzdálenost
a obtížnost cesty — nedbal na pohodlné povětří, ale spěchal za Ježíšem, aby
božské učení Jeho mohl slyšeti. Jaká to horlivost v poslouchání slova
Božího! Jaký krásný a k následování mocně povzbuzující příklad! I vy máte
tak horlivými býti v navštěvování školy, abyste zde vysvětlení svatého ná
boženství — a v navštěvování chrámu Páně, abyste tam vysvětlení svatých
evangelií slyšely a nemáte při tom dbáti na nepohodlnost povětří, na vzdálenost

anebo obtížnost cesty! Odtud vyplývá velmi krásné učení mravů:
Do školy na cvičení a do kostela na kázání pilně musíte chodili a na
překážky nesmíle dbáli.
Milé dítky! Ten zástup byl tři dni s Ježíšem na poušti, aby totiž tím lépe
božskému slovu byl vyučen. Jak to opět krásný a všeho následování hodný
příklad! Dle tohoto příkladu nesmíte sem do školy ku poslouchání svatého ná
boženství — a do kostela ku poslouchání výkladu svatých evangelií pozdě při
cházeti, a pak brzy odtud odcházeti, ale časně musíte přijíti a pak až po skon
čeném vyučování smíte odejíti! Odtud vyplývá následující velmi spasné učení

mravů:
Do školy na cvičení, a do kostela mnakázání časně máte vždy přijtli, a
pozdě odtud odcházeli.
Milé dítky! Že onen zástup, odloživ všecku péči o světské čili tělesné po
třeby, za Ježíšem šel, a nic nedbal na to, že mu pokrmů se bude nedostávati,
byl od Ježíše zázračným způsobem nasycen. Zde potvrdil Ježíš skutkem, co při
slíbil slovy, když pravil: »Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho,
a to vše bude vám přidáno.« Odtud vyplývá velmi radostné učení víry:
Žádnému Bůh hladem zahynouti nedá, kdo přede vším království Jeho
hledá.
Ó jak to, milé dítky, radostné pro vás naučení! Choďte pilně do kostela
a do školy — poslouchejte pilně a pozorně slovo Boží — o pokrm paka 0 oděv
se nestarejte — o to vše se Bůh postará, a udělí, kolik vám potřebí bude.
Milé dítky! Ježíš byl, dle slov dnešního sv. evangelia, lítostí hnut nad,
zástupem, jenž lačněl: tím nám příklad dal, jaki my útrpnost máme míti s těmi
již nedostatek nějaký trpí.
Odtud vyplývá následující velmi spasné naučení mravů:

Útrpnost máme míti s těmi, již nouzi trpí.
Ježíš byl, milé dítky, nad zástupem lačnícím nejen lítostí hnut, ale On mu
také skutečně pomohl: tak máme také i my nejen útrpnost míti s lačnými, ale
máme jim dle možnosti uděliti, čehož jim jest zapotřebí. Odtud vyplývá opět
krásné učení mravů:
S lačnými máme nejen útrpnost míti, ale dle možnosti jim máme přispěti
ku pomoct,

Strana 1086.

KATECHFTSKÝ

VĚSTNÍK

Ročník XVIII

Ježíš rozmnožil sedm chlebů a několik rybiček tak, že zástup okolo čtyr
tisíců lidí veliký jimi nasycen byl. Jaký to veliký zázrak! Tím zázrakem ukázal
Ježíš, že On jest všemohoucí a tudíž pravý Bůh. Odtud vyplývá následující
učení víry:
Ježíš jest všemohoucí — Onťjest pravý Bůh.
Milé dítky! Ježíš, divotvorný rozmnožitel a dárce oněch chlebů a ry
biček, nekladl jich před zástup vlastní rukou Svou, ale skrze ruce Svých učed
níků. Tak činí Bůh až dosavad, — On nám dává všecko, čehož potřebujeme,
ale ne vlastní rukou Svou, nýbrž skrze ruce jiných lidí. — Bůh dává, milé
dítky, zemi úrodnost, ona přináší obilí a rozličné byliny — pak vám z toho
připravují rodičové chléb a šaty. Odtud vyplývá následující učení víry:
Bůh nám Svých darů nedává vlastní rukou Svou, ale skrze lidi.
Nežli Ježíš lámal chleby, učinil díky Bohu — k našemu naučení, že k Bohu
mysl i srdce máme pozdvihnouti, když nějaké důležité dílo míníme konati —
před jídlem že máme Boha prositi o požehnání, a no jídle za nasycení že Mu
máme děkovati. Odtud vyplývá velmi krásné učení mravů:
Před jídlem máte Boha o požehnání pokrmů prositi a po jídle Mu máte
za nasycení děkovali.
Když zástup pojedl, kázal Ježíš sebrati drobty: tím nás chtěl k šetrnosti
napomenouti — že totiž tím, co nám po jídle zbývá, nemáme pohrdati, anebo
to dáti zkaziti, ale že to máme buď rozdati chudým, anebo pro budoucí svou
potřebu zachovati. Odtud vyplývá opět velmi krásné a spasné učení mravů:
Tím, čehož nepotřebujete, nesmíte pohrdati, anebo to dáti zkaziti, ale pro
budoucí potřebu to máte zachovali.
Nuže starejte se, milé dítky, přede vším o to, jak byste se Bohu zalíbily,
a království nebeské sobě zasloužily! Za tou příčinou choďte pilně do kostela
a do školy — poslouchejte pilně a pozorně kázání a křesťanské cvičení —
o pokrm pak a o oděv žádné starosti nemějte — to vám Bůh skrze rodiče
všecko udělí; — vy Ho jen o ta dobrodiní proste a za přijatá Mu děkujte,
a božskou vůli Jeho plňtel Amen!
ZAAVAVAVALALALA

Katechetický výklad o odpusteích.
Pro žáky dospělejší J. H., katech. měšť. školy.

Učení o odpustcích následuje hned po učení o svátostech pokání (dosti
učinění), protože odpustky jsou také prostředkem, kterým nám bývají odpuštěny
časné tresty (mimo svát. pokání).
Co jsou odpustky? Odpustky jsou odpuštění časných trestů, které církev po
odpuštění hříchů mimo svátost pokání uděluje.
Tedy »odpuštění« »časných trestů<, které bychom buď v tomto životě anebo
Po smrti v očistci měli vytrpěti.

Odpustky tedy nejsou odpuštění hříchů, ani odpuštění věčného trestu,
nýbrž odpustění časných trestů, které bychom snášeti měli. Napřed musí vina
hříchu býti odpuštěna; není-li vina hříchu odpuštěna, nemohou ani tresty býti
odpuštěny.
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Ve které svátosti se odpouští hřích (vina hříchu)? Ve svátosti pokání,
Co se ještě odpouští ve svátosti pokání? Věčný trest.
Odpouštějí se také časné tresty? Ne vždy a ne také všecky.
Odpuštění těch časných trestů dosahujeme také prostředkem odpustků. Co
jsou tedy odpustky? atd.
(Když někdo získal odpustky, nepřestává již vždy nemoca jiné časné tresty,
ale strasti ty přestávají býti tresty a poskytují příležitost k získání zásluh. Od
pustky ty uděluje nám církev sv. ze zásluh Kr. Pána, Marie P. a svatých. Zá
sluhy ty nazývají se pokladem církevním; a ztoho pokladu uděluje nám církev
sv. odpuštění časných trestů; udělováním odpustků činí nás účastnými zásluh
Kr. Pána, P. Marie a Svatých.)
Co máme věřili o odpustcích ?
O odpusících máme věřili: 1. že církev obdržela od Ježíše Krista moc, od
puslky udělovali.
Katolický křesťan má tedy věřiti, že církev sv. má od Kr. Pána moc udě
lovati odpustky. Kristus P. řekl Petrovi: »Což bys koli (Petře) rozvázal na zemi,
bude rozvázáno na nebi.« (Mat. 16, 19.)
Podobně pravil Kr. Pán k ostatním apoštolům: »Cožkoli svážete
Co znamená: svázati a rozvazovati? Tolik jako tresty ukládati a od nich
osvobozovati.
Slovy těmi chtěl P. Ježíš říci, jestliže někomu časné tresty odpustíte, budou
mu odpuštěny. Církev tedy má od Krista P. moc udělovati odpustky.
Kdo uděluje v církvi odpustky? Římský papež uděluje odpustky pro celou
církev, jakožto nástupce sv. Petra, k němuž Kr. Pán řekl: »Co bys koli roz
vázal . ; pak i biskupové, ale toliko věřícím biskupství (diecése) svého a to
dle jistých od církve ustanovených předpisů.
Té moci použil již sv. Pavel při jednom z obyvatelů korintských, kterého
pro veliké nepravosti vyobcoval z církve; vida, že po celý rok upřímné pokání
činil, odpustil mu ostatní trest a přijal ho opět do církve.
Dále máme o odpustcích věřiti: 2. že jesf velice užitečno odpustky získati.
Jaký užitek máme z odpustků?
Jimi odpouštějí se nám časné tresty, které bychom buďto zde, nebo v očistci
snášeti musili, a to je zajisté užitek veliký.
:
Jiný užitek pozůstává v tom, že býváme povzbuzení ke kajícností, že ča
stěji přijímáme sv. pokání a nejsv. svátost oltářní a dobré skutky konáme, pro
tože se k získání odpustků předpisuje, abychom sv. svátosti přijímali a nějaké
dobré skutky konali.
Kolikeré jsou odpustky ?
Odpustky jsou dvojí: plnomocné a neplnomocné.
Co jsou plnomocné odpustky ?
Plnomocné odpustky jsou odpuštění všech časných trestů za hříchy.
Získal-li tedy někdo plnomocné odpustky, odpouštějí se mu všechny časné
tresty, které by mu bylo snášeti buď zde na zemi nebo po smrti v očistci.
Kdo dosáhl odpustků plnomocných, bývá očištěn ode všech časných trestů ;
kdyby zemřel, získav tyto odpustky, byl by hned přijat do nebe, ježto mu byly
odpuštěny všechny časné tresty.
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(Ale kdo chce získati v úplné míře odpustků plnomocných, musí dříve do
sáhnouti odpuštění všech i sebe menších hříchů; neb dokud není odpuštěn
hřích, nemůže býti odpuštěn ani trest, jejž hříšník za onen hřích zasloužil;
kdyby někdo třeba toliko jedním všedním hříchem byl poskvrněn a odpuštění
jeho nebyl došel, neodpouští se mu také ani trest, jejž za ten hřích zasloužil.
Chce-li tedy někdo plnomocných odpustků získati, musí dříve odpuštění všech
i nejmenších hříchů dosáhnouti a pak všecky podmínky dokonale vypiniti, což
zajisté tak snadno není; proto nemůže nikdo byťi získal plnomocných odpustků,
býti ubezpečen, že je získal v plné míře, že mu skutečně všecky tresty úplně
odpuštěny byly, poněvadž neví, zda-li mu i všecky všední hříchy ve sv. zpo
vědi odpuštěny byly. Proto je užitečno, snaží-li se věřící, aby dosáhli plnomoc
ných odpustků častěji.)
Co jsou neplnomocné odpustky ?
Neplnomocné odpustky jsou odpuštění části časných trestů za hříchy.
Kdyby někdo dle bývalé církevní kázně byl měl konati kající skutky a
kdyby mu z toho 40 dní odpuštěno bylo, byl by získal odpustky 40 dnů, t.j.
bylo by mu odpuštěno tolik časných trestů, kolik by si byl za těch 40 dnů sku
tečně odkál. Aneb získal-li někdo neplnomocných odpustků jednoho roku, od
pouští se mu tolik časných trestů, co by skutečně byl odkál, kdyby po ten rok
kající skutky byl vykonával. K získání neplnomocných odpustků nepředpisuje se
vykonání zpovědi, ale potřebí jest, aby ten, kdo jich získati chce, byl ve stavu
milosti Boží.
Proč uděluje církev odpustky ?

Církev uděluje odpustky: 1. aby v nás vzbudila ducha kajícnosti
Dostiučinění za hříchy nemůže býti prominuto nikomu; církev sv. nás také
nemůže od něho úplně osvoboditi, nýbrž chce nás udělováním odpustků k němu
povzbuditi. Jakým způsobem pomoci odpustků můžeme býti povzbuzení k dosti
učinění?
Udělováním odpustků vzbuzuje se v nás duch kajícnosti a pokání, jenž nás
povzbuzuje k častějšímu přijímání svátostí, čehož se vyžaduje k dosažení plno
mocných odpustků.
Udělováním odpustků připomíná nám církev sv. také, že jsme povinni, za
hříchy dostiučiniti; odpustky uvádějí nám totiž na pamět těžké tresty, jakými
We wow

abychom také dle možnosti hleděli dostiučiniti za své hříchy.
Dále... odměnila horlivost, s klerouž kajicné skutky konáme.
Sv. Pavel odpustil, jak již povědíno, jistému Korinfanu ostatek trestu, když
viděl, že uložené pokání skroušeně a horlivě plnil.
Dále církev uděluje odpustky..
2. aby přispěla na pomoc naší slabosti,
protože málokdy můžeme Bohu tak dostinčtniti, jak bychom měli.
Bůh je nejvýš spravedlivý a trestá každý i sebe menší hřích a poněvadž
tak žasto P. Boha hříchy urážíme, nemohli bychom nijak pro všecky hříchy
Pánu Bohu zadost učiniti. Mnohý by se dal od konání kajících skutků odstra
šiti, maje na mysli svou nedostatečnost. Tu nám církev sv. chce ku pomoci
přispěti a vzbuzuje nás, bychom činili, co možno; ostatní tresty časné, za které
dostiučiniti nemůžeme, odpouští nám skrze odpustky.
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Čeho se vyžaduje k získání odpustků?
K získání odpustků se vyžaduje: 1. bychom byli ve stavu milosti.
Kdo tedy chce plnomocných neb neplnomocných odpustků dosáhnouti,
musí býti ve stavu milosti Boží.
Kdo ve stavu milosti není, jest podle duše mrtev a nemůže nic vykonati,
co by mu bylo ke spáse duše.
Odpustky jsou odpuštění časných trestů; ale komu nebyl napřed odpuštěn
hřích a věčný trest, tomu nemůže ani časný trest odpuštěn býti.
Dále se žádá 2. abychom vykonali předepsané podmínky zevrubně..
Církev sv. kdykoli odpustky uděluje, předpisuje něco, co ten vykonati
musí, kdo jich dosáhnouti chce; obyčejně nařizuje církev jisté dobré skutky,
jako jsou: modlitba, půst, almužna atd.
Tak se na př. udělují odpustky na slavnost nejsladšího jména Ježíš a jména
P. Marie. Kdo ty odpustky získati chce, musí dle předpisu církve býti přítomen
mši sv., vedle přijetí sv. svátostí a pomodliti se na úmysl sv. Otce t. j. má se

pomodliti za obrácení pohanů..

5krát Otčenáš a Zdrávas.

Mohou-li odpustky také duším v očistci přivlastněny býti?
Mohou .. ., ale jenom ty, o klerých 'to církev výslovně prohlásila.
Církev sv. neuděluje odpustků duším v očistci, protože nad nimi nemá
právomoci. Ale odpustky mohou přece jim prospěti na způsob přímluvy.
Věřící mohou totiž skutky, které k dosažení odpustků předepsány jsou,
vykonati a je pak Bohu za mrtvé obětovati.
Mohou tedy odpustky, jichž by sami dojíti mohli, přivlastniti duším
v očistci.
Věřící, kteří přivlastňují odpustky duším v očistci, nezbavují se tím všeho
užitku; vždyť konají povinnost křesťanské lásky nebo i spravedlnosti, začež někdy
dojdou odměny.
Co jsou odpustky milostivého léta ?
V milostivém létě udělují se odpustky s jistými výhodami. Tak mívají na
př. zpovědníci v tu dobu právo, rozhřešovati i z některých hříchů, ze kterých
jindy toliko římský papež nebo biskupové rozhřešují.
Milostivé léto mělo od r. 1300 býti slaveno v každém století, ale na snažné
prosby věřících byla doba ta zkrácena na 50 let; později byla vyměřena na 33
let, jež P. Ježíš na zemi viditelně ztrávil; a posléze bylo ustanoveno, aby milo
stivé léto se konalo každý 25. rok, by větší počet věřících milostí jubilejního
leta účastným státi se mohl.
Napřed bylo lze jen v Římě odpustků milostivého léta dojíti, posléze však
bylo působení milostivého léta rozšířeno na celý křesťanský svět, takže nyní
odpustků milostivého léta lze získati na všech místech a ve všech chrámech
země křesťanské.
Předobrazení milostivého léta nacházíme již ve starém zákoně; takové jubi
leum slavívalo se dle zákona Mojžíšova každých 50 let. V tom jubilejním roce
bývali všichni otroci židovští propuštěni na svobodu; kdo pak byl v padesáti
letech nějaké polnosti neb jiných statků od jiného Israelity vzal do zástavy, neb
koupil, když tento v nouzi se nalézal, musil je v jubilejním roku bývalému ma
jitelí bezplatně vrátiti; konečně nesměl nikdo pole svého zasívati, co na něm bez
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zasetí narostlo, patřilo chudým a ci ím; aby však israelité neměli v jubil. roce ne
dostatek, přislíbil jim Bůh, že jim před rokem bude udělovati hojnějšího požehnání.
V křesťanském jub. roce udělují se nám mnohem větší milosti; kající hříš
níci bývají propuštění z otroctví hříchu a pekla; právo ke království neb statkům
nebeským, kterých byli hříchy svými pozbyli bývá jim opět navráceno; zásluhy
dříve konaných dobrých skutků, o které hříchem se připravili, bývají jim opět
připočteny; chudým dostává se podpory hojnějšími almužnami, které v milosti
vém roce bývají udělovány. Úrodnost země před rokem jubilejním předobrazuje
hojné milosti, jichž v jubileiním roce dosíci lze a hojné ovoce pokání kajících
hříšníků.
———————

Z praxe a různé.
Papež a svět. V »Květech Lásky« č 6
čteme: Nedělní »Neue freie Presse« zabývá
se v úvodním článku mírovým apelem Be
nedikta XV. na Ameriku a praví: »Papež
je jednou z největších mravních mocností
na světě. Mnoho set milionů uctívá ho jako
nejvyššího soudce nad svými dušemi a jako
otce lidstva, kterého Duch svatý sám vyvo
lil, aby jako velekněz církve ve smrtelném
těle zastupoval na zemi nesmrtelné božství.
Kdo se kloní ke svobodomyslnému názoru,
vidí v nástupci apoštola Petra osobnost,
která pokračuje v tradicích staletí a stěles
ňuje živý obsah dějin, která zachovává se
od doby římského císařství přes spáleniny
stěhování národů a přes středověk a přes
všechny změny naší doby a která nepodle
há pomíjejícnosti. První papežové kráčívali
po řimském foru, když ještě neleželo v Su
tinách, jako dnes, nýbrž lesklo se zlatem a
mramorem, obklopeno pyšnými paláci císařů
a nádherou sloupů pohanských chrámů. Kde
jest zřízení, které by se mu rovnalo v této
trvanlivosti? Když ještě Jupiterovi přinášely
se mnohé oběti zápalné a panny střežily
chrám Vestin, zřízen byl primát a stojí po
dnes, kdy už duchové vedeni jsou jinými
poznatky a spojení se starověkem zprostřed
kováno je pouze obdivem pro jeho umění.
Historická figura papeže, velikost muže, kte
rý vystupuje k této hodnosti po tolika scho
dech, zbudovaných minulostí, ještě zvýšuje,
je-li sám osobností a nečerpá-li pouze z bo
hatství církve, nýbrž je svojí rázovitostí roz
množuje. Nynější papež zvolen byl za hrůz
válečných. Ale už za krátké doby jeho čin

nosti utvořilo se mínění, že nepůjde paměti
hodnostmi Vatikánu jako pouhá pořadovací
číslice, která se musí čítat, než sama málo
čítá. To není papež, který by musil býti
chrámem sv. Petra nesen na vysokém trů
ně, ovíván pávími péry a provázen opojnou
hudbou, aby byl významným. I v nejprost
ším oděvu objevil by se jako individualita
a stal by se nápadným těm, kdož větří ta
lent a oceňují i tam, kde jejich myšlení ne
chce se klonit.« List připisuje pak mírové
mu apelu papežovu na Ameriku velký vý
znam. Že papež zvolil za svého mírového
spojence potomka puritanů (presidenta Wil
sona), to svědčí pouze o jeho nepředpoja
tosti a je známkou pravé osobnosti.

Papež a padlí vojíni.

Papež zaslal

prostřednictvím dřívějšího kardinála státního
sekretáře a nynějšího tajemníka sv. oficia,
Mery del Val, nynějšímu sfátnímu sekretáři
kardinálu Gasparimu, dopis v němž sděluje,
že všem kněžím, kteří slouží zádušní mši
sv. za padlé vojíny ve válce, uděluje týchž
duchovních výsad, jako by je sloužili u pri
vilegovaných oltářů. To znamená, že každý
kněz, který koná zádušní mši sv, za padlé
ho vojína, může tomuto uděliti plnomocných
odpustků, kterými duše těchto vojínů jsou
vysvobozeny z očistce. Papež srovnává vo
jíny zajaté ve válce se zajatci v očistci.
Chce ty i ony zajatce vysvoboditi z jejich
vězení. Zajatci v očistci mají býti takto při=
vedení do nebeské vlasti. Tento projev mi
losti sv. Otce, který jest správcem církevních
pokladů milosti, dokazuje znova otcovskou
lásku Benedikta XV. pro utrpení veškerého
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lidstva, zvláště však pro utrpení duší. Kéž
četní kněží využijí tohoto dobrodiní slouže
ním zádušních mší sv. za padlé vojíny|

»Věstník českých professorů« píše:
»>Cojsme si od koedukace slibovali, v tom
jsme se důkladně zklamali. Hoši i dívky si
brzo přivyknou a ani jedni ni druzí nejsou
zahanbeni svými nevědomostmi. V příčině

oživení vyučování a styků společenských
dosaženo pravého opaku, než se čekalo.
Dívky záhy přijímají hrubší zvyky hochů
— anebo jim aspoň přivyknou tak, že jich
to nikterak neuráží. Toto dobře pozorovati
mohli ti, kdo měli příležitost působiti na
dívčím ústavě a na ústavě s koedukací.
Viděli jistě frapantní rozdíl v jemnosti dívek
obou ústavů. Kázeň, zvláště v době pu
berty hochů (asi od 4. třídy), jest horší
při výchově společné. I učitel přísný bude
musiti často rázně zakřiknouti hochy, aby
nedělali nemístných posunků anebo dokonce
vtipu při sebe nevinnější věci. Výklady tě
lovědy jsou takřka v této době nemožné.
I četba autorů tu a tam je stížena. Pokusy
fysické a přírodopisné demonstrace, jež
dlužno konati ve tmě, jsou znesnadněny.«
Proto doporučuje autor článku, aby dívčí
Školství bylo uspořádáno jako samostatné,
hledíc ke stránce fysické i duševní byl by
počet učebných hodin menší a doba studií
kratší.

V době válečné v tomto

období

truchlivý dojem vzbudilo aniversarium
28. června 1914, atra dies v dějinách ná
rodů rakouských, list potřísněný krví ne
vinně prolitou nejasnějších arcivévodských
manželů v neblahé tragédii sarajevské. —
Ale radostný dojem přineslo dostiučinění
s nebe, vlající prapory hlásají radost, jejíž
ohlas zaléta i do školních síní, vílézství
Ivovské. — Týž den byla Praha svědkem

mohutné katolické manifestace. V 8 hod.
vyšel prosebný průvod tisíců od sv. Ignáce
na Václavském náměstí, kde J. E. p. kar
dinál kníže arcib. Leo Skrbenský z Hříště
konal v 9 hod. polní mši sv. před sv. Kní
Žetem ve stanu a vroucí modlitbu za mír.
Od r. 1848 nebylo náměstí to svědkem tak
vážné chvíle a soustředění všech vrstev ná
roda. Idea svatováclavská národ slučuje!
V levém stanu byli hodnostáři vojenští (ge
neralita), zeměpanští (s mís:održitelem), sa
mosprávní (s purkmistrem) ; v pravém stanu
vysokorodé dámy. Vlající prapory a korouhve
spolkové dodávaly celému náměstí neobvyklé
malebnosti, lid zpíval s průvodem hudby:
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»Bože před Tvou velebností,« jednotlivé
části mše sv. ohlašovaly se výstřely vojska
a závěr vyzněl v nadšený zpěv hymny
národů rakouských a velebný chorál sv.
Václavský.

Sion a město Davidovo ve světle
nejnovějších objevův. — Napsal dr. Jo
sef Slabý, prof. boh. — Vzděl. Knih. Katol.
sv. LXIII. (V. Kotrba). S četnými illustra
cemi a plány. 8“, (65 str.) Cena 90 hal.
Jméno autora je již od několika let zná
mo čtenářům Časopisu Katol. Duch. z jeho
pěkných článků. K těmto pojednáním dů
kladností a zajímavostí svou důstojně se
řadí i tato jeho právě vyšlá studie. Jak již
z jejího nadpisu vidno, luští kniha učený
spor mezi palestinology ohledně místa, na
kterém stál kdysi Sion, pevnost Jebusitův.
Jak známo obhájcové tradicionelního Sioru,
opírajíce se o dvoutisícileté podání, tvrdí,
že jej dlužno hledati na jihozápadním vrchu
Jerusalema. Naproti tomu t. zv. Ofelité hlá
sají, že Sion a »Město Davidovo<« dlužno
hledati jižně od hory Moriah, a Sice na
vrchu jihovýchodním. Vldp. autor luští tuto
obtížnou otázku poukázáním na vypravování
druhé knihy Samuelovy (hl. 5, v. 7), ob
sahující velecenný detail, jenž s jistotou
vede nás k místu, kde kdysi stávala tvrz
Sion. Tento veledůležitý topický detail je
vyjádřen slovem sinnór. Význam tohoto sub
stantiva je aspoň potud jist, pokud se jim
vyjadřuje průchod, jenž jest v nějakém spo
jení s vodou. Patrný účel tohoto prastarého
ve tvrdou skálu vytesaného tunelu byl:
sprostředkovati tajné spojení mezi pevným
místem, nalézajícím se na vrcholu Ofelu, a
mezi pramenem Umm ed-Daradž, prýštícím
se v údolí kedronském. Tomuto účelu od
povídá celá struktura zmíněného průchodu.
Nutno též podotknouti, že tento mohutný
průchod nebyl podnikem soukromým, slou
žícím k účelům privátním. Tomu odporuje
jeho velikost a náklad, s jakým byl ve skálu
vytesán. Jednalo se tu jistě o podnik veřej=
ný, který měl celému městu zajistiti pro Čas
obléhání pramenitou vodu. Právě sinnór to
jest, jenž propůjčuje biblickému vypravová
ní života, smyslu a místního zabarvení:
Sion — citadella jebusitská — je nedobyt
nou tvrzí pro zbraně, jimiž disponuje král
David. Jebusité jsouce si vědomi této nedo
bytnosti, pošklebují se Davidovi a jeho vo
jínům. Po delším hledání je vypátrána cesta,
kterou možno se dostati do pevnosti. Cestou
tou je sinnór. Je to cesta nezvyklá. Chra
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brý Joab odvažuje se do nitra sinnoru a
jeho odvaha je korunována žádoucím vý
sledkem — David je pánem Sionu. Z nej
novějších objevů, učiněných ve městech ka
nanejských, vyplývá, že asi od druhého ti
síciletí př. Kr. žili ve staré zemi kananejské
zruční stavitelé vodních staveb, sloužících
k větší bezpečnosti opevněných měst. Ta
kové podobné tunely byly objeveny v městě
Gezern, Gabaonu, v Bel'ameh a v Zajordá
ní v Rabath-Ammonu. Již z těchto příkladů
možno souditi na tehdejší kananejský oby
čej, spojovati města s prameny nákladnými
chodbami podzemními. Můžeme tudíž prá
vem stotožňovati biblický sinnór S nově
objeveným tunelem ofelským. Tato identifi
kace umísfuje tvrz Sion, jakož i prvotní Je
rusalem na návrší, nazývaném dnes ed-De
húráh. Pak pojednává vldp. autor o tvář
nosti jebusitského Jerusalema, o prvních pra
cích ve »Městě Davidově«, o jeho dalším
vývoji atd. atd.
Toť malá ukázka z bohatého obsahu
této nejnovější publikace prof. dr. Slabého.
Je s podivem, jak autor dovedl směstnati
tolik látky v tomto nevelkém svazečku. A
při vší zhuštěnosti jak zajímavě podává
nejtěžší otázky, jak dovede upoutati i ve
zdánlivě suchých exkursech. To může po
dařiti se jen tomu, kdo své theoretické vě
domosti založil na pevném základě víceleté
ho opětovaného pobytu ve svaté Zemi.
Spousta věcí, kterých by člověk musel hle
dati po těch nejrůznějších komentářích, drob
nosti z odborných cizojazyčných časopisů
atd. jest tu snesena a uspořádána jasně a
přehledně. Prof. Slabý snaží se pracovati
vždy s nejnovější literaturou a její velmi
přesné uvádění svědčí o jeho velké sečtě
losti a svědomitosti. Na konec připomínáme,
že vše je podáno slohem živým, vytříbe
ným, uhlazeným, což také přispívá k tomu,
by si kniha získala sympatii čtenářových.
Knihu tuto lze jen upřímně odporučiti všem,
obzvláště všem důst. pánům, ve školách
pracujícím !
Dr. S.

Exercicie sv. Ignáce. Česky dleMan
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Sv. Ignác podává víc jen Systém, vypraco
vaný toliko v hlavních bodech. Kdo exer
cicie pod zkušeným vůdcem nekonal, neví
si s jeho knihou rady; sám sotva do ní
vnikne a ji pochopí. Oživujícího ducha vklá
dal sv. Ignác do svých EXercicií sam : jeho
způsob osvojovali si pak jeho spolubratří,
každý ovšem dle vlastní schopnosti. Rozší
řením Tovaryšstva a zvláště přetržením tra
dice jeho zrušením, vznikla potřeba, aby
mužové, kteří hluboce pojali celou ústavu
světcovu a jeho ducha, i k jeho exerciciím
přidali výklad a návod. Nejslavnějším tako
vým výkladem jest tak zvaná >»Manresa«,
která opět poskytla látky k sterým, batisí
cerým zpracováním exercicií, hledíc k roz
manitým, specielnějším účelům. O Manrese
lze říci, že do jisté míry vystihuje to, co
sv. Ignác do svého památného díla vložil.
Svou svatost a milost, jimiž světec €xerci
cie oživoval a jimiž divy činil s jinými
sděliti nemohl. Auktor, který exercicie pod
výbornými vůdci sám často konal, přeložil
dílo pěkně a S porozuměním. Vyhověl sku
tečně potřebě, nebo stará asketická literatura
naše jest zapomenutá a v nové podobného
díla nemáme: Dokoupil projednávávíce missie,
nežli kněžské exercicie, ač látky tu a tam
se stýkají. Kniha může sloužiti pro exerci=
cie v soukromí, jest bohatým poučením pro
veškerou askesi katol., skýtá hojnost látky
k promluvám a pod. Konati z ní denní roz
jímání doporučuje se méně, nebo má slou“
žiti pro zvláštní vnitřní obnovu v určité do
bě roční.

Vlastenecké homilie.
Díl I. Sebraných kázání. — Doplňuje
P. V. Váchal, farář. — Vyšel sešit I.—XI.
v ceně 12 K. Probírají celý církevní rok.
Poslední, XI. sešit, stojí 1 K 20 haléřů.

Po stopách pravdy.
První sešit kázání Dra Rudolfa Horského
prodává se za 1 K, druhý za 80 hal.
Sešity tyto začínají jako vlastenecké Ho
milie adventem a končí řečí na svátek
Jména Ježiš.

| Praha
1915.
Tiskla
Cyrillo-Methodějská
resy P. Schmiedta T. J. Dr. Ant. Ondrou
šek. Druhé opravené a doplněné vydání.

knihtiskárna, Náklad spisovatelův. V hlavní
komisi knihkupectví V. Kotrba, Praha II.
198. Cena K 4'-—>,váz. K 480.

Objednávky přijímá a vyřizuje:

Veliký význam duchovních cvičení sv.
jgnáce byl nesčetněkráte uznán a oceněn.

v Praze-II..

administrace družstva Vlast

Knibtiskárna družstva Vlasf v Praze.

Žitná ul. č. 26 n.
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Poznámky k nynějšímu katechismu.
Reformou katechismu opět zabývají se živěji vídeňské »Christl. paed. Bl.«
V popředí je proslulý odborník W. Pichler. V seš. 7. také podává některé po
známky k nynějšímu katechismu farář Schoniger, jež uvádíme »ad informan
dum«. Praví:

1. Katechismus má býti Židovouučebnicí a takový nynější naprosto není. Hlavní
vada jeho jest nedostatek melhodicko-správného zpracování látky učebné. Mluva
Šroubovaná, nelidová, dlouhé definice, množství pouček a žádný systém. Marně
hledáš logické souvislosti pěti hlavních částí vespolek, jak bys očekávati měl po
otázce 2. »Proč jest učení katolickému náboženství učením mejpotřebnějším?
Odp.
protože nás učí, co máme činiti, bychom Bohu sloužili a na věky spa
seni byli. (nebylo by lépe: protože v náboženství katolickém se učíme, jak bychom
Bohu sloužili a lak na věky spasení byli?<) Odpověď katechismu uvádí tedy
dvojí účel náboženského vyučování. Dle toho očekávali bychom, že to vyučování
náboženské bude rozděleno na dva hlavní díly. Ale není tomu tak. V otázce 4.
slyšíme, že katechismus dělí se na pět částí a jedná: 1. o víře a apošt. vyzn.
víry; 2. o naději a modlitbě; 3. o lásce a přikázáních; 4. o milosti a svátostech ;
5. o křesťanské spravedlnosti a čtyřech posl. věcech člověka. Kde je tu souvislost
s účelem náboženského vyučování, jak Bohu sloužiti a na věky spasenu býti.

2. A jako na první stránce katechismu, tak i dále krok za krokem shle
dáváme vady methodického výkladu. Na důkaz jen toto: Hlavním obsahem ná
boženství katolického jest stvoření člověka k obrazu Božímu, pád prarodičů,
vykupitelské dílo Kristovo a církev katolická. Pro toto hlavní učení je zvláště
potřebí methodické souvislosti. Ale katechismus jí nepodává. A nebylo by to lak
těžké. Vyšlo by se od přirozené podstaty člověka (přirozeného obrazu, dle něhož
Bůh stvořil člověka ke své podobnosti) a řeklo by se: Člověk má 1. rozum
a svobodnou vůli (uzpůsoben pro pravdu), 2. svědomí (uzpůsoben pro dobro),
3. člověk chce býti nesmrtelný a blažený (uzpůsoben pro žrásno). Dle té trojí
podstaty má tedy člověk tyto ři náboženské povinnosti: 1. Boha oslavovati,
2. sebe posvěcovati, 3. království nebeského dobýti. (Ty povinnosti náboženské
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dají se spojiti krásně s »hlavními dobrými skutky<: 1. modlitbou, 2. postem,
3. almužnou). A když jsme takto člověka vylíčili s jeho přednostmi přirozenými,
jimiž vyniká nade všecky tvory, čehož nelze opominouti, aby se tím způsobem
vytknulo vznešené postavení jeho ve stvoření světa, nakreslíme dále nadpřirozený
obraz Boží, k němuž také byl stvořen, obraz, který se pojí kongruentně k obrazu
přirozenému a řekneme: 1. první lidé měli nadmíru jasný rozum a vůli naklo
něnou k dobrému (také krátce: dobrou vůli. »Pokoj lidem dobré vůle«); 2. měli
posvěcující milost (svatí, spravedliví, dobré svědomí); 3. žijí v ráji nesmrtelmni
a blažení (Bůh s nimi obcoval laskavě jako otec se svými milými dětmi; při
tom je poučoval, že království nebeské jest ještě krásnější než pozemský ráj
a to království nebeské určil pro člověka). Bůh obdařil první lidi vyššími (nad
přirozenými) dary milosti, aby je také v nebeské říši učinil ještě blaženějšími,
obstojí-li ve zkoušce poslušnosti k Bohu.
To jistě tedy nebude těžko vpraviti do duše dětí. Stalo-li se tak, pak je
snadno podati následky hříchu a dílo vykoupení. Jaká tu další souvislost s trojím
úřadem Kristovým a církve! V učitelském úřadě dostává se nám světla pro rozum
a dobrou vůli, v úřadě kněžském dostává se nám posvěcující milosti, prvotním
hříchem ztracené, v pastýřském úřadě dostává se nám ztraceného ráje církví
Kristovou, která nás vede k nebi. Tak porozumí se vykupitelskému dílu, v němž
pokračuje Kristus P. skrze Ducha sv. ve své církvi. Tak pochopí se snadno,
že my toliko v úzkém spojení s církví můžeme plniti správně své povinnosti
náboženské a postaviti náboženství, křesťanství a církev jako jeden pojem proti
bludu, že by možno bylo býti pravým křesťanem i bez církve.
3 Také je chyba proti methodice, vykládati přikázání Boží odděleně od
přikázání církevních. Následek toho bývá v praksi ten, že přikázání církevní po
kládají se za méně cennější. Jsou to »jen« přikázání církevní. Jak mohla se tato
chyba vžíti? Protože smysl přikázání Božích vůbec a tuto třetího přikázání zvláště
pojat byl úzce a zapomnělo se, že církev mocí svého pastýřského úřadu má
právo a povinnost, přikázání Boží hlásati a vykládati a určitá nařízení vydávati
ku plnění jich. Tak církev již dávno prakticky upravila slovosled dvou prvních
přikázání starozákonních. První přikázání: »Já jsem Hospodin, Bůh tvůj. Nebudeš
míti cizích bohů mimo mne. Neučiníš sobě sochy ani obrazů, abys se jim klaněl,<
krátce vyřkla slovy: >V jednoho Boha věřiti budeš !« Tak stalo se i ve 3., 4., 6.
v duchu křesťanského mravního zákona. Ale také smysl každého přikázání béře
se tu ve větším rozsahu, než značí slovosled. Tak řekli jsme na př. při prvním
přikázání, že máme nejen v Boha věřiti, nýbrž i v něho doutati, jej milovati
a jemu se klaněti a tak podobně při všech přikázáních. Chápeme-li tedy první
přikázání v tom smyslu, že máme Boha oslavovati ve svých myšlenkách (přáních
a citech); druhé přikázání, že máme Boha oslavovati ve svých slovech; a /řeří
přikázání, že Boha máme oslavovati ve skutcích, pak můžeme v tomto třetím
přikázání ukázati nejen na povinnost svěcení neděle (sabath), nýbrž i na svátky
od církve zasvěcené, dále na povinnost světiti jisté doby jako svatopostní, ve
likonoční (přijetí sv. svátostí), zapověděné dny a posty i na povinnost práce ve
všední dny (práce ve všední dny konaná ke cti a chvále Boží je též bohoslužbou),
neboť patero přikázání církevních je toliko bližším vysvětlením přikázání třetího.
A tak dostane se těmto církevním přikázáním vyššího posvěcení z přikázání
Božích.
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4. Netřeba též při výkladu o úclé andělů a svatých při prvním přikázání
přidávati poznámku, že to není proti prvnímu přikázání. Nebo tu naskytá se
otázka, pod které přikázání patří ta úcta? Jistě ne pod 1. ani pod 2. a 3. protože
ta tři přikázání obsahují výhradně jen povinnosti k Nejvyššímu. Pod které při
kázání spadá úcta andělů a svatých? Jistě pod čtvrté přikázání, které, jako
ostatní přikázání, v širším smyslu musí se vyložiti, že totiž čtvrté přikázání
obsahuje povinnosti ke všem těm, kteří zastupují místo Boží a jsou Božími
i našimi přáteli, našimi duchovními otci a dobrodinci. A takovými jsou rodiče,
kněží církve, andělé a svatí, zeměpán. Kdyby se byla dříve úcta andělů a svatých
vykládala při čtvrtém přikázání, kam skutečně patří, snad nebyl by v té míře povstal
předsudek u jinověrců a lhostejných, že katoličtí křesťané svatým se klaní.
5. Nauka o odpustcích jako dodatek svátosti pokání, je též velkou metho
dickou chybou. Nepatří totiž mezi svátosti, nýbrž ke stati o pastýřškém úřadě
církve. Nebo církev neuděluje odpustků mocí svého úřadu kněžského, nýbrž
mocí svého úřadu pastýřského. Pak nezaměňovalo by se odpuštění hříchů za
odpuštění trestů časných a pletení těch pojmů za dob Lutherových a dosud mezi
protestanty nebylo by tak časté.
6. Svaté oběti mešní náleží místo před svátostmi. Kristus Pán sám, dříve
než svátost ustanovil, slavil a ustanovil tuto oběť. A také proto, že mše sv, je
nejvyšším uctěním Božím a že nás v obětní hostině (sv. přijímání) spojuje s obětí
kříže a že svátosti mají svou moc svátostnou z obětí Kristovy na kříži, jejímž
obnovením mše svatá je. Jak na výsost potřebí jest, vpraviti našim křesťanům
velikou důležitost mše sv.! Kolik je těch, kteří mši sv. považují za pouhou po
božnost a nevědí, že býti při mši sv. není jen pobožností, nýbrž spolnobětí, při
nášením božské oběti k nejvyššímu uctění Boha a že každý křesťan, který spolu
obětuje, plní přední a nejvyšší povinnost náboženskou oslavu Boží a tak náleží
>ke královskému kněžstvu Kristovu« (Petr 2, 9). To je dosti důvodů, proč má
býti nauka o mši sv. umístěna před svátostmi.
7. Podiv neli pohoršení musí však vzbuditi u mefhodika to, že rakouský
katechismus vykládá v páté části: o křesťanské spravedlnosti (odděl. 1.) a čtyřech
posledních věcech člověka (oddě!. 2.). Beze vší souvislosti, beze všeho zdůvod
nění kladou se tu obě oddělení prostě vedle sebe v jeden hlavní oddíl. Aspoň
kdyby se byl článek »0 čtyřech posledních věcech člověka« vřadil ke 12. článku
víry, mělo by to rozum, či snad článek ten má tvořiti vhodný konec katechismu?
Pravděpodobně však je to důkaz neladu, nesouvislosti a to v knize důležité,
jako je katechism, nemá býti.
8. Tato nesoustavnost (nedostatek systému) skýtá následovně nevýslovné
potíže při metodickém pojednávání látky učebné, ohrožuje vážnost předmětu v při
rovnání k učebnicím světských předmětů a co nejhorší je, je překážkou osvojiti
si solidní znalosti náboženství. Bude-li tedy látka učebná srovnána dle určitého
plánu, neznamená to škatulkářství, ani úplný rozvod s nynějším katechismem.
Nebo nové uspořádání nemá býti ani libovolné ani podstatnou změnou látky
učebné. Obava před nějakou změnou radikální je tudíž bezdůvodná, jelikož se
jedná jen o zlepšení, jehož již s hledem na formu mluvnickou atd. přáti si dlužno.
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Promluva o slavnosti jubilejní císařské ná konec školního
roku 14. července 1914-15.

Pronesl JAROSL. SLAVÍČEK, katech. I. měšť. šk. chl. na Smíchově.

Velevážení p. hosté!
Milá mládeži!
Dva tisíce let tomu je, co Juda Makabejský se proslavil svými rekovnými
činy. S malým vojskem bojoval proti mocnému nepříteli Antiochovi, syrskému
králi; proti přesile trojnásobné, čtyř ano i jednou desateronásobné stála jeho
družina; a s malým vojskem svým zdolal silného nepřítele. Jeho vojíni byli ovšem
jati úzkostí při pohledu na nepřehledné řady nepřátel a pravili starostlivě ke
svému vůdci: »Kferak bude moci nás málo bojovati proti množství tak velikému
a lak silnému ?< Ale Judu nepojala bázeň; pronesl slovo mužné, pravdivé, slovo,
které vlilo útěchu do duše jeho vojínů, řka: »Vítězství nezáleží na množství
vojska, ale s nebe je síla.«
Ano s hůry je všechen zdar! Jen ve spojení s nebem daří se díla, jež na
zemi podnikáme.
S hůry přichází zůrodňující dešť, s hůry rozlévá se paprslek sluneční
zrající úrodu, s hůry přichází pravé poznání a vytrvalá vůle, s hůry přichází
konečně i zdar zbraní. »Každé dání výborné a každý dar dokonalý s hůry je, od
Oice světel,« praví Písmo sv.
Milá mládeži! Něco tak výborného dalo nám dobrotivé nebe v posledních
dnech červnových. Ještě dnes zní v srdci našem ozvěna tisíceré radosti, kterou
vzbudila zpráva o velikém vítězství Ivovském, jehož dobylo naše chrabré vojsko,
o dobytí Lvova 22. června a vyproštění jeho z rukou nepřátel. Celá říše tonula
v radostném rozechvění. Od královské Sněžky až k modré Adrii, od ledovců
tyrolských, až k zeleným k hájům Bukoviny šel jeden jásot, jeden ples: »Naši
zvítězili, Lvov je opět náš a nepřítel je na ústupu.«
A ta zpráva přišla právě v čas, kdy národy rakouské jímala truchlivá vzpo
mínka na loňský vražedný attentát nejjasnějších arcivévodských manželů. Hrozná
to byla zpráva, která loni otřásla světem, rozbolestnila tisíce srdcí národů ra
kouských a ti kteří dobré vůle byli, zamyslili se nad dalším vývojem společnosti
lidské..
A hle, než rok s rokem se sešel, dobrotivé nebe dává nám dostiučinění,
kape balsám na ránu těžce zkoušeného Rakouska, uskutečňuje myšlenku, pro
kterou žili a umírali arcivévodští manželé, myšlenku, aby Rakousko bylo jednotné
a silné ato Rakous5o svornéa silné, klade jim v den výročí neblahé smrti jejich

věnec

vavřínový,

uvitý z vítězství lvovského, v boji, jakéhož nezřel svět.

Nerovný byl boj Davida s Goliášem! S pocitem bázně sledovali Israelité
průběh toho boje. Tak i my před rokem. Viděli jsme, jak ten obr ruský pozvedl se

jako zastance těch, na nichž lpěla vina zločinu sarajevského. A jako David
ke Goliášovi, tak i naše Rakousko mohlo volati k mocnému nepříteteli: »Ty jdeš
na mě s mečem a kopím, ale já jdu ve jménu Boha spravedlivého
«
A to je právě myšlenka, která nás sílí v našem boji, že bojujeme za věc
spravedlivou a že tudíž na praporech našich vojínů spočívá požehnání Boží a že
vyslyšeny budou modlitby millionů a že naše armáda vybojuje vítězný boj a že
duha míru opět se sklene nad šťastným Rakouskem.
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Naše armáda bojuje za ušlechtilý cíl a básník praví: »VWůlipevné, lužbě
uštechtilé rádo dává nebe dojít cíle.«
Naše armáda bojuje za majetek statisíců spoluobčanů, jak praví hymna:
»čeho nabyl občan pilmý, vojím sbraní zastávej
« naše armáda bojuje za život
statisíců rodin, které krutý nepřítel chtěl vymořiti hladem, naše armáda bojuje
za svobodu občanů rakouských, a jak té svobodě rozumí nepřítel, vypravovat by
mohl náš bratrský národ polský.
My, Čechové, jsme národ malý a neznamenali bychom nic na světě, kde
rozhodují toliko velmoci. A proto spojujeme se s jinými národy, abychom
s nimi tvořili velmoc rakouskou. V té říši rakousko-uherské chceme se vyvíjeti
svéprávně vedle jiných národů svéprávných, jak nám to zaručil císař pán. A proto
my Čechové milujeme nejen tu užší vlast naší českou, ale i tu širší vlast naši
rakouskou. A proto nechceme ničeho opominouti, co by prospělo ke zvýšení
lesku velmocenského postavení naší říše rakousko-uherské. »Jmění, krev 1 život
dejme za císaře, za vlast svou !<
A co vám ještě chci připomenouti, mládeži milá, u příležitosti ukončení
tohoto školního roku. Buďte vděční našim vojínům, neboť ve stínu jejich zbraní
mohli jste se klidně oddati svému vyučování a pravidelně skončiti školní rok.
A to je důležité pro vás, neboť neztratili jste rok na dráze života.
A zvláště císaři pánu buďte za to vděčni! Nebo když uvažovalo se o tom,
zda by se mělo vyučovati v tomto neklidném, bouřlivém roce, vyřkl své roz
hodné »g40« a dodal »1a fo kladu největší váhu.« Náš císař pán má vás děti
rád. A vše co činí v posledních letech své vlády, činí dle hesla: »Vše pro dítě.<
A i v tom bolestném okamžiku, když byl nucen rozhodnouti se, aby skřížil
zbraň s nepřítelem, věřte, že také tenkráte myslil na vás, na vaši šťastnou
budoucnost.
A vy osvědčili jste nejednou vděčnost tu, vy chápali jste vážnost doby
a kolikráte skutky projevili jste rakouské, vlastenecké smýšlení. Sbírali jste na
Červený kříž, súčastnili jste se sbírky kovů, obětovali jste rádi školu svou za
lazaret pro raněné vojáky a vzali jste za vděk pobytem na škole této.
Také dnešní slavnost má býti mohutným projevem naší vděčnosti k cí
saři pánu.
To jásavé hosanna, které potěšilo Spasitele z těch útlých hrdélek dětí
jerusalémských, podobně potěší císaře z úst vašich.
Kéž ten hlas slávy nese se od stříbropěnné Vltavy, ze stínu královských
Hradčan, přes požehnané nivy a Šumné hvozdy tohoto staroslavného království
tam na jih k Dunaji, k té metropoli národů rakouských, k Vídni a tam v sídle
císařském nechť tlumočí loyalitu národa českého a mládeže, jeho ratolesti:
To srdce české, které osvědčilo oddanost svou ku panovníkovi, které r. 48
na Moravě a v r. 66 v Čechách ukázalo se býti pevnější nad hradby, účin
nější nad zbraně a bezpečnější nad skalnaté hrady — ono ještě bije, bije pro
svého krále a jásá mu vstříc oddanost, lásku a věrnost.
Jeho Vel., nejjasn. Panovníkovi, císaři a králi našemu Františku Josefu I.
a nejjasnějšímu panovnickému rodu provolejme třikrát hřímavé sláva.
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Knížecí areibiskupská konsistoř v Praze.
Č. 8640.

Arcipastýřský

výnos, jak užívati

V PRAZE, dne 21. června 1915.

binační fakulty.

Veledůstojným Kk.a. vikariátním

a důstojným farním
arcidiecést.

úřadům v Prašské

Jeho Eminence, nejdůstojnější Arcipastýř, seznal s radostí, že důstojné
duchovenstvo Pražské arcidiecése velmi horlivě užívalo binační fakulty podle
zdejšího výnosu z 2. března 1910 č. 2972 (Ord. List) a podle návodu pro k. a.
vikariátní úřady z 20. března 1913 č. 5106.
Jeho Eminence seznal též z přehledův o binaci podávaných, jak se kde
binační fakulty užívá. Byly však také předloženy sem některé dotazy i pochybnosti
o rozsahu téže fakulty, o náležitých příčinách je použíti a byla také pozorována
nestejná praxe v binaci.
Vzhledem k dotazům a pochybnostem i k potřebě ustáliti všudy stejnou
praxi, připomínají se následující zásady, aby se užívalo binace dovoleně podle
rozkazů svaté Stolice apoštolské.
I. Binovati se smí jenom z jediného důvodu, aby věřící mohli dostáti
závazku býti na mši svaté o nedělích nebo svátcích.
II. Souditi o této nezbytnosti binace přísluší nejdůstojnějším biskupům.
II. Nejd. biskupové mohou binaci povoliti:
A) z příčin uznaných obecným právem církevním,
B) ze zvláštní moci. propůjčené sv. Stolicí (facultas guinguennalis).

ad A) Podle obecného práva smí se bínovatí s úchvalou nejd. biskupa
diecésního:
a) spravuje-li kněz dvě farnosti nebo má-li jednu nebo více přifařených
osad, od sebe značně vzdálených, a nemohou-li věřící býti na jediné mši sv. slou
žené duchovním správcem o nedělích nebo svátcích ;
b) je-li kostel tak malý, že se nevejde celá farní osada do kostela při
jediné mši sv.
Za uvedených okolností mohou biskupové duchovním správcům binaci
přímo naříditi.

Naopak není dovoleno binovati podle obecných zásad církevních
a) všedního dne, kdy věřící nemají povinnosti býti na mši Sv.;
b) aby mohla býti mše sv. v soukromé kapli (oratorium privatum) pro po
hodlí někoho, kdo má výsadu takové pouze soukromé kaple ;
c) nikdy, kdyby kněz chtěl odejíti za soukromým zájmem nebo rodinným!
věcmi;
d) je-li důvodem pouse zvyk, byť i nepamětný;
e) kdykoli jest po ruce jiný kněz, který může sloužiti druhou mši Ssv.;
Jf) nikdy, není-li kněz již lačný.

ad B) Ze zvláštní moci dané sv. Stolicí mohou nejd. biskupové dovolitt
binaci i z jiných velmi vážných důvodů, nepředvídaných obecným právem.
Tuto moc mohou nejd. biskupové suddelesando propůjčiti i některým kněžím,
zejména těm, kteří pověření jsou vhodným úřadem dozorčím v diecési.
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Kněz subdelegovaný jest přísně zavázán ve svědomí dovoliti binaci rovněž
jenom z důvodů velmi vážných podle výminek biskupem stanovených.

Vzhledem k zásadám právě uvedeným ustanovuje Jeho Eminence,
nejdůstojnější Arcipastýř, o bínací v Pražské a:cidiecésí takto:
A) Binovatí jest:
a)
b)
opsaditi
c)
nemůže
d)
osadách

všem excurrendo administrátorům ;
duchovním správcům ve farnostech, kde nebylo možnoza posledních let
systemisované místo kaplanské ;
duchovním správcům, je-li jejich farní kostel tak malý, že celá osada
býti na jediné mši Sv.;
duchovním správcům nebo jejich kaplanům, konají-li se v jejich filiálních
pravidelné služby Boží o určitých nedělích nebo svátcích.
2 we

B) Jeho Eminence, nejdůstojnější Arcipastýř, uděluje k. a. vikářům sub

delegando moc povoliti bínaci:
a) duchovním správcům nebo jejich kaplanům nebo katechetům i ve velikých
farních osadách, kde počet mší svatých nedostačuje věřícím, aby naplnili po
vinnost býti na mši sv.;
b) duchovním správcům nebo jejich kaplanům na čas hlavních školních
prázdnin, odejde-li místní katecheta na potřebnou zotavenou a nemůže-li se
obvyklá školní mše sv. vynechati bez újmy věřících ;
c) duchovním správcům bez pomocného kněze o velikých svátcích je-li
třeba druhé mše sv. podle místních poměrů;
d) duchovním správcům, nebo jiným kněžím (kaplanům, katechetům, defi
cientům) na osadě, kdykoli se náhle roznemůže některý kněz v téže nebov sou
sední farnosti, kdyby nebylo možno bez binace zachovati ohlášený pořádek mší sv.;
e) duchovním správcům, kteří jsouce bez kaplana nebo jiného kněze na
osadě nemohou za mimořádných okolností zjednati si celebranta pro slavnou
mši sv. o poutní slavnosti chrámové.
C) Jeho Eminence proto ukládá veledůst. k. a. vikářům
a) dohlížeti bedlivě, aby důst. duchovenstvo všudy pilně binovalo, kde věřící
bez binace nemohou naplniti povinnost býti na mši Sv.;
b) pozorně sledovati, jak často se užívá binace v jejich vikariátních obvodech
a z jakých důvodů;
c) podávati o tom každoročně přehled při visitační zprávě;
d) zakročiti bez odkladu u arcipastýřského úřadu, shledají-li vzhledem
k binaci nesprávnosti (per defectum i per excessum), anebo vyskytnou-li se nějaké
pochybnosti.

Dr. Jan Sedlák,

Dr. Karel Kašpar,

generální vikář.

kancléř,
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Svátek Nanebevzetí Panny Marie.
Napsal J. S., býv. kapl. v Benešově.

»Naděje naše, buď zdráva.<

Z doby, kdy Židé dleli v zajetí babylonském, čteme v Písmě sv. zajímavou
událost.

Zbožný žid Mardocheus přijal k sobě po smrti bratrově jeho dceru Esther
a pečoval o ni, jako o vlastní dítě.
Esther pak k radosti pěstouna předčila své družky netoliko tělesnou krásou,
ale i bystrostí ducha a ctnostmi. (Chvála o ní pronikla až do paláce krále Aha
svera, jenž zatoužil poznati neobyčejnou tu dívku. I stalo se, čeho se nikdo ne
nadál! Král spatřiv ji, tak byl dojat její krásou a způsobností, že učinil ji svou
chotí a ozdobil její hlavu královskou korunou. Židé kladli v Esther velikou na
ději a to právem, neboť měla veliký vliv na Krále a milovala svůj národ.
I přihodilo se, že jistý dvořenín Aman, pyšný to muž, takové přízně si do
byl u krále, že mu král svěřil vládu nad celou říší. Peršané vzdávali Amanovi
božskou poctu, Židé však nečinili toho a proto zanevřel na ně Aman a dal roz
kaz po celé říši, aby byli jedním dnem pobiti. Nastalo zděšení. Mardocheus však
nezmalomyslněl, ale důvěřuje v Boha, pospíchal k Estheře, aby svou přímluvou

odvrátila úklady Amanovy.
Ale byl zákon toho času v perské říši, že nikdo pod trestem smrti nemá
vstoupiti ke králi, nebyl-li povolán. A zákon ten vázal i královnu. Toho neroz
vážila Esther, ale pomodlivši se k Bohu, vstoupila před chotě. Král pohlédl na ni
přísně a vyčítavě, ale obměkčil se vida, že leknutím a zármutkem omdlévá. Se
stoupil a pozdvihl ji řka: »Neboj se, Esthero, ne pro tebe, ale pro jiné všecky
zákon ten ustanoven jest. Mluv, jaká žádost tvá?« Vypravovala Esther nespra
vedlivý skutek Amanův a král vida, jak jej vladař oklamal, zrušil jeho nařízení
a dal jej oběsiti. Od té doby slavili Židé památku svého zachránění, připomínajíce
si tu šlechetnou ženu a chovajíce její jméno ve vděčné paměti.
V Kristu shromáždění! [ my známe bytost, jež si ctnostmi dobyla přízně
a hojné milosti u nadhvězdného panovníka a která také miluje ten pozemský
národ svůj, jsouc ochotna každému v potřebách přispěti. Židé prosili a očekávali
milost od krále Asvéra, ale prostřednictvím Esthery. Královna Esther byla na
děje jejich. Tak i my, křesťanskýnárod, voláme k té nebeské Královně »naděje
naše« a doufáme, že dosáhneme od Boha na její přímluvu to, čeho bychom pro
svou nehodnost nezasloužili. A že opravdu Maria P. jest naděje nás všech po
známe, budeme-li uvažovati, jak
1. velká jest její 0c na nebi.
2. nesmírná láska k lidem.
l.

Nazýváme P. Marii Královnou nebes, ale nedomníváme se při tom, že by
se vyrovnala v důstojnosti všemohoucímu Bohu, ač nám neprávem podkládají
jinověrci tuto myšlenku.
Jediný Bůh je svrchovaným a neobmezeným pánem všehomíra a jeho pa
nování se vztahuje na veškeré tvorstvo, tedy i P. Marii,
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Nazýváme ji však z té příčiny »nebeskou Královnou« abychom naznačili
její velikou moc, kterou má na nebi, jsouce přesvědčení, že oc ta mezi nebe
štany vskutku je největší.
Nevyrovná se jí zajisté nikdo, ani v důstojnosti ani v dokonalosti. Pozo
rujme obé!
Maria P. jest nejdůstojnější mezi božími vyvolenci.
Svatí se nazývají v Písmě sv.: služebníci Boží. Tak na př. nazýval Bůh,
zbožného Joba; Kristus P. dával jim jméno přátel, ano i svými bratřími je nazývá.
Andělové slovou služební duchové.
Zajisté veliká to hodnost a znamenitá to hodnost býti služebníkem, příte
lem, bratrem Kristovým. Než co Maria Panna?
Ó, celé nebe se diví jejímu důstojenství, Nejen služebnice, nejen přítelkyně
nýbrž Matkou Nejvyššího jest ona. Z ní jediné se chtěl Kristus Pán naroditi.
Z její nejčistší krve způsobil Duch sv. tělo Kristovo. Pod jejím panenským
srdcem život vydal nebes Pán, který objímá celý svět. Ona jej obsluhovala, ma
teřským mlékem krmila — slovem Maria byla Matkou Boží a tím dosti řečeno |
Abychom tu hodnost vyjádřili umdlévají smyslové, umdlévají jazykové jak
koliv výmluvní, slábne rozum a výmluvnost řečníků; — jen ty, 6 Bože, víš, co
jest to býti matkou Kristovou a Ty sám můžeš vystihnouti důstojnost Marie

Panny!
To zajisté je zcela jiný poměr v jakém Maria P. stojí k P. Bohu, než po
měr, v jakém k němu stojí svatí — poměr mateřský.
Nejlepší matka čím může býti synovi pozemskému, tím byla Maria P. Sy
novi božskému. S nejněžnější péčí jej vychovávala na jeho pozemské pouti, radost
a hoře s ním sdílela a neopustila do posledního okamžiku života. A tento ma
teřský poměr na zemi ani na nebi nepřestal.
Neboť Kristus P. neodložil lidské přirozenosti při svém nanebevstoupení a
jako Bůh a člověk trůní na věky po OÓtcověpravici. Zůstává tedy Maria P. i tam
na nebi podle těla jeho matkou.
Toť zajisté nejvyšší stupeň, jakého tu dosáhlo lidské stvoření.
Nad anděly i archanděly, nad síly a mocnosti, nad knížactva a panstva,
nad trůny, nad cherubíny a serafiny — slovem nad devatero andělských kůrů
Maria P. je povýšena.
A proto právem ji nazývá církev Královnou nebe a Každý chápe, jak ve
likou moc má u Boha.
Jak mocná to naděje naše! S jakou důvěrou můžeme očekávat splnění
proseb, jež skrze ni Bohu přednášíme. Prosí zajisté jako Matka „Boží a její mod“
litba má u Boha podivuhodnou sílu.
Před 2500 lety stál šlechtic Koriolán s válečnou mocí před Římem, pevně
odhodlán, že zničí rodné město, jež bez ohledu na jeho dobrodiní jej odsoudilo
k vyhnanství. Římané vypravili k němu poselství o mír, ale poslové byli od
mrštění. Pak přišli k němu v průvodu kněží a vrhli se plačky k jeho nohám,
prosíce za smilování. Koriolán je přijal vlídně, ale setrval přece na svém. Po třetí
se otevřely římské brány a služebník oznamoval Koriolánovi, že průvod smutečně
oděných paní se ubírá k němu do tábora. Koriolán se pohrdlivě zasmál, ale
uslyšev, že i jeho matka Veturie je mezi nimi, kvapně vstal a běžel jí vstříc
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s otevřenou náručí. Ale matka jej zadržela řkouc: »Než mě obejmeš, odpověz,
ke komu jsem přišla, zda k synovi či k nepříteli. Já nešťastná, toho jsem se ve
stáří dočkati musila, bych tě jako vyhnance a nepřítele vlasti viděla. Ukrof hněv
než překročíš hranice vlasti. Když Řím ti ležel před očima, zda jsi nevzpomněl,
že je to město, v němž matka, manželka a tvé dítky dlí.« Tak naříkala a slova
Její se hluboko zarývala do srdce Koriolanova, že tvrdý ten muž v pláč propukl
a zvolal: »Matko Řím jsi zachránila, ale syna ztratila.« A dobře tušil, neboť za
bili jej nepřátelé, že nerozbořil Řím, jak jim byl přislíbil.
Drazí v Kristu P.! Hle, lidští synové, zmítaní tolika vášněmi, neodolají mat

zamítl by prosby Matky nejlepší? Jestli že synové této země, ač nedokonale
matku miluji, přece jsou ochotní splnitii její přání, zdaž teprve Kristus P. nevy
slyší svou matku, kterou miluje láskou dokonalou?
»Maria P., dí sv. Tomáš Akvinský, smí prositi zač chce a vždy bude vy
slyšena, protože také Kristu Pánu, kdy na zemi dlel, prosby neodepřela.«
Není to přehánění, jest-li v jistém smyslu připisujeme Matce Boží všemo
houcnost. Není zajisté všemohoucí dle své přirozenosti jako Bůh, neboť při vší
své důstojnosti zůstává tvorem, ale všemohoucí je v tom smyslu, že slovem
svým vše u Boha dosáhne.
»Syn Boží,< dí sv. Alfons, »je dle své přirozenosti všemohoucí, Matka Boží
však skrze jeho milost t. j. Maria P. dostává od Něho vše, zač žádá.
Tisíce věrných ctitelů chovalo tuto mocnou důvěru v ni a volali se sv.
Efrémem: »Zdráva buď, naděje duše mé, jisté spasení křesťanů, pomocnice hříš
níků, obrano věřících a spáso světa.«
Ale Maria P. je netoliko nejvznešenější mezi vyvolenci, nýbrž i nejdoko
nalejší.
Protože v radě Trojice Boží byla nějaká matka Kristu P. od věčnosti
určena, zajisté nebeský Otec vyvolil takovou, jež by byla nejhodnější tohoto vy
znamenání, či jak dí sv. Augustin, »kterou od věčnosti určitými milostmi sobě
připravil.«
>Učinil mi veliké věci Ten, jenž mocný jest« vyznala Maria P. u přítomnosti

Alžběty, z čehož jde, že ona mezi tvorstvem byla nejdokonalejší.
A zda vskutku takovou nebyla? Její ctnosti, svatost a zásluhy se skvěly
nade všecky svaté, nejinak než jako slunce nad hvězdy.
Tak dokazují i slova Písma sv., jež všeobecně církev a sv. otcové vztahují
k P. Marii: »V Jakobu přebývej a v Israeli měj dědictví a ve vyvolených pusť
kořeny.« Ve vyvolených pusť kořeny t. j. nejvyšší stupeň svatosti vyvolených je
teprve začátek neb kořen svatosti Marie Panny.
:
Abych to zřejměji znázornil, dím: Všecky ctnosti kdybychom vzali dohro
mady, kterými se vyvolení Páně na zemi skvěli a z těch ctností ve své obrazo
tvornosti si představili strom — kdybychom vzali víru Abrahamovu, poslušnost
Isákovu, mírnost Jakubovu, čistotu a nevinnost Josefovu, zmužilost Davidovu,
prozřetelnost Debory, udatnost Judity, moudrost Esthery, sílu apoštolů, trpělivost
mučedníků — slovem: kdy bychom snesli na jeden strom svatosti na způsob ovoce
ctnosti všech minulých a budoucích svatých, tu kořenem a základem toho vyso
kého a ctnosti nesoucího stromu byla by svatost Marie Panny.
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A tadokonalost Marie P.ještě jasněji zazáří, rozjímáme-li, že nevýslovně více,
než ostatní svatí trpěla zde na zemi a všecky ty útrapy snášela s hrdinnou myslí.
Dovolte, ctitelé Mariánští, toliko na několik okamžiků se zastaviti u hory
Kalvarie a dávno minulý obraz pozorovati. Ta hora učinila P. Marii královnou
mučeníků !

Hle, tam na kříži umírá ten nejnevinější, nejlaskavější Syn matky, posetý
ranami a Matka Páně stojí u kříže zsinalá a myslí její asi jde vzpomínka naslova
starce Simeona »Tvou vlastní duši pronikne meč.« Poznává, že to proroctví se
plní v děsné skutečnosti v těchto hrůzných dnech a přece se podrobuje vůli
božské a rty její, jako by šeptaly: »Aj já dívka Páně, staniž mi se podle slova
Tvého.<« Drazí v Kristu P! Tu nenalézám slov k vyjádření toho žalu a hoře.
Mluvte vy slzy místo mně, vy jste v bolesti srdce řečníci nejvýmluvnější!
Jestli že tedy Maria P. je nejen nejvznešenější mezi nebešťany, ale i nej
dokonalejší světicí a mučednicí, kdo by pochyboval, že by její moc před trůnem
Nejvyššího nebyla veliká? Ano, jestli že Bůh byl hotov kdysi pro služebníka
Davida zachrániti Jerusalém, jak čteme v královské knize, co teprve učiní po vůli
Matce své, světici a mučednici nejdokonalejší|
Namítl by však někdo řka: Nepochybuji o tom, že Maria P. má velikou
moc u Boha, ale nevím, zda mi bude chtíti pomoci. Ale ani o tom milý křesťane
nepochybuj, neboť její Žáska k lidem je nesmírná, o čemž

I.
»U Pána je studnice života« dí žalmista Páně a +proudem rozkoše nás
bude napájeti«.
Myslíte, přátelé drazí, že o tu studnici života a ten proud rozkoše Maria P.
pro nás nepečuje, která druhdy se starala o naplnění několik štoudví vína v Káni
galilejské, aby pomohla chudým svatebčanům?
Aneb se domníváte, že láska Marie P. na nebi menší je k nám, než byla
na zemi? »Láska nikdy nehyne« dí sv. Pavel; ba naopak láskajejí, jako oslavené,
je větší než dříve, neboť dle slov sv. Alfonse: »lépe vidí naši bídu a proto má
s námi větší slitování.«

Jako Kristus P. odcházeje, řekl ke svým věrným: »Jdu, abych vám připra
vil místo,« tak, za Synem jdouc jednostejně smýšlela božská Matka — šla do
nebe, aby nám tam míst vyprosila.
Proto dí sv. Bernard: »Zástupkyní máme v nebesích, která jako malka
soudcova a matka milosti ukojí potřebu našeho spasení.«
A sv. Bonaventura: »Velké bylo milosrdenství Marie P., kdy nad světem
Ipěla kletba, vělší je, kdy na nebi kraluje.«
A co ti svatí mužové mluví, dosvědčují dějiny všech dob. Mám vám uvá
děti ten veliký, nesčíslný počet mariánských milostí, jež její ctitelé z její lásky
dosáhli? Rozhlédněte se po široširém oboru křesťanského světa! Kolik míst 4
chrámů a obrazů naleznete, kde by se láskyplná přímluva Marie P. nebyla vy
jevila? Zda to množství oltářů a památek nevolá k vám, jako druhdy zvolal
Jakub při žebříku dosahujícím od země k nebi: »Svaté je toto míslo a já jsem
toho nevěděl !«
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Ano místa to jsou, jež svědectví vydávají o její lásce k nám, místa to jsou,
kde prosby lidí vyslyšela, slzy setřela.
Ale obzvláště její láska k lidstvu a působivost přímluvy se jasně ukáže,
srovnáme-li Nový zákon se Starým. Proč Bůh ve Starém zákoně tak přísně hří
mal svou spravedlností, když se nepravosti rozhojnily? Tu v propast pekla padali
zavržení andělové, tu Adam a Eva zahnáni z ráje do slzavého údolí; tu hříšnou
zemi přikryla strašlivá potopa a jen osm duší zbylo z vyhlazeného lidstva, tu
ohnivý příval síry zatopil osady sodomských nešlechetníků ; tu pro modloslužbu
musil meč Arona a Mojžíše 33.000 Israelitů zahubiti; tu že Oza se dotekl ne
vážně archy, zachvácen jest náhle smrtí.
Slovem sotva nepravosti pozvedly hlavu, již se jevila přísnost Boží. Tu
oheň, tam síra a krveprolití, tu otevření země, tam mor a zemětřesení. Jak přísně
jsi Bože nakládal tehdy s lidským pokolením, ale — zaslouženě. Tvá spravedl
nost zajisté nepřekročuje mezí!
A proč, drazí nevidíme těchto příkladů v Novém zákoně? Snad, že náš svět
není tak hříšný jako tehdejší! Zajisté hříšnější! Nevěra se rozhojnila k ustrnutí, zříci
se samospasitelného náboženství — hračkou jest, apoštolští mužové jsou po
vrhelem zpurného lidstva, slovo Boží padá v nenávist a za obtíž k poslouchání
bohoslužba v lehkověrnost. Katolictví chladne, kacířstva rostou, pýcha vystupuje
k oblakům, plameny msty šlehají vysoko, nečistotě v chloubě slouží, nesprave
dlnost utiskuje chudobu a nebe — mičí!
Či není blesků v černých oblacích nebo vypršela již síra k záhubě lidstva
ve Starém zákoně? Řeknete, že snad božskou spravedlnost och!adila drahocenná
krev jedn. Syna Božího? Ale právě proto by zasluhoval nynější svět ještě přís
něji býti trestánu, neboť lidé nevděčni jsouce »Pána nebes« dle slov velikého
apoštola »zn0vu chlí křižovali«.
Rozmilí v Kristu! Slyšte slova sv. Fulgentia, jenž nám tu nejpřednější pří
činu Božího milosrdenství ukázal. Praví: »Když Bůh tak hrozné nepravosti trpí
v Novém zákoně, jenž menší provinění ve Starém zákoně hrozně trestal, činí to
na přímluvu Marie Panny. Snad bys hříšná Sodomo nebyla vyhořela sirným pla
menem, kdyby za tebe místo Abrahama byla mohla orodovat ratolest Abraha
mova Maria Panna.«
Slova jeho jsou:

»Obloka a země by byly dávno vyvráceny, kdyby je ne

držela přímluva Marie P.«
A jako v potřebách časných tak zvláště v potřebách naší duše nám osvěd
čuje Maria P. svou lásku a dobrotu. Stojí v pokušeních, jež často doléhají, po
zvedá kleslého, srdce plní útěchou, vyprošuje milost k dobrému a šťastnou ho
dinku smrti.

Jeden z nezčíslných příkladů této lásky k člověku v duchovní bídě posta
venému vám podám: Sv. František sáleský v době mladých let za svých studií
byl uchvácen velkým pokušením. Jasná jeho mysl se zatrudila a nebeský poklid
duše, jehož dosud užíval, byl zkalen. Vyprahlost srdce a jakási nechuť k nebe
ským věcem se zmocnila jeho duše a co jej těšilo dosud, z ošklivilo se mu. Ná
boženská cvičení, dobré skutky, rozjímání a studia se mu staly odpornými a ne
bavily jeho mysli. I povstala v jeho srdci hrozná a zoufanlivá myšlenka, že je
od Boha zavržen. Často naříkal v samotě a proléval slzy a protože si musil či
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niti násilí před těmi, kteří s ním obcovali, aby bolest srdce skryl před nimi,
utrpělo jeho zdraví a jeho život vydán byl v patrné nebezpečí. V této tísni po
slední naději a důvěru ve vyslyšení složil v M. Pannu. Vrhl se před její obraz
a úpěnlivě prosil o vrácení ztraceného pokoje duše. A sotva dokonal prosbu,
hned pocítil působnost přímluvy láskyplné a dobrotivé Matky. Zmizel pokušitel
a proud nebeské radosti se rozlil po jeho tváři, dříve ztrápené.
V Kristu shromáždění ! Jaké jiné povzbuzení plyne z toho pro nás, leč aby je
den každý z nás se obracel ve svých potřebách k této naději nás všech. Po
znali jste, jakou moc má u Boha, poznali jste, že té moci chce užiti v náš pro
spěch, neboť nás miluje. Neodepře jí Pán vyslyšení proseb nás nehodných, když
je bude před jeho trůnem přednášeti. Nikdo jiný s takovou účinlivostí by nám
nedobyl milosti na Bohu rozhněvaném. Kdyby nepravosti celého okrsku tížily
naše svědomí, kdyby bída těla i duše na nás doléhala, Maria Panna je jistou na
dějí na lepší časy. Nikdo zajisté nezahynul z dokonalých ctitelů mariánských
a ty propasti pekelná zajisté nechováš ve svých hlubinách duší, jež ctily Marii
P. Pravím z ctitelů dokonalých. Neboť něco jiného by bylo bohaprázdně spolé
hati na přímluvu Marie P. i v té opovážlivosti hříchy ještě množiti, kteroužto
nadějí dle slov sv. Augustina zahynuly mnohé duše. A něco jiného jest ve stálé
snaze polepšení, se utíkati ku přímluvě Marie P. a v tomto počtu lidí — s ta
kovouto nadějí spojenou s upřímnou lítostí nad hříchy buďme i my!
Hledejte tedy milost u Boha, končím slovy sv. Bernarda, ale hledejte ji
skrze Marii P., tu naději nás všech. Amen.

Reč svatební.
(Při svatbě K. K. knížecího komorníka a slč. M. S. v Rožďalovicích.)

Drazí snoubenci!
V první knize Mojžíšově čteme, že v té překrásné zahradě, kterou Hospodin
štípil pro prvního člověka, v tom ráji rozkoše, mimo onen strom známý zapo
věděný, nalézal se mezi stromy rajskými ještě jiný strom který slul strom života.
První lidé směli s toho stromu jísti a jeho ovoce mělo dávati jejich tělu
nesmrtelnosti a neporušitelnosti; jinými slovy, kdo požíval s toho stromu neměl
smrti zakusiti a měl býti chráněn nemocí na věky.
Leč hříchem prarodičů to dobro nejen pro ně, ale i pro nás bylo ztraceno
a cherub s plamenným mečem střežil cestu ke stromu života a bránil komukoliv
vztáhnouti ruky po jeho zázračném ovoci.
Minulo hodně přes 4000 let! Bůh poslal Syna svého na svět, aby nás vy
koupil, aby sňal s lidstva kletbu hříchu. Syn Boží smířil nás s Otcem nebeským
svou předrahou krví a štípil v lidstvu opět strom života, který své plodonosné
větve prostírá po celém světě a skýtá lidstvu síly a nesmrtelnosti.
Tážete se který je to strom a kde stojí?
1. Je to církev katolická, Kristem Pánem založená, krví jeho zúrodněna,
která jediné povolána jest, aby lidstvu dávala pravdu a milost. S toho stromu

pro duši; s toho stromu dostává se mu v dospělejším věku ve sv. biřmování
posily od Ducha sv. k boji proti hříšným náklonnostem, proti světu a ďáblu;
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s toho stromu dozrává kajícímu hříšníku granátové jablko smíření ve sv. pokání;
s toho stromu dostává se duši lačné nebeské manny v nejsvětější svátosti olldřní;
s toho stromu dostává mladý muž, jenž cítí v sobě povolání pro stav kněžský
ve sv. svěcení kněžstva milosti a síly, aby úřad svůj dle vůle Boží plnil; s toho
stromu dostává i nemocný křesťan ve sv. posledního pomazání milosti, úlevy
a posily a spásy; s toho stromu dostavá se posléze i snoubencům těch milostí,
kterých potřebí jest jim pro stav manželský.
Podivuhodné tedy milosrdenství Boží! Je svátost i pro ty, kteří vstupují
v stav manželský! Církev Kristova má i pro snoubence zvláštní požehnání, strom
života dává i manželům zvláštní ovoce.
Drazí snoubenci! Není růže bez trní, podobně stav manželský nepřináší
jen radosti, ale i obtíže. Klamal byl se ten, kdo by ve své obrazivosti se do
mníval, že od těch stupňů oltáře půjde jen květnatými lučinami a slunným údolím
a nad jeho hlavou že ustavičně klenouti se bude modrá obloha bez mráčků.
Nikoliv! Mnohý mráček se přehrne přes hlavy manželů a noha jejich zavadí
leckdy na té cestě života o trn.
Leč nepravím to proto, bych vás činil malomyslnými, ale připomínám to
byste se nedali vésti smělou pýchou a nedomnívali se, jakoby toliko a výhradně
jen na vás záležela blažená budoucnost vaše.
Nikoliv! Potřebí vám jest požehnání s hůry, požehnání Božího.
Staří Římané měli sice pyšné heslo: »každý člověk kuje štěstí sobě sám«
leč omlouváme je, neboť byli pohané.
My však, kteří kráčíme ve světle křesťanské osvěty, máme věděti a vy
znávati, že pravá blaženost, pravé štěstí je darem nebeským a proto máte pokorně
prositi: »Pane, žehnej nám! Patř na nás okem milostivým! Drž nad námi svou
ruku ochrannou! a vylej na nás hojnost milosti své!«
A to také P. Bůh činí, neboť proto vlastně ustanovil svátost stavu man
želského ; sklání se k prosbám snoubenců a žehná jim a to tím spíše, jestliže
i oni se vynasnaží, aby byli hodní těch milostí, jestliže slibují, že budou plniti
svědomitě povinnosti svého stavu.
2. Které to jsou povinnosti? Co slibují si snoubenci vstupujíce ve stav
manželský ?
a) především slibují si upřímnou lásku. Úzké je pouto mezi otcem a synem,
leč užší má býti mezi manželem a manželkou. Tak čteme na prvních stránkách
Písma sv.: Protož opustí člověk otce svého i matku svou a přidrží se manželky
své..
« 1. Moj 2, 24.
b) slibují si dále, že v té vespolné lásce sefrvají do smrti.
Nemá býti tedy manželství uzavřeno jen na nějakou chvíli, jak tomu chce
hrstka zhýralců a nepřátel církve katolické, kteří i do té nejodlehlejší vísky vnášejí
boj o rozlučitelnost manželství.
Nikoliv, manželství má trvati, pokud jednomuči druhému srdce budev těle bíti,
A věru není lepším odznakem té stálosti lásky manželské leč ten pomník,
jenž se pne nad hrobem.
Srdce v pravdě milující nezná jiné přísahy, leč »vérným býti až do hrobu.«
c) slibují si posléze lásku vespolnou, že budou navzájem o sebe se starati,
jeden pro druhého žíti a v tom viděti svou blaženost, by i druhý blaženým a spo
kojeným se cítil, Chladné sobectví, vypočítavá samoláska je hrobem manželského
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štěstí. Pro manžely opravdu křesťanské nemůže býti jiné radosti leč ta, která je
jim společná.
A proto vy, panno nevěsto, slibte v tomto významném okamžiku, že všecky
své city a touhy věnujete svému nastávajícímu manželu. Připravte mu radostný
krb rodinný a odřekněte se i dovolených radostí, o nichž byste se důvodně do
mnívati mohla, že by jen stín žalosti mohly vnésti v jeho nitro. Buďte mu těšícím
andělem v trudných dobách života jeho a oslaďte mu jeho dny, pokud vám
možno. Úkolem vašim buď cítiti a žíti pro svého chotě — neboť vězte, že po
P. Bohu on první má právo na lásku srdce vašeho.
A také vy, pane ženichu, učiňte v tuto chvíli pevné a nezlomné předsevzetí,

V té důvěře podává vám svou ruku, opouští otce a matku a chce následovati
vás, kam vás volá povinnost a služba k vaší dobrotivé vrchnosti. Ó nezklamte
naděje její — buďte jí podporou, záštitou, upřímným a sdílným přítelem! Ne
zapomeňte, že srdce věrně milující manželky při všem lesku a bohatství světa
nemůže se cítiti šťastno, není-li si toho vědoma, že má srdce svého muže celé.
Buďte vděční vaší dobrotivé vrchnosti, která vám milostivě udělila svolení
ke sňatku a takto základ položila k tomuto významnému okamžiku.
P. Bůh trojjediný >od něhož je všeliké dání výborné a každý dar dokonalý«
račiž upraviti a prodloužiti záhon Života vašeho a po této pouti pozemské rač
vám dáti zasednouti k svatební hostině nebeské, Amen.
%. S. (12. VI. 1906.)

Z praxe a různé.
Konec školního roku byl letos ve zna

a

mení: oslav vílézství naší chrabré armády
u Lvova; naděje v konečné vílězství za
pomoci Boží; a ujištění o neochvějne věr
nosti dítek k Jeho Veličenstvu a dynastii
Habsburské, — V každé osadě, od matičky
Prahy až do té nejodlehlejší vísky české,
shromáždila se mládež po mši sv. ve vkusně
vyzdobené síni, za účasti sborů, úřadů ze
měpanských, samosprávných i j. — Na
programu byla produkce dětských zpěvů,
básnických přednesů, dýšících rakouským
vlastenectvím, řečí správce Školy resp.
katechely, zakončené s trojím provoláním
všech císaři pánu a nejjasnějšímu rodu pa
nujícímu a konečně hymna rakouská.

Modlitba Anděl Páně a zvonění.
Třikráte za den nám církev sv. vtělení
Syna Božího zvoněním připomíná; ráno,
v poledne a večer. A tím nás povzbuzuje,
abychom si tajemství vtělení Syna připomí
nali a Bohu za nekonečný důkaz lásky
jeho díky vzdávali a zároveň Matce Boží
úctu prokazovali.
(Tento, v církvi katol. zavedený obyčej,
jest velmi starobylý. Již ve 13. století zvo

nívalo se na večer; dávalo se tím znamení
aby v domech náležitě ukryli oheň (hora
ignitegii)) Tehdáž ještě nebylo tak snadno
jako za našich dob, oheň rozdělati. Bylo
tedy třeba o to pečovati, aby oheň přes
noc nevyhasnul. Za tou příčinou přikrýval
se večer popelem. Tím zvoněnim měli tedy
lidé býti k opatrnosti povzbuzení, aby se
oheň snad nevzňal. Ve 14. století nařídíl
papež Jan XXII., aby věřící při tomto zvo
nění třikráte »Zdrávas Maria« se pomodlili;
modlitbou touto mohli dosáhnouti odpustků
10 dnů. Později bylo nařízeno, aby také
ráno asi o východu slunce se zvonilo; při
tom se modlívali nábožní věřící pětkrát
modlitbu Páně k uctění pěti ran Kr. P.,
nebo sedmkráte »Zdrávas M.« ku cti sed
mera bolestí P. M.

Jindy
modlívali
se
třikrát
Otčen
tři

kráte Zdrávas Maria. V 15. století bylo na
řízeno, aby také o polední se zvonilo;
k nařízení tomu zavdala příčinu následující
událost: Roku 1456 obléhali již na čtvrtý
měsíc Turci město Bělehrad. Konečně na
řídil císař turecký, aby na město to se všech
stran útokem se hnalo. Po dvacet hodin
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bojováno s obou stran s velikou udatností;
ale později byli obráncové města již ná
ramně unaveni, počali na mysli klesati a
chtěli již již nepříteli město odevzdati. Tu
postavil se udatný a zbožný řeholník z řádu
sv. Františka, Jan Kapistrán, před vojsko
a před shromážděné obyvatele města toho,
a maje v ruce kříž modlil se k Bohu 0 po
moc a vzýval P. Marii za ochranu. »Mocná
královno nebes!«< tak volal u veliké vrouc
nosti »mohla-li bys dopustiti, aby dítky
tvé padly do rukou nevěřících, kteří by
pak z božského Syna tvého posměch si
tropili říkajíce: Kde pak jest nyní Bůh kře
sťanů.« Při modlitbě této proléval Kapistrán
hojné slzy. Křesťané byli slovy jeho roz
níceni, vrhli se znovu na Turky s rekov
skou zmužilostí a dosáhli skvělého vítězství.
Toto slavné a neočekávané vítězství připi
sovali všichni ochraně Boží a přímluvě P.
Marie; pročež vzdávali Bohu a blahoslavené
Panně vroucí díky. Tehdejší papež Kalixt
III. dostav zprávu o tom vítězství nařídil
aby každodenně po celém křesťanském světě,
mezi druhou a třetí hodinou (v tu dobu
bylo vítězství dobyto) se zvonilo a aby vě
řící při tom pozdravení andělské se modlili.
Zvonění tím
věřící měli vždy k větší dů
věře ve přímluvu P. Marie povzbuzováni býti

—

a patrné to přispění Boží sobě připomínati.
Později přeloženo zvonění to na čas polední.
Od té doby zvonívá se tedy ráno, v po
ledne a večer. Večerním zvoněním nebylo
sice v pozdějších dobách již (řeba připo
mínati věřícím, aby uschovali oheň na
ohnisku, by v noci neuhasnul anebo sene
vzňal, nýbrž spíše měli býti připomenuti
ku bdělosti (jakož i my), aby vnich (v nás)
neuhasnul oheň lásky křesťanské a nevzňal
se v nich (v nás) záhubný oheň náruži
vostí. A také měli býti připamatováni, *
ochrany P. jest vždy potřebí.)
Při tomto trojím zvonění modlívají se
nábožní katoličtí křesťané třikráte Zdrávas
M.; ale před každé Zdrávas klade se ně

jaká krátká průpověď (antiphona), která sou
visí

s tajemstvím

+»Vtělení Páně«.

První

antiphona zní: >Anděl Páně atd.« a připo
míná poslání archanděla Gabriela k P. Marii.
Podle prvních těchto slov nazývá se

také modlitba la: »Anděl P.« Druhá an
tiphona zní »4j, já dívka Páně, sta
niž.
..«
a připomíná svolení Panny
Marie, když jí bylo zvěstováno, že se má
státi matkou Syna Božího. Třetí ant. zní:

valo mezi námií.« Těmito slovy velebíme
obzvláště Vtělení Syna B. >Slovo tělem
učiněno«< znamená tolik jako: Kr. Pán stal
se člověkem, vzal na se lidskou přirozenost
a přebýval mezi lidmi a stal se jejich Spa
sitelem. Totof jest veliké tajemství; proto
nábožní křesťané padávají po slovech těch
na kolena (klekání), nebo se aspoň poklo
ňují nebo bijí se v prsa,
jakoby tím
chtěli říci, že tak nesmírného dobrodiní ne
jsou hodni. Ku konci pak obyčejně ještě
přidávají se slova: »Oroduj za nás svatá
Boží Rodičko...«

|>Výkl.katech.Brno.1083.<

Do alba vzpomínek, co psaly -Učit
Nov.« v červ. čísle na théma »Husův
pomník a Škola.« >Na Staroměstkém ná
městí vypjal se nádherný (!) pomník ná
šeho nezapomenutelného .
Štíhlá po
stava H. vzdorně (!) vztýčená vysoko nad
historickými skupinami, přísně (!) prohlíží
pověstné náměstí.
Přicházejí tisícové (!)
tiše, němě, klidně, prohlížejí dilo českého
umělce, kladou s pohnutím (!) čerstvé ky

tice na kamené schody.
Husa upá
lili, ale světlá památka žije v českém lidu..
Světová válka znemožnila veliké národní

slavnosti..
Jimi
měl
český
národ
pře
celým světem hrdě ukázati, že je hoden
svého Husa, že si váží vznešených jeho
zásad a chce se jimi říditi (!') Česká škola
by se těchto slavností jistě byla nějak sú
častnila přímo neb nepřímo! Letos však je
jinak. Pomník byl tiše, beze všech slavností
odevzdán veřejnosti. Česká škola nemůže
tuto významnou skutečnost jen tak mlčky
minout.
Proto každý (!) český učitel
promluvil 6. července v české nár. škole
vřele o Husovi a husitské době. Čeští uči
telé ve Vel. Praze půjdou v těch dnech
s Českými dětmi na Star. nám. k pomníku,
aby vzdaly hold, největšímu (!) a nej
lepšímu (!) českému člověku. Až venkovská
mládež do Prahy za vedení učitelů přijde,
jistě půjde na Star. nám. a doma bude
vypravovati své nezapomenutelné dojmy.. .<
Zdrávi povídali... Nejlépe vystihl situaci cizi
nec vojín který pravil svým druhům na vysvět=
lenou: »To je pomník českých evangeliků.«

Pro Červ. Kříž složili od 24. května
do 24. července: K 10: Vančura Antonín,
katecheta v Hořicích. K 3:32: Oliva Arnošt,
ve Slaným:; Petr Jan, v Chýnově. K 496:
Špale Antonín ve Slaným.
Summa příspěvků 259963 K.

»A Slovo tělem učiněno jest a přeby
Knihtskárna

Řočník XVIII,

družstva Vlast v Praze

V. Hála,
t. č. pokladník.
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Na prahu nového školního roku 1915—1916.
Minulý školní rok, ač díky Bohu začal a skončil pravidelně, jevil tmímo
řádné obtíže.
Za jakých aspicií začne a skončí »ový školní rok, tážeme se v duchu?
V minulém školním roce mnohé školní budovy byly zabrány k účelům vo
jenským, jak ani jinak nebylo možno, za kasárny, lazarety a pod., nehledě k tomu,
že i obce užily některých místností (na př. sklepů, tělocvičen) za sklad pro
viktuálie, hlavně brambory.
V takových případech žáci dvou i tří škol musili se spokoj'ti se střídavým
vyučováním a vyučování musilo se zredukovati na předměty nejdůležitější.
Mimořádná doba žádala mimořádná opatření, Škole bylo čusem vstoupiti
ve službu myšlenky všeobecného blaha a státu, na př. upotřebením mládeže ke
sbírce kovů, sbírek na Červený kříž, užitím učitelstva ku přehlídce zásob, chle
bových komisí, pořádání slavností vlasteneckých a pod.
Lze si mysliti, že za těch poměrů Zaborovalo i vyučování sv. náboženství;
na venkově méně, ve městě více.
V Německu vyskytly se návrhy, že by v případě úplného nedostatku vy.
učování náboženského musilo se pomýšleti na zavedení křesťanských cvičení
pro děti v kostele, asi jako jsou tam křesťanská cvičení pro mládež dospělou.
Zkušenost minulého roku poučila, že by nebylo ani myslitelno, aby mládež
byla bez vyučování školního a zvláště máboženského; ulice by nám to brzy
pověděla.
Nahoře vyslovená myšlenka vede i nás na myšlenku resuscifování kře=
sťanských cvičení v kostele i u nás vůbec; na venkově dějí se s menším neb
větším zdarem, ale ve městech zanikla, snad proto, že ti, jichž se týkala, z pra
vidla myslili, jak by semusili na místě, aby hledali cest, jak by mohli.
Blízká budoucnost bude žádati na knězi práce, ať to kněz na katedře anebo
na kazatelně; soudíme, že organisování dospělých na základě náboženském, ka
techese u malých ve škole a křesťanské cvičení pro malé i dospělé v Kostele,
to hlavní program budoucnosti.
A kéž o žádném z těch dělníků na vinici Páně neplatí slova: »Maličcí žá
dali chleba, ale nebyl, kdo by jim jej lámal.«

m)
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Kázání thematické.
Víra jak rozumu tak srdci nevyhnutelně potřebna.
Z pozůstalosti + Frt. Holuba, katech. ra Žižkově,

Hospodin dává moudrost, a z úst jeho
pochází opatrnost a umění, (Př. 2, 6.)

U praotců Mexikánů byl obyčej, že každého roku obětován býval za viny
celého národa jeden člověk. K účelu tomu vybírán býval neisilnější a nejkrás
nější mladík, jenž ověnčen a všemožným způsobem vyzdoben, veden byl na
místo obětní, vysokou horu, s kteréž nejkrásnější byla vyhlídka do kKvetoucího
kraje. Kolem rozložil se svátečně vystrojený lid a pohanští kněží s ověnčeným
jinochem ubírali se k vrcholu hory, kde započala hrůzná oběť. Celý dav umlkl a
zraky všech upřeny k oltáři obětnímu, na nějž oběť pobloudilého lidstva polo
žena; v rozechvění očekáván děsný okamžik, až pojednou nejvyšší kněz pohan
ský rozřízl živoucímu jinochu prsa a z nich vyrval horké srdce jeho — a již
pozdvihuje je pravicí, bohům do výše. A v tom zástup vypukl v jásot, rozlehly
se zpěvy a zavzněla hudba — a ubohý národ se domnívá, že obětováním mla
distvého života usmířen jest se svými bohy.
A proč asi, přátelé milí, počínám tak podivně? proč předvádím zrakům va
šim příběh tak neutěšený? Abyste viděli, jak to vypadá s rozumem a srdcem
člověka, jemuž na cestě nezáří jasné světlo pravdy nebeské.

Přišly doby, kdy ten ač pobloudilý rozum lidský poznávati počal, že na
chází se na cestě špatné, kdy i srdce člověka po pravém blahu a pokoji marně
pachtiti se nepřestávalo — ale po každé přicházel člověk jak říkáme s prázd
nýma rukama »rozum bez pravdy, srdce bez uspokojení.«

A tu pohanští filosofové jako o závod své mylné náhledy za pravdu šířiti
se snažili, až na konec se ukázalo veškeré mudrování jejich marným a bylo vi
děti, že moudrým jest toliko jediný výrok, výrok památný, jenž podobá se zou
falému výkřiku filosofa nad moudrostí všelikého rozumování bez pomoci s hůry.
>Mně zdá se« — tak zní výrok jeho — »mně zdá se nejlepším pokojně čekati,
až někdo přijde a nás poučí« — a to byl výsledek veškerého přemýšlení uče
ných hlav: přesvědčení, že rozum a srdce lidské bez pomoci s hůry marně
pravdu hledá, bez výsledku po blahu se shání.
Již tenkráte nahlížely to hlavy moudré, že rozumu a srdci lidskému nevy
hnutelna, nejvýš potřebna jest víra, víra pravá, jakou hlásal a smrtí svou zpečetil
Pán a Spasitel náš Ježíš Kristus a tak pobloudilý rozum člověka opět ku pravdě
přivedl a rozervané srdce lidské opět naplnil spokojeností; neboť jen: »Hospodin
dává moudrost a z úst jeho pochází opatrnost a umění.« A teď v nové době
ozvaly se hlasy: »Pryč s Kristem«. I sv. obraz jeho odstraňován a místo sv.
učení jeho chtěli zavésti mravouku rozu u. Bláhovci, což nevidíte, kam dospěl
rozum a srdce člověka bez víry?
Vždyť ukazuje vám minulost dosti zřetelně, že opravdu
1. jak rozumu
2. tak i srdci lidskému víra nevyhnutelně potřebna jest. A o tom chceme
e v dnešním posvátném rozjímání přesvědčiti.—
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Rozumu člověka nutně potřebí jest víry: Proti tomu staví se nepřátelé ná
boženství a vyhlašují do světa: »rozum a víra nikdy srovnati se nedají« — nebot
prý vede člověka k nevěře.
A co nato Písmo sv.? Rekl nemoudrý v srdci svém není Boha.« (Žalm 52, 1.)
Bláznem nazývá toho, kdo by popsrati chtěl věčného vládce světa Boha
Stvořitele. A pravda, pozoruje-li člověk zdravým rozumem tento svět, tento od
věků stanovený a všude vládnoucí pořádek, pak již rozum sám napoví člověku,
že panovati musí nad námi někdo, jenž v nevyzpytatelné moudrosti své všechno
řídí a spravuje a tento někdo jest Bůh.
A klesl-li jsi, příteli milý, tak hluboko, že Boha nad hlavou svou popírati bys
se odvážil, pak pověz mi, jak odpoví rozum tvůj k tomu, kdo jest Ten, jenž
slunci vycházeti velí na dobré i na zlé a déšť dává na spravedlivé i nesprave
dlivé? Kdo jest to, jenž přírodu k životu volá a ji ku spánku se vraceti přika
zuje? Kdo jest ten, jenž otřásá příbytky lidské duněním hromu a osvětluje černá
mračna oslepujícím světlem blesku? Jak odpovíš mi, když otázi se tebe, odkud
že ty tisíce a miliony těles nebeských, které za jasné noci jako v pohádce oza
řují ten překrásný blankyt nebeský ? Či snad chceš i Ty uspokojiti se s tím jen
blázna hodným tvrzením, že všechno to povstalo pouhou náhodou? Což necítiš,
jak vzpírá se tomu rozum Tvůj?
Starý nevěrec Francouz Voltaire opustil jedenkráte jsa již 80 let stár ranní
své lože, aby spatřil východ slunce. Dosti pracně vystoupil na pahrbek, odkud měl
jasnou vyhlídku na hory Jurské. Již lemovaly ranní červánky vrcholy hor, ano
tu velebné dostavilo se slunce ve vší nachové, milé a slavné kráse — a ubohý
posměváček smeká klobouk, padá na kolena svá a jako mladistvým unášen du
chem, napsal báseň, jejížto každý odstavec končil slovy: Věřím, věřím v Boží
mocnost, nepopírám Tvoji jsoucnost.
A jeden hvězdář, učenec, jací se ukazují v oboru vědy za jedno století jen
jednou, který celý život svůj ztrávil bystrým pozorováním třpytivých těles na
temné obloze noční, ten nadepsal první list výtečného díla svého: »Nevyzpyta
telnému Tvůrci všeho míra zasvěcuji tyto řádky v pokoře nejhlubší a úctě ne
skonalé.«
Šťastný člověk, který okem rozumu posilněného vírou, v knize přírody čí
taje nalézá v ní poslední příčinu všech věcí, učí se znáti v ní Toho, při jehož
jméně veliký učenec Newton smekal — věčného Boha, jenž jest a a w, počátek
i konec (Zjev. 21, 6.).

A potom odvažují se ještě tvrditi, že rozum a věda vedou člověka k ne
věře. Naopak, nejmilejší: největší vědcové, praví učenci, které věkové obdivují,
žasnouce nad duchem jejich, — ti právě byli nejupřímnějšími a nejlepšími kato=
líky, neboť »věda vede k Bohu« a rozum lidský má-li odpověděti správně na pů
vod všehomíra, musí se uchýliti k víře o radu — a první slovo Písma sv. po“
učuje jej, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (Gen. I, 1).
Víry třeba rozumu člověka, má-li poznati původ a poslední cíl svůj, k ně=
muž byl stvořen. (Čo odpovědí dáno bylo k těmto otázkám — a pokaždé se po=
znalo, že všechny tyto odpovědi jsou pouhou, bláhovou a bezpodstatnou do
mněnkou. — Nezvratným se ukázalo zase jen to, co učí víra naše: že Bůh sám
stvořil člověka k obrazu a podobenství svému (Gen. I, 27.). A když se člověk
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spustil víry své, přivedl jej rozum jeho k výsledku, jenž v nás jen útrpnost bu
diti musí — že chtěl za svého praotce míti — ohyzdnou opici.
A smutněji ještě než s původem člověka, má se to bez víry s jeho cílem.
Celý den by nepostačil, abychom ty podivné názory o posledním cíli člověka Si
prohlédli. Otázku za otázkou kladli si pohané, aby cíl člověka přece jednou
řádně poznati mohli. Ale odpověditi k ní, toho nedovedl žádný, k tomu třeba
bylo víry, zjevení Božího. Neboť nevěděl-li člověk, je-li duše lidská nesmrtelná,
Pak tím méně věděti mohl pouhým rozumem svým o osudu jejím po smrti.
A otázek podobných, přátelé milí, ríáme před sebou celou řadu; jsou to
otázky důležité, otázky tak vážné, že člověk nemůže spokojeně žíti ani klidně
zemříti, nemá-li k nim určité odpovědi. Co se se mnou stane, až překročím tu
mez, jež dělí čas a věčnost?
Co činiti mám, abych pokoje a blaha nalezl po smrti? Odkud ve světě zlo ?
Proč tomu se dobře vede ač z prostopášnosti a blaha ani nevychází — a

tati modlitbu za slitování a ruce k prosbě sepjaté klesají už umdlením? Proč to?
A zde, přátelé milí, složí člověk ruce v klín, rozum lidský nemůže dále, a proto
hledá odpověď ve víře, otevírá Písmo sv., aby četl zde Duchem sv. danou od
pověď »jak nevyzpytatelní jsou soudové Jeho a nevystižitelné cesty Jeho.« (Řím.
11, 33.)

Jak velice potřebnou jest víra rozumu našemu, o tom poučuje nás konečně
i trpká zkušenost. Jak daleko zabředl rozum člověka, když se od víry uchýlil.
Podívejte se se mnou tak v duchu na ty národy, kteří zapomenuvše na to si
najské »Já jsem Hospodin Bůh tvůj« následují chabý rozum svůj Nejprvé pa
dají na tvář před vycházejícím sluncem a měsícem, pak již zbožňují hříšný lid,
neřestmi jemu sloužiti se snaží, oni se nerozpakují přinášeti oběť na oltář kro
kodila — a což zbývalo již, než aby vzal člověk kladivo a dláto a urobil sobě
svého Boha ze dřeva nebo kamene — a nejmilejší i toho byl schopen víry zba
vený člověk, za svého Pána Boha míti to, co vlastní rukou si byl vytesal, Tam
až dospěje člověk, když nedbaje jasného slunce pravdy, víry své, jde za blikající
lampičkou rozumu, nic se neohlížeje na toho, který dává moudrost a z jehož úst
pochází umění. A když zbaven byl rozum víry, pak i na srdci lidském se jeví
příšerné stíny, tak že to ubohé srdce pak často přestává býti podobno srdci lid
skému, proto že i ono zbaveno jest toho, čeho na výsost potřebuje — víry své;
a Že opravdu srdci víra nevyhnutelně jest potřebnou, o tom s pomocí Boží v díle
II.

A. Bude tomu za nedlouhosto let, co v jedné zemi západoevropské vynesen
byl výrok, jakého se obával i sám pohanský Řím, děsný to výrok : »Není Boha.«
Jen dvě slova postačila, aby chrámy byly pustošeny, sv. hostie nohama šlapány,
obrazy a kříže na hranicích páleny. Královské hrobky jsou lámány již a šílený
lid hází lebkami králů jako míčem. Ta dvě slova postačila, aby zastavena byla
veškerá bohoslužba a místo ní zavedeno uctívání rozumu. — Abych vyprávěl
vám, jak se toto zbožňování rozumu provozovalo, k tomu jest toto místo příliš
posvátné.
Nám zatím na tom dosti, že vidíme zástup lidí o víru a náboženství úplně
oloupený, ten podává nám smutný obraz lidského srdce, když zbaveno bylo víry
a bázně Boží.
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Na 12.000 lidí utraceno v několika dnech, nešťastný král dokládá se přísa
hou, že miluje národ svůj, že nevinně umírá, že přeje vrácení míru vlasti své —
ale marně, s odstraněnou věrou i pouta zbožné kázně již úplně jsou rozvázána
— 2 jaký tedy div, že padá sekera na šíji královskou, a za nedlouho i nešťastná
jeho choť umírá za nadávek a lání národa, Takové jest, přátelé drazí, srdce bez
víry: Ono jest schopné všeho, ono se neleká ani těch nejčernějších skutků, aby
uspokojilo na chvíli alespoň svoji choutku.
Srdce bez víry dovede nakládati s ubohým otrokem hůře, než s němou
tváří srdce křesťanské zachází. Ono nemá smyslu pro chudobinec, nemocnici
anebo sirotčinec — to všechno naučila teprve srdce lidské víra katolická, Kristův
kříž. Člověku bezbožci, tomu běží o vlastní toliko blaho a štěstí a nic nezáleží
mu na tom, zda dodělal se ho způsobem poctivým, anebo zdali lpí na tom
statku jeho mozoly podvedených od něho na mizinu přivedených rodin. A proto
třeba je srdci člověka víry, která by jej vedla po cestách Božích, sv. kázně a
lásky, jak mu to Pán přikazuje, když praví: »Radujte se s radujícími a plačte
s plačícími«,
B. Jest jisto, že srdci lidskému již vrozena jest touha po blahu a štěstí;
vždyť to jest prvním přáním každého, aby mohl býti šťastným a spokojeným.
To přání chce míti splněné stůj co stůj. — Chyba jen, že často nešťastník zabloudí
a hledá to své štěstí tam, kde není, — hledá ho ve světě. Ale, př. m., ten svět
oblaží a potěší každého bez pokoje a bez útěchy, s nadějemi sklamanými a přáním
nesplněným. Ale já znám těšitele, jenž dovede těšiti srdce lidské i tenkráte, když
ono již ze všech stran jest uštváno stojí na pokraji zoufalství a tím těšitelem je
pevná víra v Boha všemohoucího. Když již opustilo jej všechno, tu zbývá mu
ještě ten těšitel nebeský — a matka zkušenost učí, že Ten člověka ještě nikdy
neopustil ani neoklamal.
Mnohý člověk oplývá vším, nač si pomyslí, má vše, o čem se mujen zdá,
jest v plném rozkvětu let, dosti bohatý, svět se mu otvírá se vší svou svůdností
— kývá nám významně, aby se jen spustil v jeho vír; dnes ještě stezka jeho
života poseta jen růžemi a nejrozmanitějším kvítím jest vroubena; dnes ještě
vážen a ctěn, dnes se mu koří a dýmem opojné chvály obsypávají jej přá
telé jeho — a nejmilejší — než se rok s rokem sejde, zbude mu snad ze
vší té jeho slávy žebrácká hůl, svět odpudí jej s pohrdavým úsměškem, z těch
růží a květů na stezce jeho zbude mu trní — a když prokvétající již hlava jeho
klesati již bude pod nesnesitelnou tíhou neštěstí, tenkráte krvácejícímu srdci
jeho zůstává víra sv. učíc, že »utrpení tohoto světa nejsou rovna budoucí slávě,
která zjeví se na nás.«
A jest, př. m., důležitější doba v životě, kde potřeba víry v srdci člověka
se ukazuje ve světle nejjasnějším; bývá to okamžik v životě lidském nezapome
nutelný. Poslední chvíle života přibližuje se starému otci; stařeček posílá pro
své vroucně milované dítky a nemůže se příchodu jejich ani dočkati. A když
tak všichni obklopují lůžko drahého umírajícího otce, a jedno to dítě po druhém
přikleká a sklání skráně své k poslednímu požehnání otcovskému — tenkráte
nepomáhá žádné slovo útěchy a posily, tenkráte nic nedovede zastaviti
proudem se řinoucí slzy, vždyť lékař zkušený vyřkl již to všechny ohromující,
všechny zdrcující: »všechno marné« — a odchází pryč. A tu přichází po něm
obyčejný kněz, prostý venkovský kaplan, přichází bez veliké učenosti, ale přináší
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sebou slova víry, útěchy s nebes a ta působí zde pravé divy: slze na tvářích
otce i dítek mizejí a slovem víry a tělem svého Spasitele posilněný stařeček
klidně opouští svět. Vždyť on dobře ví, že ti opuštění sirotkové mají ještě jed
noho otce tam na nebesích. — Ten že zahynouti jim nedá. A když pak
osiřelé dítky nasypávají na rakev jeho poslední hrst země, jest to opět ta víra,
která těší usoužené srdce jejich, hlásajíc jim, že opět uzří svého tatíčka. Vždyť
slíbil jim to dobrý Ježíš, když pravil: »Já ho vzkřísím v den nejposlednější«.
(Jan 6, 40.)
Poznáváte již, př. m., jakým klenotem jest srdci lidskému víra Kristova?
Chápete, oč olupují člověka ti, kdož podlým způsobem jej připravují o ná
boženství? Kde hledati budeme potom útěchu a posilu ve strastech a bídách
života, když jsme tu záštitu nejlepší — svou víru — lehkomyslně pohodili. A jak
že odpovíme na předůležité otázky života, když lidská učenost dále nemůže, a
člověk odpověděti chce, a věděti musí, má-'i spokojeně odcházeti ze světa.
Ovšem na tyto otázky se hlasatelé nevěry neohlížejí. Ti hledí se jen slepě
předstihnouti v nepřátelství proti všemu, co má jméno katolické a nehodlají
ustati dříve, dokud veškeré vrstvy společnosti lidské zásadami nevěreckými ne
budou prosáknuty. Tiskem šíří svoje učení a novinářský jed otravuje tisíce.
Tiskem olupují srdce lidu o to nejposvátnější, o sv. víru a rozum jejich uvádějí na
úplné bezcestí, tak že za lež mají to, co po tisíce let věřeno bylo a žádného
ještě nikdy nezklamalo.
Či přeháním snad? Není tomu tak? Nejmilejší, kdo pozoruje trochu jen
proud a směr dnešního života, ten dozajista mi přisvědčí. Tam, kde sv. víra,
kříž Kristův nevládne, tam vyrůstá pěkně pojmenovaný moderní život, jehož
úlohou jest, aby jako Julián odpadlík křesťanství z veškerého života veřejného
vypudil; a ovoce toho již se ukazuje. Neboť když rozum a srdce lidské o víru
oloupené na úplné bezcestí jest svedeno — jaký div potom, že není člověk jist
v pravé poledne ve svém příbytku, že sotva škole odrostlé dítě sahá po smrtící
zbraní, aby vykonalo jako hrdinství od nevěry velebenou samovraždu? Hlavy
staré, hlavy rozvážné, pokyvují povážlivě nad úkazy našich dob říkajíce: Kde tohle
bylo za mého mládí? A proč toho slyšeti nebylo? Proto, poněvadž vodítkem
rozumu a srdce lidského byla živá víra, víra v Boha, »Řťerý dává moudrost —
z jehož úst pochází opalrnost a umění«. A pokud tato namnoze nanáviděná
víra Kristova rozum neosvítí, srdce nezušlechtí — pak i dnes marné jest vycho
vání po těch dávno pohrobených zlatých časech lidského štěstí, nebof jen spra
vedlnost vyvyšuje národ, ale hřích bídné činí národy. (Přísl. 14, 34.) A komu
tedy opravdu záleží na blahu a štěstí lidu, jak vezdejším tak budoucím, tu nej
prvé pečovati bude o to, aby v příbytky jeho se opět vrátila víra v Boha, víra
v kříž Kristův — pečovati bude, aby synové a dcery po křesťansku byli vycho
váni a po křesťansku pak také živi byli. Až v srdcích lidských písmem nesma
zatelným opravdu vryto bude božské desatero a rozum dle něho vždy jednati
bude — pak teprv pod krovy naše navrátí ve žádaný sv. mír, Štěstí a sv. spoko
jenost: pak vyplní se to, zač nenáviděná církev Kristova denně prositi nepře
stává volati: Spasena učíň liď svůj Hospodine a požehnej dědictví svému ! Amen.
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Neděle XVIII. po sv. Duchu.
(Začátek školního roku.)
FRANT, MALÝ, kaplan v Praze u sv. Štěpána.

Chování v kostele.
Jestliže jste, milé dítky, právě přečtené evangelium pozorně poslouchaly
slovo za slovem, jistě že vám neušlo rčení, že P. Ježíš »přišel do města svého«.
Tu se naskytuje otázka, které město bylo tak šťastné, že je P. Ježíš nazýval
městem ssvým«? Byl to snad Betlém, kde se narodil? Nebyl. Byl to Nazaret,
kde byl vychován? Nikoli. Byl to Jerusalém? Také ne. Ale městem P. Ježíši nej
milejším bylo Kafarnaum, které nyní leží v ssutinách. Kdyby tyto zříceniny
mohly mluviti, vypravovaly by zajisté, že tam Spasitel často zavítal a mnohé
dobrodiní vykonal.
Mé milé dítky! I vy jste také opět společně zavítaly do místečka »svéhoe«,
totiž do chrámu Páně. A budete sem pilně chodit, jak pevně doufám, po celý
školní rok. To je mi pohnutkou, abych vám hned na počátku roku vážně při
pomenul, kterak je třeba v kostele se chovat. Povím vám to přímo: 1. V kostele
nikdy zbytečně memluvte! 2. V kostele se mesmějte! a 3. neohlížejte! 4. Ale
vždycky se zde chovejte zbožné!

Pojednání.
1. Abyste tato pravidla spíše uznaly a pochopily, myslete si, že se v této
chvíli na př. nacházíte v předsíni císařské komnaty mezi zástupem prosebníků.
Kterak s tlukoucím srdcem lidé ti čekají, až se otevrou dvéře a jim se pokyne,
aby předstoupili před svého mocnáře a jemu přednesli své prosby. Jaké hrobové
ticho panuje v předsíni! Nikdo se neodvažuje ani promluviti ani zakašlati, protože
by se to považovalo za neslušnost.
A kterak uctivě se teprv chovají, když do audienční síně před mocnáře
předstoupili! Kdyby je někdo v tomto okamžiku fotografoval a vám pak tuto
momentku neboli podobiznu ukázal, co byste spatřily? Viděly byste, jak tito
prosebníci hluboko se uklánějí, jak uctivě svou prosbu přednášejí a na svého
mocnáře upřeně se dívají.
Avšak, milé děti, ještě jinou fotografii chtěl bych vám ukázati, kdyby
možné bylo, a sice vaši vlastní fotografii, když jste v kostele společně přítomny
na službách Božích, když tedy stojíte nikoli před císařem, ale před samým
Bohem. Možná, že by tu bylo vidět někoho, kterak se nemodlí ani nezpívá, ale
se svým spolužákem hovoří. Je to dovoleno? Je to slušné? Jsou ovšem místa,
a je jich dost, kde se můžete bavit a mluvit podle libosti, ale v kostele nem/uvte
nikdy, protože to je hřích! Lidé opravdu zbožní a hodní také zbytečně v kostele
nehovoří.
Roku 1848 zastřelen byl v Paříži arcibiskup Affre, právě když chtěl mezi
povstalci zprostředkovati smír a zameziti krveprolévání. Tento arcibiskup před
tím jednou kftil syna králova. Při tomto obřadu se stalo, že náhodou scházela
jedna z posvátných nádob, kterých se obyčejně při křtu užívá. I bylo nutno na
chvili ustati a čekati, až bude nádobka přinešena. Této prázdné chvíle použil
král, který byl přítomen, přistoupil k arcibiskupovi a několik slov na něj laskavě
promluvil. A co mu odpověděl arcipastýř? Pamětliv jsa, že na oltáři přítomen je
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Syn Boží a že se v kostele nemá zbytečně mluvit, odpověděl na slova královská
jen uctivým a mírným pokynem hlavy ale — nepromluvil (Filothea).
2. Horší nemrav jest, když se někdo v kostele opováží smáti. Já vůbec,
děti, nepochopuji, kterak se může někdo na místě Božím smáti? To vám nikdo
nezakazuje, abyste nebyly vesely; vždyť mládí je věkem usměvavým! Ale za to
vás prosím, abyste se v kostele nikdy nesmdály! Když sem vstupujete, vezměte
na sebe tvář vážnou, aby bylo na vás znáti, že dobře víte, kam kráčíte.
Když se Mojžíš přibližoval k hořícímu keři, cože pravil k němu Hospodin?
»Nepřistupuj sem!« tak volal. »Ale dříve zuj obuv s nohou svých! Neboť místo,
na kterém stojíš, je země svatá.« První křesťané prý napodobovali Mojžíše: přede,
dveřmi chrámovými zouvali svou obuv a vstupovali nohama bosýma. A zdali
jste neslyšely, že Turci nesmějí do mešity jinak vstoupiti nežli bosou nohou?
Že tam nesmějí kašlati ani plivati, ba ani ne z hluboka dýchati — natož se snad
smátil A přece tam není P, Bůh tak přítomen jako v kostele křesťanském.
Nuže, milé dítky, je-li Kristus Pán, který v našem kostele přebývá, pravý
Bůh, myslite, že zasluhuje, aby byl neuctivým chováním urážen? Jestliže se za
nás na hoře Olivetské krví potil a na hoře Kalvárii za nás krev proléval, myslite,
že je to hezké, když se někdo v jeho nejmilejším místečku t. j. v kostele ne
uctivě a rozpustile směje? Ó milé děti, poslechněte mne hned na počátku
a varujte se všeho smíchu v kostele! Snad byste nechtěly dokazovati, že máte
málo úcty před svým Spasitelem ?
3. Ani se také v kostele zbytečně neohlížejte !
Když jste byly někdy přítomny v biografu anebo v divadle, zdali jste s
všimly, kterak tváře všech posluchačů a diváků s napjatou pozorností ku předu
jsou obráceny? Můžeme totéž říci o návštěvnících kostela? Čili abych se lépe
vyjádřil: býváte i vy vždycky s náležitou pozorností obráceny ku předu, když
jste v kostele?
Před vámi stojí hlavní oltář a na něm svatostánek, o jehož důležitosti jsem
vás už mnohokráte poučoval. O tomto svatostánku mohou se opakovati slova
Miláčka Páně řkoucího: >Aj, stánek Boží s lidmi! A bude s nimi přebývati.«
Pročež, m. d., nechat tento svatostánek pokaždé nejvíce poutá vaši pozornost!
K němu upněte zraky své a myslete si, že tam, jen několik kroků před vámi
trůní nejmocnější Bůh a spolu-člověk Ježíš Kristus, ke kterému jste se přišly
modlit. A věřte mi! Když si živě představíte, že je před vámi, že vás poslouchá
a že Se na vás dívá, tu není ani možné, abyste snad mezi sebou mluvily nebo
se smály nebo ohlížely.
»Zde v zkroušenosti padáme, ó Bože před Tvou tvář!« tak zpíváte někdy
v neděli a voláte: »Svá srdce k Tobě zdviháme a oči na oltář.<« Nuže, tedy
opravdu upřeťe své oči na blavní oltář! Neboť se na něm při mši sv. děje něco
vznešeného. Co? Koná se tam oběf, kterou Hospodin už před dávnými věky
skrze proroka předpověděl, řka: »Od východu slunce až na západ na každém
místě konati se bude jmenu mému oběť Čistá.« Tato čistá oběťf není nic jiného
nežli sám Kristus, který sestupuje na oltář
Když to, milé děti, opravdově uvažujete, jářku: může pak se někdo z vás
v kostele bavit a nebo smát? Může se ohlížet a při tom zpívat: »Svá srdce
k Tobě zdviháme a oči na oltář?«
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4. Král David sám o sobě vypravuje, že tak často a tak dlouho při modlitbě
v chrámě klekával, až mu seslábly nohy. Jeho syn Šalamoun v tomtéž chrámu
jeruzalémském se modlíval a při tom klečel ne na měkkých poduškách, ale na
tvrdé zemi. A já jsem, milé dítky, na vlastní oči vídával v chrámě sv. Jindřicha
v Praze nešťastného následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho vznešenou
choť, kterak v obyčejné lavici anebo na tvrdém klekátku po celou mši sv. zbožně
klečívali a vroucně se modlili.
Máme tedy v kostele pořád klečel? Nesmíme sedět nebo stát? Seděti za
kázáno není. Neboť i v Písmě sv. se dočítáme, že lid israelský v chrámě sedával.
Ano i P. Ježíš jako l2letý chlapec seděl mezi učiteli a zákoníky a jako 30letý
seděl naproti pokladnici chrámové Není tedy zakázáno seděti anebo státi v kostele.
Ale vy si pamatujte tato pravidla: Když přijdete do kostela, poklekněte
před Svatostánkem na obě kolena a pozdravte P. Ježíše! Pak teprve můžete se
postaviti anebo slušně usednouti do lavice. Na počátku mše sv. při modlitbách
stupních měly byste klečet. Při evangelii však stůjte a žehnejte se křížem i na
čele i na ústech i na prsou! Klečeti je rozhodně slušno od pozdvíhování až do
přijímání, protože v této době na oltáři trvá Kristus. Po přij. můžete zase vstát.
Že pak máte klečeti a sice na obou kolenách slušně kležeti, kdykoli se svato
stánek otevře, snad vám nemusím ani říkat
Jenom to jediné vám ještě řeknu: Pamatujte, že vás P. Bůh nepotřebuje,
ale že vy potřebujete Jeho! A jestliže si někd) myslí, že tím prokazuje P. Bohu
nebo někomu jinému milost, když do Kostela přijde, ten se tuze mýlí. A jestliže
je někdo v kostele neuctivě přítomen, tak hřeší,. Vy tedy nikdy v kostele ne
mluvte ani se nesmějte ani se neohlížejte! Ale vždycky se chovejte tak zbožně,
jak se na křesťany sluší! Pak bude na vás milý pohled jako na nějaké krásné
Boží stádečko a bude se z toho radovati celá osada. Amen.

VZVUAAVVUAVÁŮ,
Posvícení
(v říjnu).

Čtverý chrám.
1. Kdyby lidé vůbec byli s to vystavěti chrám, který by vznešeností svou
byl přiměřený velebnosti Božské, musili bychom říci, že takový byl chrám Šala
mounův. Neboť, milé dítky, si představte, že chrám Šalamounův byl po celých
7 roků stavěn, že pracovalo na něm 18.000 dělníků a 3300 stavitelů a že vyna
loženo ke stavbě 3000 milionů kusů stříbra. Všecky zdi a sloupy ano i podlahy
obloženy byly zlatem. Na stříbrných stolech bylo 25.000 kusů zlatého náčiní,
10.000 zlatých svícnů a 20000 zlatých kaditelnic. Také stěžeje u svatyně svatých
a dvéře byly z ryzího zlata. Služebníků chrámových byl veliký počet: 44.000
kněží a 100.000 levitů zastávali střídavě službu chrámovou. Ach, milé dítky,
dlouho bych vám vyprávěti musil, kdybych vám podle bible popsati chtěl všecku
krásu a bohatství tohoto chrámu jeruzalémského
Ale přece dovoluji si před vámi tvrditi, že tento mdš kostelíček je světější
nežli chrám Šalamounův. A proč? Ve chrámu Šalamounově chovala se sice nej
světější vzácnost, kterou Židé měli, totiž Zákon na deskách kamenných napýsan
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a v arše úmluvy uschovaný — ale v našich kostelích přebývá sám zákonodárce
J. Kristus s tělem a s duší. V chrámu jeruz. byla obětována rozličná zvířata,
ale v kostelích křesť. obětuje se jedině Beránek Boží. Tam tekla krev zvířat, zde
ale krev saměho J. Krista. Tam byl jen stín a podobenství, zde však světlo
a pravda
Jaký to rozdíl mezi chrámem Šal. a chrámy křesťanskými!
2. Avšak, milé dítky, směly se v Novém Zákoně vždy a všude stavěti
chrámy křesťanské? Nesměly. Naopak první století křesťanství jsou v dějinách
zapsána krvavými písmenami, neboť křesťané na celém světě byli pronásledováni.
Ach, kdo by se byl v oněch smutných dobách odvážil postaviti chrám nenávi
děnému Kristu Pánu? Kdo by se odvážil veřejně Kristu v chrámě se klaněti?
Když tedy na povrchu země chrámy si stavěti a pobožnosti konati nesměli, kde
svou bohoslužbu konali první křesťané? Aby bvli jisti, utíkali pod zem, která
jich nevyzradila. Tam se společně scházeli, tam se navzájem povzbuzovali ve
víře, modlili, zpovídali a přijímali sv. svátosti. A tak první chrámy křesťanské
byly vlastně pod zemí a jmenovaly se katakomby.
Katakomby byly podzemní síně na všecky strany se křižující, širší nebo
užší. První účel jejich záležel v tom, že tam byli pochováni křesťanští mučedníci.
Ve zdích chodeb bylo mnoho výklenku a v těchto výklencích odpočívali mrtví,
jejichž hrob byl uzavřen mramorovou nebo kamennou deskou. Do této desky
byl vryt nápis hlásající, kdo v tom hrobě odpočívá. Kámen byl zapečetěn kol
do kola a hrob neprodyšně uzavřen. Na hrobech mučedníků sloužívala se obět
mše sv.
Hle, milé děti, tam se tedy křesťané v dobách pronásledování shromažďovali
na služby Boží! Avšak itam vnikali někdy pohané a rušili klid mrtvých řinčením
zbraní. [tam přepadeni bývali horliví křesťané a násilím odvlečení na popraviště!
Vždyť i sám sv. Petra nástupce sv. Štěpán a Sxtus byli v katakombách vypátráni
a umučeni!

Ach, milé děti, nejsou-li pro nás tyto podzemní chrámy poučny? Poučny
proto, že nám hlásají lásku prvních křesťanů ke sv. oběti mše sv. Jak dychtili
po sv. svátostech! Jak toužili slyšeti slovo Boží a nasytiti duši svou! Jak rádi
vydávali v nebezpečenství život svůj! Vždyť pro mnohého krok do katakomb
byl krokem posledním! A představte si, že tato smutná doba trvala 300 let!
3. Avšak jako slunce zachází na večer za hory, aby zase ráno vstalo; jako
Kristus Pán tři dny byl v hrobě, ale třetího dne vstal slavný a nesmrtelný; jako
na mrtvého Lazara byl zvolal: »Lazare, pojď ven!« a mrtvý Lazar oživl a z hrobu
vyšel — tak, milé dítky, i císař Konstantin odvalil kámen s hrobu, ve kterém se
křesťanství ukrývalo, aby povstalo zase slavné a nesmrtelné. Sotvaže dobrý tento
císař křesťanství udělil svobodu, aj, tu teprve celý svět s úžasem poznával, kolik
má vyznávačů pronásledovaný Kristus.
Pro tak četné křesťany bylo potřebí četných chrámů, které se však už
nebudovaly pod zemí, nýbrž nad zemí. V samém sídle císařském Cařihradě za
nedlouhý čas pnuly se do výše nádherné chrámy. A jako když v měsíci máji
vypučí a rozpukne se nesmírné množství rozličných květů, tak objevilo se po
jednou veliké množství chrámů po celém Božím světě. Co vynalezlo umění, čeho
se odvážil stavitel umělou klenbou, co vykouzlil malíř svým štětcem, co učinil
sochař svým dlátem, co vtiskl řezbář do mrtvého dřeva — toho všeho užilo se

Ročník XVIIL

KATECHETSKÝ

VĚSTNÍK

Strana 139.

k výzdobě chrámů křesťanských. A jsou, drahé děti, na světě chrámy překrásné,
které jsou pravým divem stavitelství

I vy jste tak štastny, že máte ve svém středu stánek Boží
asi roku
Nejpamátnější jsou zde tyto předměty

Byl vystavěn

Není sice nádherný náš chrám, ale, věřte, děti drahé, jak by si byli takového
kostela vysoce vážili první křesťané, kdyby byli mohli do něho tak bezpečně
a svobodně kráčet jako můžete vy! Go by byli za to dali, kdyby mohli beze
strachu každou chvíli spěchati k tomu, který ze svatostánku „volá dnem i nocí:
»Pojďte ke mne všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím!«

4. Než, milé děti, všecko na světě pomine. Pominul nádherný chrám jeru
salémský. Pominuly chrámy pod zemí. A pominou i chrámy a zemi. Nejnádher
nější a nejpevnější stavby se sřítí a všecko rozpadne se v prach. Kdy to bude?
Na konec světa. Tenkráte i nejvyšší věže se skácejí a z nejnádhernějších chrámů
zůstane hromádka popele.

Tenkráte přestanou všecky chrámy světa a bude jenom jeden jediný, ne

smírný, překrásný chrám v nebesích!
Viděl už někdo z lidí tento chrám a může nám jej popsati? Tento chrám
nebeský popisuje sv. Jan evangelista ve svém zjevení takto: »Já Jan byl jsem
na ostrově, kterýž sluje Pathmos
A byl jsem (tam jednou) u vytržení ducha
a uslyšel jsem za sebou hlas veliký řkoucí: Co vidíš, zapiš do kr.ihy.« Pak píše
dále: »Já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sestupující s nebe, od
Boha připravený, jako okrášlenou nevěstu
« »A slyšel jsem hlas veliký
řkoucí: Aj, (zde) je stánek Boží s lidmi! Zde přebývati bude s nimil« >A setře
(v tomto nebeském chrámě P. Bůh) všelikou slzu s očí jejich; a smrti už nebude
ani kvílení ani křiku ani bolesti nebude více — nebo první věci pominuly.«
Rozumíte, drahé děti?
Na tomto širém světě není totiž člověka, který by nemusil plakati, proto se
země naše nazývá údolím slzavým. Ale v chrámě nebeském setře P. Bůh všelikou
slzu. Nejvíce slz vynucuje zde na světě smrt, když nám na př. někdo drahý
zemře. Ale v nebeském chrámě smrti už nebude. Na tomto světě panuje mnoho
zármutku a kvílení — ale v chrámě nebeském ustane všeliké kvílení. Na tomto
světě zaznívá často bolestný křik nemocných. Bolestný křik se ozýval na bojištích,
kde naši drazí bratři a přátelé těžce ranění naříkali. Ale v nebeském cbrámě
křik už nebude, neboť přestanou tam všecky nemoci a bolesti. Na věčnosti na
stane nový život, nové obydlí, nová blažencst, nová radost, nový chrám.

k ===
===
..,.

Chcete, děti drahé, až bude čas, příjíti do tohoto nového nebeského chrámu?
Ach, kdož byl by tak pošetilý a nemoudrý a nepřál by si tam se dostati? Než,
milé děti, chcete-li tam přijíti, musíte zde na světě voliti dobrou cestu. A ta
dobrá cesta, víte, kudy vede? Ta vede zase jenom chrámem. Čo tím chci říci?
Nic jiného nežli toto: Kdo rád navštěvuje chrám zde na zemi a klaní se Ježíši
Kristu pod způsobami chleba, ten bude uznán za hodna po smrti vstoupit do
chrámu nebeského a klaněti se Bohu tváří v tvář. Amen.
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Vigilia Omnium Sanctorum.
(31. října 1915.)
FRANT. MALÝ, kaplan v Praze u sv. Stěpána.

Zač stojí nebe?
Kterýsi básník napsal, že život lidský podobá se výročnímu trhu, na který
přicházejí lidé, aby nakupovali. Ale když trh pomine, ničeho sobě již koupiti
nemohou.
Je to pravda, milé děti, že život lidský podobá se trhu? Je to pravda. Nuže,
co si tedy máme koupiti na tomto tržišti života našeho my? Ach, milé děti,
kupme si to nejcennější. Kupme si království nebeské! Ale což pak je možno:
nebe si koupiti? Ano, je to možné. Neboť všichni svatí a světice Boží, jejichž
památku zítra budeme oslavovati, také si nebe koupili a to už za života svého
zde na zemi
Budete-li s pozorností dnešní exhortu poslouchat, přesvědčite
se o tom a poznáte snadno, zač a jakým způsobem je možno blaženost ne
beskou si získati
1. Ale dříve byste asi rády věděly, kteří svatí a které světice se v království
nebeském nacházejí? Kdo nám to může s určitostí říci? Zajisté jenom ten, kdo
nebe viděl svýma očima. A byl takový člověk někdy na světě! Byl. Je to mi
láček Páně sv. Jan, který ve svém vyhnanství na ostrově Pathmos měl obzvláštní
vidění, v Písmě sv. Nového Zákona toto vidění popisuje a takto vypravuje:
»Viděl jsem zástup veliký, kterého žádný přečísti nemohl, ze všech národůa po
kolení a lidí a jazyků, ani stojí před trůnem Božím
>Tedy skoro celé nebe
spatřil sv. Jan při svém nadpřirozeném zjevení.
Kdyby nám, ó milé děti, podobné štěstí bylo dopřáno, koho bychom v nebi
jistě spatřili?
Viděli bychom tam předně Rodičku Boží, která byla na zemi ponížená, ale
na nebi je povýšena za královnu všech svatých. Viděli bychom tam sbor Sv.pa
triarchů, proroků a mnohých náboženských lidí ze Starého Zákona, kteří vedli
život spravedlivý a po smrti očekávali své vykoupení pokojně a bez bolesti
v předpeklí. Viděli bychom v nebi sv. apoštoly a evangelisty, kteří až do své
smrti z rozkazu Božího zvěstovali po světě evangelium neboli sv. víru slovem
i písmem. Viděli bychom mučedníky, kteří pro tuto víru podstoupili muky a obě
tovali svůj život. Viděli bychom sv. biskupy, Kteří jako dobří pastýřové slovem
a příkladem pásli stáda křesťanských oveček. Koho ještě bychom viděli?

Uzřeli bychom v král. nebeském sv. učilele a kněze, kteří s neunavností
a obětavostí hřešící kárali a neumělé učili. Uzřeli bychom veliký počet mnichů
a poustevníků, kteří se za života postili, aby se po smrti radovali. Uzřeli bychom
tam duše sv. dívek a jinochů, kteří si zachovali čistotu a nevinnost od kolébky
až do rakve. Uzřeli bychom nesčetné rodiče, kteří starostlivě a zbožně vycho
vávali své dítky, A koho bychom ještě uzřeli ve sboru svatých v nebi? Spatřili
bychom nepřehledný zástup sv. dífek rozlhčného i vašeho věku, dítky, které ro
dičům svým jediný zármutek způsobily, a to tenkráte, když předčasně v nej
krásnějším věku dětském zemřely.
A hle, ti všichni, které jsem jmenoval, požívají v nebi radosti, kteréž »o0ko
nevidělo, ani ucho neslyšelo, aniž kdy srdce lidské na zemi pocítilo.«
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2. Avšak jiná se nám nyní, milé děti, naskytuje otázka. Která? Jakým způ
sobem a zač si jednotliví svatí království nebeské koupili? Také na tuto otázku
vám chci odpověděti, pokud mé vědomosti stačí.
Já na př. vím, že Abel si koupil nebe svou zbožností a Noe spravedlností.
Abraham si koupil nebe tím, že byl hotov k rozkazu Božímu obětovat i jedi
ného syna Izáka; Izák naproti tomu nebe si získal poslušností, se kterou se žá
dané oběti chtěl podrobiti. Jakob si začal kupovati nebe v oné chvíli, kdy se mu
P. Bůh ve snách zjevil na poušti, a on procitnuv zvolal: »[ na tomto místě jest
Hospodin přítomen, a já bláhový jsem to dříve nevěděll<« Od té doby se totiž
slibem zavázal, že se bude Boha báti a jemu vždycky sloužiti. A není-liž pravda,
slibu svému také dostál a tak si nebe získal. Co víte o Josefu Egyptském? Když
Putifarova manželka lákala jej ke hříchu, pravil: »Kterakž bych mohl zlé učinit!
a hřešiti proti Bohu svému?« Podobně odpíral i napotom každému pokušení —
a tak si koupil nebe. Mojžíš a Aron nebe sobě získali tím, že se neposkvrnili
hříchy, které páchali na poušti Israelité ostatní. Samuel byl muž podle srdce Bo
žího a proto se dostal k Bohu do nebe. David po spáchaném hříchu činil veliké
pokání a proto se dostal do nebe. Zuzaua v nezasloužené hanbě a špatném po
dezření neztratila důvěru v Boha, a proto našla nebe. Daniel měl pevnou víru
i v jámě mezi Ivy a nezklamal se. Tobiáš pochovával mrtvé a těšil zarmoucené
a za to si koupil nebe.

Zachariáš i Alžběta »byli oba spravedlivi před Bohem, chodíce ve všéch
přikázáních a spravedlnostech Páně bez úhony«.

Jáchym a Anna vychovali nejhodnější dcerušku Panenku Marii. Sv. Jan
Křlilel neohroženě předstoupil před Herodesa a vytýkal mu jeho hříchy; za tuto
neohroženost odměnil ho P. Bůh nebeskou radostí. Pastýři betlemští a mudrcové
od východu získali si nebe pro svou houževnatost po Spasiteli a stařeček Simeon
pro svou bohabojnost. A zač si koupila nebe prorokyně Anna? Cože dí o ní
sv. Písmo? »Že skoro ani nevycházela z chrámu, sloužíc Bohu v modlitbách
dnem 1 nocí«.

Sv. Petr nebe sobě získal pro velikou víru, když pravil: »Ty jsi Kristus,
Syn Boha živého'« Sv. Pavel pro velikou naději, neboť napsal: »Držme se ne
pohnutelně vyznání naděje, neboť věrný jest Bůh, který slibuje.« (Ž'd. 10, 23.)
A kdo asi, děti, získal sobě nebe pro velikou lásku? Neni-liž to sv. Jam, evan
gelista a Kristův miláček?

Lazar si koupil nebe za pozemskou bídu a nouzi, Jofr za svou zkrouše
nost a lítost na kříži. Sv. Jam Nep. za zpovědní mlčelivost a sv. Dominik za
horlivé kázání. Sv. Alois za svou nevinnost a Terezie za svou příkladnou trpěli
vost v bolestech a v nemoci. Sv. Alžběta durynská za svou štědrotu a sv. Martin
za půl pláště
A tak bych, milé děti, nebyl ani hotov, kdybych vám měl ještě
dále z dějepisu vykládati, kterak a zač koupili si také jiní svatí nebeskou bla
ženost?
Já vám jenom ještě řeknu, že pro nebe tisícové se odřekli dobrovolně slávy
a bohatství, radostí a rozkoší. Pro nebe mnozí opustili své rodiče, přátele a dítky.
Aby nebe získali, bydleli na pouštích a v jeskyních, odivali se žíní a koží, trpěli
hlad a zimu, živili se kobylkami a kořínky
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3. Tedy je snad třeba, abychom je v tomto odříkání následovali, chceme-li
j my nebe dosíci? Ach, nikoli! Toho třeba není a Bůh to od nás nežádá. Ale
protože bychom se přece rádi mezi svaté do král. nebeského dostali, co máme
činiti? Kterak si nebe kupovat? Kdo nám poradí?
a) Jednou přišel k Spasiteli mládenec a takto se tázal: »Mistře, co čině ob
držím život věčný?« Zač si koupím nebe? P. Ježíš odpověděl: »Chceš-li míti
život věčný. zachovávej přikázání '« Už tedy chápete, děti moje, co nutno činiti,
abyste získaly nebe? Zachovávejte přikázání! Neboť hlavně z té příčiny jsme tak
důkladně a zevrubně probírali nauku o 10 přik. Božích a pateru církevních,
abyste se je naučily zachovávali a plniti pro král. nebeské.
b) Jindy zase tázali se apoštolové, kterak si lze koupiti nebe? Jimž P. Ježíš
odvětil: »Chce-li kdo za mnou do nebe přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj
a následuj mne!« Tedy je třeba přemáhati zlé náklonnosti a trpělivě snášeti pro
nebe všecky kříže a utrpení, které P. Bůh na nás posílá. Ostatně, neřekl-liž Pán
Ježíš, že »blahoslaveni jsou, kteří protivenství trpí« pro nebe? Proč blahoslavení?
Protože »jejich jest království nebeské«.
Nebe jest místo, kde andělé a svatí věčné blaženosti požívají. Nebe jest
místo, ve kterém není žádného utrpení. Takové místo, viďte, děti drahé, na této
veliké zemi nikde není k nalezení. A zvláště za těchto smutných*) dob Božího na
vštívení nikde nelze ralézti pravou radost.
Znamenitý slovinský biskup Slomšek vypravoval jednou toto podobenství:
Kterýsi mladý člověk chtěl spokojeně žiti. Uslyšev o nějakém ostrovu, na kte
rém netřeba se trápiti, vydal se na cestu, aby ten ostrov vyhledal. Ale na prv
ním ostrově, jejž nalezl, byl Špatný vzduch a nezdravá voda, z čehož povstávaly
rozličné nemoci. Na druhém ostrově byl síce zdravý vzduch a dobrá voda, ale
zase tam panovala děsná chudoba. Na třetím ostrově našel zdraví a bohatství,
ale zase tam zuřila světová válka. Sedm let hledal, ale blaženého ostrova nena
lezl? A kdyby byl hledal 100 let, také hledal marně, protože všude na světě na
chází se trápení a soužení. Jediné blažené místo je nebe, »kde setře Bůh všeli
kou slzu s očí našich, kde smrti už nebude ani kvílení ani nářku ani bolesti ne
bude více
«
A toto nebe, jak jsem vám dnes vyložil, můžete si ivy koupiti. Zač? Když
budete zachovávati všecka přikázání a trpělivě snášeti všecka soužení, která P.
Bůh nyní na celý svět, na vaše rodiče i na vás sesílá. Amen.

Z praxe a různé.
Památné císařské jubileum narozenin

hold mládeže, přání skládaná v ruce ná

1830—1915.

městka císařova, to vše mluví o vzácném
významném dni.

a narozeniny.
Nejstarší
vladař
evropský
ni
Náš císař a král J. V. František Josef I.

slavil dne 18. m. m. své osmdesdté páté

kdy neměl slavnější. Vyzdobené chrámy,
modlitby millionů, hlahol hymny, ulice s pra
pory, zavřené úřady, slavnostní schůze sa
mosprávných korporací a zvláště uvádíme

A národ český tak jako vždy ve váž“
ných dobách, i tentokráte nedbal vábivé
píšťalky ztřeštěných fantastů, vyskytujících
se vždy i všude a projevil svou osvědčenou
loyalitu, neochvějnou, jako ty hory, které
střeží jeho vlast.

") Evropská válka v r. 1915 (pozn. red.)
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Slova císařova náměstka, že žívolem

Kněžský dům v Luhačovicích. Po

svým může ručiti za upřímnou odda
nost a věrnost českého národa ku pa

řad ještě je slyšeti hlasy mezi krěžstvem,
že dům tento jest zbytečný, když v Luha
čovi ích je »Augustinianský dům«, kde
možno kněžím se ubytovati. Považuji tedy
za nutno věc vysvětliti. Roku 1906 bylo
v hlavní sezoně v Luhačovicích mnoho
kněží, z nichž však ani polovice nebydlela
v »Augustinianském domě«<, poněvadž tam
nebylo místa. Poněvadž pak s rozvojem
lázní bylo lze očekávati ještě větší návštěvu
lázní, přijali přítomní kněží úmysl vystavěti
v Luhačovicích zvláštní útulek pro kněze a
provedení této myšlenky svěřili podepsa
nému. Účelem »Kněžského domu< bylo:
předně, aby tam bydleli pouze kněží, kdežto
v »Augustinianském domě«< bydlí i laici a
také dámy, po případě i rodiny s dětmi,
za druhé, aby chudobnější kněží měli byt
laciný (1 K denně), za třetí, aby mohli
kněží v tom domě i stravovati, kdežto
v »Augustinianském domě« jest to naprosto
nemožno. Podepsaný, maje úkol tento svě
řený, zašel nejprve k nejdp. kníže-arcibi
skupu Dru Fr. Sal. Bauerovi do Olomouce,
poněvadž Luhačovice jsou v jeho arcidiecési,
prosit o milostivé dovolení k této akci a
o podporu. Dovolení ústně bylo dáno a
podpora slíbena. Na to zašel k nejd. panu
biskupovi brněnskému Dru Pavlu hraběti
Huynovi, jakožto svému biskupu, a rovněž
i zde věc příznivě vyřízena. Po té vyšlo
provolání ku kněžím, podepsané všemi oněmi
kněžími, kteří tehdy v Luhačovicich pro
stavbu »Kněžského domu« nadšení byli a
— roku 1912 — tedy po 6 letech >Kněž
ský dům« postaven. Nebylo ovšem možno
pro nedostatek peněz dle původních plánů
stavěti, ale je zde místa aspoň pre 17 kněží,
kteří mohou pohodlně a po domácku v do
mě bydleti a hlavně pohodlně mši sv. slou
žiti, neboť je zde kaple se 3 oltáři. Z uve
deného patrno, že »Kněžský dům« není
nikterak konkurenčním »Augustinianskému
domu«, kde mohou kněží také bydleti, ale
jisto jest, že bynebylo možno všem kněžím
v »Augustinianském domě« bydlícím mši
sv. sloužiti, kdyby tam samí kněží ubyto
váni byli. Počítejme 40 kněží. V kapli jsou
4 oltáře, vystřídá se jich za hodinu 8,
tedy 40 kněží by potřebovalo 5 hodin, to
znamená sloužiti mše sv. od 5do 10 hodin,
kdežto všichni chtějí býti nejdéle do 7 ho
din se mší sv. hotovi. Je tedy velmi vý
hodné, když vedle »Augustinianského domu«,
kde
kněží nacházejí milý útulek, je

novnickému

rodu,

nebyla jen

pouhou

zdvořilosti. Matička Praha triumfovala v těch

slavnostech, jichž vrcholem byl holď dětí,

seskupených v Prázdninových družinách
před sochou Jeho Veličenstva na Staro
městském náměstí, v ten den neobvykle vy
zdobeném. Ve 2 hod. sjeli se hosté; na
pravo: úřady zeměpanské (J. Exc. místodrž.
Max hrabě Coudenhove) a na levo: du
chovenstvo (J. Emin. nejd. p. kard. Leo
Skrbenský) a autonomie (p. purkmistr dr
Groš). Po části zpěvné, loyální řeči purk
mistrově a srdečné odpovědi mistodržitelově
podaly děti Jeho Excelenci adressu skvost
nou, opatřenou 3000 podpisy dítek a po
loživše k nohám panovníkovým kytice se
stuhami Ččervenobílými a černožlutými, de
filovaly za zpěvu vlasteneckého pochodu
kol sochy panovníkovy, jásajíce a mávajíce
praporky.
A k těm gratulacím dospělých i dětí po
celém Rakousku pojí se gratulace armády.
Na Narevu, Bugu a Visle naše vojska
hrnou se za prchajícími Rusy a volají:
»>Sláva Františku Josefovi!« V Alpách hřmí
děla do zrádné Italie: >»Zde stojí a nehne
se František Josef.« Statisíce zajatců, 15
dobytých pevností a fortů klaní se Fran
tišku Josefovi. Kéž mu Prozřetelnost Boží
dá jeho jediné přání vyplniti, aby vybojo
val a zajistil šťastný a trvalý mír jako od
kaz svůj milým národům.

Papež Benedikt XV. ve prospěch
míru učinil opět krok významu světoděj
ného. List jeho, uveřejněný 28. července
v Osservatore Romano, vzbudil hluboký do
jem po celém světě. Projev sv. Otce je ve
likým kulturním činem a z celého světa
dostává se mu zaň díků. Bylo to slovo ve
lekněze křesťanstva.

Ovšem válka, která se připravovala 40
let, nemůže býti zakončena mírem za jeden
den. Ale mravní úspěch již tu je. Vybur
cováno bude svědomí v těch, kdolačněli po
krveprolévání. Svět bude upozorněn na tu
»požehnanou ruku«<, která první pozdvihne
ratolest míru a s utajeným dechem se bude
rozhlížet, kdo to bude. Papež svým proje
vem opět uvedl otázku míru na denní po
řádek světa a nedopustí, aby zapadla do
moře krve. Agitace ve prospěch míru je
zahájena Benediktem XV.
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>Kněžský dům«, a není třeba brojiti ani
proti onomu ani proti tomuto. Důležito však
jest, aby dluh na »>Kněžském domě« váz
noucí byl splačen co nejdříve. Naposledy
rozešle výbor prosbu kněžím všech diecésí
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a
doufa, že duchovenstvo pochopí důležitost
této akce a dle možnosti přispěje na účel
eminentně kněžský, když všechny jiné li
dumilné podniky co nejvydatněji podporuje.
— V Blansku, v srpnu 1915. — Leopold
Kolísek, kons. rada a farář, t. č. pokladník
»Kněžského domu«< v Luhačovicích.

XVÍIMÍ.

zříti zcela určité postavy, jeiichž hlavy jsou
roztomile utvořeny.
Nejúchvatnější a nejlepší jsou však dvě
malby dole ve dvou rozích. V ozdobných
kruzích jako rámech spatřujeme dvě velebné,
umělecky provedené postavy. Jedna mla
dičké, jako kněžna, s korunou na hlavě,
se žezlem a říšským jablkem v rukou. Druhá
starší, s gloriolou kol hlavy, v rukou květy.
Dle náhledu msgra Lehnera je to matka
českého národa sv. Lidmila jako kněžna a
jako světice. To nejstarší, vzácné památky
umění malířského. I jiné zlomky malebzříti
v kosteličku sv. Klimenta, jsou však z doby
pozdější.

©Všimněme
sihbolíže!
Malá
zpískovco
Památné jubileum ve Staré Bole

slavi slaví tisíciletý kostelík sv. Klementa.

vých kostek stavěná čistě románská ka
plička, přistavená ke chrámu sv. Václava.
Okna její, až na nepatrnou výjimku, ještě
tak, jak byla původně zhotovena. Vzadu
ukončena pravidelnou apsidou. Zevnějšek
sice ničím nevábí, ale vnitřek je krásným
klenotem starého umění malířského. Ná
stěnné fresky, loni odkryté úplně, dle znalců
spadají do první polovice 11. neb dokonce
století 10. Zaraduje se duše při pohledu na
tak vzácnou, starou památku, ale zarmout!
se při pomyšlení, jak se s takovými pa
mátkami hospodařilo. Nemilosrdné údery
zednického kladiva zanechaly na stěnách
příliš znatelné stopy své působnosti, aby se
mohla přichytiti nová omítka. Trojí malbu
na sobě odkryl konservátor Mikš. Dik mo
dernímu umění podařilo se proniknouti až
k nejpůvodnější románské. Škoda, že při
dnešním názoru pp. konservátorů nemožno
aspoň poněkud vyplniti některé mezery tak,
aby původní ráz se nezměnil, ale aby cel
kový dojem tak bolestně nebyl rušen.
Vždyť snad díry na zdi na freskách, zed
nickým kladivem zasazené nejsou žádnou
původní starožitností a daly by se zatmelit.
Byla to hezká řada maleb, která památnou
svatyňku zdobila. V apsidě dosud znáti
postavy svatých apoštolů a dole pod nimi
uprostřed jezdce na koni. Na jižní straně
uchovány tři obrazy ze života sv. Klimenta.
Na jednom, kterak odsouzen jest do vy
hnanství, na druhém, kterak ukazuje be
ránka na hoře, z pod jehož nohy vytryská
pramen a konečně, jak s uvázanou kotvou
na krku s lodi vyvržen je do moře. Nad
hlavním portálem až u stropu pod klenbou

Památkazajisté úctyhodná se stanoviska
kulturního a uměleckého. Nám však jde
o to, oceniti ji se stanoviska náboženského.
Ovšem potřeboval by ten pomník památný
leccos, aby byl důstojným stánkem Božím a
činil dojem starobylého musea. Dle Balbína
byl to 10. chrám, založený v Čechách.
Český katecheta neopomine obrátiti pozor
nost svou i dětí k té velikolepé památce.

Tři mše sv. o Dušičkách. ActaApo
stolice sedis (seš. 14.) uveřejňují konstituci
Benedikta XV., kterou se dává kněžím pri
vilegium sloužit na Dušičky 3 mše sv.,
podobně jako na Boží Narození. Intence
první mše sv. je volna. Druhá mše sv.
musí býti obětována za duše v očistci a
třetí na intenci sv. Otce. Privilegium toto
trvá ve Španělsku a Portugalsku a rozšiřuje
se na celou církev. Důvodem k zavedení 3
mši sv. ve svátek všech věrných duší
v očistci je, že mnohé zbožné nadace pro
padly konfiskacím a pak úbytek zbožné
paměti na zemřelé ve mnohých rodinách.
Nynější papež, když byl nunciem v Ma
dridě, užíval tohoto privilegia španělských
kněží a osobně měl zájem o to, aby tato vý
sada rozšířena byla na kněžstvo celého světa.

Zasláno.
Schválené náboženské učebnice pro
střední školy. Učebnice katol. věrouky pro
gymnasia a pro reálky od Th. Dra Josefa
Kašpara došly tyto dny jak schválení nej
důst. Ordinariátů, tak i vys. ministerstva
kultu a vyučování. Zasílány budou pro důst.
p. katechety na ředitelstva ústavů začátkem
zaří t. r.

Knihtiakarna družstva Vlast v Praze
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Gloria Austriae. — Promluva na XIX, ned. po sv. Duchu. — Pokus katechese
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Gloria Austriae.
(Řeč o slavných činech naší branné moci v uplynulém roku válečném.)
Proslovil EMANUEL ŽÁK.

Stručnými, ale spolu mohutnými rysy líčí polský romanopisec Stemkiewicz
ve svém proslulém díle +00 Vadis« požár města Říma r.64. Vypráví, jak moře
plamenů stále se šíří dál i výše, jak jedna čtvrt města po druhé zachvácena je
ohněm, lidé hynou žárem a dýmem. Z 13 částí města pouze 4 zůstaly neporu
šeny. Město stálo v jednom plameni, a lidé prchajíce šlapali a vraždili se sami.
A v této hrůze, mezi lidmi prchajícími, zmrzačenými, ochuzenými, rdousícími se
mezi sebou, mezi těmi, kdo stali se obětí plamenů, vidíme také jednotlivce, kteří
s obětí vlastního Života pracovali na zdolání zhouby. Kteří vrhali se v moře pla
menů, jako byl šlechetný Říman Vímitius, aby zachránili své nejdražší. —
Každá nehoda a každé nebezpečí je největší obtěžkací zkouškou pro fysické
a mravní síly těch, kdo pod ním trpí anebo jsou jeho svědky. Sobečtí, slabí,
zbabělí, nízcí prchají, hledíce zachrániti jenom sebe. Jsou hluši pro nářek, bídu
a nebezpečí ostatních. Silní, šlechetní a odvážní hrdinsky staví se a vzdorují ne
bezpečí. Spěchají tam, kde pomoci mohou; zachraňují, osvobozují. —
Déle jednoho roku nikoli jeden požár, ale čtyři obromné válečné požáry se
rozšířily v různých krajích Evropy. Nejprve Srbsko, hned na to naše Halič, pak
Belgie, Francie, Německo, konečně Přímoří a Tyrolsko stávají se jevištěm války
v takové prudkosti a hrůze, jakých svět nikdy před tím neviděl. Požár válečný
zuří na dvou velikých krajích našeho mocnářství. —
Každý z nás ví, že tento rok války, plný vzrušení, hrůzy, plný obětí, je
v dějinách naší říše rokem historickým. Rokem osudovým. Rozhodovalo se v něm
o slávu, silu a Čest, o bytí čí nebytí naší staroslavné říše v její celistvosti. A je
jistě na čase, abychom po tomto roce překonaných velkých zkoušek ohlédli se
zpět, abychom si připomněli nejhlavnější chvíle této světodějné války a spolu
vděčně vzpomněli těch, kteří v fomito ruchu ukázali se pravými hrdiny, ochránci
a osvoboditeli slavného Rakouska. — —
1. Bylo to loni, dne 29. července, kdy zástupy lidu plny údivu a rozrušení
kupily se na nárožích ulic, aby přečetly, co náš nejjasnější mocnář oznamoval
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Svým národům. Srdce Jeho otcovské promlouvalo tklivými slovy. Manifest po
čínal takto: »Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti

jsou mi ještě dopřána, mohl zasvělili dílům míru, a uchránil Svoje národy
před těžkými obětmi a břemeny války.« Ale Prozřetelnost určila jinak. K ochraně
cti a vážnosti říše, k zabezpečení její celistvosti a síly, byl nucen náš vznešený,
stařičký mocnář volati do zbraně Své národy a vyslati je na pole válečné.
Stáří hledá klidu, nerušeného ticha, samoty. Je to čas, kdy duše ponenáhlu
se noří v sama sebe, hledajíc odpočinku. Ale tohoto zaslouženého ticha nebylo
dopřáno stařičkému našemu vladaři. Napiaté poměry mezinárodních styků, skrytá,
dřímající nevraživost, byly mocnější, nežli dobrá vůle panovníka, jenž otěže míru
po dlouhá léta držel do té chvíle ve Svých rukou. S tklivou upřímností, nenepo
dobné životní zpovědi, uzavíral náš ctihodný císař Svůj manifest slovy: »V této
vážné chvíli jsem si plně vědom celého dosahu Svého rozhodnutí a Své sodpo
vědnosti před Všemohoucím. Všejsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím
nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje.«
K oteckému a spolu panovnickému vyzvání Jeho Veličenstva synové všech
národů chvátali do zbraně. Spěchali na pole válečné, aby hájili věc spraved
livou, svatou: celistvost, čest a vážnost naší říše. A nebylo to slovo pouhého
přátelství, ale vážné slovo zesnulého sv. Otce Pia X., pronesené s trůnu jeho
důstojnosti, když vyslovil Svoji bolest nad šířící se líticí válečnou a zároveň
prohlásil, že nejjasnější mocnář rakouský chopil se obranného meče pro věc
spravedlivou. —
Staré rakouské korouhve, pokryté slávou velikých našich vojevůdců, prince

Eugena Savojského, vítěze nad Turky, generálů Laudona a Dauna, slavných
válečníků z doby císařovny Marie Terezie v bojích proti vojskům pruského
krále Bedřicha Velikého, arciknížete Karla, vítěze v bitvě u Asprů proti Napole
onovi, knížete Schwarzenberga, geniálního vůdce v bitvě národů u Lipska, a blahé
paměti »otce rakouské armády«, maršálka Radeckého, vítěze u Santa Lucie a No
varry, — tyto staré, slavné prapory mohutně se rozevlály. Spící orlové se pro
budili a rozepiali svá křídla na ochranu říše, o níž spojení nepřátelé tajně již
vrhaly kostky a metali los.
A zklamali se ve svých plánech. I když naše vojska, rozdělena ve dvě
i tři části, musila bojovat, zápolila čestně a slavně. Sami nepřátelé, dříve zlehču
jící naši říši, musili uznati sílu, pevnost a odhodlanost našich armád. Vítězné
prapory rakouské pokryty jsou novou slávou. Čelý rok válčení byl vzácnou dobou
hrdinnosti, discipliny a krajní obětavosti našich statečných pluků. — —

2. Ale toto hrdinství mělo v různých dobách různou formu, mestejnou
tvářnost. Jako v životě není vždy hrdinstvím mluvit a jednat, ale mlčeti a zů
stati klidným, jako i v sebezapření často jeví se více statečnosti, nežli v neroz
myslném činu, tak i na poli válečném statečnost často se jeví nikoli v překotném
útoku, ale v moudrém ústupu před početně silnějším nebo vě výhodné posici se
nalézajícím nepřítelem. A u armád, této branné moci říše a národů, v níž nejde
jen o životy bojujících mužů, ale 0 osuď, svobodu a život celé říše, je často pří
kazem nutnosti, imperalivem zodpovědnosti, ustoupiti a nevydati se slepě v ne
bezpečí porážky. Velcí strategové učí, že spořádaný ústup je nejlepším svě
dectvím mistrné ukázněnosti a discipliny.
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A tento ústup před ohromnou přesilou nepřálel byl údělem naše vojska
v první periodě války. Sotva válka byla vyhlášena, již nekonečné pluky ruských
vojů jako zátopa valily se a obsadily Bukovinu a Halič. Našeho vojska bylo tam
poměrně nevalný počet. Ale to nebylo nám k necti. Tento fakt nejlépe svědčil,
že na válku s rozlehlým, obrovským carstvím nikdo nepomýšlel. Naše vojska,
ač prahla po utkání se s nepřítelem, musila před početní jeho převahou ustupovati.
Jenom jedné, význačné episody z té doby chci vzpomenouti. Když v srpnu
u města Lublína naše vojska za rekovství neohroženého jenerála jízdy, Viktora
Dankla, vítězně postupovala za poraženým nepřítelem, když se těšila z prvních
válečných trofejí, přišel náhle rozkaz: »Ustoupit! Zpáteční pochod!« Vojíni, ra
dující se z vítězných úspěchů, zaraženi tázali se, proč. I důstojníci, velící ví
tězným plukům, nechápali hned příčiny. Ale poslušnost je prvním příkazem
vojska. Ustoupili. Teprve později pochopili, že ze severu hrozilo obklíčení s nimi
společně bojující, spojené armádě. To byla ona passivní hrdinnost našeho
vojska. — —
Vlny nepřátelského vojska rozlévaly se po rovinách a pustinách haličských.
Nebylo možno jim vzdorovati. Aby hlavní město haličské Lvov nebylo vysazeno
zkáze, bylo 3. září jako otevřené místo přenecháno nepříteli. Vydán Jaroslav
i Tarnov.
A přece ta naše vojska ustupující, mezi nimiž bylo mnoho i našich pří
buzných a bratří, zvaly odborné vojenské listy: »Die Helden von Lemberg.« —
V čem spočívalo jich hrdinství? V jich disciplině a ukázněnosti. Nalézajíce se
v nejnepříznivějších okolnostech, tísnění velikou početní přesilou nepřítele,

tam, kde každý skvělý úspěch, po němž prahli, byl vyloučen, ustupovali v sebe
zapírání, ale i v pevné naději, že nadejde čas, kdy svoji sílu ukážou.
Jenom Přemyšl, haličská pevnost tu stojí, jako ostrov od 10. listopadu ob
klíčený v moři nepřátelského vojska. Chrání jej generál Kuzmánek se statečnou
posádkou. Na hradbách pevnosti hrdě vlají císařské prapory. V listopadu a pro
sinci, ba po 5 měsíců znovu a znovu opakují se útoky nepřátel na pevnost.
Hrdinná posádka je odráží. Každý útok nepřítel odpykává mnoha tisíci mrtvých.
A nepřítel dále se hrne, až k samým branám Krakova. Zde udatností našeho
vojska byl zastaven. Do Krakova nevstoupil.
Ale za to rozléval se jako lavina blíže ke Karpatům, a zmocniv se jeho prů
smyků, pomalu již valil se do Uher. Byl to znamenitý generál, rodem Chorvat,
generál Borojevič, který nápor nepřátel zde svými pluky zdržoval. Proto zván,
byl čestným názvem »krdina karpatskýs.
|
A nyní, když blížila se zima, ustupujíce stanuly naše pluky na příkrých
stráních Karpat jako zeď. Vysazeni nepohodě, dešti, mrazu, i nedostatku stály
tu jako strážcové hranic. Proti nim ženou v 8—10 řadách nepřátelé útokem,
dnem i nocí opakují boj, doufajíce, že naše vojska znaví, vysílí. Ale marně.
Historie nezná příkladu většího strádání a obětavosti.
Vypravoval účastník těchto bojů, co to bylo námahy, když přes strmé
hřebeny karpatské, pokryté sněhem, s uherské strany musili dodávati zavatými
cestami, po sáňkách, lýžích, nebo muž muži rukou k ruce pokrm i náboje oněm
řadám spoluvojínů, kteří odráželi nepřítele. Ale oni vytrvávají; statisíce nepřátel
tu nalezly hrob. — —
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Dne 22. března pevnost Přemysl musila se vzdáti. Nezmohla její hrdinská
vojska přesila nepřátel, ale hlad. Čtyři a půl měsíce odolávala nepříteli, trpěla
a strádala při nedostatku pokrmu, tak že povstávaly nemoci z hladu a činily je
bezbrannými. A co budí největší obdiv oněch 45.000 mužů, jež tu bylo zbraně
ještě schopných, jest, že nehodlali se vzdáti bez boje. I hladoví, sesláblí po
mýšleli na to, aby výpadem z pevnosti proklestili si cestu ke svým bratřím. Ale
silný kruh nepřátel nebylo možno proraziti. Vrátili se, zničili tvrze, děla, a pak
bílý prapor označoval nepříteli, že se vzdávají. Rusové nalezli pevnost v ssutinách.
V tom právě byla veliká tragika těchto heroických naších vojsk, že hlad, ale ni
koli síla nepřátel, přinutil je se vzdáti. I sami nepřátelé stojí tu plni podivu nad
statečností hrdinů, zdolaných nedostatkem a s vojenskou poctou je přijímají jako
zajatce. To byla bolestná, smutná, ale také čestná, na hrdinné, nebývalé sebe
zapření bohatá, poslední kapitola passivního hkeroismu našeho vojska.
Majíce nyní značnou část svých vojů uvolněnu, Rusové s tím větším
útokem jali se hnáti na naši karpatskou frontu. Na 2 milliony bojovníků tu shro
máždili, aby zničili naše sbory, chránící na skalách, v údolích, průrvách a stržích
hranice haličské. Jako pohybující se živé lesy, o nichž vypráví Shakespeare
v Macbethu, blíží se nové čety nepřátel, a nedopřávají ve dne ni v noci oddechu
našim armádám na karpatských výšinách. Odborný vojenský kritik neváhal se
vysloviti: »Bířva na Karpatech byla nejstrašnější obranný boj, jaký dějiny světa
znají.« — V davných dějinách čítáme s úžasem o přechodu vojsk Hannibalových
a Hasdrubalových přes strmé Alpy; o pochodu Napoleonově se statisíci vojínů
přes zasněžené, ledovci pokryté horské jich obry. Historie, až jednou bude moci
klidně oceňovati pevnost a vytrvalost našich vojsk, za nejtužší zimy jako ži
voucí hradba stojících na svazích karpatských hřebenů, uzná, že to byl výkon
neuvěřitelný, nadlidský. Tři měsíce strádání bylo při tom též třemi měsíci největ
šího hrdinství, krajní odvahy a sebezapření. Téměř půl millionu nepřátel zaplatilo
životem svoji marnou námahu zlomiti odpor rakouské ermády. — —
3. Nadešel 2. kvělen, den velikého obralu ve válce. Defensivní, obranná
úloha proměnila se v ofensivu ; v rozhodný, smělý útok našich vojsk, sesiíléných
pluky spojenců čackých armád německých. Byl to náčelník našeho generálního
štábu, Conrad z Holzendorfu, který ve spojení s německými odborníky po celé
týdny tiše, ale neunavně připravoval obrat v průběhu války. Toho dne více než
1500 děl začalo svoji krutou, hroznou píseň: »Dšes irae, dies illa.« Zdálo se
že je to obraz posledního soudu. Ruské opevněné bitevní čáry v západní Haliči
proraženy; nastal všeobecný ústup nepřátel. I karpatské jejich pluky pod tlakem
našich vítězících, postupujících vojsk, začaly kolísati; musili se dáti na zpátečn:
pochod. —
Byl to veliký, památný den, když J. června slavně zpět dobyt Přemyšl
Velký německý generál Mackensen, maje armádu opatřenu obrovitými hmoždiři
továrny Škodovy v Plzni, pevnost, nepřáteli znovu vybudovanou, dobyl. Prapory
průvody a slavnosti ohlašovaly veliké vítězství, znovuzískání Přemyšlu. A « slávě

německého vojevůdce brzo druží se 2 rakouští generálové, se stejnou odvahou
a genialností vedoucí svoje vojska. Je to znamenitý vůdce Bóhm.Ermollí a ge
nerál Pflanzer, jimž připadl úkol vyprostiti Halič z moci nepřátel.
Dne 22. června Běhkm-Frmollií za nesmírného jásotu obyvatelstva vtrhl do
hlavního města Lvova. Nebyl to jen vítězný jásot vojsk, byly to i tiché slzy
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neskonalé radosti a vděčnosti, když opět rakouská vojska brala se ulicemi
města, jež před 10 měsíci s největším sebezapíráním musilo opustit a zůstavit
nepříteli. Generál Bohm-Ermolli zván proto »osvoboditelem Lwova«. A jako Bohm
Ermolli stal se dobyvatelem Lvova, tak odvážný a hrdinný generál Pflanzer
získal si zásluhu, že vyprostil Bukovinu nadvlády našich vojenských nepřátel,
4. Když spojené tři velmoci: Rusko, Anglie a Francie viděly, že nemohou
samy zdolati statečná vojska naše, bojující ruku v ruce se zdatnými armádami
německými, začaly hledati nového vojenského spojence. A našly. Proradná Zfalíe,
falešná a nevděčná za ono velmocenské postavení, které ji naše a německá říše
zjednaly, již dávno v době, kdy její dobrodinci na polích válečných krváceli,
jala se úkladně smlouvati a vyjednávati s nepřáteli. »Co mí dáte a já vám ho
zradím ?< Této nejhorší otázky z úst zrádného Jidáše neštítila se říše, jež po
30 let tvářila se býti spojencem naší monarchie. Vzala za vděk penězi a sliby,

© akrál
italský
dne
23.kvělna
vypověděl
stařičkému
našemu
mocnáři,
svému
otcovskému ochranci a příteli, válku.
S hořkostí i s lítostí v duši obrátil se náš vznešený panovník dne 24. kvělna
znovu ke svým národům a oznamoval: »Král italský vypověděl mi válku. Věro
lomnosti, jaké dějiny neznají, dopustilo se italské království na obou svých spo
jencích. V hodinu nebezpečínás Italie opustila a s vlajícími prapory přešla do
tábora našich nepřátel.« A opět s dojemnou upřímnosti slavně prohlásil císař:
»My jsme Italii chránili, když válčila a získala značné území v severní Africe,
Tripolsko, ba my jsme byli ochotní, když žádostivým zrakem hleděla přes naše
hranice, k velikým a bolestným obětem, posloupiti ji některé kraje italské
a přímořské.<
Nás v duchu bolelo, když slyšeli jsme, že i ti dobří, věrní Slovinci v ně
kterých krajích měli připadnouti pod vládu nepřátelských jim Italů; ale uctivě
a odevzdaně přijali jsme slova našeho mocnáře. Byli jsme přesvědčeni, že náš
pečlivý vladař je ochoten k této oběti jenom proto, aby předešel nové válce a no
vému krveprolévání.
A když Ktalie ani tím nechtěla se spokojiti, se spravedlivým hněvem, se
zápalem strestati tuto neslýchanou zradu, spěchala naše vojska k jižním hra
nicím, aby zabránila nepříteli vpadnouti do naší řiše. Slovanské pluky na pla
ninách bezvodého Krasu, věrní Tyroláci a výšinách alpských postavili se tako
hradba, o niž marně si rozrážejí hlavy věrolomní, úkladní Italové. Po čtyři mě
síce pokoušejí se vojska italská za strašné dělostřelby zakolísati obrannou frontou
našich armád; po čtyři měsíce, za nejděsnější vřavy, kdy četné granáty dnem
i nocí zaletují v příkopy, kdy balvany a rozstřílené skály padají na naše čacké
vojsko, stojí tu ono nepostoupivši ni pídě země zrádnému nepříteli. Znamenitý
vojevůdce jižní armády, dříve hrdina karpatský Borojfevič, neváhal prohlásiti, že
»každý jeho vojín, který stojí na vysokých březích Soči, je hrdinou a zaslouží
válečnou prvotřídní dekoraci.« —
O tom'o udatenství našeho vojska, složeného z valné části ze Slovinců,
Chorvatů, Dalmatinců, neváhal očitý svědek napsati: »Až po letech — af kde
koli — stane pozorovatel na místech krasových bojišt, až pozná všechny obtíže
a uslyši, že po celé měsíce stál zde rakouský vojín nepohnutě proti přesile
nevěrných, zvolá pln údivu nad tímto rekovstvím: Zde stála zed císaře Františka
Josefa, tiž stavěla láska a věrnost rakouských srdcí.« —
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Naši spojení nepřátelé těsili se, že rána proradné Italie, úkladně do týla
mířená, ochromí sílu našeho vojska; žc Rakousko porazí a zdeptá. Ale marně.
Cin zrady se nezdařil a mstí se krutě na zrádcích samých. Třetinu vojska ztratil
věrolomný bývalý spojenec a všechny vody modré Adrie nestačí, aby smyly

sjeho čela znamení zrady.
5. I když značná část vojů z haličského bojiště musila býti odvolána na jih,
proti věrolomné Italii, armády rakouské, bojující v Haliči, vítězně se svými pra
porypostupovaly ku předu. Ke konci června byli nuceni Rusové vykliditi své
silné posize na Dněstru; počátkem července rakouské pluky, vedeny jasným
arcivévodou rakouským, fosefem Ferdinandem, dobývají na historické půdě
prvních bitev, v ruském Polsku u Krasníka, nových vítězství. Pod statečnýml
útoky tohoto vojska padá velká ruská pevnost Ivangorod, padá i Luck, Dubno.
Zbraním rakouským žehná Prozřetelnost. Spravedlivý boj získává odměnou nových
vítězství. A dnes s povděkem můžeme říci, že téměř celá Halič, až na úzký pás
východní, který Rusové úporně hájí, aby nemusili doznati, že nemají dobytu ni
píď naší země, je zbavena nepřátelských vojsk. Pravidelný život ponenáhlu se
vrací v kraje, nad nimiž zuřila největší válečná litice se všemi hrůzami moderní
války. Role se zdělávají, hospodářský život znovu se probouzí. Polský rolník
radostně chápe se pluhu, aby osil role, svlažená krví rakouských vojsk, rozrytá
polními příkopy, granáty, vozatajstvem a dělostřelectvem. Zdvihá vděčně oči
k nebesům a děkuje v duchu všem, kdo zbavili jej dávného nepřítele.
Korouhve válečné vítězně vlají, rakouští orlové hrdě hledí na nepřátele,
ustupující od jeho hranic na severu i na jihu. Čacké armády, jako želí tisíců
životů padlých spolubojovníků, rovněž tak s pýchou mohou hleděti na veliká
vítězství, jež dobyla svojí hrdinností, odvahou a ukázněností proti početně
silnějšímu nepříteli. K jménům dávných vítězů z minulosti zlatým písmem se
pojí jména nová. Je to především nynější »ořec armádďy«<,nejjasnější arcivévoda
Bedřich, nejvyšší velitel rakouských vojsk, který s pravou otcovskou pečlivostí
staral se o zaopatření vojů dostatečnou, hojnou stravou, o zaopatření jich zimním
šatem a vším, co je vojínu v poli potřebné a milé. K němu stejně čestně druží
se vůdce rakouské armády, arcivévoda Ferdinand Josef, vítěz u Krasníku, a na
dějný, nám všem v dobré paměti žijící, vznešený následník trůnu, mladistvý
arcivévoda Karel František fosef, jenž v zastoupení stařičkého mocnáře neunavně
navštěvuje a objíždí bojující armády na severu a na jihu, budí slovem svým
jich nadšení a sklízí jejich lásku.
A k těmto 3 skvělým vzorům obětavosti, vyšlým z nejjasnějšího našeho
panovnického rodu lotrinsko-habsburského, druží se jako jich věrní rádcové,
spoluvůdcové: genialní Conrad z Holzendorfu, náčelník generálního rakouského
štábu, Viktor Damkl, generál jízdy a vítěz u Lublína, generál Borofevič, hrdinský
obhájce haličských Karpat i rakouských hranic proti Italii, neunavný Bóhkm-Ermolli,
osvoboditel Lvova, svobodný pán Pflanzer- Baltin, osvoboditel Bukoviny, hrdinně
nyní odrážející nové nápory nepřátel u Tarnopole, a statečný zbrojmistr Puhallo
z Brlogu, rodem Chorvat, který se svým chrabrým vojskem dobyl ruských
pevností, proti Haliči založených, Lucku a Dubna. —
Ale vedle statečných činů a hrdinných vítězství pozemních armád musíme
též vděčně vždy vzpomínati rekovných činů námořní rakouské moci, střežící
skalnaté břehy Dalmacie, hájící město Terst a bránící náš veliký a znamenitě
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založený přístav, Pó/u. Duch velikého, smělého admirála Tegettkofa, jenž s malým
loďstvem v bitvě u Lissy zdolal italské námořní křižníky, žije v našem námořnictvu
dále. Velké a odvážné nájezdy k italským břehům, jež ničí vojenské přípravy
a pomůcky a komunikační prostředky nepřátelské země, připomínají odvážné činy
Tegetthotovy. Činnost ponorných rakouských člunů, oněch nejpodivuhodnějších po
můcek moderního námořního válečnictví, jimž padl za obět francouzský prvořádní
křižník Leon Gambelta v jižní Adrii (dne 27. dubna), italský křižník Amalff (dne
7. července) a admirálská loď itatská Garibaldi (dne 18. července), vždycky bude
buditi podiv smělostí svých výpadů a zdarem svých výkonů. —

6. Bystrý znatel rakouských poměrů, vídeňský
literát, Hermann Bahr, napsal
nedávno malý spisek, nazvaný Oesterreichische Wunder — Rakouské zázraky.
Vypisuje v něm, jak naše starobylá monarchie, složená z různých národů, ne
jednou mezi sebou úporně zápolících, tato monarchie, o níž nepřátelé sebevědomě
hlásali, že neodolá ani prvnímu útoku jejich, v nové síle a jednotě povstala
na obranu své celistvosti, svého jména a dávné slávy. Zapomínajíce dřívějšího
nepřátelství a nevraživosti, všichni statní a mladí obránci, povolaní ze všech ra
kouských národů, svorně šli do pole a dokázali svými hrdinnými činy sa ro
vinách Polska a Haliče, na hřebenech karpatských, na skalnatých srázech bílého
Krasu i na zasněžených vrcholích alpských, že stará síla naší říše Žije, Že všichni
národové této říše jsou svorně odhodláni krev, život i jmění obětovati za její
celistvost, čest a slávu.
Četná vítězství, která v uplynulém roce rakouská vojska dobyla, vždycky
živě budou nám tanouti na mysli, kdykoli budeme zpívati významná slova naší
velebné hymny:
>Na paměti vděčně mějme
slávu vojska vítěznou.« — —
Požár válečný vysoko plá na třech bojíštích, kde divy statečnosti konají
naše neumdlévající armády. Jsme hrdi na jich vítězství. Jim vděčíme za bez
pečnost, kl:d a celistvost naší říše a vlasti. Přejeme si i my s naším nejjasnějším
panovníkem v nejupřímnějším souhlase, aby vítězné úspěchy vojska korunoval
šťastný mír, Přejeme si, aby v plamenech nynější války spálena byla všechna
nevraživost, zášť, zaujatost a nepřátelství národů, jež podlamovala velké a slibné
síly rozvoje, a naše říše jako v ohni omlazený Phónix vyšla mocná, svorná
a Silná z této hrůzné lítice válečné. Voláme v hloubi své duše po velkém
a mocném Rakousku, na jehož čele, omytém krví statisíců nejlepších synů, bylo
by napsáno: »Nový život v lásce, svornosti a spravedlnosti pro všechny národy.«
Vérně až do posledního dechu oddáni nejjasnějšímu našemu panovníku,
vznešené ru stařičkému císaři a králi, i celému panovnickému rodu, věrni staro
slavné monarchii rakousko-uherské, jejíž vzácnou perlau je pro svoji kulturu
vzdělanost, průmysl i umění naše české království, z nitra svého srdce prosímé:
Kéž slunce Boží v míru svítí na Rakousko blažené. Uskutečnění toho nechť se
dočká náš panovník, věrný strážce říše, v plném zdraví a spokojenosti. Kéž se
splní Jeho dávná touha po svornosti a lásce národů rakouských, po čestném
a trvalém míru, jehož vždycky byl záštitou. 70 je nejkrásnější, živolní přání
Jeho Veličenstva; to je též nejvroucnější prosba a touha naše! —

KOVONA,
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Promluva na XIX. ned. po sv. Duchu.
Slavnost posvěcení chrámu Páně.
JAN PLEŠiNGER, katecheta.

Mnozí lidé konají cesty, aby viděli a obdivovali zámky, paláce, divadla a jiné
velké budovy. A čím jsou tyto nádherné stavby? Hromady kamení, jež brzy
rozneseny bývají zubem času anebo zničeny ve válce ohněm a jinými nehodami.
Kde jsou dnes mohutné paláce a obrovské věže Babylona, Ninive, starého Říma
a Athen? — Jiní cestují daleko, aby spatřili muže proslavené. Jeden chce uviděti
panovníka, slavného vojevůdce, jiný učence v jeho učební síni, třetí oblíbeného
herce, proslulého zpěváka. Tu mohli bychom se právem s Ježíšem tázati: »(Co
jste vyšli vidět? třlinu-li vělrem se klátící, anebo človéka měkkým vouchem oddě
ného ?« Tací obdivovaní lidé jsou často podobni třtině! dnes jsou slaveni, vyná
šeni — zítra, opustí-li je štěstí, opovrhování. Ano, všichni ti, kteří bydlí v pa
lácích i chýškách, v zámcích i doupatech, jsou květiny, které dnes kvetou a zítra
vadnou, hvězdy, které nyní září a v několika hodinách zapadají. — Ale znám
dům, který přednost má přede všemi paláci a zámky a obýván jest králem, který
vysoko povznesen jest nade všechny krále a mudrce světa, krále, o jehož pan
ství zvěstoval anděl: »Panovali bude v domě Jakubově na věky/< A dům ten
nalezneš právě tak ve vesničce, jako v hlavním městě; jest to chrám, dům Boží;
a král, který sídlo své má v malém kostelíku vesnickém právě tak, jako u sv.
Petra v Římě, — jest Ježíš, který jest Bůh požehnaný na věky. — Konáme
dnes slavnost posvěcení chrámu, vděčnou to upomínku na onen den, kdy rukama
biskupskýma posvěceny byly katolické chrámy. A neměli bychom srdce, kdyby
nás tato upomínka na posvěcení nenaplňovala vděčností a uctivostí. Chrám má
nám býti drahým, neb jest obydlím Božím mezi lidmi. A poněvadž jest tím,
jsme také poviní v něm řádně a zbožně se chovati. A o tom, jak se ve chrámu
Páně chovati máme, promluvíme v dnešní úvaze.
Kdo nevěděl by, že dům Boží jest zvláště domem modlitby? Jsout ovšem
nebesa a země plny slávy Nejvyššího a žádný prostor neobsáhne Nekonečného,
Nezměrného ; všude, kamkoliv obrátíme své kroky, cítíme blízkost Boží, všude
oblétá nás týž neviditelně, »>vsém«, dle slov apoštola, »žijeme, hýbáme se a
jsme.« Dlíme-li v tiché komůrce, jest tu, kráčime-li po nivách, přes hory a údolí,
nalézáme jej; na Boha upomíná nás šelestění listu na stromu právě tak, jako
hukot vodopádu, jehož vlny s divým rachotem rozrážejí se o skaliny. Bdíme-li
či sníme, hledí na nás jeho oko, ovívá nás jeho dech. Však přec, ač Bůh náš
všudy jest přítomen, zapomínáme naň my smrtelníci tak snadno ve víru tohoto
života; s podivem patříme na přírodu s celou její nádherou a zapomínáme pro
krásu tak lehce na toho, který na počátku řekl »budiž«<a tím všemu dal život
a silu. Kdo by tedy mohl shledati nevhodným, že Bůh vyvoluje sobě na zemi
místa, která jeho jménu jsou zvlášť a výhradně zasvěcena, a kde ochotněji při
jímá od smrtelníků povinný hold a ochotněji nakloňuje ucho své k našim pros
bám? Ano, jeho moudrost, dobrota a láska pobádají jej, aby si vyvolil místa,
která důrazněji upomínají nás na jeho blízkost — pravá místa Boží —, na
nichž horlivěji Koná se jeho služba a vhodněji oslavuje se jeho vznešenost. —
Však místům takový mjsme povinni úctou. Ano, domu tvému sluší svatost, o Bože
můj. Tam mám se chovati tak, jak vyžaduje toho důstojnost tvého domu. Tam
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mám si toho býti vědom, že to dům tvůj, dům nejvznešenějšího knížete, obydlí
nejmocnějšího Boha. Jsou-li jista pravida slušnosti, na jichž žachování závisí
vstup do domů velkých tohoto světa, jak by nemělo býti mou povinností také
jisté chování k Bohu, takové totiž, jež přiměřeno jest jeho vznešenosti? —
V chrámu nalézám se před Bohem, mluvím k němu; kdo jest Bák, kdo jsem
já? Odpovědi na tyto otázky má odpovídati smýšlení, s kterým mám do svatyně
vstoupili a S nímž mám tam prodlévati. A tomuto smýšlení vnitřnímu má odpo
vídati zevnější chování; má býti pokory plné, skromné, sebrané. — A k této po
koře a úctě vybízí vše, co v domě Božím se nalézá; tu není ničeho, co neupo
mínalo by na Boha, věčnost, duši a spásu.
Jeho šíře a výše upomíná nás na onen palác nebeský, ve kterém Bůh da
ruje se za odměnu svým vyvoleným, ado něhož vejíti má býti tvou neunavnou
snahou. — Jeho ozdoba upomíná na bohatství Boží, na onu moc, která z ničeho
stvořila celý svět, na onu nadvládu nade vším, které Bůh nemůže pozbýti; na
onu ozdobu, která zdobiti má chrámy našich duší, totiž milost posvěcující, které
naše duše daleko méně mohou postrádati než kamenné chrámy Nejvyššího. —
Kříže, které se všech stran nám kynou, poukazují ti k vykoupení, ke Kristově
smrti smírné a jeho oběti lásky, jakož i upomínají tebe na posvátnou tvou po
vinnost, bys vzájemně miloval Krista a jemu se celý odevzdal. — Obrazy, které
zdobí stěny a oltáře, volají ti na pamět skutky Boží, ctnosti svatých a důležité
a vznešené pravdy tvé víry. — Sfolice svátostní upomínají tě na tvé hříchy mi
nulé a přítomné, na převeliké milosrdenství tvého Boha a na ono tak nutné po
kání, kterému se přec tak lehkomyslně vyhýbáš. — Kazatelna přivádí ti na pa
mět ono nevýslovné dobrodiní pravé víry a požehnání, kterého se zjeveným ná
ženstvím lidstvu dostalo. — Oltáře, s nichž jakoby řine krev Beránkova, hlásají
dobrotu Boha, který tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného zaň vydal
— Svatostánek, toto nejsvětější se svým pokladem, ten příbytek milostivého
Vykupitele, který neviditelně oblétají nesčetní duchové nebeští, tím více připo
míná nám nepochopitelnou, v pravdě božskou lásku. — A stál Pámě, tato svatá
deska boží, nevolá-li ti pak na pamět tvé první sv. přijímání, nepraví-li tobě, že
jsi byl tehdy ještě docela jiným, neupomíná-li tebe na onen pokrm nebeský, po
jehož požívání tak nepatrnou máš touhu? — Věčnd lampa konečně se svvu ta
juplnou září poukazuje na ono světlo světa, které nám šťastným objevilo se
v této pozemské noci, a upomíná na žár zbožnosti, která v našich srdcích, jme
novitě na posvátném místě, má planouti. — A uprostřed všech těchto významu —
plných předmětů, obklopen věřícími, kteří proniknuti vznešeností místa a vědomi
sobě blízkosti Boží, zrak svůj k zemi sklánějí a uctivě služby Boží sledují, mohl
bys ty, ku pohoršení nebi a zemi, lehkomyslností, chladností a pýchou zneuctí
vati chrám Boží? Ó, kameny svatyně, sloupy a klenby, obrazy a oltáře, volejte
vy, vzývejte svého Boha, poněvadž lidé jsou bez citu a mlčí. — Ano, mnozí
křesťané nesou svou Zehkkomyslnosts sebou i do chrámu. To bezmyšlenkové tam
vcházení, ta spěšnost při dělání kříže a při klekání, to ohlížení se, ten nepokoj,
ta snaha být již jinde, to vše ukazuje dobře, že tací nevědí, čím chrám jest!
Či jest jim snad docela nevolno ve chrámu? Jest blízkost Boží jim nepří
jemnou? — Ó, kolik dítek přináší studené, ledové srdce s sebou do chrámu!
O všech těch divech lásky, které tu srdce Boží koná a dále konati jest ochotno,
zdá se, že ničeho nevědí. Jaká u nich roztržitost, jaká vlažnost, jaká ospalost!
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Nanejvýše nějaká nutná modlitba a dlouhá chvíle. Radují se tyto s Bohem?
Prosí o něco Boha? — A kolik jich konečně neodkládá svého hrdého, osobi
vého chování ani tehdy, když do chrámu vejdou! Připadá to tak, jako by mlu
vili k sobě rovným anebo docela domnívali se, že Bohu prokazují milost. Žádná
uctivost, žádná skromnost, žádná sebranost. Krášlí se marnivostí, stydí se, sklo
niti koleno, vzíti svěcenou vodu, poznamenati čelo znamením spásy, setrvati
ve slušné poloze, použíti modlitební knihy aneb jinak na jevo dáti zbožnost. —
Ó jinochu, čím jsi vchrámu? Žebrákem. — Přicházíš tam snad, abys Boha
obohatil? Přicházíš, abys něčeho dosáhl. A při takové příležitosti bývá hrdost
velmi ve zlé vykládána. — Kým jsi, kým máš býti ve chrámu? Prosícím. Uvaž
to, této roli sluší pokora. — Ó, skloň hlavu a koleno a srdce před oním trojje
diným Bohem, jemuž se koří anděié, před nímž zastírají svou tvář, »před nímž«,
dle zjevení sv. Jana, »starci na zem se vrhají a před stupně jeho trůnu své
koruny skládají.« — Přicháziíš zajisté do domu Božího, abys si dobyl požehnání.
Ó, neuvaluj žádné kletby na svou hlavu! Nečiň dle slov Kristových »místo svaté
peleší lotrovskou« mluvením, neslušnou zvědavostí, rozpustilostí a drzostí. Ne
chovej se tak, aby Ježíš byl nucen nad tebou vysloviti svou nelibost, jako ji
druhdy dal pocítiti kupcům a prodavačům ve chrámu. Sebeř mysl svou již
u vchodu a;,uvaž, před kým máš v úmyslu se objeviti. Vstup úctyplně do Bo
žího domu, udělej sv. kříž, skloň svoje koleno před Nejvyšším a ubírej se na
své místo. Tam vzbuď úkon víry v přítomnost Krista v nejsvětější Svátosti ol
tářní a vzývej hs. Pak modli se va trně neo ústně a sleduj služby Boží. Ve chrámu
starej se jediné a pouze o Boha neb k vůli Bohu přicháziš do chrámu. V ti
chosti vyčkej do konce bohoslužby a vzdal se pak ze svatyně jako takový,
kterého bolí to, že tak brzy má se s Bohem loučiti, ne však jako takový, který
lituje snad toho, že těchto málo okamžiků daroval Pánu.
Když patriarcha Jakob prchaje před hněvem bratra svého z otčiny, přeno
coval na hranicích palestinských, měl poldivny sen, který naslnil ho bázní a
hrůzou; procitnuv volal Jakob pln zděšení: »V pravdě, hrozné jest místo toto,
mení Iu nic jiného než dům Boží a brána nebeská«, i nazval místo to »Bethel«,
t. j. dám Boží. — Podobnou svatou bázní naplniž se srdce vaše, kdykoliv vstou
píte do pravého Bethelu, t. j. chrámu křesťansko-katolického a bázeň ta setrvej
ve vás, dokud posvátných prostor neopustíte. Zvláště ve chrámu mějte na paměti
stále slova, kterými druhdy moudrý Šalomoun napomínal své vrstevníky »Boj se
Boha, synu můj a vzdávej mu všude povinnou čest!« Amen.
UNRMÁMNÁSÁAPURÁAPÁMMNÝ

Katechese o obřadech mešních.
J. POŘICKÝ, katecheta v Ledči.

Dříve než přikročím ke svým katechesím, prosím pánů spolubratrů, aby jim
laskavě věnovali okamžik času ku přečtení,
Chtěl jsem zjednodušiti a zpříjemniti učení o mešních obřadech. Prostý
výčet obřadů zdá se mi neužitečnou trýzní. Proto přidržel jsem se methody
historické. Chci ukázati, jak vlastně mše sv. se vyvinula.
Výhoda při tom jest, že výklad se stane hodně zajímavým, vystupuje tu
do popředí tolik imponující stáří našeho náboženství, pochopí se, proč kněz ty
různé úkony koná a utkví to dále v paměti,

Ročník XVIII.

KATECHETVSKÝ VĚSTNÍK

Strana 155.

Kromě toho myslím, že bychom neměli vykládati a žádat: od žáků úplný
výčet všech obřadů — vždyť nemáme přel sebou bohoslovce. Omezmežse raději
jen na věci hlavní a z vedlejších uveďme pouze to, co bije do očí.
Dovolím si po každé katechesi navrhnoutí i text, co by se totiž dle různých
učebnic asi mělo vzíti.
I. Rozdělení mše sv, mše katechumenů. (eventuelně 2 lekce).
1. Opakovali jsme z katechismu o oběti. Řekli jsme si, že Pána Boha ctíme
modlitbou a 2. obětí. Obět jest dar, proto platí více než modlitba, proto lidé
vždycky konali oběti, proto i křesťané mají obět, mši sv. Po prve ji konal sám
Pán Ježíš při poslední večeři. Bylo to tenkráte krátké a jednoduché. Dnes mšisv.
vídáváte sloužiti v kostele, ale jest při ní mnoho divných obřadů, kterým nero
zumíte. Proto chci vám s pomocí Boží vyložiti, jak tyto mešní obřady povstaly,
co znamenají a proč se konají.
Nejprvé si však dobře pamatujte, že. mše sv, jest velmi krásná.Cítí to i lidé,
kteří nejsou katolíky.
V Anglii ve velkých chrámech často byste viděli zvláštní zjev. Navštívíte
slavnou kathedrálu na př. ve Westminsteru. Nad vámi vysoké gotické pilíře —
v temnotách nahoře vznáší se smělá klenba, všecko tu je staré — vystavěno
od katolíků před mnoha stoletími. Dnes však všechno jest v rukou protestantů. —
A přece hle: Ze sakristie vychází kněz, jest oděn jako u nás, nese kalich k oltáři,
rozevře missál, začíná mši sv, — zrovna jako u nás. — Ovšem to hlavní, po
zdvihování, schází. Jest to zvláštní podívaná. Z počátku neměli protestanté
v Anglii vůbec nic, ale v minulém století začali poukazovati na to, že ty katolické
obřady, zvláště mše sv. jsou velmi krásné, že povzbuzují ke zbožnosti a tak je
na mnohých místech zase zavádějí.
My dnes začneme si vykládati právě tyto mešní obřady. Abyste také cítili,
že jsou krásné, musíte jim rozuměti. Byla by to hanba také, kdyby katolík ne
rozuměl, co kněz při mši sv., při té oběti nejsvětější, koná. Tedy pozor
učte se!
2. Mše sv. se skládá ze 2 hlavních částí: ze mše katechumenů a ze mše
věřících. Mše věřících jest od obětování až do konce. Před touto mší věřících
se koná jakási pobožnost a té se říká mše katechumenů. Při ní kněz se modlí
nejprve dole u stupňů oltáře, řiká Gloria, čte evangelium — to jest ta mše
katechumenů. O ní si budeme nyní vyprávěti.
3. Vypravuje se ve Starém Zák., že národ israelský stihl velký trest.
Přišel král babylonský, Jeruzalem vypálil, obyvatele pak odvedl do zajetí do
Babylonu. To bylo ohromné město plné bohatství, plné zábav, plné slávy. Ale
ty zábavy nebyly pro Israelity. Oni byli otroky — byli honěni do robot, na
stavby, do polní práce, do dílen.
Ten trpký život obrátil je k Pánu Bohu. Do Jeruzaléma do chrámu ne
mohli a tak se scházeli aspoň v sobotu na březích řeky Eufratu ke společným
modlitbám, zpívali starodávní posvátné písně, žalmy, čítávali posvátné knihy,
sv. Písmo — a častokráte ze zármutku dávali se do pláče. Dosud se čte ve sv.
Písmě: Nad vodami Babylonu, tam seděli jsme a plakali, když vzpomínali jsme
na tebe, Jeruzaléme. Na vrbách jsme zavěsili harfy své ©..nebo jak pak zpívati
máme písně Páně zde, v zemi cizí?
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Zbožnými zůstali i později, když se zase po 70 letech směli vrátiti domů.
Zbudovali zase Jeruzalem a chrám a poněvadž do chrámu v Jeéruzalémě měli
z jiných měst daleko, stavěli si ještě po venkově modlitebny — synagogy —
a tam se scházívali každou sobotu k pobožnostem, jak to činívali v Babyloně.
Ty pobožnosti se skládaly ze 3 částí: ze zpěvu, z modlitby a ze čtení
bible. Zpívali žalmy, říkali modlitby a četli sv. Písmo.
A teď si pamatujte: podle těchto starodávných pobožností jest sestavena
mše katechumenů.
8. Proč to? Protože apoštolové a první křesťané byli z Palestiny a na tyto
pobožnosti byli zvyklí. — Apoštolé s křesťany scházívali se také a protože neměli
ještě žádného chrámu, scházeli se u někoho z křesťanů, kdo měl větší místo.
Pohromadě pak také si zpívali žalmy, četli sv. Písmo, modlili se — a potom, po
této starozákonní pobožnosti, začali konati pobožnost novou, proměňování a při
jímání Těla a Krve Páně. Ta stará pobožnost, to jest mše katechumenů, ta nová
pak, mše věřících.
Tedy pamatujte si: Mše katechumenů jest jen jakási pobožnost před vlastní
oběti. Skládá se ze tří částí: Ze žalmu, z modliteb a ze čtení sv. Písma. (Zde
mohla by se ukončiti první lekce.)
Od těch dob uplynulo už 19 set let a mnoho, velmi mnoho se změnilo.
Víra se z Palestiny rozšířila až k nám, mšesv. začala se sloužiti jazykem latinským,
zavedena byla zvláštní roucha, obřady se upravily, aby pěkně vypadaiy, ale jádro,
základ u nich zůstal pořád stejný. Dosud mše sv. jest složena ze dvou dílů..
a mše katechumenů se skládá opět ze 3 částí: ze žalmů, modliteb a čtení sv.
Písma.

4. Povíme si ještě něco o šalmech. Jsou to krásné starozákonní písně (150)
a zpívaly se střídavě ve 2 sborech. Na př. tato strana lavic by začala: Chvalte,
služebníci, Pána, chvalte Jméno Hospodinovo. — Druhá strana zase odpovídá:
Budiž atd.
Dříve si tyto žalmy lidé zpívali na začátku mše sv. sami. — Ale nyní latinsky
neznají, proto místo nich říká je kněz s ministrantem (— žertem: musíte si tedy
ministranta vážiti.)
Tyto počáteční zpěvy při mši kat. se jmenují: stupňové modlitby — introit —
Kyrie a Gloria.
a) Stupňové modlitby tvoří žalm, který se říká u stupňů oltáře. Po žalmu
se kněz hluboce skloní a modlí se Conflteor
Vyznávám atd.
b) [ntroit jest jen část žalmů. Kněz neříká ho z paměti, nýbrž z missálu
a to proto, že se mění dle povahy svátku. V adventě na př. začíná (antifona

k introitu slovy: rorate coeli... přizádušní mši sv. se říká: reguiem acternam..
od toho má také mše sv. název rorate nebo reguiem. — Při slavné mši sv.
introit zpívají na kůru.
Tyto dva první žalmy jsou písně starozákonní.
Proto se k nim přidávají ještě 2 zpěvy novozákonní, složené od křesťanů.

Jsou to:
c) Kyrie eleison — Pane smiluj se. — Říká se, nebo zpívá devětkrát. (Někdy
se modlívaly i celé litanie, Koná se to dosud na bílou sobotu.)
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d) Glori
Sláva
Znamená, že si přejeme,
aby se dostalo pokoje a
5. Recapitulatio.
6. Applicatio: Mše
I my tedy rádi na ni
Pána Boha!
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©.. Slovy těmi začíná krásný starodávný chvalozpěv.
aby touto obětí byla vzdána Pánu Bohu čest a nám
požehnání Božího.

sv. jest z prastarých dob, dědictví po lidech svatých.
choďme a po příkladu zbožných předků uctívejme

Text:
Obřady mešní se skládají ze dvou částí: ze mše katechumenů a ze mše
věřících. Mše katechumenů sahá až k obětování a jest to jen jakási pobožnost
před vlastní obětí. Sestavena jest dle starodávných pobožností v synagogách
palestinských, na něž první křesťané byli zvyklí. Pobožnosti ty sestávaly ze žalmů,
z modliteb a ze čtení sv. Písma. Také mše katechumenů se skládá dosud z těchto
tří částí.

Začíná se žalmy. Nejprvé jsou: 1. Stupňové modlitby t. j. jeden žalm
a confiteor. Místo lidu odpovídá knězi ministrant.
2. Introit t. j. žalm, který se mění podle svátku. Proto neříká se
nazpamět, nýbrž z missálu. V adventě začíná introit slovem: rorate, rosu dejte
nebesa, při zádušní mši sv.: reguiem aeternam —- odpočinutí věčné.
Pak následují dva zpěvy původu křesťanského a to:
3. Kyrie eleison, Pane, smiluj se a
4. Gloria in excelsis Deo, sláva na výsostech Bohu. Znamená to, že
si přejeme, aby tato obět vzdala Bohu čest a nám přinesla pokoj a požehnání.
IL O modlitbě.

1. Vypravoval Pán Ježíš, že dva muži vstoupili do chrámu se modlit atd.
Farizej se, jak vidíte, důkladně honosil. — Ještě jen že Pánu Bohu neřekl: Ty,
o Bože, měl bys sobě mně vážiti a býti rád, že já ráčím přijíti také do kostela.
Publikán vedl sobě přece jinak. — Vzpomíná si na své hříchy mnohé
a velké, bije se v prsa a říká: Bože atd. Jakoby řekl: Já jsem bídný hříšník,
nestojím ani za to, abys se Pane Bože na mě podíval, zasloužil bych, abys mě
odtud vyhnal — ale smiluj se odpust mi mé hříchy a uděl požehnání.
A konec byl? Pán Ježíš řekl, že vyslyšel Pán Bůh pokorného publikána
a nadutého farisea si ani nevšímnul.

2. Vidíte, my následujeme také tohoto pokorného publikána.
Mši svatou začínáme také hodně pokorně. Pří stupňových modlitbách na
sebe žalujeme, že jsme zhřešili mnoho atd., při introitu a při Kyrie prosíme:
Pane smiluj se, přiGloria říkáme, že máme dobrou vůli, že chceme Pánu Bohu slou
žitia znova prosíme: Jezu Kriste, který sedíš na pravici boží, příjmimodlitbu naši.
Jest tedy tato první, žalmová, část kající. Chceme usmířiti sobě a nakloniti
P. B. Na to následuje druhá část mše katechumenů a to jsou: modlitby,
3. Modlitby koná kněz takto: Po Gloria obrátí se k lidem a říká: Dominus
vobiscum. Na choře odpovídají za lid: Et atd.
Tahle slova Dominus v. jsou také prastará památka. Jest to pozdrav, který
byl ve zvyku před dvěma a třemi tisíci lety.
Ve sv. Písmě se vypravuje, že do Betléma přišla stará žena Noemi se svou
příbuznou Ruth. Ta byla mladá a velmi hodná. Starala se o Noemi jako
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o svou matku. Byly chudy a že byly právě žně, řekla Ruth k Noemi: Chceš, já
půjdu sbírat? A šla na sběr. Pán Bůh to řídil, že přišla na pole, které patřilo
bohatému Boózovi.
Prosila, aby jí dovolili sbírati. Nechali ji. A ona sbírala pilně klas za klasem

a ani si chvilku neodpočala.
K poledni přijde bospodář. Dívá se na dělníky a zdraví je

Dominus vo
biscum — Pán s vámi! Dělníci odpovídají: Pán požehnej i tobě. — A co se dál
stalo, už vynechám, leda to řeknu, že hodná pracovitá Ruth se zalíbila Boózovi
tak, že ji pojal za manželku a ona se stala babičkou krále Davida,
To se stalo před 3000 lety. Tedy vidite: D. v. jest starodávný pozdrav.

Tak řekl také Gabriel Panně Marii: Zdrávas..
Pán s tebou.
5. Kněz tedy dá tento starodávný pozdrav a pak jde se z missálu modlit.
Řekne: Oremus, modleme se, říká modlitbu a končí ji slovy: Per Dominum
nostrum
Skrze Pána atd.
per omnia
Když se modlí má rozpjaté ruce.
Také tohle je prastarý zvyk. My semodlíme s rukama sepjatýma; první křesťané
zase při modlitbě drželi ruce v podobě kříže. Chtěli se podobati ukřižovanému
Spasiteli. Dosud v katakombách se nalézá plno takových vyobrazení. Zbytek toho
se uchoval jen při modlitbách při mši sv. Vidíte tedy zde opět to nesmírné stáří
mše sv. Když povstala, byli na světě jiní lidé a jiná řeč a jiné zvyky než máme
teď. Lidé ti zanikli, povstaly jiné řeči a jiné obyčeje a jen při mši svaté se ještě
udržely upomínky na ten starodávný svět, který kdysi býval.
6. Řekněme si ještě: zač se modlí kněz? Pamatujete se, Že mše sv. se
koná na trojí úmysl: že chceme Pána Boha chváliti nebo něco si vyprositi,
zvláště odpuštění hříchů, nebo že chceme Bohu poděkovati za dobrodiní.
Takový smysl mají také tyto modlitby, nejčastěji ale obsahují prosby, aby
Pán Bůh nás chránil, odpustil hříchy a dal požehnání. Pocházejí z prvních století,
složeny jsou od církevních sv. Otců, jsou krátké, ale velmi krásné. Málo slovy
se v nich mnoho řekne. Jedna na př. zní (ned. XI.): Všemohoucí věčný Bože!
Nesmírná dobrota Tvá převyšuje naše zásluhy i naše přání. Vylej tedy na nás
milosrdenství své, odpust všechno, čeho přísné svědomí se bojí a uděl nám dary
své, jichž nejsme hodni. Skrze Pána našeho atd.
7. Applic.: Choďme rádi na mši sv. V nebi chválí Pána Boha andělé. Na
světě to máme činiti my lidé. Proto v neděli si vezmeme lepší šaty a jdeme do
kostela chválit Pána Boha. Dělejte to rádi!
A i jindy se stavme v kostele. Hoch by potřeboval něco
dobré vy
svědčení, zdraví
stav se na mši sv. a popros za to!
Nebo když se ti něco zdařilo
jdi ve všední den na jednu mši sv.
a mysli si: já tím jdu Pánu Bohu poděkovat.
A ještě něco: Když si chcete něco vyprositi, dělejte to jako sv. Církev při
mši sv.: Nejprve kajicně litujte hříchů — Bože odpust mi, že jsem to a to udělal,
já se napravím — a potom teprve proste.
Praví sv. Písmo: Vidí-li Hospodin nepravost v srdci, nevyslyší modlitbu.

Text:
Tato první část mše katechumenů jest rázu kajícího podle příkazu sv. Písma:
Před modlitbou připrav duši svou, abys nebyl jako člověk, jenž pokouší Boha —
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a jinde: Vidí-li Hospodin nepravost v duši, nevyslyší. Na to následuje druhá.
část, modlitba.
Před ní kněz zdraví lid starodávným pozdravem Dominus vobiscum — Pán
s vámi (Boóz, archanděl Gabriel). Lidé odpovídají: Et cum spiritu tuo — I s duchem
tvým. Pak praví kněz! Oremus — modleme se a říká modlitbu, která končí
slovy: Per Dominum nostrum t. j. skrze Pána našeho J. K., jenž s tebou žije
a kraluje per omnia saecula saeculorum — po všecky věky věkův.
Při modlitbě má kněz po starokřesťanském způsobu ruce rozpjaty v po
době kříže.
O počtu modliteb platí pravidla: Čím menší svátek, tím modliteb je více.
O velkých svátcích bývá modlitba jen jedna.
(Pokračování.)

Z praxe a různé.
Z c.k. zemské šk. rady. Ve schůzi skutečně prostudován a každý člen aby své
1. června 1915, které předsedal J. Excel.

pan c. k. místodržitel Max hrabě Couden
hove, pan papežský prelát dr. J. Tumpach
uvítal J. Exc. pana místodržitele na novém

|

stolci místodržitele a předsedy zemské Šk.
rady pro království České a prosil ho, by
podporoval české školství a vzpomenultěžké
doby, do které jmenování jeho spadá a
která je činí tím významnějším; pak vy
slovil vlasteneckými slovy naději, že po
vitězství našich zbraní a nastalém opětném
míru, bude J. Excelenci dopřáno přivésti
nově školství k novému rozkvětu.
J. Excelence p. místodržitel poděkoval
za vlídná slova a vlastenecká slova uvítací
a žádal gremium, aby jej svými dlouhole
tými a bohatými zkušenostmi podporovalo
ve snaze po rozvoji Školství v království
Českém a tím po rozvoji osvěty a kultury
vůbec. —
K dotazu, učiněnému v předešlé schůzi
bylo sděleno, že ohledně dalšího vyplá

dobrozdání o tomto návrhu s případnými
změnami, pokyny a návrhy na správní
výbor spolku zaslati si neobtěžoval.
Nutno konstatovati, že chvályhodný byl
zájem členstva o tento nový návrh. Zasláno
bylo z řad katechetských skoro na sto do
brozdání a projeveno přání, aby dosud stá
vající návrh byl přepracován na podkladě
podaných dobrozdání, nákladem spolku vy
dán a veškerému členstvu
duchovním
správám zaslán.
Spolek katechetský podjal se rád tohoto
úkolu, zpracoval znovu dle vyslovených
přání nový návrh a klade jej nyní do ru
kou veškerého členstva k použití ve škol
ním roce 1915—16.

Spolkovým
delegátům
uložen
aby

v širší anketě tento nový návrh odůvodnili
a cele hájili.
Počet hodin v každé třídě stanoven opět
jednohlasně na 70.
V záhlaví každé třídy školy obecné
uvedena přesně učebná látka, jež má býti
ve školním roce probrána, jakož i učebnice
náboženské.
Ve III. třídě školy obecné ponechán
Malý katechismus, dokud nebude vhodnější
učebnice pro tuto třídu dle nově osnovy
zpracována. Z úsporných důvodů použíti
se může Středního katechismu. Proto v nů
vrhu otázky pro III. tříduz Malého katechismu
přiznačeny jsou písmenem »Me a Středního
katechismu písmenem >S«. Zkratka »Mpře«
znamená Malého katechismu přídavek.
Ve IV. třídě školy obecné dáno desa
tere Božích a patero církevních přikázání,

© cení
mimoř.
přídavku
učilelstvu
škol
národních na druhou polovici r. 1915 zem.
šk. rada resp. její presidium podnikla nutné
kroky a že záležitost tu bude míti v pa
trnosti zejména v tom směru, aby přídavky
ty nerušeně dále byly učitelstvu vyplá
ceny.

Spolek katechetů v království Če

ském rozeslal v květnu veškerému členstvu
svým nákladem vydaný návrh k minimální
učebné osnově pro vyučování náboženství
na pětitřídní škole obecné, zavedené na
zkoušku ve školním roce 1912—13 s tím
důtklivým vyzváním, aby návrh ten byl
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protože J. E. nejdůstojnějším Arcipastýřem
naším, v Ord. listě r. 1912 bylo vysloveno
přání, aby v ní byla probrána důkladnější
příprava ku sv. zpovědí a sv. přijímání.
Spolek katechetů má jen to jediné přání,
aby tento nově propracovaný návrh stal se
pevnou a sojhlasnou basí pro Širší anketu,
která má stanoviti definitivní minimální
osnovu náboženství proškoly národní v celé
české provincii církevní. Kéž Bůh žehná
plnou měrou této nové záslužné práci na
roli Školské!
V Praze, v srpnu 1915.
NB. Návrh rozeslán byl v brošurce ar
chové členům spolku.

„Jak Hus vypadal. Brožík jest původ
cem podobizny Husovy, jak je nyní známa.
Die Brožika také k návrhu Šalounovu zho
toven jest Husův pomník na Staroměstském
náměstí. Nejzajímavější jest, že Husa před
stavuje muž, který podobou nikterak Husa
nepřipomíná. Dnes je historicky prokázáno,
že Hus vousů nenosil, že byl složité po
stavy a plných tváří, silného nosu. Broží
kovy obrazy představují Husa vousatého,
postavy slabé, tváře asketické, N, Fr. Presse
musela nedávno ctitele Husa upozorniti, že
na radnici v Litoměřicích nalézá se kancio
nál utrakvistů, v němž malován jest Hus
v miniatuře. Malba pochází z dob Husit
ských z první polovice 15, století a před
stavuje Husa bezvousého plných tváří, vý
razného nosu a energické brady. — Tak
tedy vypadal Hus. Zajímavé jest, že ctitelé
Husovi, jeho vrstevníci nepostarali se ořádné
jeho zobrazení, podobiznu. Umění malířské
po Karlu IV., který všemožně je podporo
val, bylo na vysokém stupni. Proč tedy Hus
nebyl zobrazen? Z té samé příčiny — proč
nebyly činěny historické záznamy v době
tehdejší. — Husité po Husovi věděli sami
dobře, že to, co činí, se zásadami Husa se
nesrovnává, že učení jejich jeho učení od
poruje a sami se snažili, aby vzpomínka a
podoba Husova upadla u lidu v zapome
nutí.

Konference učitelů evang. vyznání
na středních školách má býti svolána dle
>Hlasů ze Siona« č. 3. Jako příčinu uvádí
pisatel: >»Postavení naše je velmi nejasné
i tam, kde je zavedeno řádné, nikoli sou
kromé vyučování evangelickému náboženství.
Katecheta evangelický může chodit do kon
ferencí, ale hlasovat může jen z blahovůle
ředitelovy. Výroční zprávy dělají dojem,

Ročník XVIII.

jako by vůbec cvangelíků na ústavě nebylo.
Rok školní se vždy počíná i končí s Veni
sancte jen v katolickém chrámě. Katecheta
katolický je vždy profesor, a to mu dodává
lesku vůči Žactvu a vážnosti a vlivu vůči
sboru. Katecheta evangelický je jen osoba
soukromá. Nevěnuje se také u nás nábo
ženskému vyučování dostatečná pozorností.
Vládne na tomto poli úžasná bezplánovitost.
Každý si učí, co chce a dělá si to, jak
chce. Stává se Často, vystřídá-li student
několik ústavů, že se učí po celou střední
školu jedné a téže věci. To,"co nejvíce a
nejdříve je potřebí, je vypracování přesného
učebného plánu, který by byl pro všechny
učitele závazný. Bude-li se vyučovat dle
vypracovaného plánu, jistě tím náboženské
vyučování nesmírně získá. To bude také
první krok k tomu, aby odstraněn byl jiný
veliký nedostatek. Nemáme učebnic. Co
jsou, nevyhovují Jsou rovněž bezplánovité,
Ve vyšších ročnících jsme odkázáni jen na
manuskripty. (Co se času zabije tím dikto
váním! Prvním úkolem zamýšlené konfe
rence mohlo by prý tudíž býti vypracování
takového vyučovacího plánu.«

Katechetský spolek v Litoměřické
diecési. Spolek katechetů německých obec
ných a měšťanských škol diecése Litomě
řické konal 20. července v Děčíně valnou
hromadu, které bylo přítomno 26 členů.

Kanovník msgr. Josef Funk jako zástupce
njd. biskupa Litoměřického schůze se súčastnil
a zároveň do schůze zavítal děkan a vikář
Děčínský J. Usler. Po jednatelské a po
kladní zprávě měl prof. dr. Schindler z Dě
čína přednášku: »Vyučování náboženství
v nynější válečné době«, jež se tak líbila,
že bylo žádáno, aby byla otištěna. Vřele
byly přijaty krátké, programové vývody
kanovníka Funka o nové učebné osnově
pro Pražskou církevní provincii. Bylo dáno
ujištění, že diecésní úřady neustoupí od
hlavních zásad nynější prozatímní osnovy
vyučování náboženství, jimž má býti ještě
více pozornosti věnováno v Pražském ná
vrhu. Velmi časové pokyny o péči o mlá
dež podal prof. Hille z Varnsdotfu.

Pro »Červ. kříž«

složili od 24. čer

vence do 24. září následující dpp. kate
cheté své příspěvky v pokladně spolku ka

techetů: K 1802: Sak Eugen, v Milévsku;
K 5: Suchomel František, ve Vršovicích ;
K 332: Oliva Urnošt ve Slaným, Petr Jan
v Chýnově.
Václav Hála,

Knihůskárna družstva Vlaer v Prste

t. č. pokladník.
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Poznámky k nynějšímu katechismu.
(Pokračování.)

9. Katechismus žádá opravy, pokud se týče mluvnické formy (lidové mluvy),
dále omezení ldíky učebné na míru nejnutnější, v textu většího zřetele k životu
prakticko-náboženskému, jak bylo na mnohých místech již pověděno.
10. Látku učebnou třeba omeziti na věci nejdůležitější, na to, čeho katolický
křesťan nemá v životě zapomenouti a co má býti základem k rozšíření a pro
hloubení jeho znalosti náboženské. Náboženské vyučování nemá býti nikterak
trýzní, naopak žák má míti proň lásku, která by ho vedla k dalšímu sebevzdělání
náboženskému. A tu pravíme: omeziti poučky na nejdůležitější, nikoli však ome
ziti lálku vyučovací t. j. pojmouti do knihy vše, čeho třeba věděti pro praktický
život křesťanský. Učebnice náboženská nemá býti jen školní knihou, nýbrž také
lidovou učebnicí, kterou by žák neodhodil s jásotem při svém propuštění ze
školy, nýbrž opět a opět rád po ní sáhl a v ní čítal. Nesmí býti suchopárná
jako je dnešní, nýbrž zajímavá, aby obsahovala praktické, časové a lidové
poučení.
11, Toho se docílí, když ku poučkám tučně tištěným a k jiným poučkám
polotučně vyznačeným, připojí se výklad drobným písmem. (Spirago, Pichler).
V tom výkladu vysvětlí se jmenované poučky na příkladech biblických, podo
benstvích, příslovích, událostech ze života svatých, poznámkách apologetických,
liturgických a církevně dějinných a zužitkují se pro praktický život křesťanský.
Důležité je, aby v těch »vysvětlivkách« byly vyvráceny současné bludy a to
krátce a případně, a dále na pravou míru uvedeny předsudky, protináboženské
průpovědi, hesla a posměšky. Všecky kameny úrazu možno tu lehce odstraniti
vůči nevěřícím a jinověrcům. A zajisté toho nejvíce potřebí zvláště v naší
době, v níž nepřátelé náboženství tiskem tolik zla zplodili. Řekne-li se na př.
v oněch vysvěllivkách — což ovšem nebude se žádati uměti nazpamět — tato
odpověď na vtipkování o »kousnutí jablka«: Příkázání odepření si ovoce značí,
že člověk statky pozemské smí míti a jich užívati jen pod svrchovanou vládou
Boží. První člověk měl dokázati, že statků pozemských, byť i pro něho pří
jemných, nebude dbáti nýbrž zcela odevzdán bude svému Bohu a Pánu. Boha
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zvelebovati, jemu se klaněti byl první účel přikázání. (První náboženská povin
nost). Odepřením si ovoce měl člověk také zjednati si pravé svobody své vůle.
Neboť odepření si požitku přínáší svobodu, požitek plodí otroctví. Býti prost
smyslných žádostí a tím Bohu se líbiti, jest sebeposvěcením. (Druhá povinnost
náboženská.) Ač Bůh chtěl člověku ponechati poklady země, chtěl mu dáti po
klady království nebeského, poslechne-li ho člověk. (Třetí povinnost náboženská.)
Přestoupení prvního přikázání v ráji bylo tedy těžkým prohřešením se proti ná
boženským povinnostem — podá-li se takový výklad prvního přikázání v ráji,
pak i každý vtip a úsměšek o »kcusnutí jablka« umlkne.
Ve »vysvětlivkách« může se něco důkladnějšího podati pro žáky lépe ta
lentované, jichž n lze nechávati lačných. Náboženská učebnice s »vysvětlivkami«
zužitkuje se dobře i ve škole měšťanské a v nižších třídách škol slředních a ne
bude potřebí zvláštního katechismu středního neb velikého. Že tím úsporná
stránka získá, připomínáme mimochodem. Jelikož ve »vysvětlivkách« lze pojed
nati o věcech těžších, jež právě nejsou určeny pro školu, bude nová učebnice
prostředkem ku prohloubení náboženských znalostí, tedy i pro školy mládeže
dospělé.
»Vysvětlivky« jsou velmi užitečné i pro katechety z povolání. Neboť dávají
mu osnovu k výkladu a rychlou a snadnou příležitost ku přípravě na vyučo
vání. Jsou i žákům užitečny, ježto pověděné může snadno býti z knihy zopa
kováno a lépe v pamět vpraveno. Pro katechety laiky jsou přímo nezbytné. Jak
často ve Škclách musí učitelé vypomáhati při vyučování náboženství. Také pro
vyučování konvertilů jsou výborné a praktické.
Ostatně vysvětlivky ty v tom rozsahu snášejí se s předpisem církve, dle
něhož Písmo sv. nesmí se tisknouti a čísti bez vysvětlivek. Důvody, které jsou
pro zmíněný předpis, platí také pro náboženskou cvičebnici.
Námitky proti tomu, že by kniha těmi vysvětlivkami vzrostla a se zdražila
odpadnou, uváží-li se, že 1. vysvětlivky budou obsahovati to nejnutnější, krátce
a dobře 2. vypuštěním četných tučně tištěných otázek katechismu ušetří se mnoho
místa, 3. jak pověděno odpadne touto učebnicí potřeba velikého katechismu, 4.
byť o něco byla učebnice ona větší, radost z knihy a užitek tu obět vyrovná. —

LP
SR

To jsou návrhy od jmenovaného autora, prostě ad informandum. (Pozn. red.)
(Pokračování.)

Promluva na dětský den.
Výročí 67leté vlády J. V. cís. a krále Františka Josefa 1.
(2. prosince 1915.)
JAROSLAV SLAVÍČEK, katech. I. měšf. šk. chl. na Smíchově.

Ohnivými barvami líčí Písmo sv. velikou moc, slávu a moudrost krále
Šalamouna. Královna ze Sáby přišla se svým komonstvem, aby na své oči
spatřila toho podivuhodného krále.
A slyšíc jeho moudrou řeč a vidouc dílo jeho nádherného chrámu, paláce,
ministry, úředníky a služebnictvo, zvolala v úžasu: >Blahoslavení muži tvoji
a blahoslavení služebníci tvoji, kteří stojí před tebou po všeliký čas a slyší moudrost
tvou. Budiž Hospodin tvůj požehnaný, který zřídil tě na svém trůnu králem
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Neboť miluje Bůh národ tvůj a chce zachovali jej na věkya prolo uslamovil tebe
mad ním králem
«
Ta biblická událost mimoděk vstupuje nám na mysl dnes, kdy monarchie
naše slaví den, v němž panovník její František Josef I., před 67 roky jako 18letý
jinoch nastoupil na trůn.
Jako ona Královna i dnes celý svět musí v úžasu zvolati: Blahoslavení
národové rakouští, že jim dal Hospodin takového císaře; zajisté nechce P. Bůh
záhuby Rakouska a proto dal národům rakouským císaře věhlasného v době
nejtěžší, v době, kdy nepřátelé o roucho Rakouska metali los
Zalétněme v duchu v tu chvíli minulou, kdy náš císař pán byl předurčen
na trůn císařský.
Mladičký, osmnáctiletý, přišel tehdá jakožto arcikníže na Moravu.
Ulicemi vídeňskými totiž valila se bouře převratů, hlavní město zmítáno
bylo nepokoji, takže rodina panovnickái vláda nuceny byly opustiti říšské město.
Sněm říšský zasedal v arcibiskupském zámku v Kroměříži a tehdejší císař
slavné paměti Ferdinand Dobrotivý, uchýlil se s celou rodinou do královského
Olomouce, do stínu velechrámu patrona českého sv. Václava.
Tam dne 2. prosince 1848 stalo se slavnostní prohlášení, jímž císař Ferdi
nand Dobrotivý vzdal se trůnu a na trůn císařský nastoupiti měl arcikníže

František Joset.
Staroslavný Olomoucstal se jevištěm události historické, dalekosáhlé a hřmění
děl, hlahol zvonů, jásot na ulicích zvěstovaly to městu, Moravě, národu, říši.
Přelétněme v duchu těch 67 let požehnané vlády našeho panovníka a po
známe, že máme tisícerou příčinu, abychom blahoslavili vděčně Prozřetelnost
Boží, že nám -dala panovníka, v jehož vládě zračí se dvé hlavních ctností pa
novníka křesťanského totiž: Jáska k Bohu a otcovská láska k lidu poddanému.
I. Dle slov Kristových, že s hůry pochází veškera moc, náš císař pán jest
si vědom toho, že je vladařem z vůle Boží a proto po příkladě předků svých
nazývá se pokorně císařem z smnilostiBoží.
A jako dle slov církevního otce »nikdo nemůže míti Boha za Otce, kdo
nemá církev za matku,< náš císař pán hlásí se k církvi, jak vyznal ve významný
den svého jubilea: »I já jsem věrný sym církve, Která mě naučila v těžkých
hodinách odevzdanosti, která mi často poskytla v neštěstí útěchy, které mně
i mému domu byla věrnou vůdkyní na všech cestách života.*)
S modlitbou na rtech odevzdal mu Ferdinand Dobrotivý korunu královskou
a první cesta vedla jej mladičkého panovníka do chrámu P. Marie Sněžné v Olo
mouci, aby Bohu diky vzdal a jej za pomoc a přispění prosil.
Císař náš a král plní veškeré povimnosti náboženské a súčastňuje se mábo
šenských manifestací.
Bylo to r. 1864, kdy navštívil svatá místa, po nichž Spasitel náš kráčel
a založením rakousko-uherského hospice v Jerusalémě umožnil návštěvu těchto
drahých a svatých míst ostatním příslušníkům naší říše.
Památným je pro náš národ Ččeskoslovanský rok 1899, kdy vystoupil náš
císař pán a král na horu, kde Máti Boží divy tvoří, na posvátný Hostým a dal
příklad uvědomělosti náboženské.
%) Ve slavnostní holdovací audienci 26. listopadu 1008.

„Strana 104.

KATECHETSKÝ

VĚSTNÍK

Ročník XVIII.

Světovou událostí byl v r. 1912 ve dnech zářijových eucharistický kongres
ve Vídni a vrcholem jeho průvod svátostného P. Ježíše vezeného nejkrásnějšími
vraníky z císařských stájí. Ač dešť se lil z oblaků, císař pán přes protest lékařů
vsedl do vozu, aby s nepřehledným davem provázel svátostného Spasitele.
A ještě v 80. roce nelekal se obtíží a cesty pouti z Vídně do Martiacell do
Štyrska 24. září 1910 a vyznal tamnějšímu purkmistrovi: »Těší mě, že opět po

— delším
čase
mohu
shlédnouti
Mariacell..
Kéž
všecky
modlitby
konané
na
na tomto milostném místě naleznou cestu k Všemohoucímul!«
A jako zlato v ohni, nejen v dobách štěstí, ale i v dobách zlých zůstal
císař pán věren P. Bohu svému.
Nezůstal zajisté ani on ušetřen ran a utrpení nejhroznějších.
Před nemnohými lety skončil předčasně život svůj jediný sym jeho, nám
nezapomenutelný králevic Rudolf způsobem tragickým. Otec ztratil syna a pa
novník dědice a následníka.
A deset let na to, když říše chystala se slaviti 50leté jeho jubileum panov
nické, přiletěla z jihu strašlivá zpráva o zavraždění císařovny a královny dýkou
vráha, člena společnosti bez Boha, bez pořádku, bez lásky
A poslední rána, dosud nezacelená jizví se v čerstvé paměti jeho, úkladná
vražda arcivévodských manželů, jiskra, která musila zanítiti požár evropské války,
rána pro mírumilovné srdce našeho mocnáře největší.
A přece neklesl v bolech svých, podřizuje zájmy své zájmům veřejnosti
vytrval — hledaje a nalézaje útěchy, opory a síly v kříží, v jehož stínu je tolik
bezpečného místa a tolik hřející lásky pro nás všecky.
II. A v lásce k Bohu kotví i láska císaře pána k lidu poddanému.
Láska panovníkova k národům rakouským a národů rakouských ke svému
panovníkovi, toť pouto, jež pojí národy rakouské se svým císařem.
Náš císař pán považuje národy rakouské, sobě svěřené, za jednu rodinu a
sebe za otce.
Tak vyznal při svém jubileu stříbrné svatby k národům rakouským : »Čistší
a dojemnější radost nemohla mi býti učiněna než jako v posledních dnech. Při
pravila mi ji láska národů
Jsem hrd a šťasten, mohu-li národy obývající říši
mou považovati za jednu rodinu.«
A při svém démantovém jubileu své vlády r. 1908 a svých 80. narozeninách
vyjádřil on, vznešený jubilár přání, že nechce, aby ty významné dny slaveny
byly hlučnými slavnostmi, nýbrž skutky lásky k bližnímu.
A národové opravdu závodili v konání dobrých skutků, což císař vděčně
uznal řka: »K nepřehledné řadě důkazů lásky a věrnosti v dlouhé řadě let
druží se opět nesčetné projevy vroucí, srdečné příchylnosti, jichž se mi dostalo
při této řídké příležitosti.

Posvátnost okamžiku byla zvýšena, když se vidělo, jak čile o závod byly
konány skutky lásky k bližnímu, které v neskonalé znění plnosti požehnání ještě
příštím pokolením budou hlásati šlechetnost zakladatelů.« (Nejv. přípis z 4. pro

—

Aupříležitosti
80.
narozenin
napsal:
» „Spocity
hluboké
vděčnos
za

since 1908.)

ochranu a pomoc, jichž se mi dostalo s nebe v mém dlouhém životě povzná
šejí se k Všemohoucímu mé nelíčené modlitby. Kéž nadále neodepře požehnání
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mé snaze zasvěcené blahu veškerého obyvatelstva svých států. (Nejv. znění
z 21. srpna 1910.)
A jako s pocitem nejhlubšího bolu, na sklonku života svého musil národy
volati do zbraně proti smělosti nepřítele, která již nemohla snésti odkladu, tak
je to opět balsámem útěchy pro něho, když vidí, že národové se vzácným po
rozuměním uposlechli hlasu císaře a jako nerozborná hradba pozvedli se proti
nepříteli císařovu i svému.

A výrazem té jednotné lásky národů k panovníkovi je rakouská hymna.
Svou melodií spojuje srdce všech národů v jeden sbor a jeden mnohohlasý
chor. Složil ji nesmrtelný Hayden v r. 1797 a hudební znalci praví, že v první
části je vzata -z jakési slovinské písně. Pro věrné a císaři oddané Slovince je
to zajisté potěšitelné, jako i pro nás Slovany vůbec.
Mohutně a slavně se vlní chrámem vlny Haydenovy hymny za blaho císaře a
celé říše rakouské. V její verších ozývá se láska k panovníkovi, povzbuzení ke
vzorné práci pro slávu mileného Rakouska, pevná víra v jeho nerozbornost. Tím
vroucněji a nadšeněji nesou se v těchto dobách ke trůnu Krále všech králů jako
modlitba za celou říši.
Kéž ta hymna zazní brzy jako jarní píseň míru a oblaží císaře i jeho ve
likou rodinu národů rakouských.

Promluva v předvečer dušiček.
Napsal J. S.
»Pane, zachovej nás, hyneme l« Mat. 8. 25.

»Pane, zachovej nás, hyneme,« volali druhdy učedníci Páně, když bouře
mořské je překvapila a každou chvíli hrozila přikrýti jejich loď vlnami, zatím co
P. Ježíš spal. A P. Ježíš vstal na jejich úpěnlivé volání, pokynul větru a bouři
a stalo se utišení veliké.
»Pane, zachovej nás
„« voláme i my, církev bojující, když útrapy ze
všech stran doléhají, jako ony vlny na l>ď a nám málověrným zdá se, jakoby
P. Ježíš spal a otálel s pomocí. Ale v nouzi nejvyšší vstává P. Ježíš a přináší
pomoc.
»>Pane,zachovej nás hyneme,« tak volá zvláště dnes církev trpící t. j. duše
v očistci ke trůnu Božímu. Ale hlas těch ubohých jakoby zanikal, jakoby nedo
cházel ke sluchu Nejvyššího. Nevyslyší jich P. Ježíš a spáti bude k jejich
volání tak dlouho, dokud do posledního haléře nebude zaplaceno spravedlnosti
božské.
Jest však přece prostředek, jímž možno jim pomoci. Ale ten prostředek a
klíč k jejich úlevě, není v moci jejich, nýbrž v moci těch vzdálených pozemských
bratří a sester jejich. A proto napomíná nás Církev sv., abychom nejen vždy,
ale zvláště v tento týden pamatovali na duše v očistci a to tím spíše, protože
pomáhati duším v očistci jest nejen 1. jim ale i 2. nám prospěšno.
1. »Nic nečistého nevejde do král. nebeského« čteme v Písmu sv. Když
edy duše vykročí z tohoto světa, třeba se byla smířila s P. Bohem, jestliže
však obtížena jest všedními hříchy anebo za hříchy své (byť i odpuštěné) zde
na světě dostatečného pokání si nevytrpěla, duše ta nevejde do nebe, aby se
tam trvale usídlila, nebof »nic nečistého nevejde do král. neb.« nebude však také
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shledem na milosrdenství Boží odsouzena na ono hrozné místo pekla, neboť
jak jsem pravil smířena s P. Bohem odešla z tohoto světa; bude však od věčného
Soudce odkázána do očistce, v místo, kde by se očistila od zbývajících skvrn
hříchu a spravedlnosti Boží dostiučinila. Kterak se očistí?
Tak jako zlato se čistí v ohni, duše se očistí v utrpení a tak bude schopna
vejíti do věčné slávy.
Přední a hlavní bolesť těch duší v očistci záleží v tom, že jsou odloučeny
od P. Boha. Jak velikou sklíčenost působí v nich tato odloučenost, snadno si
znázorníme. Čteme v Pís. sv., že král. princ Absolon byl vypovězen druhdy pro
jistý poklesek z Jerusaléma od otce svého krále Davida a neměl mu ani přijíti
na oči. Tento přísný výrok otcův tak dojal Absolona, že prosil, aby ho otec
raději zabil, než aby ho zapuzoval od tváře své. Ze zkušenosti mnohý ví, jak
trapné pocity to vzbuzovalo v jeho nitru, když odcházeti musil z místa, kde
dlouho uvykl, anebo loučiti se musil s přítelem, kterému ze srdce byl oddán.
Tak podobně děje se i v té duši lidské, odsouzené do očistce. Když ta duše
opustila tělo lidské a s očí jejich zmizel tento pozemský svět, v tom okamžiku
otevřel se před jejíma zrakama duševníma svět jiný, svět krásy netušené, ráj
o kterém se jí nikdy ani nesnilo a v něm vše, o čem sv. apoštol Pavel praví
v nadšení ze zkušenosti »Gni oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, aniž na srdce lid
ské vstoupilo, co připravil Pán těm, kteří ho milují ,« všecka krása pozemská
jest jen jako stín, kterou kdy duše spatřila, proti té kráse, kterou zří, vždyť na
lézá se před P. Bohem, pramenem a rozdavatelem všeliké pozemské krásy. —
Čteme v Písmu sv. kterak P. Ježíš jednou uvedl 3 sv. apoštoly na horu Tábor,
tam proměnil se před nimi a dal jim na chvíli okusiti těch slastí nebeských, jež
je očekávají v nebi a sv. apoštol Petr byl tak rozradostněn, že zapomněl na celý
svět a volal: »Pane dobře jest nám zde býti, udělejme sobě tři stánky.« Tak ne
méně rozradostněna jest duše patříc na tu božskou krásu a rozplývajíc se bla
žeností nežádá ničeho, leč aby ustavičně, na vě«y dlela v tom stavu blaženém
a na tom místě. Ale marně! Již slyší soud Boží, slyší hříchy a tresty, jež jí za
ně zbývají přetrpěti a slyší nakonec neodvratny výrok božského Soudce. Rázem
zmizelo vše a ona klesá do očistce. Vypravuje se, že ti lidé, kteří uvykli a delší
dobu žili v horách, když přijdou v nížinu, pociťují neodolatelný stesk a touhu
vrátiti se na hory. Tak mnohem větší touha, žíznivá, neukojitelná zmítá v nitru
jejím, touha, aby co nejdříve spatřila P. Boha, v němž zří své jediné a svrcho
vané blaho. Právem dí sv. Tomáš Aguinský, že tato odloučenost od Boha a
trapná touha po spojení s Ním, jest největší trest pro duše v očistci.
Ale mimo ten trest odloučení od Boha, duše v očistci trpí opravdové tresly
a bolesti a jak tušiti můžeme ze slov P. Ježíše, tresty nestejně dlouhé, podle
zasloužení a více neb méně kruté. Proto církev sv. vkládá jim v ústa slova těžce
zkoušeného Joba a představuje nám je, jak nás prosí: »Smilujte se nad námi
aspoň vy, přátelé naši, neboť ruka Páně dotkla se nás.« Čím mocnější kdo jest,
tím pádněji ruka jeho doléhá. Oč pádněji doléhá ruka Všemohoucího, když trestá.
A proto praví sv. apoštol: »Hrozné jest upadnouti v ruce živého Boha.«<
»Smilujte se nade mnou, aspoň vy přálelé moji, neboť ruka Páně, dotkla se
mne.« Hle tak, drahý synu, volá k tobě tvůj otec zesnulý, tak k tobě manželko
tvůj manžel nezapomenutelný, tak děd k vnukovi, tak přítel ku příteli, ano tak
volá k vám i ten, který zemřel opuštěn od přátel ode všech, jako ten hrob jeho
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opuštěn jest. Všichni čekají na naši vzpomínku, všecky počítají na naší modlitbu.
A měli bychom jich oslyšetiP Měli bychom býti hluší k jejich prosbámP
Dr. v Kr.! My kteří jsme ještě na této zemi, kde ne tak přísná spravedl
nost Boží, jako spíše milosrdenství skláníse ku prosbám našim, můžeme a máme
jim pomocí.
A k tomu vybízí nás Pís. sv. řkouc: »Svalé a spasitelné jest mýšiení za
myivé se modlili, aby hříchů svých byli sproštěni.« A k tomu soucitu vybízí nás
Kristus P., jehož celý zákon není, leč zákonem lásky k bližnímu adí: »Radujte
se s radujícími a plačte s plačícími.« A zajisté, že mezi těmi bližními nejbližší
jsou ti, kteří okamžité pomoci potřebují a to jsou duše v očistci. A proto
církev sv. prakticky osvědčuje učení božs. Zakladatele svého napomínajíc nás,
abychom pomáhali duším v očistci modlitbou, mší sv., almužnou a jinými do
brými skutky, jež bychom konali v jejich prospěch.
Tážeme se jaký prospěch budeme z toho míti my? Na to odpovím v
2. Pomáháme-li duším v očistci prospíváme též sobě. Neboť rozjímáme-li
smutný stav jejich, býváme tím pobádání k tomu, abychom vedli život bohulibý
a varovali se hříchu. Vidíme-li zde na světě, že ten neb onen člověk vlastní
vinou se vrhl v bídu a neštěstí, nebo svou vinou nemoc bolestnou si přivodil,
anebo příčinou byl mnohých svých nehod, jeho neštěstí jest nám poučením a
výstrahou, abychom se varovali toho, co jemu škodilo. Tak tomu jest i když
uvažujeme smutný stav duší v očistci. Víme že duše ty mnohdy až nevýslovně
trpí, víme však také, že trpí zaslouženě za své hříchy. Máme-li tudíž na myslí
jejich utrpení, zajisté že budeme také varovati se toho, co jim uškodilo a při
vedlo v to místo útrap, jinými slovy budeme se varovati hříchu a to nejen těž
kých hříchů, ale i všedních, neboť poznáváme, že ani těch nenechává P. Bůh
beze trestu. Ba což více! Budeme-li uvažovati utrpení duší v očistci, snáze a
trpělivěji poneseme ty kříže a útrapy jež P. B. na nás časem sešle, neboť nahlé
dneme, že ten očistec pozemský přece není tak trpký, jako onen na věčnosti.
Pochopíme také slova sv. Augustina, který říkával; »Pane, řež, pal zde na zemí,
jen když na věčnosti mi budeš milostiv.<
A jaký dále budeme míti z toho prospěch? P. Ježíš druhdy řekl: >Amen
pravím vám. kdožkoliv by podal číši vody jednomu z nejmenších ve jménu mém,
neztralí odmény své.« Jinými slovy: žádný aní ten nejmenší skutek z lásky k bliž
nímu prokázaný nezůstane bez odměny. A to přece řekla ústa nejvýš pravdo
mluvná. Stojí tedy za to, abychom pomáhali duším v očistci. Neboť oč větší
odměnu můžeme očekávati od P. Ježíše, jestliže jim ulevíme v bolestech jejich!
A nemysleme si, drazí v Kr., že by modlitby a dobré skutky,jež v jejich prospěch
vykonáme, pro nás budou ztraceny. P. Ježíš řekl: »Blahoslavení milosrdní, neboť
oni milosrdenství dojdou.« Bůh jest láska a tak velký skutek lásky nenechá bez
odměny.
A jaký prospěch budeme z toho míti posléz od těch duší z očistce vysvo
bozených? Ovšem dokud jsou v očistci, nemohou nám prospěti, ale víme že
dříve neb později dostanou se mezi vyvolence boží, tenkráte ovšem před trůnem
Božím mohou nám pomáhati svou přímluvou. A budou opravdu také chtít nám
pomoci? Slyšme příklad! Vypravuje se, že Alfons II., král neapolský kdysi spadl
do vody a byl by málem v moři utonul, kdyby jistý lodník s nasazením vlast
ního života ho nebyl vysvobodil. Král jej dal vyhledati a odměnil se mu tak, že
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ten člověk byl do smrti dobře zaopatřen. Hle, člověk pozemšťan váží si svého
života, že za zachránění těch několik let svého života je vděčen svému zachra
niteli a odmění jej. O kterak mnohem více odmění se duše z očistce vysvobo
zené tomu, o kterém zví, že jeho přímluvou a modlitbou se dostaly v život jiný,
bez konce trvající a nekonečných radostí plný. A dá P. Bůh něco na jejich pří
mluvu? Ovšem. Neboť jestliže druhdy na přímluvu pouhého smrtelníka Davida
ušetřil město Jerusalem anebo na přímluvu Abrahama chtěl dokonce ušetřiti
města Sodomských a Gomors. nešlechetníků, což teprve učiní na přímluvu těch
duší, jež s Ním spojeny jsou páskou nebeské lásky a přátelství nesmrtelného.
A to měl zajisté Kristus P. na mysli, když druhdy řekl: »(Ofňťesi přátele (z ma
mony .nepravosti), aby když dokondátepřijali vás do stánků věčných.«
Dr. v Kr.! Každý z nás má někoho na tom sv. poli. Ne-li zde, jinde, Lásku
a vděčnost nemůžeme jim jinak projeviti, leč když hroby jejich zdobíme a zaně
se modlíme. Ovšem mnohý ani toho hrobu nemůže ozdobiti pro chudobu nebo
pro vzdálenost. Ale to jedno může přece každý věnovati svému drahému zesnu
lému totiž vřelou modlitbu (ať boháč ať chuďas). Modlitba tedy toť hlavní věc!
A zajisté dáte mi za pravdu, že všecka ta spousta květin a záplava světel nic
by neprospěla duším v očistci, kdyby se k tomu nepřidružila vroucí modlitba.
Sv. Augustin vzpomínával s velikou láskou na svou drahou zesnulou matku sv.
Moniku. Líčí nám také poslední tklivé okamžiky jejího života, kterak s důvěrou
pravila, řkouc: »Pochovejte tělo mé kdekoliv, nic vás o to starost nezarmucuj;

jen o lo vás prosím, abyste pamatovali na duši mou při oltáři Hospodinově,
kdekoliv budete.« Dr. v Kr.! Tak by zajisté mluvily k nám všecky ty duše
z očistce. Snad v mnohém bývaly malicherny, dokud byly na zemi, ale dnes by
řekly: »Drahé dítě, manželi, manželko, příteli zdobíš můj hrob světlem a věnci
a tak ukazuješ, že na mě vzpomínáš, děkuji ti za tvou vzpomínku, ale to tělo
mé tlí a hnije, duch však jest, který žije, prosím tebe vzpomínej také na mou
ubohou duši modlitbou !< A co se týká modlitby, modlitba společná jest vydat
nější, než modl. soukromá. Řekl Kr. P. »Kde dva neb tři jsou ve jménu mém,
já jsem uprostřed nich.« Vzorem takové společ. modlitby jest modlitba rodinná,
kdy otec matka s dětmi společně se modlí. A k takové společ. modl. sešli jsme
se dr. v Kr. v předvečer památky všech veř. dušiček, uvijeme těm dušičkám
věnec t. j. věnec růžencové modlitby a budeme prositi P. Boha T'rojjediného,
aby odpustiti ráčil těm duším v očistci, které dosud nedostiučinily Spravedlnosti
božské, aby na milost přijmouti je ráčil a tak zítřejší den, aby jim nebyl dnem
zármutku a bolesti, nýbrž dnem radosti a slávy věčné. Amen.

Katechese o obřadech mešních.
J. POŘICKÝ, katecheta v Ledči.
(Pokračování.)

NI. Epištola a evangelium.
1. Nejhlavnější částí mše katechumenů jest třetí část, čtení sv. Písma.
Opakujme: Co to jest sv. P. »Z vnuknutí Ducha sv.« znamená, že jest
psáno se zvláštní pomocí Boží. Vidí se to na tom, že bible jest jediná kniha
na světě, kde po tisíciletí se udržela pravá víra v jednoho Boha, zatím co všude
jinde bylo modlářství. — Kromě toho bible obsahuje přemnohá proroctví o Mes

Ročník XVIII.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Strana 169.

siáši. Proroctví ta se vyplnila na P. J. a od té doby se víra v jednoho Boha
začala šířiti po světě a způsobila obrození národů.
Proto si křesťané vždycky bible vážili.
Dělí se na Starý a Nový zákon. Tento se zase skládá ze 4 evangelií atd.
2. Židé měli ovšem jen Starý z. Velmi rádi v něm čítali. Zvláště v dobách
zlých čerpali ze svých sv. knih útěchu. Tak si vážili bible, že měli spočítáno,
kolik jest v ní různých písmen. Starý jejich spisovatel skoro před 19 sty lety
napsal, že by Židé raději se zabíti dali než jedno písmeno v bibli pozměnili. —
Čítávali bibli hlavně v sobotu v synagogách.
Představte si, že byste byli při tom. V synagoze jsou jen muži a hoši —
ti seděli na zemi, všichni mají na hlavách. Ženy a dívky stály venku. V synagoze
před zdí byla skříň a v ní bible — thora — napsaná na kůži, pergamenu,
a sbalená jako mapa.
Před skříní hoří lampa.
Když je po zpěvu a po modlitbách, sluha podá uctivě thoru jednomu
z mužů, on rozbalí ji a začne čísti. Staří Židé sedí na lavicích podél stěn, na
hlavách mají zvláštní čepice a od nich jim visí dolů střapce. Nábožně poslouchají
a kývají pří tom hlavami. — Tak vypadalo v synagogách čtení sv. Písma.

3. Toto čtení ponechali jsme si i my křesťané. U nás se čtou 2 Část.:
epištola a evangelium. Epištola znamená tolik co »dopis,« který psali apoštolové
křesťanským obcím. Obsahují obyčejně napomenutí k dobrému životu. Epištola
se čte hned po modlitbě a po ní ministrant řekne: Deo gratias
— Někdy
místo apoštolských dopisů se čte také něco ze Starého zákona.
Po epištole se čte evangelium. To obsahuje život Pána Ježíše, slova,
která Bůh mluvil lidem. Proto křesťané vždycky mu prokazovali velikou úcím
Mnozí si je opisovali zlatým písmem a nosili na prsou, dosud se na sv. evan
gelium přísahá. Při mši sv. tato úcta se znázorňuje mnohými způsoby: Missál
se přenese na druhou stranu oltáře, aby evangelium mělo své zvláštní místo,
při slavné mši sv. se nescu dvě svíce, dává se incensum, lidé povstávají,
žehnají se trojím křížem, král odkládá korunu a biskup mitru, kněz říká:
Dominus
Seguentia
Čtení atd. a když dočetl, líbá začátek sv. evangelia.
Pamatujte dobře, že se tedy při evangeliu stojí a žehnáme se malým křížem.
Znamená to

4. Aby mezi epištolou a evangeliem nebylo ticho, zpívají na kůru po epištole
graduale. Jest to úryvek ze žalmu hodící se k epištole. Na př. o svátku sv. Jana
Nepomuckého v epištole se popisuje, jak si počíná v řeči člověk pošetilý a jak
si počíná člověk moudrý. Rtové nemoudrých, praví se, bláznivé věci mluví,
mluví bez rozvahy, všechno, co mají na srdci, řeknou, očerňují přátele, jiným
na cti utrhají atd. Tak mluví člověk pošetilý. Na to začnou na choře zpívati
graduál: V něm se chválí člověk opatrný: Blahoslavený muž, který jazykem
svým se neprohřešil atd.

5. Recapit. Dodejme: Po evangeliu následovalo kázání; nyní se káže častěji
před mší sv. Potom jáhen volával: Exeant catechumeni
Katechumení odešli
a v kostele. zůstali jen pokřtění věřící, aby přítomni byli sv. oběti. Proto té prvé
části se říká mše katech. — a té druhé mše věřících.
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6. Applicatio: Tato část mše sv. nás napomíná, abychom po příkladě sv,
církve vážili si sv. Písma. Mějte bibl. dějepravu nebo nedělní evangelia a čítejte
v nich zvláště v neděli, nebo když jste byli u sv. přijímání!
Text.

Po modlitbě jest třetí část, čtení sv. Písma. Čte se epištola a evangelium
Protože evangelium obsahuje život Pána Ježíše, proto mu křesťané prokazují
velkou úctu. Úcta ta se znázorňuje tím, že se missál přenese na druhou stranu,
věřící povstávají, žehnají se křížem, při slavné mši sv. nesou se svíce a dává se
incensum, král odkládá korunu a biskup mitru. Po evangeliu kněz líbá knihu.
Aby mezi epištolou a evangeliem nebylo ticho, zpívají na choru graduale. Jest to
část žalmu hodící se k epištole.
Po evangeliu býval výklad nebo-li kázání. Dnes častěji se káže už před
mší sv. Potom jáhen volal: Katechumeni odejdou — a v kostele zůstali jen
věřící. Proto tato první část se nazývá dosud mše katechumenů, následující pak
mše věřících.

(Pokračování.)

Zrcadlo zpovědní.
Modlitební knížky nebo církevní zpěvníčky školní mládeže náležejí x po
mocným knihám vyučování náboženského. Aspoň mělo by tak všeobecně býti.
Z toho vyplývá, mají-li tyto knížky účelu svému vyhovovati, že mají
s učebnicemi náboženskými také souhlasiti. Je-li tedy v katechismu zrcadlo
zpovědní, které katecheta ex offo vykládá a žactvu ukládá, že toto zrcadlo zpo
vědní má býti také v modlitební knížce nebo ve zpěvníčku církevním obsaženo.
Nebo zařazuje-li se do těchto knížek pomocných jiné zrcadlo zpovědní,
myslím zcela jiného pořadu a jiných názvů, je tím porušena hrubě zásada di
daktická velmi důležitá o jednotnosti vyučování — na škodu předmětu!
A s touto kardinální chybou shledáváme se v našich i církevně (bohužel!)
schválených modlitebních knížkách nebo v zpěvnících. Jmenuji zde na př. dva
nejrozšířenější: Karlachův a Drůbkův.
A ještě když je zpracováno aspoň schopně a vhodně s ohledem na uzoučký
obzor maličkých poenitentů. Ale shledáváme-li se tu se zrcadlem zpovědním: ne
jasným, nelogickým, chaotickým a docela věcně nesprávným, pak ptáme se,
kde byla církevní censura?
A s takovým zrcadlem zpovědním, někde až skoro humorně (hodí-li se tu
říci) sestaveným, setkáváme se v novém vydání Drůbkova zpěvníčku. Nuže, při
hlédněme k práci jeho blíže:
Hned v 1. přikázání: Je skutečně hříchem, nemodlit se před jídlem a po
jídle? Je hříchem modlit se rychle? A jaký je rozdíl mezi modliti se nepobožně
a při modlitbě mysliti na jiné věci?! V 2. přikázání: Svatým věcem v kostele
se posmívati — což jinde to hříchem neníP Klel jsem; dušoval jsem še a ještě
i proklínal jsem — neschází než ještě »hromoval jsem«, a jak jsou všechna ta
synonymá nebo odstíny téhož hříchu.
V 3. přikázání: v kostele jsem se ohlížel, šeptal, jiné vyrušoval — proč
ne ještě: smál se, dělal posuňky směšné, tahal za ucho, za vlasy, za šaty atd.?
Což se to nedá shrnout v jeden pojem: neuctivě se v kostele chovati?!
Ve 4. přikázání: Skoro humorně se tu vyjímá vedle učitelů (!) vytýkání ne
poslouchal jsem velebného pána! Nebo odmlouvati a vzdorovati — což nezdá
se, že odmluva je vzdorem?! Zařazeno sem také přelhávati, ale správně patří
do 8. přikázání; jinak bychom museli sem zařazovat i domácí krádež a p.
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V 5. přikázání: Bil jsem, tloukl jsem — nelze mi ani dohádat se jemného
rozdílu těchto dvou, jinak hrubých věcí! Byljsem neupřímný. Posmíval jsem se
starým lidem (ne-li do 4.); Rád jsem myslil o lidech zlé věci — patří do 8. při
kázání. V 6. a 9. přikázání: Něco ošklivého (sic!) jsem myslil. Dále: Něco ne
stydatého jsem psal. Autor ani nevěda, nechtě, rozlišuje ošklivý a nestydatý
a k témuž svádí i poenitenty.
Dlužno užíti jednoho výrazu, aby se kajícníci nemátli, a to jasnějšího,
uzšího, a ne obecnějšího, jako je výraz ošklivý!
V 7. a 10. přikázání. Také příliš obecně řečeno: Vzal jsem; lépe snad od
cizil jsem, přivlastnil jsem si, Ci / věci jsem kazil, vypůjčené věci (ty patrně
nejsou cizí) kazil a opět vypůjčené sešity a knihy (to patrně nejsou věci a cizí)
zašpinil a trhal — jaký tu vzájemný rozdíl?! A ještě: zamazal jsem ve škole
nábytek a stěny (I) Cizí domy a zahrady jsem Ššpinil (jak ty zahrady špinit,
a aby to bylo hříchem, dobře nechápu) !! Psal jsem po domech a stěnách (domy
a stěny! celek a část!) A co když nepsal, ale maloval (po případě možno ještě
po způsobu autorově přidat také kreslil)?! Házel jsem kamením — jak to sem
přijde, nevím ; jenom hádám, že spisovatel myslil na kamení, které kajícníku ne
patřilo. (Snad by to náleželo jako ohrožení zdraví do 5. přik.).
V 8. přikázání: Lhal jsem; zapíral. Nechtěl se přiznati — co tu zbytečných
slov! Nebo: Nadával jsem; dával jsem nehezká jména — jakoby, kdo nadává,

— dával
jména
hezká!!!
Vustanovené
posty..
jaktosem
přijde?
Topatří
přece do 5. přikázání! Pan autor sem zařadil hlavní hříchy — nu, je to aspoň
pohromadě — ale nepatří sem! A jaký asi dělá rozdil p. autor mezi: hněvivý
a zlostný? Pyšný a pohrdal jsem jinými? Svárlivý a hádal jsem se rád?! (A nad
to měli jsme už v 5. nesnášelivý !) Jak sem přichází: Kouřil jsem? (Snad 5.!)
A jaký je to hřích: Nerad jsem chodil do školy? Cestou ze školy jsem pokři
koval? (Nedávno v novinách kdosi toto pokřikování doporučoval dětemjako
zdravé pro plíce jejich!) Hrál jsem si divoké Lry?!
Zakončuje pak zrcadlo zpovědní tím, co mělo býti jeho úvodem: Při po
slední zpovědi zpytoval jsem.
A čteme tu také: zpovídal jsem se neúplně,
některý hřích jsem vynechal, tyto dvě věty autor klade vedle sebe beze vztahu,
takže dítě může to považovat za dvojí od sebe rozdílný hřích. Kromě toho
»měkterý» hřích jestli zpověď neúplnou, nebo přesněji řečenou: neúplnou ano,
ale ne neplatnou, svatokrádežnou! A o to se tu jedná. A schází ještě otázka
po sv. přijímání a po jiných svátostech !
Tedy závěrečný úsudek musí znít nejen nepříznivě pro takové zrcadlo zpo
vědní nýbrž i naprosto odmítavě. Je to nebezpečný šlendrián, jakého by se nemělo už
trpěti, poněvadž může míti pro budoucí život kajícníků nebezpečné následky.
Mísí se tu na př. hříchy s nehříchy, dětské rozpustilosti, bujnosti cejchují se
hned na hříchu pozoruhodné přestupky mravního zákona a t. d. Tim se vy
chovává svědomí bludné v dítě vidí ve všem hnea hřích i tam, kde žádného
naprosto není, stává se úzkostlivým a bere se mu všecka radost ze života,
uvrhuje se v zádumčivost a melancholii a — díky Bohu nepokračujeli to v ži
votě pozdějším dále až k nábož. šílenství a k samovraždě. Znám takový příklad
jenž právě v tomto kotvil. A proto voláme k censuře: Cavete, consules! Vaše je

©
Poznámka.
v témž*zpěvníčku:

daaaaa222
Mimoděk zahleděl jsem se na předcházející modlitbu k sv. zpovědi
Duše sv. Bože, Duše pravdy (!) Ty zpytuješ srdce i ledví (!) člověka,

© Tobě
nejlépe
známy
jsou
ineodkryté(!)
hlubiny
duše
mé©.Ataktojdedále.
Co
věta, to frase! Jednoduchost,

a vždy..ave všemsprávnost!

srdečnost, žádáme pro dítě. Jasnost a logiku! Stručnost
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Z praxe a různé.
Spolek katechetů v království Če

Naše chlouba. Dr. Alois Musil, pro

ském konal 13 října za hojné účasti Člen
skou schůzi, jež se před týdnem pro ochu
ravění předsedovo konati nemohla. Před
seda sdělil s přítomnými, že náš poslední
návrh minimální osnovy, jeho sestavení a
konečná úprava obsahová i vnější setkala
se s všeobecnou pochvalou a radostným
zájmem u českých i německých katechetů
a u veškerého našeho kléru vůbec. Jeho
Eminenci podal předseda výfisk ve skvostné
vazbě. Náš nejdůstojnější Arcipastýř pro
jevil upřímnou radost nad touto zdařilou
osnovou, přijal ji a slíbil jí doporučení
v Ord. listu. Protože náklad 500 ex. je
rozeslán a poptávky se množí, vyžádal si
předseda svolení přítomných členů výboru
a členů Spolku na objednávku nových 500
ex. Potom dal předseda členům Spolku dle
svých nejlepších informací vzácné pokyny
pro přítomnou dobu.
Na členské schůzi 27. října t. r. za
velké účasti svých členů přijel Spolek s nad
šením vyzvání svého předsedy ve příčině

slulý učenec, světoznámý cestovatel po Ori
entě, profesor Vídeňského učení vysokého
byl jmenován dvorním radou. Nový pan
dvorní rada býval katechetou v Moravské
Ostravě.

upisování III. váleč. půjčky a usneseno
jednomyslně, aby každý člen ze svých slu=
žebních a majetkových poměrů upsal co
nejvíce a tak projevil opravdovou vlaste
neckou svou povinnost; spolu pak jedno
myslně uloženo, aby předložen byl výboru
návrh na upsání spolkových 1000 K z kme
nového jmění.

Katechetský spolek diecése Olo
moucké odložil obvyklou valnou hromadu,
která konala se vždy o prázdninách, na
dobu příhodnější.

Vyznamenání v poli obdržel Perlík
Romnuald, zatímní katecheta při V. ob. šk.
chl. na Smíchově a to jak uvádí Věstník
vládní (č. 9. r. 1915) záslužný kříž du
chovní II. třídy a čestný odznak Červeného
kříže II.třídy s válečnou dekorací za zvláštní
zásluhy o raněné. Gratulujeme!

Listárna redakce.
rých pp. kollegů

Na dotazy někte

oznamujeme, že »Dy

chovní promluvy k mládeži«, jež sepsal
Emanuel Cívka, jsou dosud k dostání u Em.
Cívky, em. prof. náb. v Slaném, nebo
v knihkupectví Cyrillo-Method. G. Franci,
Praha-I., Melantrichova ul. Sníž. cena 2 K
40 h. Z posudků: »Neznáme věru pěkněj
ších exhort k mládeži a různým stupňům
jejího věku a vzdělání tak zcela přiměře
ných.« Vlad. Šťastný v »Obzoru« r. 1908,
č. 5.

Komutace.

Katecheta nedaleko Prahy

(litoměřická diecése) na škole měšťanské
chl. i dív. (také na průmyslové) s 2 ex
hortami, bez aktivního přídavku, měnil by
s katechetou diecése pražské nedaleko

Prahy.

Nové vydání perikop. K nedávnému
dotazu sdělujeme, že nové vydaní perikop
vyjde nákladem »Dědictví sv. Jana Nepo
muckého« v Praze, jak v letošním podíle
oznámeno. Ovšem k vydání tomu vyčkati
jest doby klidnější a normální, jelikož nyní
sazba i papír velice se zdražily. Rukopis
však se chystá a bude v novém perikopním
vydání, pořízeném dle nového překladu
Bible, přihlíženo i ke všem svátkům na Mo
ravě i ve Slezsku.
Pro >»Červ. Kříž« složili v pokladně
spolku katech. pro království České od 24.
září do 24. října dpp. katecheté: K 23
Mašina Josef, v Kutné Hoře. K 10 Ko
márek Frant., ve Vamberku. K 3*32 Špalé
Antonín, ve Slaným. K 166 Oliva Arnošt,

© letošním
rokem
třetí
třídu.
Minulého
roku
Kníž. arcibiskupské

v

Dejvicích

gymnasium

s právem veřejnosti otevřelo

bylo v I. třídě 32 žáků, ve IL 37. Vý
borně způsobilých k postoupení bylo v I.
třídě 15, ve II. 14 žáků. První třída vy
konala 21 poučných vycházek, druhá 16.
Žáci byli denně přítomni mši sv., přijímali
měsíčně sv. svátosti, súčastnili se májových
pobožnosti a jiných náboženských úkonů.
Zdravotnímu stavu žáků byla věnována péče
co možná největší. Tělocvik jest předmětem
povinným, konány časté lékařské prohlídky,
pořádány hry a vycházky. Zdravotní stav
žáků byl velmi dobrý.

ve Slaným.

Knihtiskárna družstva Viasť v Praze.

V. Hála,
t. č. pokladník.
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Poznámky k nynějšímu katechismu.
(Dokončení.)

12. V mlavnické formě katechismu dalo by se mnoho opravovati. Již
formulování otázek je namnoze proti pravidlům katechetiky. Verbální otázky
pokládají se přece za vadné! A v katechismu jsou; na př. ot. 18. Je-li víry
ke spasení třeba? Ot. 24. Stačí-li jenom všeobecně věřiti, co Bůb zjevil? A dále
otázky 27, 53, 56, 87, 88, 131, 133, 140, 177, 195 atd. Na otázku: Kterak po
trestal Bůh pyšné anděly? očekávala by se odpověď: Bůh potrestal pyšné anděly
přísně. Otázka: jak je neurčitá a mohlo by se snadno státi, že dítě dá na ni
odpověď směšnou. Podobně lze říci o otázkách: co znamená, které jsou namnoze
všeobecné.
13. V nové učebnici neměly by býti otázky tištěny tučně (jsouť pomůckou
pro učitele) a měly by býti umístěny in margine. Různý tisk podal by krásný
mnemotechnický obraz a pěkný přehled celku. Hlavní díly — dvojnásob tučný
text, nadpisy oddílů — tučným cicero, věty k zapamatování — tučným borgisem,
tučným petitem a garmondem, vysvětlivky — petitovou kursivou. Nynější kate
chismus toho nemá a přece na vnější formě velice záleží, neboť kniha tak
upravená dovede upoutati. Katechismus augsburský má docela i obrazy v textu
14. Obrázky měly by býti originelní, nové a jen zřídka vypůjčené z biblické
dějepravy. Měly by illustrovati věty zvláště důležité. Ilustrace jsou dnes módou
Každý raději sáhne po časopisu illustrovaném. To lze applikovati i na kate
chismus. Obrázky jsou důležitým momentem paedagogickým a jsou s to vštípiti
náboženské pravdy hluboko v pamět.
15, Pokud se týče hlavních odpovědí t. j. vět, jež třeba memorovati, tu
oběma rukama podepisuje Schoniger (autor tohoto článku) to, co napsal o de
finicích farář Hofer a Pichler, aby byly konstruovány řečí lehkou, lidu obvyklou.
Učení se usnadní a času se uspoří. Ale opak toho právě je na př. definice křtu.
Naučí se jí žák jen nadaný a těch je pořídku. Ve škole je potřebí plných dvou
hodin, aby se jí děti naučily, A ve škole naučiti se musí, ježto mnohé děti ka
techismu doma nemají. Jaké mrhání času opakovati ji 20—40! A za nějaký čas
děti ji opět zapomenou. Což teprve až budou míti školu za sebou. Stačilo by
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úplně, naučí-li se dítě odpověděti na otázku: Co činí kněz, když křtí? Lije vodu
na hlavu křtěnce a říká při tom slova: »Já tě křtím ve jménu Otce, Syna i Ducha
sv. Tomu se naučí jistě hned. A dle toho formulovala by se odpověď na otázku
474. Křlěnec je 1. očištěn od hříchu dědičného, 2. posvěcen, 3. křesťanem (kato
lickým). Anebo pregnantněji: Kříěnec dostává 1. odpuštění dědičného hříchu,
2. posvěcující milost, 3. trvalý znak katolického křesťana. To jistě rychleji se
vštípi v pamět, než ony čtyři věty v katechismu. Ve vysvětlení (drobně tištěném)
řekne se pak — jak i obřad křestní dobře znázorňuje (>zevnější znamení« —
voda čistí — že s dědičným hříchem odpouštějí se také (byl-li to dospělý) všecky
před křiem spáchané hříchy osobní i tresty (za hříchy) věčné i časné, takže křtěnec
je úplně prost viny i trestu a je jako byli prarodiče v ráji před hříchem a kdyby
hned po křtu zemřel dostane se do nebe (jako na př. dítko pokřtěné), aniž by
byl podroben zkoušce, jaké Bůh žádal na prarodičích, než je do nebe vzal a že
u zkoušku odpouští mu jen s hledem na zásluhy Vykupitelovy, v čemž zračí
se velikost nekonečného milosrdenství a že toliko smrti nelze prominouti, která
je spravedlivou pokutou za hřích dědičný, aby křtěnec měl účast na obětní smrti
Kristově a jako Kristus skrze smrt ke zmrtvých vstání a k novému životu věčné
nesmrtelnosti dostati se mohl. (To vysvětlení dítěti postačí a vzdělance uspokojí).

Pokud se týče druhého bodu, lze říci, že milost posvěcující činí duši svatou,
krásnou, dobrou, že Bůh má na křtěnci zalíbení, jako na vlastním synu, ano že
jej přijímá za své dítko s tou pevnou vůli, dáti mu i dědictví nebeské. Doko
nalost, kterou křtěnec obdržel. skrze milost posvěcující, činí jej schopným také,
aby Boha dokonale ctil svou věrou v Něho, svou nadějí v Něho a svou láskou
k Němu; dostává tři božské ctnosti víru, naději a lásku.
Třetí, co dostává, je něco velikolepého; J/rvalý znak křesťana (lépe než
»nezrušitelný«). Jest křesťanem, novým stvořením. To značí již celkové ponoření
při křtu až po témě hlavy (dnes polévá se toliko témě křtěnce, jakoby křtěnec
až po témě hlavy byl ponořen). Starý člověk jakoby vé vodě zahynul a nový
člověk z vody vyšel. (křesťan). »Vy všichni, kteří v Kristu jste pokřtění, oblékli
jste Krista.<« (Sv. Pavel). Křesťanem býti je rodové Ššlechtictví, jímž pokřtěný je
spřízněn s Kristem. Jakožto křesťan je i občanem království Božího na zemi (ka
tolické církve). Křtěnec zůstane křesťanem na vždy a nepozbude své urozenosti
šlechtické a svého práva občanského v království Božím i kdyby po křtu opět
zhřešil. Znak křesťana trvá na něm na vždy, vzácná to milost, skrze niž i hříšník
jest ještě vždy v jakémsi spojení s Kristem, Duchem svatým a církví. Ta milost
brání úplnému roztržení toho spojení křtěnce s Bohem a umožňuje hříšníku
každý okamžik, aby se smířil s Bohem. Jaká to míra božského milosrdenství!

Dle těch svých poznámek k nynějšímu katechismu, navrhuje p. autor (far.
Schoniger) také ossovu učebnou katolického náboženství. Jako však mnohé cesty
vedou do Říma, nepopírá, že by někdo nemohl navrhnouti osnovy lepší. Nenavr
huje osnovy své, nýbrž doporučuje osnovu, dle níž vypracován je katechismus
diecése augsburské (1905). Katechismus ten prý namnoze vyhovuje tomu, co bylo
nahoře pověděno. Předčí již tím náš katechismus, že vychází od hlavní základní
myšlenky: >»Nazemi jsme, abychom Bohu sloužili a do nebe se dostali.« Od
toho vychází autor a staví tento systém: »Abychom Bohu sloužili, máme: 1. vě
řiti, 2. plniti přikázání, 3. prostředků milosti užívati a dle toho dělí látku učebnou
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na tři hlavní díly: 1. o víře, 2. o naději, 3. o prostředcích milosti. Učení o mod
litbě pojal vhodně do třetího dílu (po svátostech a svátostinách).
Patrným pokrokem prý je, že má katechismus augsburský ony »vysvětlivky<
drobně tištěné, v nichž uvádí na př. obřady svátostí, dolohy praktické — často
slovy Písma — a jiné poznámky. Slovem katechismus augsburský ze všech ka
techismů volí nejsprávnější cestu k cíli. V některých věcech ovšem prý nevy
manil se ze starých šablon. Tak vykládá přikázání církevní odděleně od při
kázání Božích a praví, že přikázání církevní »také« třeba plniti. Učení o odpustcích
klade jako přídavek po svátosti pokání.

Autor však pohřešuje tu (i v jiných pokusech ke katechismu) výklad úzkého
vztahu pravého náboženství (křesťanství) s církví (katolickou). Následek toho
je prý osu dný moderní blud, že možno jest míti náboženství, ano i býti »také«
katolíkem a nedbati církve. Katolíkem ano, klerikálem ne! V tom bludu milliony
lidí jest udržováno od liberalismu (svobodomyslnosti), posilováno od protestan
tismu a nových moderních sekt (theosofů, spiritistů). Snad blud ten nebyl by
popletl mnohých a odcizil katolickému náboženství, kdyby ve škole učení
o církvi nebralo se jako vedlejší věc, nýbrž vykládalo se v úzké souvislosti
s náboženstvím křesťanským. Kdyby našemu katolickému lidu vštípilo se již ve
škole přesvědčení, že lze míti pravé náboženství a své povinnosti náboženské
plniti, jen v nejužším spojení s církví Kristovou, věru žádný katolický křesťan
nestyděl by se býti »klerikálem« a každý katolík považoval by za věc samo
zřejmou, žíti v nejužším spojení s církví. Nyní čas to napraviti! Učení o církvi
nemá se příště jako namátkou při devátém čl. víry probírati, nýbrž má býti zá
kladem veškerého vyučování náboženského.
Dr. Heitinger (Apol., 2. díl str. 407, vyd. 1873) vyřkl: »Církev je konkrét
ním zjevem křesťanství.
Křesťanství je církví a církev křesťanstvím (pravým
náboženstvím) a to vědomí má proniknouti i ve školním a lidovém vyučování a
býti majetkem všech katolických křesťanů. Pravé porozumění pro své náboženství
je předpokladem pevného náboženského přesvědčení.
Myšlenka, že v církvi Kristově, totiž katolické, vtěléeno je pravé náboženství
totiž křesťanské, má veliký praktický význam.
Na té stěžejní myšlence prý snadno a nehledaně postaviti celý systém vyučo
vání náboženství katolického. Církev, viditelná říše Boží na zemi, není síc jiného,
než Kristus jako Bohočlověkpokračující ve svém díle spasitelném (tajuplné tělo
Kristovo).
Od církve přijímáme víru, jíž Kristus «číž; od církve přijali jsme křest a
všecky milosti ke svému posvěcení, jichž nám získal Kristus jakožto nejvyšší kněz
svou smírnou obětí na kříži; od církve nařizují se nám přikázání Boží, která
Kristus, božský křdřdal a vysvětlil, bychom dosáhli blaha časného i věčného.
Býti spojeň s Kristem i úřadě učitelském, kněžském a královském církve, tof
pravé náboženství. Neboť pak jsme spojeni opět i s Bohem. Náboženství jest tedy
opětné spojení lidí s Bohem (kdyžse byli lidé odtrhli od Boha hříchem).Je tedy trojí
povinnost náboženská: 1. věřiti, co církev ze svéhoKristem svěřenéhoučitelského
učí, abychom Boha pravým způsobem oslavovali, 2. užívati prostředků milosti,
jež nám církev skýlá ve svém kněžském úřadě svěřeném od Krista; "abychom
se očístili od hříchu a posvěltili; 3. zachovávatli přikázání Boží, jež námcírkev
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svého úřadu pastýřského Kristem svěřeného předpisuje a vykládá, abychom do
sáhli království nebeského.
V těch třech povinnostech náboženských, jež obšírně se mají vyložiti ve
3 hlavních dílech, je naznačeno úzké spojení náboženství s církví.
Tak prý křesťané poznají pravé náboženství, náboženství Krista Vykupitele,
křestanství, jímž s Bohem jsou spojeni skrze Krista v církví a dospějí ku pře
svědčení, že nesmějí se odtrhnouti od církve, nemají-li se odloučiti od Krista, od
Boha a pravého náboženství, pak není možno, aby vinou nedostatečného vyučo
vání náboženského stali se »los von Rome«
a církev jako »klerikalismus« zamí
tali neb docela napadali. Věc opravdu vážná! Tisíce odpadá jich od katolického
náboženství, milliony katolíků propadlo náboženskému indifferentismu a mezi nimi
i široké vzdělané kruhy. Autor míní, že hlavní vinu na tom má špatný systém,
dle něhož jsou zpracovány náboženské knihy pro školy národní a střední.
Kdo osnovu mou dokonale promyslí, praví autor, pochopí, že mu bude nutno
od obvyklé šablony upustiti. Náhradou však mu bude snadnější methoda a blízký
cíl. Postupujeme geneticko historicky a počínáme nábošenské vyučování na vyšším
stupní — nové zpracování katechismu týká se totiž vyššího stupně školy ná
rodní — tam, kde jsme přestali na nižším slupní s biblickou dějepravou. A není
to vlastně nic nového. [ náš katechismus začíná první hlavní díl větou: »Kře
sťansky věřiti jest všecko za pravdu míti, co Bůh zjevil a skrze církev katolickou
k věření předkládá.« Tak i katechismus augsburský (po 3. otázce): Máme všecko
věřiti, čemu učí žatolická církev. Před těmito větami měl býti výklad o církvi
katolické. Ač se tak nestalo, přece tyto věty ukazují, že metodicky správně mu
síme začínati učení o katolické církvi a tam začíti, kde jsme právě přestali na
nižším stupni v biblické dějepravě. Biblická dějeprava končí (u Schustera a Pan
holzera) zmínkou o svaté, katolické a apoštolské církvi, terá na skále Petrově
založena a pod ochranou Kristovou a pomocí Ducha sv. na konec světa až
setrvá.
Začínáme tedy v naší nové náboženské učebnici s učením o katolické církví
tím spíše, jelikož vyučujeme žáky, kteří tuto otázku, kterou kněz při křtu po
ložil: »Co žádaš od cirkve Boží?« mohou zodpověděti: »víru« ; tím pochopitelněji
jelikož i učitel náboženství vyučuje ve jménu a z nařízení téže církve.
Výklad o církvi, jímž začínáme vyučování náboženské na vyšším stupni,
začneme krátkým opakováním z biblické dějepravy o tom, co Kristus činil po
svém z mrtvých vstání jakožto kral nové říše a co činili apoštolé. Bylo by si
přáti, připojiti dále ke skutkům apoštolským nějaké obrazy z církevních dějin
na př. utrpení a stálost prvních křesťanů v periodě 300letého pronásledování, cí
saře Konstantina, vítězný boj proti bludařům, zvláště Luterovi, a proti bludům
novým. Nebo tak poněkud překlenula by se ona veliká mezera od doby apo
štolské na naše časy a žákům se ukázalo »ad oculos«, že skutky apoštolskými
nekončí dějiny církve a že dnešní církev, jíž žáci náležejí, je táž jako za časů
sv. apoštolů.
Pak následovaly by tyto věty jako úvod.
1. Církev, již Kristus založil, je církev katolická.
2. Katolickou církev lze poznati nejsnáze dle známky »katolická« a dale
že jest jedna, »apoštolská a svatá« (»samospasitelná«). (Známku »katolická« sta
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víme v popředí, protože značí pravou církev Kristovu. Ostatní známky uvedeme
jen v rubrice »vysvětlivek«, při čemž zdůrazníme jediné to, co je případné na
př. při »jedna«; :jednu vrchní hlavu, při »Ssvatá«: svaté a světice katolické
církve, »apoštolská«: že biskupové a kněží jsou nástupci sv. apoštolů. Známka
»římská« odpadne, neboť každý katolík rozumi slovem »katolická« jen tu církev,
jejíž vrchní hlava je v Římě. V rubrice »vysvětlivek« pak řekneme, že vrchní
hlava církve od času sv. Petra má sídlo v Římě a že jsou také katoličtí křesťané,
kteří mají místo ritu latinského při bohoslužbě ritus řecký a arménský).
3. Katolická církev je viditelné království Boží na zemi, v němž Ježíš Kristus,
Spasitel světa žije dále a nás s Bohem v království nebeském spojuje. Tuto
větu, kterou autor podtrhuje a pokládá za větu již třeba memorovati, považuje
za lepší definici než je ta, která je v katechismu nynějším, ač ona odchyluje se
od této valně. Ale jistě snadněji ji lze vštípiti v pamět. A podstatu církve vysti
huje důkladněji. Nazývati církev říší čí královstvím Božím, srovnáváse i s Písmem,
Zaznamenává mnohé výroky a podobenství, kde Kristus mluví o království Božím
a myslí církev. Nazývati církev »společnost« znamená prý snižovati její velikost

avelebnost.
Ikdyby
sižák
pamatoval
znavržené
definice
toliko
slova
Kato

lická církev je viditelné království Boží na zemi« má přece jen vždy představu
lepší, vznešenější a obsažnější o církvi, než mu značí slovo »společnost«. Neboť
býti údem (občanem) říše Boží je něco daleko vznešenějšího než toliko údem
spolku. Církev je viditelným královstvím Božím. Tím jest řečeno, že církev skládá
se z lidí a má vládce, který nařizuje (hlavou církve je papež) a poddané, kteří
poslouchají (všichni křesťané, kteří jsou ve spojení s papežem). Jest i králov
stvím »Božím«, protože ji založil Bůh, Kristus, který jest její hlavou nevidi
telnou. »Na zemí<, církev je Královstvím (říší), které obsahuje všecky země a
říše pozemské. Dle analogie světských císařství neb království můžeme žákům
docela snadno podati správnou představu o církví a její velikosti, kráse a veleb
nosti, což lze učiniti v rubrice »vysvětlivek«.
Význačnou však pro pojem církve jest věta: »v němž (t. j. království)
Ježíš Kristus, Spasitel světa, spojuje nás s Bohem v nebesích.« Tím nejen vy
jadřujeme pravdu, že církev jest tajuplný Kristus (mystické tělo Kristovo), jenž
jako Spasitel dále pokračuje skrze Ducha svatého, ale i že církev je křesťanstvím,
pravým náboženstvím, jímž s Bohem nebeským jsme spojeni. Mimo to užíváme
slova, jehož Kristus ve svých podobenstvích o »království nebeském« užíval, aby
naznačil cíl náboženství. Náboženství je spojení člověka s Bohem. »Vlastně znovu
navázání« toho spojení Kristem Vykupitelem po odvrácení se prarodičů a jich po
tomků následkem hříchu. Tomu spojení člověka s Bohem vadil hřích se svými ná
sledky totiž 1. hříchem prvotným zatemněný rozum a náklonnost vůle ke zlému.
2. ztráta posvěcující milosti, 3. ztráta ráje a nároku na nebe, slovem zíráta nad
přirozeného obrazu Božího., Proto lidstvo od Boha odloučené potřebovalo vykoupení.
Syn Boží stal se Vykupitelem lidstva. Ježíš Kristus přinesl opět svým bož
ským učením rozumu světlo a vůli nejsilnější pohnutky k dobrému, ve své božské
smírné oběti milosti rozhřešení a posvěcení a jakožto božský král nárok na ne
beské království. V církvi tedy pokračuje Kristus ve svém vykupitelském díle
pro všecky lidi.
V tom novém pojmu církve pravíme totéž, co nynější katechismus praví
ve své definici; ano ještě více, jelikož tou krátkou definicí vyjadřujeme totož
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nost církve s křesťa::stvím, pravým náboženstvím. V systematickém spojení ná
boženství s potřebou vykoupení člověka, s Kristem Vykupitelem a s církví
podáme metodicko-paedagogickou práci, jíž se docílí správného porozumění ka
tolického náboženství a pevného náboženského přesvědčení. Hlavní je, abychom
ono úzké spojení učinili snadno srozumitelným a to se stane lehce jmenovanou
definicí.
A k tomu dodáme:
4. Ježíš Kristus žije v církvi dále jako Bohočlověk tím, že apoštolům a je
jich nástupcům odevzdal moc svého úřadu učitelského, kněžského a pastýřského
a Ducha sv. seslal (vysvětlíme »jako Bohočlověk
„« slovy: »Dána jest mi
všeliká moc na nebi i na zemi Proto jdouce, učte všecky národy (úřad učit.)
křtíce je ve jménu Otce Syna i Ducha sv. (úřad kněžs.) a učte je zachovávati
všecko, cokoli jsem přikázal vám (úřad pastýřs.). Aj, já s vámi jsem po všecky
dny až do skonání světa«).
5. Pravé náboženství má ten, kdo přináleží církvi katolické, protože v ní
spojen je s Bohem skrze Krista. To se vysvětlí takto: Náboženství je spojení
člověka s Bohem, anebo lépe znovu navázání spojení, přerušeného hříchem pra
rodičů. Jediné Kristus, jenž jest Bůh a člověk, může nás lidi spojiti s Bohem.
A to činí skutečně ve své církvi na zemi a to: 1. v učitelském úřadě církve do
stává se nám učení Kristova, vyššího, neklamného vědění o Bohu jeho zjevení.
To vědění je světlem a zjednává síly; světlem k osvícení rozumu zatemně
ného hříchem prvotním, sílou ku posilnění vůle k dobrému seslabené hříchem
prvotním. Toho vědění si zjednáme tím, že věříme, co učí církev katolická. 2.
v úřadě kněžském dostává se nám milostí smírné oběti Kristovy. Milosti ty zjed
návají nám očistění od hříchu a posvěcení. Dostáváme je v prostředcích milosti
(oběti mešní, svátostech, svátostinách a modlitbě). Těch milostí získáváme skrze
naději v Boha, když užíváme prostředků milosti v církvi. 3. v paslýřském
úřadě jsme k tomu vedeni, bychom poslušní byli přikázání lásky, jež v 10 při
kázáních Božích podrobněji se vykládají. Tím, že plníme tato přikázání, jež nám
církev plniti přikazuje, máme pravou lásku k Bohu. — Dle foho tedy trojím
úřadem církve jsme s Bohem spojeni věrou v Boha, nadějí v Boha a láskou
k Bohu a máme pravé náboženství. Protože nás Kristus v církvi spojuje s Bo
hem, nazývá se pravé náboženství křesťanstvím. Nazývá se katolickým křesťan
stvím, protože je toliko v církvi katolické.
2. Katolický křesťan má tři povinnosti náboženské: 1. Boha oslavovati, 2.
sebe posvěcovati, 3. království nebeského získati. Katolický křesťan, který má
pravé náboženství (od křtu náleží církvi katolické; ve křtu obdržel božské ctnosti
víry, naděje a lásky spolu v posvěcující milosti) má své náboženství osvědčovati
skutky. Povinnosti, jež má plniti, slovou povinnosti náboženské. Spadají v jedno
s životní úlohou člověka. Jako vše, tak i človék je stvořen ke cti a slávě Boží.
Květiny polní, krása hvězdného nebe, rozmanitá zvířena hlásají Boží krásu, ve
likost, všemocnost, moudrost a dobrotu. Člověk poznává to, protože poznává
Boha jakožto nejvyššího Pána a má svou chválu, svůj dík mocnému Bohu při
nášeti, což nerozumní tvorové činí toliko nevědomky. Kristus: >»Otče,já jsem
tě oslavil.« — Sebe posvěcovati. Podobenství o královské svatbě a svatebním
rouchu atd. — Království nebeského dosíci:
přikázání« atd.

+»Chceš-li do Života vejíti, ostříhej
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7. Jediné v církvi katolické může křesťan správně plniti své povinnosti ná
boženské. Tuto větu ještě bychom dali do úvodu, jakožto přechod ku pojednání
o následujících třech hlavních dílech. Má také velmi důležitý praktický význam.
Má se jí žáku vštípiti, že není-li spojen s církví, musí utrpěti škodu na svém
náboženství a své povinnosti náboženské nemůže plniti anebo jen špatně. Jen
v církvi můžeme: 1. Boka správně oslavovati, protože nám církev v učitelském
úřadě přináší pravé poznání Boha, jehož si zjednáváme věrou, protože v úřadě
kněžském, zvláště ve mši sv. Boha zcela dokonale chválíme, velebíme a děku
jeme a protože v úřadě pastýřském čest Boží po všecky časy se podporuje na
bádáním ku plnění přikázání Božích ; 2. sebe posvěcovati, protože církev v učí
telském úřadě nás o tom důkladně poučuje, v úřadě kněžském, zvláště ve svá
tostech poskytuje prostředky ku posvěcení a v úřadé pastýřském pečlivě bdí,
abychom se hříchu varovali, pokání činili, svaté svátosti přijímali a přikázání
Boží plnili; 3. království nebeského dosíci, protože nás církev v učitelském úřadě
správně poučuje o cíli člověka a životě věčném, v úřadě kněžském nám přivlast
ňuje zásluhy pro nebe, v úřadě pastýřském přidržuje, přikázání Boží plniti a
dobré skutky a ctnosti pěstovati, které přinášejí odměnu pro nebe.
Skizza této osnovy:

Katolické náboženství pro školu a dům.
Úvod.
Katolická církev a náboženství křesťanské.

|

1. Církev, kterou Ježíš Kristus založil, je katolická církev.
2. Katolická církev poznává se jakožto pravá církev nejsnáze dle známky
»katolická«, jakož i dle známek »jediná«, »apoštolská«, »svatá«, (»samospa
sitelná«).
3. Katolická církev jest viditelné království Boží na zemi, v němž Ježíš
Kristus, Vykupitel světa, žije dále a nás s Bohem v nebi spojuje.
4. Ježíš Kristus žije v Katolické církvi jako Bohočlověk dále, tím, že dal
apoštolům a jich nástupcům úřad učitelský, kněžský a královský a poslal jim
Ducha sv.
5. Pravé náboženství má ten, kdo náleží církvi katolické, protože v ní je
spojen skrze Krista s Bohem.

6.Katolický
křesťan
má
třipovinnosti
náboženské
1.Boha
oslavovat
2.

sebe posvěcovati, 3. království nebeské získati.
7. Jen v církvi katolické může křesťan správně plniti své povinnosti nábo
ženské.
I. Dil.
Učitelský úřad církve katolické.

1. Učitelský úřad a moc učící jsou od Krista.
2. Působení Ducha sv. v učitelském úřadě církve.
úřadu učitelského.

Neomylnost církevního

3. Prameny učení: Ústní podání a Písmo sv.
4. Máme věřiti, co katol. církev učí. Víra potřebna ku plnění našich nábo

ženských povinností,
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5. Základy náboženství katolického (víry). (V rámci »apoštolského vyznání
víry«, jakožto důležitého dokumentu ústního podání, ačkoli se má daleko dů
kladněji vyložiti a doplniti nepoměrně větším počtem pravd z Pisma sv. a úst
ního podání. Známé »šestero pravd< obsahuje lecos důkladněji než symbolum.)
1. Bůh jest nejvyšší Pán nebe i země, nejvyšší bytost. Vlastnosti Boží. —
2. V Bohu jsou tři osoby: Otec, Syn a Duch sv.
3. Bůh Olec vše stvořil. Člověk je stvořen dle obrazu Božího a účel života
jeho, aby: 1. Boha oslavoval, 2. sebe posvěcoval, 3. nebe dosáhl.
4. Bůh Syn stal se člověkem a dokonal vykupitelské dílo pro hříšné lidstvo.
5. Bůh Duch sv. je Posvětitel, to jest rozdavatel milostí v úřadě učiteském,
kněžském a pastýřském církve katolické.
6. Po smrti čeká lidi život věčný. Smrt. Soud soukromý. Očistec. Vzkříšení
těl v den poslední. Všeobecný soud. Peklo, nebe.

II. Díl.
Kněžský úřad církve katolické.
1. Moc kněžstva odevzdána od Krista apoštolům a jejich nástupcům.
2. Působení Ducha sv. v úřadě kněžském. O milosti (posvěcující a poma
hající). Prostředky milosti.
3. Užívání prostředků milosti jest potřebno ku plnění povinností nábo
ženských.
4. Mše sv.
5. Svátosti. (Křest, biřmov. atd.)
6. Svátostiny. Svěcení a žehnání.

7. Modlitba: Otčenáš, Zdrávas, jiné pobožnosti.

III. Díl.
Uřad pastýřský katolické církve.
1. Úřad pastýřský vykonává papež, biskupové, kněží.
2. Duch sv. v pastýřském úřadě církve. Jest duší církve, činí církev ne
smrtelnou a nezničitelnou. Dává milosti pomahající v sedmi darech.
3. Úkol úřadu pastýřského: Církev zvěstuje a vykládá přikázání Boží
(mravní zákon), bdí nad nábožensko-mravním životem věřících, trestá a od
měňuje.
4. Máme církve poslouchati. Neboť nás přidržuje ku plnění našich po
vinností.
5 Křesťanský zákon mravní. Dvě přikázání lásky. Desatero Božích přik.
vysvětlené šíře a prakticky, aby výklad ten podal dobré zpovědní zrcadlo.
6 O mravním zlu. Nepravost.
7. O mravním dobru. Dobré skutky. Ctnosti. Tři božské ctnosti. Mravní
ctnosti dle »osmi blahoslavenství«. Mravní dokonalost (svatost). Tři evange
lické rady.
8. Církevní tresty a odpustky (dispense, privilegia).
Pozn. O tomto článku v Christl. paed. bl. č. 8, 9, 10, bližší diskussi po
dáme v příštím ročníku »Věstníku katech.« v článku »Poznámky ku poznámkám«
z péra proslul. odborníka v katechetice prof. X. Dvořáka.
Pozn. red.

OSO
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Exhorta na III. neděli adventní.
Ty kdo jsi?
JOS. PAVLIŠTA z Čes. Třebové.

|

Dnes vybízí nás sv. evangelium otázkou: »Ty kdo jsi?«, abychom několik
okamžiků věnovali sebepoznání.
Výzva: »Poznej sebe sama!'« byla napsána zlatým písmem na chrámě Apol
linově v Delfách naznačujíc, že sebepoznání jest základem dokonalosti. Proto ve
licí mudrcové křesťanští nazývají též je nejdokonalejší a nejvzácnější vědou. Sv.
Bernard napomíná: »Snaž se poznati sebe, neboť to jest chvalitebnější a prospěš
nější než zpytovati dráhy hvězd, léčivost bylin, povahu zvířat i lidíl< Americký
pak filosof Thoreau praví:
V své nitro obrať zrak a tisíc krajů tam najdeš nezbádaných, plných tajů
a neznámých; sem na cesty se dej a vlastní duše vesmír vyzkoumej!
A přece lidé všemu spíše pozornost věnují, jen ne své bytosti, na každého
tvora útočí otázkou: »Ty, kdo jsi?l«, jen ne na sebe.
Proto jako farizeové dnes s otázkou: »Ty, kdo jsi?« „vysílají služebníky své
k Janovi, tak i my vyšleme k bytosti své jako vyslance rozum a smysly, aby
chom odpověď slyšeli. Jan Křtitel odpověděl: »Já jsem hlas volajícího
« Od
pověď jeho pak příhodná a krásná jest. Hlas jest pomíjející, trvá okamžik a za
niká v nekonečnu
podobně jest i s člověkem.
Na otázku: »Ty kdo jsi?« slyším odpověď královského pěvce vznešeného
Davida (ž. 38.): »Jsem jen poutník před Tebou, Bože, a cizímec jako všichni

otcové
moji
!«Jestliže
poutníkem
acizincem
nazývá
sebe
veliký
královský
pro
rok a praotec samého Vykupitele, jenž korunován byl slávou a přízní boží, jak
bychom my se odvážili pokládati sebe za vznešené osoby? Jsme jen poutníky,
kteří dnes zavítali do pozemského slzavého údolí, aby prošli jím a octli se jeden
po druhém na návrší nekonečné věčnosti. Zdaž sami toho neříkáme dívajíce se
na těžce nemocného: »Již svou pouť dokonává!l« nebo při smrti jeho: »Odešel
na věčnost!« Říkává se, že každý z nás má na obloze svou hvězdu života. Proto
i někteří básníci život k hvězdě přirovnávají: Jako hvězda nejjasněji zářící rychle
spěje k západu, tak i člověk k západu života se chýlí.
A přece lidé tolik na životě vezdejším si zakládají zapomínajíce této pravdy,
jakoby zde věčně žíti měli. Proč tolik tužby a pachtění se po majetku? Proč
úporná starost o oděv a ostatní životní potřeby? Proč cti a chvály tolik hledají?
Co byste řekli, drazí přátelé, cestovateli, jenž z pustin neznámé nehostinné země
spěchá do milé vlasti, ale zdržuje se zbytečně v cizině koupí lesů, bažin, půdy
nevzdělané? Zdaž byste mu neradili, aby ryzího zlata, perel, drahokamů si na
koupil a je ve vlasti své dobře zpeněžil? Tak napomíná všecky sv. Petr v listě
svém: »nejmilejší, jako poutníků a cizinců vás napomínám, abyste se zdržovali
tělesných žádostí. « Proto hleďme získati co nejvíce záslužných dobrých skutků,
abychom je jako vzácné perly a drahokamy Pánu nebes předložiti mohli s na
dějí na blaženost věčnou.
2. Jinou odpověď na otázku: Ty kdo jsi?< nám podává nejmoudřejší
z králů israelských Šalomoun. Hostem jednodenním nazývá člověka. Tak smý
šleli též sv. Otcové o sobě vyznávajíce, že jsou jen hostmi na zemí. Jako host
zavitá jednoho dne do našeho domu a s námi promluví, se potěší a hned zítra
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loučí se, tak člověk sotva na světě se octne, věk života svého zde ztráví, již
hned pak odchází na věčnost. Jestliže host někde zdržeti se míní, hned se ho
služebník ptá, jak časně má jej probuditi ze spánku, kdy světlo přinésti, na kte
rou hodinu cestovní povoz připraviti. Tak sotva člověk se narodí, již na svůj
odchod jest upomenut: neboť na křtu sv. svíce se mu podává s napomenutím,
aby jako panny moudré opatroval to světlo jasné až do příchodu ženicha nebe
ského Krista Pána. Ano i před sňatkem, jenž bývá nejradostnější přece chvilkou
života, vždy snoubenci se dohadují, jak naloží se s majetkem v pádu smrti jed
noho z nich. A tak každý okamžik života nám připomíná pravdu: Jsi jen ho
stem jednodenním na zemi.« Ano dějiny nám ji dosvědčují. Na počátku 17. sto
letí působil v italském městě Miláně znamenitý zpovědník a horlivý pastýř kře
stanských duší sv. Ondřej Avellin, kněz řádu Theatimů. Týž dne 10. listopadu
1608 začal sloužiti v obvyklou hodinu ranní mši sv., jakmile však se pozname
nal sv. křížem a vyslovil první slova stupňové modlitby: »Vejdu K oltáři Bo
žímu !« ranila ho mrtvice. Sklesl do náručí přítomného kostelníka a donesen byv
do své jizby zaopatřen ihned sv. svátostmi upíraje pak zraky na obraz Matky
Boží blaženě zesnul. Jsme hosty a proto buďme připravení až Hostitel nebeský
nás zavoiá, abychom odění jsouce svatebním rouchem milosti věčně se účastniti
mohli hodů Beránka Božího.

3. A chceš snad slyšeti odpověď prvního z proroků Isaiáše (k. 40.) na tuto
otázku? »Všeliké tělo jest jako bylina a všecka sláva jeho jako polní květ « Co
slabšího nad bylinu, co útlejšího nad květ? V létě vedrem vadne, v jaře mráz je
zničí. Jak lahodí oku pohled na zelenavá luka, jak milým jest květ lilije, a jen
malý úpal stačí a zeleň sežloutne, jen květ utrhneš a vadne ti v rukou. Život
pak nad květ křehčí, ba nad každou věc. Sklo jest křehké, pozorně-li však s ním
zacházíš, věky přetrvá. Života svého šetři sebe více, přece smrt přetrhne jednou
jeho nit. Nádoba hliněná jest též křehká, ale dotekem ji nerozbiješ; člověk jen
dotkne-li se nakažlivě nemocného, zničí sama sebe. Vánek květu neškodí, mo
rový dech zkazí život tvůj. Tážeš-li se pak, co bylo příčinou předčasné smrti
přátel tvých, slyšíš jen, že pouhý průvan, úpal slunce, nastuzení byly příčinou
zkázy mladých těch žívotů. Jest člověk věru slabší nad bylinu.
Jestliže pak zrakem věčností ozářeným pozoruješ život svůj, jak nicotným
'ej shledáš. Život jest značně zkracován spánkem, strastmi, nemocemi, starostmi,
že málo šťastných chvil najdeš i v 70 letém žití. A kdybys radostí světa sebe
déle užíval, přece není ti popřán v naprosté jistotě ani jediný celý den, ba ani
edna hodina. Zítřejší den jest pro tě nejistý, neboť ho nemáš, minulý den jsi už
prožil, nemáš ho též a z dnešního nemáš více jistého než přítomný okamžik
Kdybys tedy byl majitelem nesmírného pokladu, přece pro tento okamžik ne
můžeš z něho užíti více než nějaký halíř. Kdo tě tedy nazve právem zámož
ným ? Nikdo. Proto praví sv. Jan Zlatoústý: „Tak jest s každou věcí lidskou,
ještě jí neužije a už mizí.“
Jsi denním hostem na světě, příteli, a více ceníš okamžitý požitek nad věč
nou blaženost, pečlivě hledáš chvilkové radosti a o věčnou radost nedbáš. Pří
teli drahý, nekupuj věčné trápení za nepatrnou rozkoš. Ale trpělivě snášej křížek
starostí, nemocí a strastí, abys za ně získal korunu slávy a věčného štěstí.
Amen.

AAASSÉ
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Z praxe a různé.
C k. zemská Šk. rada v král. Če
ském vydala počátkem nynějšího školního
roku obšírné poučení správám českých škol
všeho druhu o soustavném pěstění vlaste
neckého ducha a národní svéráznosti bez
mlhavých a rušivých představ plemenných.
Poučení takové jest ovšem vůbec a zejména
za nynějšího válečného stavu u všech ná
rodů této monarchie stejně na místě a ne
mine se zajisté s patřičným účinkem. Jako
autor, respektive stylisátor poučení toho
uvádí se c. k. zems. škol. inspektor vlád.
rada František Bílý, co nejchvalněji známý
paedagogický spisovatel, literární historik.

Církev katolická ve válce světové.
V zednářském listě frankfurtském »Freie
Wort« vyslovuje se před Časem z cirkve
vystouplý professor Dr. Hugo Koch takto
»>Zevšech velkých mezinárodních organisací
největší a nejinternacionálnější jest katolická
církev. Jak se jí vede v tom zápolení ná

rodů?
Rozpadla se i ona v kusy, nebo je ve
svých základech otřesena? Odpověď zní:
Nikoliv. I ona ovšem nese stopy a jizvy
strašných ran této války, ale o vážném otře
sení nemůže býti řeči. Katolická církev jest,
příliš stará a příliš mnoho zažila, než aby
vyjela z kolejí, když jednou zase list svě
tových dějin se obrací. Její stavba jest
pevně ucelena a nesoucí ji dogmatická my
šlenka tak silná a tak v srdcích millionů
zakořeněná, že i bouře světové války nedo
vedeu ji vážně otřásti.
Ba právě v dobách velkých převratů a
světem otřásajících událostí zvedá se k oje
dinělé velikosti, jest klidným bodem v di
vokém shonu jevů, ve víru událostí. V ta
kových dobách vidí dozrávati svou žeň,
rozšiřovati svou budoucnost. Jmenovitě pa
pežství, jehož prospěch i zkáza s církví
souvisí, umí ve velikých navštíveních ná
rodů státi se bezpečným útulkem a záchra
nou a sklízeti pak «a to odměnu. Tak zříme
i v této válce ucházeti se vlády o přízeň
římské kurie.«
Dr. Koch odsuzuje pak nepřístojnost
dnešního područí papežství kontrole italské
vlády. Jistě cenné doznání z péra odpadlíka.

tová válka důkladně rozmetala naděje, sklá
dané Ruskem ve Slovany Rakousko-Uher
ského mocnářství. »Bijí se statečně proti
nám a nikterak si nepřejí, býti námi osvo=
bozeni«e — doznal nedávno teprve ruský
spisovatel hrabě Petrovo-Solovo v +»Biž.
Vědomostech«. Nejen ve frontě, také doma
osvědčují od prvních dnů války Slované

svou nenávist vůči Rusku. Poláci, Čect ové,
Chorvati předstihují se v projevecn příchyl
nosti k monarchii podunajské a nadšení pro
spojeneckou německou říši.
Trpká nutnost doby umlknouti dala
všem druhdy v říši habsburské se vyskytu
jícím sbratřovacím chvástalům a theoretikům
všeslovanské idey a dala těmto Slovanům
s hrůznou zřetelností poznati, co vše pro ně
jest v sázce a čeho by vítězstvím Rusů po

zbyli..

Státní idea triumfovala v mo

narchii nad plemennými otázkami národ
nostní žárlivosti. Historický útvar, společné
státní, náboženské a hospodářské tradice a
statky ukázaly se nekonečně cennějšími a
mocnějšími než jazyková a národní spřízně
nost s racami za hranicemi žijícími.«

Mnichovský spolek katechetů ve své
schůzi

11. října 1915

vyslechl přednášku

Stieglitzovu, jejíž théma »více nábožen
ského života pro naše děli mnichovské«
přilákalo neobvyklý počet účastníků. Na
konec řečník shrnul své praktické návrhy
v tyto body: 1. všecky školy mnichovské
mějtež jednotný program modliteb a písní.
2. čtyři vyšší třídy školy národní (5—8)
účastněte se mše sv. v letním období ve
dva všední dny týdně. 3. vždy za dva měsíce
buďte vedeny ke sv. svátostem. 4. při každé
Školní mši sv. budiž pokud možno křesťan
ské cvičení. 5. katecheté mají děti napomí
nati, aby se účastnily církevního života a
proto buďte v kontaktu s farní osadou svých
katechumenů. 6. sv. biřmování dle svého
významu a jiných poměrů doby budiž po
sunuto na konec školní povinnosti.

Úmrtí mistra katechetiky zaznamenává

katechetika německá. Je to prelát dr. Jakub
Schmitt; nar. 10. září 1834, zemř. 17.
září 1915 ve Freiburgu Br. Tamtéž studoval
a učitelem jeho byl proslulý Albán Stolz;
Rakouští Slované. V Kóln. Volkszei= studia dokončil v Římě, kde byl vysvěcen.
tung< rozepisuje se Heřman Rifter o po Hned potom ve své diecési byl jmenován
slání Rakouska. Hned úvodem zmiňuje se repetitorem v kněžs. semináři ve sv. Petru,
o chování rakouských Slovanů. Píše: »Svě kde měl příležitost vyškoliti se v theorii
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i praksi katechetické na mistra. Tu. vydal
známé katechese po celém Německu: »An
leitung zur Erteilung des Erstkommunikan
ten-Unterrichts<, po prve 1865 a r. 1911
ve 12. vydání u Herdera; dále »Erklárung
des kleinen Deharbischen Katechismus« a
jeho 3dílné »Erklárung des mittleren D. K.«
Obě ta dila vyšla již v 10 vyd. u Herdera.
Je předním zástupcem staré školy kateche
tické a stál příkře proti katechetickému
hnutí mnichovskému. R. 1883 byl vicerek
torem semináře a r. 1886 sídel. kanovníkem
ve Freiburgu. Jeho úmrtím trhá se věhlasný
katechetický triumvirát arcidiecése freiburské,
z něhož zůstávají Knecht (svět. bisk.) a
Dreher (síd. kanovník).
»>Para pacem«<. Pod tímto jménem
ustavila se ve Vídni společnost vzdělanců
(»Rakouský svaz pro všeobecné dorozumění
národů«), jež učinila si úkolem připravovati
ve válce mír a dorozumění národů. V čele
svazu jest člen panské sněmovny, dvorní
rada profesor Dr. Lammasch, v předsta
venstvu z
Úechů universitní profesor Dr.
Jos. Drachovský z Prahy. »Para pacem«
vydal právě 1. a 2. sešit svého orgánu
(»Para pacem«, Oesterr. Verband fůr allge
meine Vólkerverstándigung, Verbands-Mit
teilungen«), v němž vedle programových
článků (>Co chceme?« a prof. Dra. Lam
masche »Proti národní nenávisti«) jest uve
řejněn zvláště zajímavý přehled po mírovém
hnutí mezi národy evropskými, zejména
i mezi Němci a Angličany.
»Vychov. Listy« č 9.

Spolek katechetů středoškolských
rakouských

ve výborové schůzi 25. října

mimo jiné poznamenává, že jistý kollega
sdělil, že je zmocněn, aby prohlásil, jakmile
prý nový kodex kanonického práva vyjde,
že biřmování i bez kmotra bude možné.
(Christl. paed. Blátter č. 11.)

Konkurs cen na nejlépe vypracované
partie katechismu vypisuje redakce »Christl.
paed. Blátter« ve Vídni, dle zásad vyslove
ných v seš. č. 5., 6., 7., ©. Jedna cena
o 50 K a dvě po 25 K, v německé řeči,

nejdéle do 15. února 1916 zaslati.

K minimální učebné osnově nábo
ženské pro pětitřídní školy obecné.
Spolek katechetů v království Českém zpra

coval »Návrh k minimální učebné osnově
pro vyučování náboženství na pětilřídní
škole obecné zavedené na. zkoušku ve
školním voce 1912—1913« na základě na
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bytých zkušeností a návrhu toho možno ne
toliko ve školním roce 1915—1916, nýbrž
až k vydání definitivní učebné osnovy po
užíti na zkoušku. Zprávu o použití tohoto
návrhu přináší Ord. List pražské arcidiecése
z r. 1915 č. 11. str. 129. pod N. E. 13.179
ze dne 5. listopadu 1915.
Spolek katechetů vydal právě II. vydání
tohoto návrhu a rozesílá jej ještě těm důst.
duchovním správám, které ho dosud neob
držely za 40 h. V knihkupectvích prodává
se za 60 h. Členové spolku jej obdrželi
zdarma.

Pro Červený kříž zaslali od 24. říjn
do 24. listopadu dpp. katecheté: K 20 Še
bestík František, katecheta v Polné; K 8:33
Jelínek Karel, katecheta v Heřm. Městci;
K 1'66 Oliva Arnošt, katecheta v Slaným.

V. Hála,
t. č. pokladník.

Z knižního trhu:
1. Religionsbichlein

fiir die Kleinen

(Stieglitz, Kempten 1915, 60 ten).
Má to býti »prvouka« katechismu, praktič
nější prý Meyových katechesí, ozdobená Fugelo
vými obrázky kolorovanými, na konci »zpovědní
zrcudlo< pro malé a mnemotechnické značky, které
umožňují zpověď bez lístků psaných. Škoda
prý, že dosud tato prvouka i katechismus od
autora vydaný je »ovocem zapověděným«.

2. Die biblische Geschichte in konzen
trierender Behandlung (Škol. rada Bůrgel) I.
díl, 100 str.,

1 M. Můnster pro školy měšť., po
kračov., paedag. a j. Dvanáct thémat ze St. zá
kona ; tak na př. théma o zajetí assyrs. a baby
lonském analysuje: příčina, počátek, bydliště, ko
nec, proroci, účel, útěcha, následky, význam pro
vykoupení lidstva.

3. Úber die Erziehung katolischer Mád
chen. Z arglického do něměiny přeložila Janetta
Stuart; s úvodem od vlád. rady dra Willmanna.
242 str., Freiburg Herder, 2:80 M,
Knih o tomto thematě dosud málo, lahodný,
náboženský ton vane celou knihou, v níž setká
váme se s názory zdravými, beze vší změkčilosti.
První kapitola o »náboženské výchově« jiná
o »studiu a výchově charakteru< další o »zákla
dech filosofie katolické, praksi životní, učení, hře,
matematice, přírodních vědách, mateřštině, cizích
řečech, dějinách, umění, zdvořilosti, vyššim vzdě
lání žen. Kapitola »prakse životní« má důležité
pokyny pro výchovu v ústavech. Autorka másice
na mysli poměry anglické, to však obsahu pod
statně se nedotýká.
4. Můtterlichkeit,
A. Heinen, Gladbach M.
1915, 1-20 M.

Autor ukazuje ránu ne sice smrtelnou ale bolavou
na německém těle: mizící zájem pro mateřství.
Další otázka: jak vychovávati k mateřství? Jak
v opatrovně? škole obecné? pokračovací? ve
spolku mládeže, ve spolcích dělnických, služeb
ných, kupeckých ?

Knihtiskárna družsiva Vlast v Praze

UČITELSKÁ PŘÍLOHA
K XXX. ROČNÍKU »VYCHOVATELE.«.

ROČNIK XVIIL

REDAKTOR VLASTIMIL JELÍNEK.

Úvodem.
K roku 1915.

Všem našim milým čtenářům a příznivcům budiž upřímný pozdrav a srdečné
blahopřání k roku novému, k roku 1915, o jehož dnech nevíme, co v sobě tají
a co nám přinesou
Prosme Pána Boha, aby byl s námi, a s důvěrou v Jeho pomoca v Jeho
přispění oddejme se klidně dalším pracím ku prospěchu církve, víry katolické,
svého národa a veškerenstva v státu.

Nuže, tedy s tou svrchovanou důvěrou v Boha, stou obracíme se s pros
bou k našim přátelům, aby nás neopouštěli, aby při nás vytrvalí a nové věrné
příznivce, přívržence a čtenáře nám získali — při dalším vedení »Učitelské Pří
lohy<« ve »Vychovateli«.

A skutečně, je toho věru třeba v zápase o existenci listu křesťansky vý
chovného, abychom se srazili v pevný šik a podali si ruce: katolické učitelstvo
i výchově křesťanské přející lid; je toho třeba, máme-li nějakou skutečně pevnou
budoucnost míti z naší mladé generace. Nepotřebujeme tuto nutnost mnoho od
důvodňovati, příklady potvrzovati, vždyť jeví se toho měrou svrchovanou z jed
notlivých zjevů v národě. Vůdce, tlumočníka pro katolické učitelstvo potřebujeme
nutně atím budiž +Příloha Učitelská« při »Vychovateli« a středem činnosti budiž
nám tábor »Jednoty katolického učitelstva českého a přátel křesťanské výchovy
v království Českém«, pod jejíž záštitou »Učítelskou Přílohu< vedeme a vydá
váme.

I v tomto ročníku, dá-li Bůh, věnujme síly své plodné positivní práci: po
lemik nevyhledávejme, ale též se jim nevyhýbejme, a že věcné útoky na víru a
náboženství ignorovati nebudeme a ani bez odpovědí je nenecháme, o tom se
může každý přesvědčiti už z minulosti, přečte-li si ročníky minulé »Učitelské Pří
lohy« a »Vychovatele«.
Tedy ještě jednou: dej Bůh všecko dobré v Novém roce; zdraví, Své hojné
požehnání a nakloň nám nových přátel! Na shledanou s přáteli novými!

S pozdravem:
Redakce » Učitelské Přílohy«.

VUVUVUWUVUVUŮ
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Dítě poslouchej!
Poslušnost jest zlatá ctnost, která tě má provázeti po celý život. A právě
naše doba zhýčkala mnohé dítě a odnaučila je poslouchati. Docela jiný charakter
vzala na se mládež, který ji nečiní docela štastnou.
Sami vychovatelé si na to stěžují a Bedřich Paulsen praví »Mládež dneška,
výrobek něžného, měkkého, poddajného vychování cítí se nešťastná, potlačená,
nepochopená, znásilněná, kdežto dříve přijímala přísnější zacházení s odevzda
ností, ba čilostí.
Zvrácenost výchovy vzhledem poslušnosti udělala mládež přecitlivělou,
nesvou a každým slovem uraženou. Řekne-li něco otec nebo matka, hned se do
spívající synek zlobí, vzdoruje a ukazuje, že sám sobě dostačí. Jen kdyby mu
někdo poskytoval peněžitých prostředků, — v ostatním by si snad postačil.
A dceruška pro každou maličkost roní slzičky, chodí po ulicích, až se ubožátka
nějaký »hodný pán«<ujme a nahradi mu starostlivou matku, která zmizelou hledá
všemi směry, kudy voda teče. Za týden se uražená dívčinka vrátí ze »Svatební«
cesty v náruč mateřskou, kde se to přece jen pěkněji dýchá
Dítě, když se nenaučilo poslouchati, má svízel po celý život. Každý je pod
řízen vyššímu, — všichni Bohu, — posloucháš-li Tvůrce, musíš v dobrých
věcech i vrchnost světskou poslouchati. Kdo se dává uspati v chladné vodě,
kdo se otráví, nebo dává přejeti vlakem, aby nemusil býti poslušným, jest sketa,
a ne chrabrým vojínem. Ten nikdy neutíká z bojiště, ale vytrvá až do konce,
byť i s nasazením života.
Listy hemží se zprávami, že mnozí z nešťastné lásky skončili život. Spíše
by se hodilo, že z neposlušnosti rodičů prchli ze života. Neposlušnost zplodila
tragedie rodin, národa i celých států.
Euripides napomíná mládež řka: »Otcova rozkazu nutno poslechnouti.«<
A otec má rozkazovati jen tehdy, vidí-li v tom prospěch dítěte, naučí-li se
při tom něčemu dobrému.
>Těžce tresce se neposlušnost k otci a jeho rozkazu« (Aischylos).
Sofokles, velký dramatik řecký, o němž se praví, že zemřel z radosti, že
zvítězil nad svým sokem při předčítání své tragedie, ukazuje.nejvyšší měrou po
slušnost ve své hře Antigoně. Praví tam: »Ano, takové myšlení nutno chovati
v prsou, že vůle otcova ti musí býti nade vše.«
Otec často radí dobře, ale ptačí mozky nechtějí tomu rozuměti. Vzpomeňme
jen na Dim, dceru Jakobovu, která vkročila neprozřetelné, proti zápovědi svého
otce do města Kananejských a ztratila čest
Paulsen dovozuje, že následkem neposlušnosti úcta k rodičům a učitelům
jest dnes menší než v předcházejících generacích, že úcty ke mravu a právu,
k uznanému a platnému u dnešní mládeže ubývá.«
Na neúctu a neposlušnost dětí stěžují si rodičové zvláště ve zralejším jich
věku. »Neposlechnou a neposlechnou,« říkávají. Toto zlo musí býti vzato v otěže
hned z mládí. »Podívej se, Pán Bůh se bude hněvati, neposlechneš-li,« řeknou
malému neposluchovi. A dospělejší mládež bude míti vzácný vzor v malém Je
číši Nazaretském. Písmo sv. dí: »Sestoupil s nimi a přišel do Nazareta a byl
jim poddán.«
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Mnohdy teprve tehdy, když synek nebo dceruška dospěje a uchvátí je svět
jako dravý proud, jenž odnáší stromy, ploty, domky, — poznají následky
neposlušnosti,
»Kdybych byla poslechla,« ozývá se často z úst mnohých, neposlušných
slečinek,« zatím co rodičové spí věčný sen v požehnané zemi. Kolikráte budou
ještě tato slova vyřčena? Kéž by to nebylo ani jednou!
Ve starých čítankách nalezneme řadu básní a článků o poslušnosti, z níž
naopak se zase vyvinula úcta k rodičům. Zkoumej jen »Elegie nad hrobem
matčiným,« jež napsal Vinařický a Neruda své chudé matičce básně připisuje.
Vliv babičký a matky vidíme v »Babičce« a následek toho byl, že Barunka
byla hodnou žačkou ve škole.
Aby dítě s radostí poslouchalo, pěstujme jeho vůli. Pevné vůli vše se zdaří
a náklonost k zlému bude potlačena. Co si dítě přinese z ulice, obcování S ji
nými dětmi, pilně zkoumejme, o tom uvažujme a dětem svým stavme před oči
hrozné následky neposlušnosti jiných.
Příklady budou mocnou vzpruhou a zároveň odstrašujícím příkladem dětem!
Jestliže vychovatel vidí radostnou poslušnost, nebude v některých pří
padech skrbliti pochvalou a za čas nějakou nepatrnou odměnou, která jen po
slušnost bude podporovati a Živiti.
Tak navykneme mládež ponenáhlu poslušnosti. Stopujeme-li životní dráhu
zločinců, poznáme, že obyčejně neposlušnost v mladosti byla kořenem všech
pozdějších zločinů.
Již slovácké přísloví dí: »Cbybaj mňa mamko, dokud jest mně Janko, až
mně bude Jano, nedám se ti mámo.<
Schovívavost uvádí děti k neposlušnosti. Dítě musí poznati, že otec, matka
a vychovatel nežádá naprostou poslušnost z nepatrné libůstky, nýbrž proto, že
z toho plyne prospěch ne-li okamžitý, alespoň budoucí.
Řekněme dětem, že láska projevuje se poslušností. Mám hocha ve škole
slušného, ale přece několikráte byl jsem nucen ho napomínati pro mluvení nebo
smích. Setkal jsem se s ním mimo školu, promluvil jsem s ním i zažertoval.
Při tom vyvinul se mezi námi poměr velmi přátelský. »Máš mne rád«, žertuji?
»Mám«<,odpovídá hoch. »Ale málo«, dokládám. »Hodně«, říkává. A tu mu říkám:
»Jen buď hodný ve škole, poslouchej a dávej pozor, aby tě všichni měli rádi.
Mohu říci, že od té doby nikdy jsem toho hocha nenapomínal. Láska zplodila

poslušnost.
Z poslušnosti vyvinou se dobou jiné ctnosti!

(Pokračování.

Výbor Jednoty katol. učitelstva českého
a přátel křest. výchovy v král. Českém se sídlem v Praze sešel se dne 8. pro
since za vedení předsedy p. říd. učitele Jos. Kafky, aby vyřídil některé běžné zá
ležitosti spolkové. Po společné modlitbě věnoval předseda vřelou vzpomínku šest
ašedesátému výroč. panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
Za této řeči předsedově povstali výboři ze svých míst a provolali Jeho Veličen
stvu třikráte »sláva«. Akt loyality zanesen byl do protokolu. Dále vzpomenul
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předseda úmrtí některých členů spolku a věnoval několik upřímných slov jejich
památce. Dále byl čten, schválen. a probrán protokol z minulé schůze.
Z dalšího jednání sdělujeme, že bylo usneseno vydati tiskem ve formě ka
pesního formátu krátké předsedovo poučení o křesťanském pozdravu »Pochválen
buď Pám Ježíš Kristus !« Mimo to usneseno vydati »Katolický gratulant k růz
ným příležitostem pro dítky«, na němž pracovali Jan Voborský, Ant. Svoboda,
Ludmila Grossmannová-Brodská a Anna Simerská.
Po sdělení red. T. J. Jirouška, že v roce 1915 usnesl se výbor Družstva
Vlast na pořádání slavnosti zasazení pamětní desky na rodný dům v Pánu zes
nulého red. a kníž. arcib. notáře Tom. Škrdle v Pleších u Kardašové Řečice,
který byl také spoluzakladatelem Jednoty katol. učitelstva českého, bylo usneseno:
vyslati k slavnosti zástupce Jednoty, aby tam učinil pozdrav spolku. Také referat
ohledně rozšíření a prodeje kalendáře »Sřífný« byl s uspokojením vzat na vědomí.
K návrhu p. učitele Jos. Hrubého usnesl se výbor gratulovati p. říd. učiteli
Emilu Luňáčkovi v Praze VII. k jeho vyznamenání papežským řádem >»Pro
Ecclesia et Pontifice«. — Porada k činnosti v roce 1915 odložena na pozdější
dobu. — Po přečtení došlých dopisů uděleny též peněžité podpory členům uči
telům z fondu jubilejního.
K přání některých členů věnuje Jednota pozornost působnosti tak zvaným
theofistům a jejich literatuře. Do příští schůze výboru uvolil se katecheta dp.
Ant. Suchoradský o věci referovati.
Na konec následovala přednáška p. učitele Tos. Hrubého »+Ovýchově mlá
deže pro život ctnostný«. Přednáška velice pěkná všem se líbila a p. učitel Jos.
Hrubý požádán, aby ji na valné hromadě Jednoty katol. učitelstva opakoval a pak
v »Učitelske Příloze« při »Vychovateli« uveřejnil, což pan učitel přislíbil učiniti.
Schůzi zakončil pan předseda Jos. Kafka s přáním všem členům k svátkům
Vánočním a k Novému roku.
Příští schůze výboru koná se třetí neděli v měsíci lednu dne 17. v 10 hod.
dopoledne v domě družstva Vlast.

RŮZNÉ ZPRÁVY.

Roztomilé dětské kalendáříky —

Pište místní kroniky. Tak vyzývá

zvlástě pro školní mládež, na rok 1915
vydal spolek na záchranu opuštěné a za
nedbané mládeže českoslovanské »Serafinské
dílo lásky v Č. Bvdějovicích« po 20 hal. Pro
svůj pěkný obsah zábavně poučný, případné
ilustrace a připojený zápisník s rozvrhem
hodin velmi dobře se hodí jako dárek pro
školní mládež, které jistě způsobí milé po
těšení. Objednávkou vykoná se dobrý sku
tek, ježto veškeren výtěžek věnuje se na
opuštěné sirotky po našich padlých vojínech.
Zasílá se aspoň 5 výtisků za 1 K franko.
Stačí adresovati lístek: Serafinské dílo lásky
v Čes. Budějovicích.

učitelská organisace své členy. Nebylo by
zejména naše kněžstvo povoláno k tomu,
aby zaznamenávalo v těchto historických
chvílích všechno, cov jednotlivých osadách
farních a rodinách se stane a co zasluhuje,
aby zachováno bylo pokolením příštím na
věčnou pamět? A ještě o jednu věc by se
mělo .kněžstvo naše všude přičinil: Spo
lečnou sbírkou v každé farní osadě uhradit
náklad na zasazení pamětní desky na hřbi
tově se jmény těch, kteří v nynějším krva
vém zápase položili životy své za vlast a říši.

Pro sirotky po rakouských vojínech
daroval sv. Otec 100.000 (r.
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Křesťanská a ethická osobnost.
Úvaha.
Uvažujme také trochu o křesťanské ethice (mravouce) a o osobnosti, je to
pro katolického paedagoga potřebné. Tolik jako úvodem — — —
Zasnoubení přirozenosti s milostí není nijak osudné pro mravní samostat
nost člověka. Mravní povinnost není nespojitelná se samostatností ducha, nýbrž
jen zevnější nátlak a nutkání vnitřní.
Mravní samostatnost jest výronem osobnosti a dle toho také se označuje
jako ethická osobnost. Spočívá na metafysické osobnosti, která záleží v samo
statném držení rozumné přirozenosti. Když totiž o této samostatnosti a rozum
nosti na mravním poli uvažujeme, dospějeme k pojmu ethické osobnosti. Dle
stupňů dokonalosti jedince v mravním ohledu má mravní osobnost rozličné
stupně ceny. Chvála, že jest někdo osobnost, obsahuje v tomto smyslu uznání,
že své mravní vlohy k vysokému vývoji přivedl. Má-li ethická osobnost za před
mět vzdělání přirozených mravních vloh, odpovídají křesťanské osobnosti nadpři
rozené vlohy a jich vzdělání. Jako milost přirozenost předpokládá, ji neutlačuje
nýbrž povznáší, tak se také ethická osobnost křesťanskou osobností nezhodno
cuje ani neruší, nýbrž přijímá se jí v jednotu svého životního základu (principu)
a povznáší se. Proto jest osobnost, v níž síly křesťanství úplně a nerušeně pů
sobí, zároveň i dokonalou ethickou osobností; křesťanská osobnost nevylučuje
ethickou, nýbrž ji slučuje. Při tom jest daleka toho, zrušiti individualitu; chce
jen odstraniti vše, co na osobnosti jako nedostatek Ipí. Proto se lidská společ
nost, když se vlivům křesťanských vychovatelských a vzdělávajících prostředků
podrobuje, neokrádá o originality plny změn; tyto se jí spíše, když byly očištěny
ode všeho, co by jim k okrase, k ozdobě nesloužilo, vracejí a slouží tím ještě
více k poesii celkového obrazu.
Ani nebeská blaženost neruší osobnosti a nezahlazuje jí. Když písmo sv. a
sv. otcové mluví o účastenství na božské přirozenosti, když se praví, že člověk
zde na světě nežije již sobě, nýbrž Kristus nebo Bůh nebo Duch sv. žije v něm,
má-li blažený vejíti do slávy Pána svého, není tomu rozuměti v pantheistickém
smyslu, jako by snad člověk Božstvím byl pohlcen (absorbován) tak, že se vzdává
vlastní jsoucnosti a činnosti; naopak milostí a vyšší měrou ještě věčnou blaže
ností vyvíjí se osobnost k nejvyššímu stupni, když tu v nejvýše stupňovaném
sebevědomí kon nejvyšší formy poznání neustále vykonává.
Z poměru milosti a přirozenosti vyplývá, že člověk bojující za ideál kře
sťanské osobnosti nezůstává ušetřen bojovati proti tělu, t.j. ke zlému nakloněné
přirozenosti. Neboť stav milosti od hříchu dědičného srovnává se v tomto životě
s náklonností ke hříchu, která sice sama hříchem není, ale ze hříchu pochází a
ke hříchu vede. Ani nejvyšší církevní svěcení a důstojnosti neodnímají beze všeho
tyto překážky dobra a nesprošťují povinnosti stálého boje proti slabostem přiro
zenosti. Proto rozlišování osoby a důstojnosti nebo úřadu vždy za všech časů
zachová si své oprávnění a nesmí se v dějinách církve v minulosti a přítomnosti
nikdy zapomínati, nemá-li“osudné sofisma (nepravý úsudek) podnět dáti k po
chybování o božském původu křesťanství. Rovněž z toho vyplývá, že člověk tou
žící po mravním ideálu sám sebe pozorovati musí, aby poznal nedostatky své
individuální přirozenosti, a že sám na sobě pracovati musí, aby se přemohl.
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Jestliže konání zbožnosti ve smyslu zevnějších náboženských cvičení neudržuje
stejný krok s ušlechtěním sil svobodné vůle, povstává znetvořený obraz osob
nosti, který neslouží náboženství k doporučení. Taková zbožnost kloní se k se
beklamu a k vypínání sebe a může býti i karrikaturou zbožnosti. Takoví kře
sťané nejsou osobnostmi ve vznešenějším smyslu slova. Jestliže zbožnost, pra
vověrnost, věrnost do litery větší jsou než pravdymilovnost, láska k bližnímu a
skromnost, tu ještě milost nad přirozeností své zušlechťující panství nerozšířila,
>Kolik výčitek by oněmělo,« praví Weisz ve své apologii, »kdyby náboženské a
církevní ctnosti plnění přirozených povinností stejně na straně stály! Kdyby
zbožnost vždy dokonalým souhlasem s pevností povahy a občanskou spravedl
ností vážnosti si dobývala, kdyby přívětivá ochota církevní osoby vždy lásky
hodné činila, kdyby všichni ti, které nejhorlivěji u sv. svátostí vidíme, zároveň
i nejjemnějšími mravy a bezúhonnou správností a věrností v obyčejném životě
přede všemi se vyznamenávali, kolik apologetických prací bylo by tím zbyteč
ných.«
Kde však milost v přirozenosti, t. j. v přirozenosti hříchem seslabené v ji
stém smyslu překážky své zušlechfující činnosti nalézá a ve své úplné kráse
jen částečně vyvíjeti se může, povstávají nepravidelnosti (anomalie) karakteru,
živé záhady, osobnosti, které v jednom ohledu jsou veliké, na druhé straně však
ukazují poměrně velké nedostatky, které oproti silně vyvinutým dobrým strán
kám tím značněji jako nedostatky do očí bijí. Toho druhu bylo asi spojení mi
losti a přirozenosti u mnohých velice založených povah a historicky znameni
tých osobností, jejichž spravedlivé a nestranné posouzení s asketického a psy
chologického stanoviska obtížné jest, poněvadž se u nich nadpřirozená velikost
s lidskou slabostí, hrdinné přemahání sebe a nezištné obětování sebe s přepja
tým sebevědomím a s bezohlednou přísností vůči jiným často směsuje a poně
vadž se zdá, že u nich psychologické zákony byly porušeny. Jeroným Savana
rola může platiti za klasický příklad tohoto druhu lidských povah. Tak velice
ukazuje milost ostatně i zde, že chce přirozenosti vyhověti, a svou úctu před
její samostatností, že se za jistých okolností spokojuje částečnou vládou a v této
části tím mocnější činnost vyvíjí, čím méně je jí dopřáno ostatní stránky kře
sťanského ideálu zušlechtiti. (Dr. Rademacher: Gnade und Natur.)
Liga 1 6.

UVU
Dítě, buď vlastencem!

Miluje-li dítě a vzpomíná na zahrady, nivy, pole a lesy, kde běhávalo,
hrálo si a skotačilo, musí nezbytně v útlé srdéčko zakořeniti se i láska k trpící
vlasti již tolikráte zhanobené a krví potřísněné.
Vlastenectví nesmí býti dítěti něčím neznámým, ale také ne jen pouhou
frasí. Užívají-li někteří lidé slova toho jako bezcenného kamene, nám budiž dé
mantem.
Ruku na srdce! Špatným bylo by dítě, kdyby nemilovalo vlasti své a ná
rodu svému nechtělo sloužiti, tomu národu, který přestál hrůzy nepřátelských
hord a krev svou rád proléval, neboť věděl, že krví zbrocená země vydá dvoj
násobný počet chrabrých bojovníků a bojovnic. A vydala.

Ročník XVIII,

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 7.

Jedním z největších vlastenců byl Silvio Pellico, který smrtí mučednickou
zpečetil život svůj, proseděv nejkrásnější léta svého věku na Špilbergu, jedi *
proto, že horlil o blaho národa svého.
O planém vlastenčení mluví K. Havlíček a zároveň nám dává poučení,
v jakém směru měli bychom býti vlastenci v pravdě. »Ale i nám sprostým li
dem začíná již býti na nic z těch neustálých řečí o vlastenectví, o vlastencích
a vlastenkách, kterými nás veršem a prosou naši spisovatelé
|.již drahně let
pronásledují. Byl by již čas, aby nám to naše vlastenčení ráčilo konečně z úst
vjeti do rukou i do těla, abychom totiž více z lásky pro svůj národ jednali,
než o této lásce mluvili, neboť pro samé povzbuzování k vlastenectví, zapomí
náme na vzdělání národa
<
Na jiném místě praví: »Napřed buď každý našinec sám přičinlivý, praco
vitý, čestný, vzdělaný člověk a potom teprve vlastenec. Člověk, který páchaje
špatné kousky, nad svou ctí se zapomíná, kterak může vyhledávati čest ná
roda ?<

Co jest vlastenectví pravé, ukazuje nám bývalý poslanec Dr. Horský : »Nám,
katolíkům českým není vlastenectví lichou frasí, není nám zástěrou, kterou »lec
který patentovaný vlastenec« přikrývá své sobecké plány. My vlastenectví své
nosíme ne pouze v ústech, nýbrž v srdci, hotovi jsouce za svoji vlast obětovati
všechno i poslední krůpěj své krve
«
Slova ta vryj se v srdce dětské písmem nesmazatelným, by na ně stále
pamatovalo, když povinnost káže při každém kroku. Pravým vlastencem může
býti jenom člověk ctnostný, který zná své povinnosti, cítí v sobě sílu Konati je
a chce je vykonati.
Pravý vlastenec nečiní různic, sváry jsou mu >»neznámou zemí,« naopak,
přičiňuje se, aby nesrovnalosti byly odstraněny, protivníci ruce k vzájemné do
hodě si podali, žili v míru a pokoji, neboť jinak práce sebe úpornější nic ne
znamená a přináší jen ovoce červivé a plané.
Pro nás charakteristické jest, jak projevuje vlastenectví B. Hroboň v citátu
V. Hankovi: »Česko má slavnů minulost i v živej paměti i na pyramírách svojho
stavitelstva zapísánu. Slovensko má minulosť len ako seň a budúcnosť ako ná
deju a vjeru. Česko a Slovensko musí se objat v lásce slavjanskej ako se jímá
minulost a budúcnost.«
Vzpomene na tato slova dítě »rodičů vlastenců«, až se bude zase nad

Tatrú blýskat.
»Pobratří se lidstvo volné, klesnou pouta otroků
a též prapor váš, o bratří, zavlá v jasném vysoku'!«
Hlas se dítě rádo k své vlasti, národu i řeči jeho!
Nezraď ničeho z toho a nestyď se před jinými, že pocházíš z národa če
ského. Český lev ti dodá zmužilosti!
Básník Schiller končí svou »Nevěstu Messinskou« slovy: »Život není nej
větším dobrem, vina pak není největším zleml« Ale vina by to byla přece ne
smírná, kdo poznamenáň by byl jako — odrodilec!
»>Světjest otevřenou knihou, jež psána jest rukou Boží a hlásá všemo
houcnost a dobrotivost Božskou.« (Masius.) V této knize jest také psáno písmem

ohnivým: »Čechem jsi-li, Čechem zůstaň, drahý poklad nemrhej!«
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hleďme štěstí vlasti laskavé,
bdící povzbuzujte dřímavé,
teplí chladné, živí vše, co hnije.«
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(Kollár.)

U příležitosti velkolepých oslav jesuity P. Skargy v Krakově byl za slav
nostního večera uspořádán dle známého díla malíře Matějky živý obraz, před
stavující Skargu jako kazatele. Jeden z herců při tom pronesl jedno ze slav=
ných kázání, kde praví Skarga o lásce k vlasti mezi jiným: »Jak byste neměli
milovat a ctít nejmilejší matku, která vás zrodila a vychovala! Prokletý, kdo
zarmucuje matku svou! A která jest přednější a zákonitější matka než vlast?
Matkou jest vám vlast, nikoliv macechou!
Slavený Machar nazývá vlast »zlou macechou« a proto mu prostě nevěřte!
Nezapomínejme, co praví Plato: »Člověk se nenarodil, jen aby sobě žil,
nýbrž aby sloužil své vlasti.«
»>Služsvé vlasti, přátelům, vzdají čest tvým popelům!«
Neprodávejme svůj rodný jazyk za bídnou mzdu cizáckou. Hlasme se
vždy, že jsme Češi a všude bratry nalezneme.
»Nuž paže k paži, k boku bok, af zví to Širá země, že bratří jsme, že
shledá sok v nás jedno svorné plémě. O, věřte, lepší vzejde čas pro česko
slávské bratry, až zahřmí zas vše v jeden hlas od Šumavy až v Tatry.< (Čech:
Jitřní písně.)
Dítě zůstaň věrno své vlasti, svému národu, své řeči a potom jistě zů
staneš věrno i svému Bohu a králi.

UVU
RŮZNÉ ZPRÁVY.

Jednota katol. učitelstva českého

Skvělý

úspěch

válečné

půjčky.

a přátel křest. výchovy v král. českém se
sídlem v Praze koná v neděli dne 17. ledna
1915 v 10 hodin dopol. schůzi výboru ve
spolkové místnosti v domě družstva Vlast

V Rakousko-Uhersku upsáno bylo válečné
půjčky daleko přes 3000 mil. K. Tolik
nikdo nečekal.

v Praze-Il. Žitná ulice čís. 26 n.vlI.posch.
Členové výboru se uctivě žádají, aby se do
této schůze dostavili.

k vyučování liturgiky na obecných školách
na 12 stránkách, by i chudší žácisi ji mohli
zakoupiti, vydala knihtiskárna družstva Vlast.
Hodí se dobře pro dpp. katechety a duchovni,
kteří vyučují v 5. neb nejvyšší třídě litur
gice a byli nuceni ji psáti pro žáky na ta
buli, poněvadž si chudší žáci učebnici ne
mohli zakoupiti. Tato knížečka stojí 100

Ve Vídni zřízena byla při akademickém
gymnasiu škola pro jednoruké, která má
nyní 24 jednorukých žáků- vojínů, kteří
v této válce přišli o levou nebo pravou
ruku. Jsou to 4 důstojníci a 20 vojáků.

Povinné vyučování němčiny v Tu

recku zavedeno bude na všech státních
učilištích, aby tak nejdůraznějším způsobem
provedeno bylo spojenectví Turecka s Ně
meckem.

Stručný nástin liturgiky čilipomůcku

kusů 4 koruny i s poštovným;

každý

žák může si ji takto opatřiti, hlavně když
dpp. katechetové a duchovní je společně
objednají; k zásilce přiloží se chek. Objed
návky na družstvo Vlast v Praze-II., Žitná
ul. č. 26 n.
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Výbor Jednoty katol. učitelstva a přátel křesťanské
výchovy pro království Ceské
konal svoji schůzi v neděli, dne 17. ledna o 10. hod. dopol. v zasedací síni
družstva Vlast v Praze, za hojného účastenství členstva. Po modlitbě zahájil
a vedl schůzi I. místopředseda red. T. J. Jiroušek, který věnoval čestnou vzpo
mínku příteli křesťanských snah právě zemřelému, p. Jos. Brožovi z Kladna.
Protokol z minulé schůze, který přečetl jednatel pan Bohuslav Šubrt,
byl schválen a probrán. K protokolu bylo konstatováno, že létací list, líčící význam
křesťanského pozdravu »Pochválen buď Pán Ježíš Kristus«, bude co nejdříve
z péra předsedy Jednoty, p. říd. učitele Jos. Kafky, tiskem vydán a podobně, až
řádně bude upraven, vydá se i gratulant příležitostní. Dále sděleno, že k vy
znamenání p. řid. kůru a učitele Em. Luňáčka bylo Jednotou blahopřáno a že
poskytnuté podpory členům Jednoty byly již odevzdány.
Při rozhovoru a theosofismu referoval dp. katecheta Anf. Suchoradský, po
kladník Jednoty, velice případně a celé učení theosofistů vysvětlil dle knih a ča
sopisů theosofisty vydaných. Poznání učení těchto sektářů jest dobrým pro ka
tolické učitelstvo, aby při setkání se s paedagogy, těmto snahám přejícími —
i na odpovědi jim bylo připraveno.
Po projednání některých vnitřních záležitostí Jednoty bylo přikročeno k sta
novení výroční valné hromady a k zpracování jejího denního pořadu.
Svolání výroční valné hromady ustanoveno na neděli dne 7. března r. 1915
v 10 hodin dopoledne (dle přání predsedy jednoty) a vypracován tento denní po

řad pro valnou hromadu
. Zahájení výroční valné hromady předsedou.
. Čtení protokolu z minulé vyroční řádné valné hromady.
. Výroční zpráva jednatelská.
„ Zpráva pokladní, účetní a revisorů účtů.
. Zpráva knihovní.
, Schválení darů pro r. 1915.
„ Volba předsedy, výboru, náhradníků a revisorů účtů.
. Volné návrhy a
, přednáška »O výchově mládeže pro život ctnostný.«

LB
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Kandidátní listina doporučuje se členstvu k volbě výboru ve valné hro
madě následujícího znění:
Předsedou: Jos. Kafka, říd. učitel ve Zdětíně u Nov. Benátek. Do výboru:
T. J. Jiroušek, ředitel v Praze; Vlastimil Jelínek, učitel v Břevnově; Bohuslav
Šubrt, faktor v Praze; Ant. Suchoradský, katecheta v Praze; Jiljí Březina,ředitel
škol; Jan Kalivoda, c. k. prof.; Jos. Hrubý, učitel; Jan Voborský, spisovatel;
Bohumil Varhaut, stavitel: Albina Fortýnova, učitelka ; Josefa Bayerova, učitelka ;
Terezie Urbanyi, úřednice, vesměs z Prahy. Za náhradníky: Křišťan Havlíček,
říd. učitel v Drahotíně; Ant. Prokeš, říd. učitel v Chotěborkách; Alois Brynych,
říd. učitel v Uhl. Lhotě; Prokop S'áma, říd. učitel v Prachaticích ; Bohumil Havel,
učitel ve Vojslavicích a Jan Pelikán, řid. učitel ve Veselíčku. Za revisory účtů:
Jan Žák, účetní a Frant. Schindler, c. k. gymnasial. profesor v Praze. —
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Páni členové a členky se žádají, aby dne 7. března do valné hromady
v četném počtu se dostavili. Valná hromada konati se bude v domě družstva
Vlast v Praze, Žitná ul. č. 26 n.

Dítě, uč se spořivosti!
Otázka spořivosti jest důležitá zvláště za našich neutěšených dob, kdy
všechny stavy a lidé všech kategorií svolávají veřejné schůze a tam mluví proti
drahotě, při tom podávají petice na vlivná místa, aby se stala náprava.
Dosti značný jest rozdíl platů před třiceti lety a nyní, ohromné arciť i po
třeby životní.
Spořiti i za našich dob jest třeba, což arciť vylučuje úplně snad hamiždné
lakomství.
I v Písmě sv. se vypravuje o ženě, která ztratila peníz, úsilovně jej hledala
a když nalezla, svolala sousedky a řekla »radujte se všechny se mnou, neboť
nalezla jsem peníz, který jsem byla ztratila«.
Važme si i nepatrného peníze, nevyhazujme jej za zbytečnosti, zvláště tehdy,
když jsme jej těžce vydělali. Co vydělám, nemusím lehkomyslně utratiti.
Schovám dnes groš i zítra — mám již dva a jak to těší dítě, může-li se
vykázati uspořenými penězi.
Nebudeš se dítě stále dívati na peníze, nebudeš je počítati stále jako po
věstný mlynář, nebudeš mamonářem, ale budeš střádati — spořiti!
Při rozhledu po světě vidíme dva sobě odporující úkazy. Na jedné straně
naříkají lidé na bídu o peníze, na druhé straně utrácejí zase mnoho peněz na
šaty, jídlo, pití, kouření, taneční zábavy, divadla, koncerty, výlety národní a spolkové
slavnosti. České přísloví praví: »Kdo šetří, má za tři«. A nynější svět nechce
o šetření slyšeti, on myslí, že jest jen proto na zemi, aby užíval rozkoší a zábav,
které stojí mnoho peněz; proto jest ve svělě tolik dluhů, proto přichází tolik
lidí na mizinu, proto jest ve světě tolik bídy, nespokojenosti a rozervanosti.
Jistý šedesátiletý rakouský Němec — jak o tom píše časopis »Correspodenz
Blatt« vypravoval, když chodil do obecné školy, že psával dle předpisu ve škole
tato slova: »Jak lze nabýti zámožnosti? Pílí a trpělivostí. A jak jí lze udržeti?
Střídmostí a opatrností. Zapamatoval jsem si tato slova a řídíl se jimi po celý
život a vedlo se mi vždycky dobře«. (Sv. V.)
Jsou záložny, kde si může dítě spořiti i po několika haléřích. Je-li vytrvalé,
záhy začne, uspoří dle stávajících tabulek dosti značný obnos,i když sebe méně
ukládá. Vytrvalost i při spořivosti přináší růže.
Dítě naučí se spořiti, i když doroste a založí si jednou samostatný do
mácí krb.
>Kdo miluješ svou rodinu — spořl A kdo máš rád jenom sebe, střádej také,
abys na konci svých dnů nebyl na obtíž bližnímu svému«. (Frant. Procházka).
Kdo se vymlouvá, že ničeho nemůže uspořiti, ten nemluví pravdu — nechce.
Kdybychom stopovali jeho výdaje, poznali bychom, že vyhazuje na nepotřebné,
malicherné trety, zatím co důležité věci mu unikají.
»Dnes povznésti se může jen ten, kdo se vyznamenává zvýšenou doved
ností i šetrností«. (Dr. Karel Polák.)
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Spořiti
mábezrozdílu
každý
člověk,
jakéhokoliv
vyznání
politick
názoru.
>Příslušnost k vyššímu stavu nežádá nikterak, bychom se živili lososy
a raky, svoje příjmy i více hrdlem prolévali, spíše nařizuje moudrou umírněnos
v rámci toho neb onoho postavení. Ne v malých příjmech, nýbrž v náchylnost
k nevázanému životu tkví kořen hmotné i mravní zkázy mnohého mladého člo
věka. Nepotřebujeme býti indickým fakirem, jenž sám sebe trýzní, ale tomu
můžeme se od Indů přiučiti, že člověk nepozůstává jen ze hmoty a že nemá
jen po hmotném se snažiti, nýbrž že má také duši a vůli, jež vyžadují vzdělání
a mohutnění, chce-li člověk zůstati pánem svého těla«. (Pravda.)
Jen bohatý národ má budoucnost, národ ze samých žebráků nemůže
existovati. Římští císařové uspořili ohromné jmění. Tiberius měl bohatství 500 mi
lionů, Augustus 200 mil., Sulla 151 mil., Lucullus 120 mil.
A Židé převýšili i tyto vládce a státníky ve spořivosti. Praví se, že jmění
Rotschildovo dostoupí r. 1965 takové výše, že by stačilo k výživě 40 mil. lidí.
»Peníze jsou charakter. Úspory znamenají neodvislost sebevědomí a sílu<
(Smiles.)
Peníze možno vždy upotřebiti a když by se stalo, že smrt — všichni jsme
smrtelní — by nás překvapila, nepřijdou na zmar. Máme tu hodné příbuzné,
oslaďme jim snad trpkou skyvu chleba, ne-li, máme dobročinné instituce, jež
potřebují peněz a z mnohých úst k nebeským výšinám se ponesou slova mo
dlitby za duši, jež k zmírnění osudu přispěla.
»Střádejte, abyste mohli býti štědrými«, volá velký mecenáš Josef Hlávka,
Konečně nevíme, zda sami nespotřebujeme v krušných dobách svých
úspor. Budeme se spoléhati na milosrdenství bližního? Snad bychom se ani
nedočkali. V první řadě spolehněme na sebe a to budeme moci učiniti, když
budeme spořivými.
Spořivostí — nejdál dojdeš v neštěstí.
Národ český nemůže se ve spořivosti rovnati národům jiným, jest hodně
za nimi. A proč? Poněvadž dosud plně nepochopil cíl životní. »Jen ve spořivosti
jest síla«.
Budeme-li ve smyslu tom pracovati, nezhyne národ český, ale povznese
se a sláva jeho Šířiti se bude každým dnem.
Jděme ve světlých stopách svých praotců, kteří neskrblili a zachovali si
přece jmění, jež odevzdali svým synům a dcerám. Ještě v našich dobách nalézáme
při vykopávkách hrace peněz, jež ukryli naši předkové při vpádech hord ne
přátelských.
Spořivosti uč se dítě od malička a po celý svůj život nebudeš naříkati na
bídný svět!

Děti..!
Napsal ILJA.

Různé jsou názory lidí o manželství, které zahrnuje otázka »starání se
a vychovávání potomstva.« To bývá bodem nejchoulostivějším u moderních man
želů, kteří nemají chuti kousnouti do tohoto jablka. Rodiny francouzské holdují
systému »dvou dětí«, v poslední době nechtějí dokonce žádných. Ouerrand byl
zasnouben se sl. Codeaux. Krátce před svatbou v důvěrném rozhovoru řekla mu
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nevěsta »Vy přece již víte — žádné dětil« »Ale, miláčku, já se žením právě
proto, abych měl děti, jednak abych měl zachovatele rodu, jednak aby se vyplnil
můj sen, obklopen býti zástupem krásných dětských hlaviček.« »Za koho mne
považujete? Nuže, abyste to, milý příteli, věděl, já nechci míti žádných »harantů«.
P. Ouerrand vzal klobouk a odešel a již se nevrátil. Slč. Codaux žalovala ho na

odškodnění a knáhradě škody za zrušené zasnoubení a soud odsoudil ho k jednomu
franku odškodnění a k náhradě škody ze vzešlých příprav ke sňatku ve výši
386 franků.
Jak liší se tato francouzská dáma od choti našeho mistra Kubelíka, která
doznala věřejně, že ji těší zástup něžných dětských hlaviček. Kdo chce tvrditi
opak, nezná účel manželského stavu.
Zdá se, že se vrací doby pohanské, jež charakterisoval dobře veliký spi
sovatel polský Sienkievicz »
©.svět zdál se býti jedinou orgií krvavou a šílenou,
kdy ujalo se domnění, že nastal konec ctnosti a vážným věcem a že nadešel
čas tance, hudbv a rozpustilosti.«<
Následky nedozírné připravuje si lidstvo, které zabředlo v prostopašnosti
a hledí užívati, aniž by musilo plniti své povinnosti. Několikráte se podaří ob
louditi přírodu, ale jednou nastane okamžik, kdy i ona hlásí se o svá práva.
Smrt obyčejně bývá příčinou nerozumného jednání. Matka kráčí často cestou leh
komyslných otců a děti zanechává nemoudrému otci, který se o ně starati ne
bude anebo velmi nedbale.
Kde od sebe odvrhuje lidská společnost děti (anděly v lidské podobě),
kteří mají jednou starati se o své rodiče a býti chválou Boha a slávou trpící
vlasti — kam spěje? Uvažte a odpovězte si sami.

VUV UVU
RŮZNÉ ZPRÁVY.

Slezští učitelé na bojišti. Jak »Opav Italové 10:30, Slovinci 14'65, Poláci 2738,
ský Věstník« v č. 7. ze dne 22. ledna t. r.
oznamuje, že 2140 učitelů ze slezských škol

nachází se na bojišti 800učitelů.
Školství na Moravě. Na 25 českých
reálných gymnasiích na Moravě nachází se
letos v ročníku 1914—1915 celkem 5527
žáků. Roku 1913—1914 bylo jich 5507,
tedy o 20 méně. Na 17 českých reálkách
na Moravě jest letos 3232 a loňského roku
bylo 2580 žáků. —

Maďaři 36:39, Rumuni 60'39, Rusíni 61'03,
Srbi a Chorvaté 63:67. Průměr činí 16'52
proc.
Moudrý zákaz. C. k. zemská školní
rada nařídila, aby půjčování knih zábavných
ve školách teď přestalo, aby se nepřenesly
nemoce, které teď na jaře jistě vypuknou.
Mělo by půjčování knih teď vůbec přestati,
zvláště v knihovnách veřejných. Knihami se
roznese nejvíce nákazy!

ZU

Polská střední škola v Prostějově

Liga proti klení. »Liga bílé hvězdy«

byla právě otevřena. Má 60 žáků a žaček.

v Irsku rozvíjí utěšenou činnost, aby také
nevzdělaný lid odvracela od klení. Tato
liga, která rozšiřuje také úcty nejsv. jména
Ježíšova a pobožnost k svátosti Oltářní,
požívá u Irčanů veliké vážnosti.

Kde jest nejvíce analfabetů. Dle po
sledního sčítání v Rakousku die statistické
komise měli analfabetů (lidí, kteří neuměji
číst a psát): Češi 2-38 proc., Němci 3:13,
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Potřeba náboženství modernímu člověku.
B. V.

Před několika lety pokládalo se mnohými mudrlanty náboženství za věc
odbytou. Ponechávalo se jen obyčejným lidem, ty ať prý náboženství krotí, ať
drží jejich vášně na uzdě, af drží je v poslušnosti, aby se nebouřili na své
představené. K tomuto nazírání na náboženství přispěly hlavně vynálezy na poli
techniky. Člověk učinil krok, velký krok v říši přírody, objevena síla elektřiny,
s větší jasností a ve větším rozsahu poznány zákony přírodní. To vedlo přirozeně
k tomu, že v důkladném prozkoumání přírody a zákonů její se snažil člověk
nabýti poznání o svém určení a cíli svého života.
Člověk se chlubil, že v důkladném poznání přírody nalezl rozřešeny otázky
života a záhady světové.
Avšak, chyba lávky, člověk, který považoval náboženství za přehnané sta
novisko, dnes opět se k němu vrací.
Hrdě hlásal před několika lety Haeckel, že člověku dostačítři ideály: pravda,
dobro, krásno. Než mýlil se hlasatel nové trojice, již chtěl nahraditi Trojici kře
sťanskou, že lidstvu dostačí tyto fráse obsahu a vnitrné síly prázdné.
Přírodní vědy nedostačily člověku, nedovedly ukojiti jeho hlad po pravdě,
neupokojil jej indifferentismus, materialismus, buddhismus a okkultismus, Člověk
si přeje něco jistého, stálého.
Paulsen se vysmívá ve »Philosophia militans« (1908 str. 66.) těmto hla
satelům nových názorů životních. »Brzy zde, brzy onde se ozývá volání: zde
je Spasitel, tajemný vládce, zázračný doktor, který léčí veškero zlo nemocné
doby. A tisícové vybíhají, aby ho uviděli, a ve všech listech oznamují: hleď, již
jsme ho našli! Ale po krátkém čase dav se rozběhne, a nikdo neví o tom více.«
A pokračuje: »Žádná pochybnost, že toto je nejlepší disposice státi se katolíkem ;
vzpomeň jen, jak mnozí po pustých orgiích libovůle a duševního anarchismu
sami od sebe se vracejí do lůna samospasitelné církve a zde nacházejí klid.« Tě
mito slovy uznává Paulsen, universitní profesor, který nejméně přeje katolické
církvi, hlad a touhu moderního lidstva po Vykupiteli a Spasiteli a spolu i nutnost
vnější autority v tomto chaosu mínění nejrozmanitějších.
Pozorujeme-li návštěvu přednášek, kde se jedná o otázkách theologických,
musíme nutně dospěti ku přesvědčení, že člověk dneška je nejméně lhostejným
a netečným k náboženství. Edmund Fischer píše v časopise »Neue Gesellschaft«
(1907, 147) o ohromné návštěvě přednášek, které pořádali sociální demokraté na
thema: »Je Bůh?< Kdo sledoval tato shromáždění, jejich velký a trvalý zájem,
který přednášky vzbudily a pozoroval jejich ohlas, musí připustiti, že zde působilo
něco jiného, než čistě vědecká zvědavost nebo radost ze sensací nad slovními
boji pastorů, něco, co můžeme nazvat: potřebou náboženskou.«
Ano, jest to silně doléhající potřeba, která nutí člověka, který se nechce
státi vyznavačem Kristovým, aby hledal jinde ukojení urozené touhy náboženské.
Marně však se snaží lidstvo nasytiti se a upokojiti různými světskými sousta
vami náboženskými a filosofickými, tyto nedovedou jeho duši uklidniti, dáti jí
pokoj a spokojenost. O tom přesvědčují nás četné konverse vynikajících mužů
všech národů, kteří po dlouhém hledání pravdy a klidu své duše nacházejí
obojí v církvi Kristově, v Jeho učení a následování.
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Kristus působil a působí na všecky lidi všech věků. Podobného zjevu
v dějinách nevidíme; vynikající člověk, genius, dovede na čas zaujmouti a zí
skati část lidstva, avšak pro vždy se to nepodaří nikomu. U Krista vidíme vlast
nosti, které mají dosti síly a působivosti. Každá doba, každý člověk si může vy
brati, co by se hodilo jemu, co by dovedlo uspokojiti jeho duši.
Právě tato okolnost činí nauku Kristovu všem nejvýš potřebnou a drahou.
Bez tohoto nebyl by Kristus lidstvu, čím mu jest, Vykupitelem.
Srdce lidské mimo jiné potřeby a požadavky chová v sobě touhu po vyšší
bytosti, bytosti nejdokonalejší. K tomu vede jej vědomí jeho nedostatků, ne
dokonalostí a slabostí. Aby tyto přemohlo a se zdokonalilo, zjemnilo, potřebuje
nezbytně nějakého vzoru, jehož by následovalo a v němž by mělo oporu a po
vzbuzení ku přemáhání svých slabostí a vášní. Toho neposkytují mu bytosti,
které jsou týchž vlastností, ovládány týmiž nedokonalostmi, nýbrž toho se mu
dostává od bytosti nekonečně dokonalé, od Boha — člověka, Ježíše Krista.
Že učení Kristovo má v sobě moc, aby člověka činilo šťastným a vyhovo
valo jeho potřebám náboženským, toho svědectvím je nám historie. Jest za
jisté zjevem nanejvýš zajímavým, že Kristus naplňoval podivem lidstvo svým
učením, vzbuzoval k Sobě u lidí lásku neumírající. Za nauku Kristovu, za Krista
svůj život obětovati byli ochotni lidé všech věků. Kristus připoutal neodpouta
telně k sobě každého, kdo jen poněkud okusil, jak sladkým je.
Je takřka nepochopitelno, aby člověk, který někdy stál v šiku Kristově jako
věrný jeho vyznavač a ctitel, dovedl se někdy cele od Něho odvrátit. Pravdu
tuto vyslovuje Ibsen ve svém dramatu »Cisař a Galilejský«, když klade hrdinovi
svého románu Juliánovi Apostatovi do úst slova: »Ty nedovedeš toho pochopiti,
jelikož jsi nikdy se nenalézal v moci Bohočlověka. Jest to více, než nějaká
nauka, co rozšířil na světě, jest to kouzlo, které jímá smysly. Kdo jednou pod
Ním stál — myslím — nevzdálí se nikdy zcela od Něho.«
Žádnému z lidí se nepodařilo učiniti se pro vždy miláčkem lidstva. Člověk
dovede snad své okolí, svůj národ, své vrstevníky na čas získati a vzbuditi
v nich lásku a úctu k sobě. Zřídka kdy však se mu to podaří déle než po dobu
jeho života. Pak pozvolna se naň zapomíná, až upadne zcela v zapomenutí.
Příkladem jest nám Napoleon, kterého tisícové milovali, obdivovali, Život za něho
kladli, když je vodil k vítězství — avšak sotva že osud mu určil vyhnanství,
láska změnila se v nenávist, kletby a zlořečení pokořených národů nastoupily
místo lásky a obdivu.
Pouze Kristus dovedl na vždy si získati srdce lidstva. On jediný dovede
dáti lidské duši, čeho jí třeba. O Něm platí slova apoštolova »Kristus včera,
dnes a na věky.«
v

Zena a dítě.
ILJA.

U potoka mezi oblázky spatříme kámen. Zdá se nám, že nemá valné ceny,
leč znalec pozná, že to achát nebo chalcedon, který po vyleštění u brusiče
může zdobiti korunu královskou a dodávati jí lesku.
U lesa nalezneme šípkový keř obsypaný drobnými růžovými kvítky. Vy
kopněme jej, zasaďme do zahrádky, roubujme a za odměnu dá nám řadu vůni
vydávajících květů, jimiž lidé ozdobí svůj šat,
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Co dovede člověk s neživou hmotou učiniti, to v jistém smyslu činí
žena-matka, když vychovává své dítě a učí je pohlížeti na tento svět. Kdyby je
nechala sobě samo, zvrhlo by se a ovocem bylo by padavče nebo růže planá.
Leč ona chce míti v budoucnosti bohaté ovoce, musí tedy brzy ruce přiložiti
k dílu, pokud se dá malý proutek snadno ohnouti.
Toť úkol ženin. Výchova dětí činí ji podobnou andělu.
Friedrich Nietzsche (1844—1900) pravil »V životě ženy jest láska a dítě
všecko; její blouznění o emancipaci, její míchání se do literatury, vědv a prů
myslu, její soupeření s mužem v zápase o existenci, všecko to zasluhuje jenom
útrpného úsměvu. Pro ženu jest to cesta k záhubě a konečnému otroctví,
poněvadž ztrácejíc svoji tajemnost, poetičnost a kouzlo, ztrácí i svůj význam
v očích mužových.«
Jak ženě svědčí v kruhu svých malých dětí, andílků! Jako kuřátka Inou
k té, která jim život dala a je vychovává pro chválu Boží a slávu trpící své
vlasti.

Má-li zdárně děti vychovati, musí začíti brzy z mládí.
Seneka praví »Snadno jest útlou mysl voditi, těžko však nepravosti vy
kořeniti, které spolu vyrostly.«
Nelze nechati růsti koukol se pšenicí, náruživosti s ctnostmi — až do žní.
Koukol nutno vytrhati z útlého srdéčka, které jednou, — snad až v dospělosti
pozná —, že není přítelem jen ten, kdo chválí a hladí, nýbrž i ten, kdo užívá
pokárání a metly.
V tom směru mluví i Ouintilian »Musí se mládež v tom směru vzdělávati»
kde se neumí ještě přetvařovati a těm, kteří jí velí, na slovo věří. Neboť, jakmile
vada utkvěla a zlé se utvrdilo, spíše je zlomíš, než-li ohneš.«
Zahradník ohýbá jen malé, tenké proutky, silné by zlomil, — podobně
musí činiti Žena-matka. Slovo matčino zmůže u dítěte mnoho. Učiní-li něco dítě,
přijde k matce a řekne +Maminko, máš mne ráda? A nebudeš se hněvat, když
ti něco řeknu?«

A matka hned vycítí, co se asi stalo. Zajisté dítěti odpustí a jako strážný
anděl vede dítě dále po cestách ctnosti a pravdy.
Cestu dobrou neopustí dítě ani, když vyroste a opustí rodný krov dle slov
Šalamounových »Mládenec podle cesty své také, když sestará, neuchýlí se od ní.«
(Přísloví 22., 6.)

Jistý učenec praví, že vychování člověka již desátým rokem jest dokonáno.
Můžeme říci, že za deset let mnoho pravd vštípeno mohlo býti v srdce
dítěte a nyní mohou vzpučeti v překrásné květy ctností.
O malém Ježíškovi praví Písmo sv. »Prospíval duchem i moudrostí i milostí
u Boha a u lidí.«

V jistém slova smyslu může totéž i dítě pečlivě vychované svou matkou!
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RŮZNÉ ZPRÁVY.

Valná hromada Jednoty katoi. uči

soby a aby bylo zamezeno případnému ne
dostatku chlebovin, byla učiněna náležitá
opatření, ale ta mohou míti plný úspěch
jenom tehdy, bude-li obyvatelstvo rozumnou
spořivostí k tomu přispívati, a bude-li si
v tomto směru každý vědom své vlaste
necké povinnosti. — Zvláště u mládeže
musí býti buzeno namnoze ještě nevyvinuté
porozumění pro velký dosah této otázky.
Proto vláda uložila zem. škol. úřadům, aby
pečovaly ve školách o náležité poučení.
Při tom bylo také nařízeno, aby všechny
školy obdržely exempláře písemného po
učení, které ve třídách má býti přečteno a
vyvěšeno. Poučení zní takto: Již po týdny
a měsíce stojí naši bratři v poli a bojují
pro vlast. Našim nepřátelům se jistě nepo
daří zvítěziti na bojišti nad našimi udat
nými, smrti se nelekajícími vojíny. Ale teď
Přednáška >»0 výchově mládeže pro život se pokoušejí nás vyhladověti a proto chtějí
ctnostný«. — Výbor prosí o hojnou účast k nám znemožniti dovoz,ze zemí, které nám
pp. členů a členek. Zvláštní pozvání se nejsou nepřátelskými. Ale ani tento pokus
se nezdaří. Máme v zemi potravin dosti,
nerozesilají.
Výbor.
abychom s nimi vydrželi až do příštích
Mnohojazyčný papežský úřednílist.
Od nastolení papeže Benedikta XV. množí žní, ale musíme s nimi ovšem rozumně ho
se případy, že papežské výnosy v »Acta spodařiti a spořiti, a při tom můžete i vy
Apostlicae »Sedis« bývají uveřejňovány přispět k tomu, aby náš velký boj vítězně
skončil. Jest vaší svatou povinností, aby
i v řečech moderních, a sice v překladech
authentických. Tak v čísle 1. ze dne 15. nic, co jest k jídlu, nepřišlo zbytečně na
ledna je dekret o válečném modlitebním dni zmar a aby potravinami a také dřívím a
dne 7. února (neděle Sexagesima) uveřej uhlím bylo šetřeno. Tím osvědčíte netoliko
něn v těchto osmi řečech: italsky, fran svoje vlastenectví, nýbrž budete pomáhati
couzsky, anglicky, německv, španělsky, por i svým rodičům v této těžké době. Šetřte
tudiž a spořte chlebem, který vám. nebe
tugalsky, rusky a polsky.
Nadějná mládež. Pravidelně v neděli dává. Budete-li Boží dar míti ve vážnosti
a ve svátek vrací se mládež obojího po jak se patří, pak se vám chleba vezdejšího
hlaví společně, ve stáří 16—18 roků, k 7. nebude nikdy nedostávatí a nikdy nebudete
hod. večer z bruslení ze stichovského ryb hladověti. Neodhazujte žádnou skývu chleba,
níka u Prostějova domů. Je hrozné poslouchati i kdyby již nebyla čerstvá. Nekrájejte si
necudných písní, jež tato nadějná mládež nehospodářsky více chleba, než můžete
po celé cestě procukuje. Hanbit se musi snisti. Vzpomeňte si na vojíny v poli, kteří
by byli často šťastní, kdyby měli toho
člověk do duše při pomyšlení, že tato mlá
dež má býti budoucí generací českého ná chleba, jehož si snad vy nevážíte. Spořte
roda a nositelkou jeho tradicí. Bahno také se zemáky. Mají se vařiti se slupkou
Francie rozlezlo se po naší vlasti a zapu a teprve uvařené se mají loupati, kdo je
stilo hluboko kořeny. Kde je ta doba, kdy loupe a pak teprve vaří, jest marnotratný.
Odpadky kuchyňské nevyhazujte. Zbytky
naše mládež zpívávala krásné národní hymny.
jidel masitých, zeleniny a zemáků buďtež
Změní-li se poměry? Bůh sám ví.
Výzva na školní mládež k šetr používány ke krmení drůbeže nebo je dejte
nosti. Kroměřížský »Pozorovatel« v č. 3. rolníku, který tím může vykrmovati vepře.
Děti, buďte spořivými! Tak posloužíte vlasti
t. r. dne 22. ledna přináší tuto lokálku:
>Aby zbytečně nebyly vyplýtvány naše zá i svým rodičům!

telstva českého a přátel křest. výchovy
v král. Českém se sídlem v Praze koná se
v neděli dne 7. března 1915 přesně
o půl 10. hod. dopoledne v zasedací síni
družstva Vlast v Praze-II. v Žitné ulici č.
26 n. v I. poschodí dvéře 8—9. Kdyby
však dostatečný počet členů se o půl 10.
hod. nesešel, zahájí a koná se dle stanov
($ 7) tato výroční řádná valná hromada za
každého počtu členů přesně v 10 hodin
dopol. Program: 1. Zahájení schůze. —
2. Čtení protokolu z minulé výroční řádné
valné hromady. — 3. Výroční zpráva jed
natelská. — 4. Zpráva pokladní, účetní a
revisorů účtů. — 5. Zpráva knihovní. —
6. Schválení darů pro rok 1915. — 7.
Volba předsedy, výborů, náhradníků a re
visorů účtů, — 8. Volné návrhy. — 9.
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»Film ve službách výchovy !«
V roce 1910 uspořádala v Drážďanech jistá umělkyně za spoluúčinkování
jiných osobností kinematografický večer pod názvem >»Svět zvířecí v poesii
a životě.« Súčastněný inženýr zakoupil nejlepší obrazy ze života zvířat a vyloučil
všechny části nevhodné a nudné. Obrazy představovaly les, vodu, louku, včely
při práci, život mravenců, lásku mateřskou u zvířat a j. Scéna představovala les
složený z temných sosen, střibrných bříz a podobnou rozkošnou náladu pod
zimní. Obrazy doprovázela deklamace básní Bó'schových, Maeterlinkových, Heblo
vých o zvířatech, jiné zase písně o zvířatech od Schuberta, Schumana a j.
Pianista doprovázel obrazy hudbou místy pěknou a povznášející, místy zase
zábavnou a žertovnou. Podnik setkal se s neobyčejným úspěchem. Účelem jeho
bylo ukázati, že kinemategraf dovede velmi mnoho spolupůsobiti při vzdělávání
lidu a při výchově mládeže. Žádné slovo ani obraz nedovede vytvořiti takového
pojmu o kráse a moci sil přírodních jako >»oživený« kinematograf — jako zase
na druhé straně pohoršlivým obsahem může způsobiti největší spousty mravní.
O kinematografech bylo během doby často uvažováno z různých hledisek.
Lézaři praví, že škodí zraku, což možno odůvodniti trhanými obrazy. U někoho
jeví se bolení hlavy, když není zvyklý často navštěvovati kina. Paedagogové
praví, že kazí mládež, o čemž mohou se přesvědčiti zvláště soudcové, kteří pro
jednávají činy sotva škole odrostlých zločinců. Dobrodružné činy předváděné
v bio byly příčinou zločinu, — zárodky zla.
Jako houby po dešti množí se kina a jest zvláštní, že nehledí se navzájem
předčiti ušlechtilostí a vkusem, nýbrž sensací, Čím dobrodružnější obrazy, tím
lepší návštěva, v neděli a svátek hraje se ve městech pravidelně pětkráte.
Jedině náprava by se stala, kdyby proti špatným biografům byly postaveny
dobré s pečlivým výběrem filmů obsahu poučného i zábavného. V Berlí *
utvořila se »společnost pro živé obrazy.« Vytkla si úkolem pečovati o zakládání
a udržování kinematografických divadel, jež mají předváděti jen bezvadné obrazy.
Jest pravdou, že časem zabloudí i k nám nějaký cesiopisný film umělecký
nebo přírodní a tu nezbývá než vésti na podívanou žactvo okolních škol za
vedení učitelstva. Než, mnoho-li jich jest a kolikráte jej vidíme do roka? Spíše
nápady ztřeštěných mozků vidíme, jen ne uměleckou věc.
V poslední době ujímá se akce nový podnik »Maják« za vedení družstva
Spisovatelů »Máje«. To by mohlo uplatniti své »umělecké« poslání. Bylo po
řádáno představení s přednáškou škol. rady Boh. Bauše, na slovo vzatého
odbornika-přírodopisce. Tím bychom ochránili mládež před »nedochůdčaty«
filmovými a podali bychom důkaz, že kino může působiti i v duchu výchovném.
Obecenstvo musí býti vychováno navštěvovati pěkná představení a pohrdati
strojenými, nesmyslnými hříčkami, které kazí oči, snižují mravy, působí nudu
a připravují o peníze. Filmem k výchově!
Antonín Ježek.
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Dítě, uč se odříkání!
(Kapitola k vychovatelům a dorůstajícím dětem.)

Mládí jest doba učení a přece se mnoho dětem povoluje. Dítě jest zvyklé,
Že všechno dostane, nač si vzpomene. A když hned není po jeho vůli, dá se
do křiku a pláče. Starostlivá matinka hned se dá obměkčiti perličkami, jež i vzte
kem vytrysknou a kapituluje před malým robětem. (Chyby mládí se mstí v bu
doucnosti.
Svět si dítě připraví, ale bude to bolestné, až bude svět »hoblovati« dítě.
Učme dítě od malička odříkání v malém, až děti dospějí, odřeknou se i vel
kých věcí bez trpkosti.
Paulsen stěžuje si na předčasnou požívavost. Mládež nemá již svých vlast
ních radostí, žijeť životem dospělých. A následkem předčasné požívavosti jest zá
roveň ochuzení života a vzrůst chtivosti požitků. V umění, mládež navykati po
žitkům, přivedla to naše doba hodně daleko, ale umění odříkaní se za to jest

© velmi
řídkým
.. Rozmařilost
života,
umění
zábavná
arozptylovací
rovně
i umění choutky a smyslnost dráždící obestírají dnes celý svět, bohaté i chudé,
staré i mladé.
A konec jest znechucení života. Kdo jí vybraná krmě, za krátký čas je ne
bude moci ani viděti, podobně i v životě. Nasytí se světa nepatrné tělo, žádné
překvapení již nemůže nastati a proto raději z tohoto světa.
Misseau, veliký nevěrec, chtěl dáti svůj »mizerný« život za několik haléřů.
Labužník Bogestonne promarnil '/,4. mil, franků a potom se v Londýně utopil.
Lidé myslí, že všechno musí míti, všeho okusiti, třebas by to byl prudký
jed. A zbraňuje-li kdo, potom berou zbraň do ruky a učiní konec všemu. Blouz
nílkové odcházejí ze světa, sketové nenaučili se odříkání.
Zapomíná i mládež, že není pánem svého těla, nýbrž někdo jiný — Tvůrce
všehomíra. »Není tělo naším majetkem, ale majetkem Božím.< (I. Kor.) Dítě ne
znající odříkání jest dítětem moderním.
Senátu amerického státu »Severní Karoliny« major Graham podal petici čet
ných občanů, v níž žádáno, aby zákonodárci učinili konec rozmarům módy a
aby ustanovili jednou pro vždy způsob módy a střih oděvu pro muže, ženy a
dítky, zkrátka aby dekretovali jakýsi praktický stejnokroj. Žadatelé, otcové rodin,
prohlašují, že nemohou již šatiti své ženy a dcery dle stále se měnících poža
davků módy, která je přivádí na mizinu.
Není odříkání v módě, tím méně ve vášních, které na scestí přivádějí dítě
a hubí tělesně a duševně.
J. Schicht praví: »Rodičové, kteří chcete své děti a vnuky uchrániti hroz
ného nebezpečí, zaviněného pohlavními poklesky, učiníte nejlépe, budete-li je od
chovávati ve zdrželivosti od alkoholu a kouření tabáku.«
Naučiti dítě odříkání jest práce těžká, ale ovoce sladké.
»Vychovávati v dnešní době dítě ve skromnosti vyžaduje vší matčiny péče
a mravního charakteru. Odlož sama všechen přepych a živ především v dítěti
záhy mravní sílu, jež může bez závisti přihlížeti k přepychu, radovánkám a po
žitkům jiných«<. (Dr. E. Hauf: Dopisy matce.)
Zdá se, že matky nechtějí rozuměti slovům dobře míněným, vidíme to v ne
smírné nádheře, kterou zahrnují i své děti.

Ročník XVIIL

UČITELSKÁ PŘÍLOHA.

Strana 19.

»Národ se nemenší obranou vlasti na bojištích, ale doma — ztrátou ideálů
a rozkošnictvím.« Tak se říká.
Vinu nese celá společnost lidská, která propaguje heslo »vyžíti se«, to zn
mená, ničeho si neodpírej, popusť uzdu vášním, kam tě ženou, tam se vrhni,
byť s i zlámal vaz. Luther-nešťastník veřejně hlásal, že vůle lidská jest ovládána
vášněmi a omluvou mu bylo, že musil popustiti vášním, jež ho do záhuby
vedly.
Fr. W. Foerster ve své knize »Schule und Charakter<« shoduje se s Jose
tem Mustrem, že ta společnost, která osobní vůli žádného silného odporu ne
klade, zamezuje tím vývoj silných charakterů. Charakter roste odporem, poně
vadž omezování a odpor brání rozptýlení našich sil a nutí k vyvinutí větší
energie.
»Vše, co osvobozuje našeho ducha, aniž by nám dalo vládu nad sebou sa
mými, jest škodlivé —« (Goethe).
Havris doznává: »Americká škola spočívá na myšlence, že mravní výchova
jest důležitější než rozumová. Sebevláda, základ našich národních institucí, musí
býti též základem našeho individuelního žití.
Sebevláda, sebekontrola nejsou však dary okamžiku — spočívají na ná
vyku, který jest výsledkem tvrdého zápasu s tužbami a zlými náklonnostmi.
Učiniti žáka mravně samostatným, přivésti ho k sebevládě, tento perný úmysl
musí pronikati výchovu od začátku do Konce.«
V desateru přikázání pro výchovu křesťanské mládeže spadají v tuto stat
— druhá, kde stojí psáno: »Vypuzujte ze srdcí dětských především samolibost,
ježto jest kořen — pramen — přemnohých hříchů, otužujíce tělo, mrtvíce žá
dosti jejich a navykajíce jich střídmosti a zdrželivosti. 3. Zkoumejte a v uzdu
pojímejte zlé žádosti dítek svých, zvláště pak náruživost pohlavní, kterou ne
zkrotíte-li, všecky ostatní snahy vaše budou marné. —
Bez boje není vítězství!
Uč se dítě bojovati hned od malička a přemáhání později ve velkých vě
cech nebude ti těžkým. Pohlédni na svůj vzor — Krista — na němž spatříš, co
by's mělo činiti a jak se ovládati.
Celý život řádného člověka jest sebezápor, poněvadž vůle lidská prvním
hříchem stala se ochablou a nakloněna byla více ke zlému než k dobrému.
Dítě, ty máš býti malým andílkem, ty jim můžeš býti a když budou tě
pronásledovati pokušení, modli se vroucně: »
tělo, svět, ďábla přemáhám, na
tvá vnuknutí pozor dávám
<

RŮZNÉ ZPRÁVY.

|

Valná
hromada
Jednoty
katol.
uči-26n.vI.poschodí
dvéře
8—9.
Kdyb
telstva českého a přátel křest. výchovy
v král. Českém se sídlem v Praze koná se
v neděli dne 7. března 1915 přesně
o půl 10. hod. dopoledne v zasedací síni
družstva Vlast v Praze-II. v Žitné ulici č.

však dostatečný počet členů se o půl 10.
hod. nesešel, zahájí a koná se dle stanov
(S 7) tato výroční řádná valná hromada za
každého počtu členů přesně v 10 hodin
dopol. Program: 1. Zahájení schůze. —
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2. Čtení protokolu z minulé výroční řádné
valné hromady. — 3. Výroční zpráva jed
natelská. — 4. Zpráva pokladní, účetní a
revisorů účtů. — 5. Zpráva knihovní. —
6. Schválení darů pro rok 1915. — 7.
Volba předsedy, výborů, náhradníků a re
visorů účtů, — 8. Volné návrhy. — 9.
Přednáška >»0 výchově mládeže pro život
ctnostný«. — Výbor prosí o hojnou účast

pp. členů a členek. Zvláštní pozvání se
nevozesilají.
Výbor.

Účinek alkoholového zákazu na
Rusi. Dr. Dušan Makovský, bývalý sekretař
hr. Lva Tolstého, sděluje: Tím, že od po
čátku války všechny krčmy jsou zavřeny,
že vodky a piva nikde nelze dostati, jsou
bývalí bosí a nazí všichni ryní obuti, oble
čeni; bývalí opilci se vzpamatovali. Mužové
sami nosí domů výdělek, ženy už nemusejí
na ně čekat vden výplaty. Přestaly požáry
v poměru 4:18, soudy v poměru 1:3;
zmrzačených v továrnách jest o čtvrtinu
méně; o rvačkách, vraždách, krádežích
není skoro slyšeti. Vrátili se k rodinám ot
cové, kteří celá léta o rodinu nestáli a hý
řili někde v Petrohradě. Řemeslníci a to
várníci chválí si jakost práce svých stříz
livých dělníků a přestala. »modrá pondělí«,
Ženy si chválí, že mužové ve svátek sedí
doma, spravují a čistí chomouty a jiné ná
činí, že už nesedí celé dni v krčmě.

Školy kuchařské a pro vedení do
mácností. Dle sdělení ministerstva veřejných
prací jsou již vypracovány osnovy pro Školy
kuchařské a pro vedení domácností. Budou
vydány tiskem.
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Předčasné ukončení školního roku
bude provedeno i v Prusku. Okresní školní
inspektoři obdrželi již příslušné informace
a pravomoce.

45.000 německých studentů v poli.
Dle právě vyšlého

výkazu stojí z říšsko

německého studentstva v poli asi 70%, t.j.
36.000 mužů a 400 žen (ošetřovatelek ne
mocných). Z 10 tisíc studentů technik je
v poli 7—8000. Tedy celkem 45.000 aka
demických občanů. Kartel katolického stu
dentstva je zastoupen 5000 členy. 200 stu
dentů již padlo; 800 obdrželo železný kří“
a jiná vyznamenání,

První lyže v Čechách. Zajímavo je,

jak se dostaly do Čech první lyže. Výrobce
lyží Haag:n z Kristianie si opatřil z různých
zemí adresáře, dle kterých zasílal cenníky.
Tak se stalo, že poslal také cenník na
adresu »Bruslarski Klub v Praze«. Z kon
covky —ski usoudil, že je to spolek pě
stující lyžaření. A bruslařský spolek si sku
tečně první »ski« (vyslovuje se ši) čili po
česku lyže objednal.

Kondukterky

jezdí od 15. února na

moravsko-ostravské elektrické dráze. Po vět
Šině zastupují ženy narukovavších zřízenců
své manžely. Zřízenců odešlo na vojnu 809/,.

Pověra nedostatek víry. Franciepro
následuje katolictví, omezuje bohoslužbu pro
vojsko a dokonce zakazuje účast na ní. Za
to dává francouzská vláda veřejně vyvě
šovati »proroctví« pověstné hadačky madame
de Thebes, Francii ovšem příznivá. Těsná
souvislost mezi nevěrou a pověrou se i tu
znova dosvědčuje.

Školní rok bude ukončen koncem

O tisku a pravdomluvnosti. LevXIII:

května? Z Vídně se oznamuje: Vzhledem
k výjimečným poměrům pocmíněným válkou

»Skvělé jest, když ti, kteří katolické zájmy
v denních listech hájí, neohroženou lásku
k pravdědokazují. Váha důkazů, ale ne prudký
a urážející tón mají nám vítězství zjednati.«

a zejména vzhledem k zdravotním poměrům
(možnosti epidemií) uvažuje se v kruzích
školní správy o úmyslu, aby byly všechny
veřejné vyučovací ústavy letos již koncem
května uzavřeny. Konečné rozhodnutí v této
záležitosti se ještě nestalo; nejprve musí
dojíti dobrozdání příslušných míst a korpo
rací. Ale zdá se, ježto podaná dobrozdání
budou asi převážně projevovati nutnost před
časného ukončení školního roku, že lze
vskutku počítati s uzavřením škol letos
koncem května.

Stručný

výtah

z litargiky,

Do školy s cestovním pasem.Jistě se
často nestane, aby žáci musili chodit do školy
s cestovním pasem v kapse. Jak oznamují
»Innsbr. Nachr.«, je tomu tak u žakůliechten
šteinských, navštěvujících gymnasium v Feld
kirchu, protože překročení hranic neutrálního
Liechtešteinu je dovoleno jen podle známých
předpisů. Předešlý týden musili zůstat gym
nasisté doma, protože nebyly jejich pasy
dosud vyhotoveny.

II. rozmnoženévydání,pro žákyobecnéškolyna 18 str

Prodává se jen za hotové: 100 kusů za 8 korun 40 hal., 50 kusů za 3 kor. 30 hal., a 25 kusů za
1 kor. 70 hal. i s poštovným. — Objednávky vyřizuje nakladatelství Družstva Vlast v Praze-IlL.
Žitná ulice čís. 26 nové.
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Vychovatelské úvahy.
Píše L. GROSSMANNOVÁ-BRODSKÁ.

Charakteristickou pro výchovu nynější mládeže jest ta okolnost, že dají li
zámožní rodiče své děti někam do bytu (předpokládáme, že hoch či dívka studují),
a chudší rodiče opět dcerku do služby a synka na učení, tu hned po krátkém
čase ať v písemné či ústní rozmluvě tázají se rodiče dětí po každé takto:
»Jsí spokojen se stravou, s příbytkem, s paní bytnou?« aneb: »Jak s tebou
zachází pan mistr? Neutlačuje tě paní, netrpíš hladem a i jinak ještě?«
Takovéto otázky starostlivých rodičů jsou stejně přirozené jako obligátní,
ale třebaže byli mezi tazateli lidé jinak řádní a rozumní, dlužno dodati, že málo
kterému z nich napadne také se otázati: »A což, jsou také s tebou spokojeni
tvoji spolubydlící, pan katecheta, pp. professoři, paní zaměstnavatelka, pan
mistr? — —
Mohla bych dobře nazvati tento článek: »Výchova dětí jindy a nyní«, majíc
toho zkušenost více jak 25letou, kdy poskytovala jsem domov (a mohu říci
s dobrým svědomím, že pravý domov) odrůstajícím dívkám z nejlepších rodin.
Čeliti choutkám rozmazlených jedináčků nebývalo vždy snadno, aniž jsem
snad studovala zvláštní vychovatelskou methodu, ale to mohu říci, že s jistým
taktem, přísnou laskavostí a s pravým porozuměním pro všecko to, co zajímá
probouzející se duše a smysle dívek 15—18 letých, dařilo se mně všecko, Bohu
díky, a nejedna svéhlavička, s níž.rodiče doma rady si nevěděli, vrátila se jim
prospěšně přejinačena.
Nebývalo to věru příliš mnohoslibné, přivedla-li mně venkovská maminka
dcerušku, která hned na poprvé počínala si bujně jako hříbátko a jen se nevážně
usmívala, vykládala-li starostlivá, utrápená matička:
»Ach věru, ani rady si již nevíme s tím dítětem ! Neposlouchá, nic nedá na
otce ani na mne, i poučovati by nás chtělo takové vyžle, jakoby kuře bylo
moudřejší slepice! Vezměte si ji k vám, napravte jí tvrdou hlavu, my Si zatím
doma trochu oddychneme.<«
Snad ani netušila dobrácká matka, jak nepěkné svědectví vydává těmito
slovy o vychovatelské schopnosti rodičů, domnívajíc se svatosvatě, že co ona
nesvedla během celé řady rokův, jinému se zdařiti musí za kratičký čas. —
Ale nynější mládež jest úplně jiná, nežli bývala ještě za mladších let nás
starých pamětníků. Tenkráte ještě děti ctily a poslouchaly rodiče a dům otcovský
býval jim pojmem jakési svátosti rodinné. —
A nyní? Rodiny uvolněny, domácí krby znesvěceny vinou muže či ženy,
— někdy obou — a smutně neblahé toho důsledky mstí se potom na dětech,
Neblahá dekadence v literatuře měla také v zápětí úpadek mravnosti u mlá
deže a skutečně naplňovalo hrůzou bedlivé pozorovatele, co se dělo, kdy pro
hóchy sotva dětským létům odrostlé byla v rozmluvě i v »básnění« každá žabka
ještě školou povinná nikoli dívkou, ale »Ženou«, tak ji nazývali; moderní pokrok
nijak se nesnažil zadržeti to valící se morální bahno. — Nízko bývalo při po
myšlení, kam to spějeme, jak bude dále?
Jak bude dále? Lidstvo zkoušené nynější dobou navrátí se k Bohu, a všecky
»novodobé« proudy odplaví jeden jediný mohutný očišťující proud náboženský,
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všem lidem dobré vůle bude opět mnohem lépe, opět si budou moci z plna od
dychnouti, aniž by je dusila můra obavy z úpadku mládeže. To pomine samo
sebou; požitkářství, které již tolik zla natropilo v životě lidském, povrchnost
a čelné malichernosti nebudou míti více místa v srdcích zkušených lidí, kteř:
stanou se lepšími, mravnějšími — poněvadž zbožnějšími.
Zdali neříkali naši pradědové, že počátek moudrosti jest bázeň Boží? A pro
úsměšky to bývalo nevěrcům. Modlářkami a i jinak ještě nepěkně nazývány po
ctivé, zbožné ženy, které hledaly útěchu před křížem Ukřižovaného ve vroucích
modlitbách. Pod svoji důstojnost by to považoval nejeden zelený mladíček vejíti
do chrámu — nuže, a nyní?!
Kde lidé pomoci nemohou při veškeré svojí vůli nejlepší, tam ještě Bůh
vlévá útěchu v srdce rozjitřená, neboť ne nadarmo vyhledávají nyní chrámy mu
žové a mnohá dívka, která šla dříve na služby Boží pouze a jedině proto, »aby
se snad neřeklo«<,či že chtěla ukázati parádní oděv, tiše a zbožně klekáva někde
ve stmělém koutečku chrámovém. A takoví návštěvníci zajisté celou silou své
duše se modlívají. — Ba ano, není tak osudu, aby neměl v zápětí nějaké dobro,
dnes můžeme to viděti všude kolem sebe. Lidé počínají opět žíti po starém způ
sobu, na venkově se svítí dračkami (k vůli drahotě petroleje), a také to mnoho
znamená, uskrovňují-li se lidé ať dobrovolně či nuceně ve stravování, v oděvu
a j. více; zvláště ony hlučné »zábavy« zamitají a těch jest nejméně škoda, bez
toho jen ožebračovaly kapsy lidí lehkomyslných.
Možno tudíž právem očekávati, že nové pokolení, dorůstající nám pro bu
doucnost, bude mnohem vážnější a mnohem lépe založeno povahově nežli by
se jinak bylo stalo
A nebude to malým duševním i národním ziskem. —
Budiž mi zde dovoleno uvésti kratičký citát, zasluhující povšimnutí pro
případnou hloubku myšlenky, praví se v něm: »Soužení bylo, jest a bude
v lidstvu, dokud lidstvo se bude dopouštěti špatných skutků a dokud nevypudí
zlo ze svých duší, dokud nebude konati Boží vůli — dokud hřešiti bude —
a dokud lidstvo bude bědně žít v omylu, že není Boha, že není dobra a není
posmrtného života, a dokud bude jediné zemi naši za jediný svět našeho ži
vota pokládati.
Zlo se vkrádá světskými věcmi v naši duši a překazí náš krásný, posmrtný
život tím, že se pak musíme k zemi vrátiti a znovu prožívati to, po čem jsme
toužili, na čem jsme lpěli. A vraceti se musíme tak dlouho, až překonáme touhu
po světském a více si přejeme posmrtného života duchovního, než pozemského
hmotného. — Kéž o tom uvažují lidé!
Lidstvo se nachází stále v bolestné tesklivosti a nebude tak brzy šťastno,
protože doposud neprozřelo temnotou. Zlo příliš lidstvo ovládá a lidstvo mu pod
léhá. Jest všude zbožňováno lidmi zaslepenými, hovícími rozkošnictví, rozmaři
losti, požitkařství a podobným neřestem. — Kéž by lidstvo prohlédlo!« Potud
K. Bufková-Wanklová

v »Ladě«, r. 1915.

(Pokračování.)
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Valná hromada
Jednoty česk. katol. učitelstva a přátel křesťanské výchovy konána byla
v domě družstva Vlast v Praze v neděli dne 7. března 1915 v 10 hodin dopo
ledne. Schůzi zahájil předseda Jednoty řídící učitel pan Josef Kafka modlitbou
za zemř. Tom. Škrdle; uvítav přítomné členy a hosty, přečetl jména všech
zemřelých členů, načež povstáním přítomných všem vzdána poslední čest. Jsou
to následující:
Vldp. Alois Kopecký, bisk. vikář v Nových Hradech, vldp. Karel Kotrbelec,
os. děkan v. v. v Hradci Králové, pan Karel Ludvík, říd. učitel v. v. v Praze,
vldp. ThDr. Jos. Mrštík, probošt v Poděbradech, vldp. P. A. Wagner, farář v. v.
na Strahově, sl. Josefa Mrázová, odb. učitelka v Turnově, Jeho Jasnost Karel
kníže ze Schwarzenberka (padl na bojišti).
Dp. Ant. Suchoradský prohlásil, že při ranní mši svaté vzpomenul modlitbou
všech jmenovaných.
Na to čteny pozdravné přípisy, jež zaslali: Tisková Liga v Praze, Spolek
na zakládání katol. knihoven v Praze, katolické spolky v Liboci, politický česko
katol. spolek na Smíchově, Katol. Beseda pro Smíchov a okolí a Odbočka spolku
sv. Rafaela v Čechách. —
Dopisy provázeny byly pochvalou přítomných, načež pak jednohlasně usne
seno poslati pozdravné telegramy: J. J. p. Frant. knížeti Thunovi-Hohensteinoví,
místodržiteli král. Českého, J. E. ndp. kardinálu Leonu ze Skrbenských a Jeho
Excellenci p. Vojt. hr. Schoenbornovi následujícího znění:
Jeho Jasnost kníže Thun-Hohenstein, místodržitel král. Českého v Praze!
Valná hromada Jednoty katolického učitelstva a přátel křesťanské výchovy
prodchnuta nejloválnějšími pocity v době vážné přeje vítězství spravedlivé věci
říše. Vaši Jasnost svou oddaností a věrností k církvi a trůnu ubezpečuje.
Jednota katolického učitelstva.
Jeho Eminenci nejd. panu Leonu kardinálu Skrbenskému, knížeti arci
biskupu v Praze!
Vzpomínajíc dosavadní milostivé blahovůle, projevuje valná hromada Jednoty
katolického učitelstva a přátel křesťanské výchovy svou nejhlubší úctu a oddanost.

© Své
prosby
smodlitbami
arcipastýře
spojuje
Jednota
katolického
učitelstv
Jeho Excellence Vojtěch hrabě Schoenborn v Praze!
Valná hromada Jednoty katol. učitelstva a přátel křesťanské výchovy v král.
Českém děkuje za všecko, co Vaše Excellence pro učitele a učitelky k jich
dobru a prospěchu ráčila podniknouti a uskutečniti. S prosbou za další přízeň
v úctě oddaná
Jednota katolického učitelstva.
Po těchto projevech četl jednatel Boh. Šubrt protokol minulé řádné valné
hromady, kterýž byl po malé změně dp. pokladníkem učiněné jednomyslně
schválen. — Týž podával zprávu jednatelskou za uplynulý rok, jíž částečně
zobrazena činnost výboru.
Zpráva jednatelská zněla následovně:
Velevážené shromáždění !
V minulé valné hromadě ve své zprávě v úvodu stěžoval jsem si na právě
minulý rok 1913 a pln naděje vítal jsem rok 1914. Započal dosti slibně, však
v druhé polovici přikvačil válečný ruch a zmařil veškeré naše naděje a plány
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naopak přivodil mnoho zármutku. Zašel opět a nový nástupce jeho převzal
v plné míře poměry války. Jak mnoho rodin čeká svého syna, otce, bratra neb.
alespoň příbuzného, svého živitele — snad marně. Stálé strádání, nejistola a ne
dozírné zlepšení. Co očekává nás dále, jak vše as skončí? Lépe o tom všem ani
nepřemýšleti a prositi raději Všemohoucího za Jeho mocnou ochranu a za brzké
a šťastné skončení války.
Činnost naše byla vlivem tísnivých poměrů značně oslabena a bude třeba
mnoho doháněti. Vzdor tomu jsme ale nezaháleli, konali jsme schůze, v nichž
snažili jsme se svorně dosíci toho, co ve prospěch katolického školství a výchovy
mládeže učiniti možno. Nevím však, vážené shromáždění, zda bude mi možno
alespoň poněkud Vás uspokojiti výtahem vykonané naší práce.
Na prvém místě nutno vzpomenouti jubilea našeho milovaného panovníka»
císaře Františka Josefa I. Bůh dopřál mu 66 roků šťastného panování a jest jen
litovati, že kruh našich nepřátel nedopřál mu klidu v Jeho podzimu. My přáli
bychom mu, by Bůh dopřál vítězství zbraním jeho chrabrým vojínům a on dlouhá
léta mohl ještě klidně vládnouti ku blahu celé naší říše.
V prvé (ustavující) schůzi výboru zvoleni mimo předsedu p. říd. učitele
Josefa Kafku tito funkcionáři: I. místopředsedou řed. T. J. Jiroušek, II. místo
předsedou uč. VI. Jelínek, pokladníkem dp. Suchoradský a jednatelem Boh. Šubrt.
Za tohoto složení konány v uplynulém roce 4 výborové schůze.
V minulé valné hromadě učinili jsme, vážené shromáždění, projev, sly
šenou právě resoluci z protokolu a bylo ustanoveno tuto předložiti Jeho Ex.
panu hraběti Vojtěchu Schonbornovi. Učinila tak deputace sestávající ze slečny
Albíny Fortýnové, řed. T. J. Jirouška a mé maličkosti. Učinili jsme tak, při
pojivše prosbu za vzácnou podporu. Jeho Excel. se zájmem vyslechl deputací
naši a propouštěje nás, velice laskavě slíbil, že co jeho možného bude, pro stav
učitelský učiní a resoluci naši k ostatním žádostem přiloží.
Výbor projevil přání, by chovanci Svato-Václ. ústavu i Učitelského paeda
gogia stávali se členy Jednoty naší. Však přání toto ztroskotalo, neboť po in
formaci se řiditelstvím shledáno, že chovanci ústavu i posluchači Učit. paeda
gogia, dokud jsou zde, nesmějí býti členy jiných spolků. —
Rozesláno při různých příležitostech mnoho blahopřejných přípisů, však
i několik smutných kondolencí, jak ani ve spolku býti nemůže.
I letos odešlo.na věčnost 7 našich členů, jak již pan předsedající sdělil
a Vy jste povstáním vzdali jim poslední poctu. Z Jednoty vystoupilo 12 členů
a 1 učitel zase přistoupil. I zde jest pozorovati nynější pohnutou dobu.
Celkový stav členstva jest následující: učitelů a učitelek 82, kněží 117, arci
biskup 1, biskupové 3, laiků 59, konsistoř 1 a spolků 46, tudíž všech členů
čítá Jednota 309. Z těcho jest 151 činných, 114 přispívajících a 44 zaklá
dajících.
Jednotu na veřejnost zastupoval náš horlivý II. místopředseda p. uč. VI. Je
línek, konaje velmi časté přednášky po venkově a tak propaguje Jednotu naši.
Žel že povolán byl k povinnosti vojenské a na bojišti jsa těžce raněn, dosud
leží nemocen ve zdejší nemocnici. Kéž Bůh dá mu opět zdraví a novou sílu,

ZEZE

by mohl dále pracovati na díle křesťanské výchovy.

(Dokončení.)
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Valná hromada
Jednoty česk. katol. učitelstva a přátel křesťanské výchovy.
(Dokončení.)

Jednota súčastnila se Socialně-literárního sjezdu v Berouně, delegujíc jako
zástupce a řečníka svého člena p. uč. VI. Jelínka. Mimo to zaslán blaho
přejný pozdrav.
Výbor stará se i o dobrou četbu katolickou a usneseno vydati leták z péra
p. předsedy říd. uč. Jos Kafky, jednající o křesťanském pozdravu »Pochválen
buď Pán Ježíš Kristus«. Dále pomýšleno na to, by byl vydán pěkný dětský »Gra
tulant«, kde by dítky našly vhodná přání všem osobám ak různým příležitostem.
Požádáni katol. spisovatelé i spisovatelky, tito svoje práce zaslali a bude tedy
»Gratulant« i leták co nejdříve dán do tisku.
Jako každý rok, tak i letos pořízen za přispění Družstva Vlast kalendář
Štítný za redakce p. říd. uč. Jos. Kafky a vzdor nepříznivé době byl pěkně
rozprodán.
Rovněž i »Vzdělávací četba« redakcí slovutného spisovatele k. a. notáře
AI. Dostála rozmnožena o jeden ročník.
Učitelskou Přílohu při »Vychovateli« řídil do svého odvolání vyšší povin
ností p. uč. VI. Jelínek. Po jeho odchodu ujal se úlohy té ochotně obětavý re
daktor p. T. J. Jiroušek a dosud tuto řídí. —
Také knihovna Jednoty ani letos nezahálela, nalezla svých čtenářů a dojista
že pan knihovník sám nám svoji zprávu podá.
- Konány obranné přípravy pro rok 1915, avšak vzhledem k nepříznivé době
odloženo vše na dobu pozdější snad v roce 1916.
Družstvo Vlast pomýšlí letos zasaditi pamětní desku svému nezapomenutel“
nému tvůrci + k. a. notáři Tom. Škrdlovií na rodném domku jeho v Pleších
a tu výbor usnesl se vyslati k oslavě této svého zástupce. Bylť zesnulý zakla
datelem Jednoty.
Ač jmění naše malé, přece jsme i z toho mála učinili různé dary a to:
Spolku na zakládání katol. knihoven 25 K, Tiskové Lize 25 K, dívčímu gymnasiu
na Král. Vinohradech 50 K, Učitelskému paedagogiu v Bubenči 50 K a k obrannému
roku 1915 opět 50 K.
Na došlé žádosti povolil výbor po správné úradě dvěma učitelům podporu
po 30 korunách.
V každé schůzi rozpřádají se přednáškové rozhovory a právě v poslední
schůzi výboru věnována pozornost otázce theosofické a dp. Ant. Suchoradský
velmi poučně rozebral zásady a jich učení a jest si jen přáti, aby i nadále věc
tuto sledoval a s námi opět sdělil.
Po schůzi konána vždy kollekta ve prospěch Učitel. paedagogia v Bubenči.
Ač jest nás málo, přece během roku několik korunek se sejde.
Tímto jsem poněkud naznačil činnost odstupujícího výboru a mám přání,
by i nově zvolený výbor pracoval svorně ruku v ruce na společných snahách
Jednoty. Ku konci zbývá mi ještě poděkovati všem našim přátelům a příznivcům
s prosbou, by i na dále přízeň Jednotě naší zachovali. Dále povinni jsme vzdáti
dík slav.' družstvu Vlast za laskavé bezplatné propůjčování místností ke schůzím
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a valné hromadě a konečněslav. redakcím : Čechu, Vlasti, N. Listům, Vychovateli za
ochotné uveřejňování našich spolkových zpráv.
Končím tuto svoji zprávu přáním, a mluvím zajisté ze srdcí Vás všech, by
Bůh všemohoucí požehnal zbraním našich chrabrých vojínů, aby kýžený mír
vrátil se co nejdříve do domovů a rodin našich. Kéž nás Bůh ochrání všech
zhoubných nemocí.
Další činnosti Jednoty naší přeji hojně zdaru a Božího požehnání.

Zdař Bůh!
Pan předseda poděkoval jednateli za jeho zprávu a přítomní schválili ji
potleskem.
Na to následovala zpráva účetní, kterouž přednesl pokladník dp. Amf. Su
choradský. Jeví se následovně: Jmění na počátku roku 1914 činilo K 2392-15,
vydání K 37335. zbývá pro rok 1915 K 2018 80 a jest uloženo v Městské spo
řitelně na 4'/,9/, K 151495, na šekovém kontu K 39779, v hotovosti K 10606.
Jubilejní fond měl na počátku roku 1914 K 461974 a úroky K 19469, celkem
K 4814-43; — Z toho vydání: podpory a remunerace K 150-—, zbývá korun
4664-43 a jest uloženo: v Městské spořitelně K 4659:13 a na hotovosti K 530.
Po přečtení této pokladní zprávy referoval revisor účtů p. Jam Zák za
souhlasu p. prof. J. Schindlera, že účty bedlivě zkoumali, s doklady porovnali
a vše ve vzorném pořádku shledali. Dp. pokladníku za pečlivou práci jeho po
děkováno a uděleno absolutorium.
Zprávu knihovní podal red. T. J. Jiroušek. Ze zprávy té vysvítalo, že mě
sícem říjnem proti roku 1913 počet čtenářů a čtenářek knih valně poklesl. Půj
čeno bylo během roku 70 svazků knih a to následkem nynější doby, kdy za účelem
zpráv z bojišť čtou se více noviny než knihy poučné a zábavné, předpokládá
knihovník, že počet vypůjčovatelů knih ještě poklesne. A proto odhodlal se
k tomu, zrušiti stanovenou sobotní hodinu k půjčování od 6 do 7 hod. večerní
a zavésti půjčování knih vůbec ve všední dni od 8 hod. ráno do 6 hod. večer
každodenně v místnostech spolkových, což bude výhodnější pro vypůjčovatele,
že mohou si přijíti pro knihy, kdy jim bude možno. Tím výhodněji vyjde se
čtenářstvu vstříc a počet čtenářstva se rozmnoží.
Referát vzat valnou hromadou na vědomí a p. předsedající vzdal p. kniho
vníku dík za jeho ochotu. — Při té příležitosti doporučil p. uč. Jos. Hrubý
ku koupi velmi pěknou knihu »Edgar«, což usneseno zakoupiti. —
Dalším bodem Valné hromady bylo udělení obvyklých darů. Dp. pokladník
jménem výboru navrhl takto: Tisk. Lize 25 K, Spolku na zakládání katol.
knihoven 25 K, Českému dívčímu gymnasiu na Kr. Vinohradech 50 K, Učit,
paedagogiu v Bubenči 50 K a k obraně v r. 1915 také 50 K. — Návrh tento
jednomyslně schválen.
Ku slovu hlásí se p. Jan Voborský a jménem Tiskové Ligy srdečnými
slovy děkuje za udělenou podporu.
Jednáno o pořádání »Učitelské přílohy« při »Vychovateli« a usneseno, by
i na dále nechána v redakci p. uč. Vlast. Jelínka a po dobu jeho choroby
uvolil se na požádání práci tu konati redaktor T. J. Jiroušek.
Po provedených zprávách funkcionářů následovaly volby: předsedy, výboru,
náhradníků a revisorů účtů a jsou jednohlasně zvoleni: Předsedowu:Jos. Kafka,
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říd. učitel ve Zdědíně u Nov. Benátek. Do výboru: T. J. Jiroušek, ředitel
v Praze; Vlastimil Jelinek, učitel v Břevnově; Bohuslav Šubrt, faktor v Praze;
Ant. Suchoradský, katecheta v Praze; Jiljí Březina, ředitel škol; Jan Kalivoda,
c. k. prof.; Jos. Hrubý, učitel; Jan Voborský, spisovatel; Richard Vojáček, c. k.
profesor; Albína Fortýnova, učitelka ; Josefa Bayerova, učitelka; Terezie Urbanyi,
úřednice, vesměs z Prahy. Za ndhradníky: Křišťan Havlíček, říd. učitel v Dra
hlíně; Ant. Prokeš, říd. učitel v Chotěborkách; Bohumil Varhaut, stavitel; Prokop
Sláma, učitel v Prachaticích; Bohumil Havel, učitel ve Vojslavicích a Jan
Pelikán, říd. učitel ve Veselíčku. Za revisory účtů: Jan Žák, účetní a František
Schindler, c. k. gymnasial. profesor v Praze. —
Zvolení pánové a dámy funkce své přijali. Dosavadní pan předseda Jos.
Kafka, jakkoli se přimlouval, aby více volen nebyl, ale jiný mladší pán, přece
k přání shromáždění předsednictví se zase ujal k potěšení všech účastníků

schůze.
Po volbě výboru přikročeno bylo k volným návrhům. Na návrh p. učitele
Jos. Hrubého učiněn Jednotou tento projev: »Členové valné hromady »Jednoty
česk. katol. učitelstva« v uvážení nynější nadmíru pohnuté doby, kdy všemocná
Prozřetelnost Nejvyššího řídí osudy říše, milé vlasti naší i všech národů, při
pojují vroucí modlitby za Jeho Veličenstvo našeho Nejjasnějšího panovníka, aby
dočkal se při pevném zdraví konečného vítězství, čestného míru, rovněž i smíru
obou národnostních kmenů zemi naši obývajících, vřelého to dávného přání na
šeho mocnáře. Bůh žehnej, chraň a posilniž naše chrabré vojíny na přímluvu
našeho zemského patrona sv. Václava!
Kéž milý Bůh podporuje též opravdu cenné mírumilovné snahy našeho
sv. Otce Benedikta XV., aby žádoucího brzkého splnění došly.
Válná hromada béře též na vědomí zprávu z veřejného tisku o hrdinném
chování se učitelů vojínů, a věnuje milou vzpomínku v modlitbách všem
padlým učitelům v boji pro celistvost naší říše a naší vlasti. Za těžké utrpení
časné a předčasný odchod z tohoto údolí zármutku budiž jim odměnou dopřáno
v neskonalé radosti patřiti na Spasitele našeho Ježíše Krista.
S potěšením konostatují členové valné hromady katolického učitelstva, že
je v Čechách hojnost učitelů, kteří věrni svému poslání studenty a mládež
v duchu nábožensko-mravním pro bohabojný život vychovávají, jsouce takto
věrní přísaze, kterouž vykonali.«
Projev za pochvaly jednomyslně schválen a usneseno znění jeho s veřej
ností sděliti.
Red. T. J. Jiroušek nelíčenými slovy vzpomněl památky před týdnem ze
mřelé slč. řídící učitelky Antonie Jedličkové v Žižkově, která pro chudinu tamníi pro
školní mládež mnoho dobrého učinila. Shromáždění po slovech řečníka projevilo
čest památce v Pánu zesnulé.
Dále následovala ještě přednáška p. uč. Jos. Hrubého: »O výchově mládeže
pro život ctnostný.« Ač již poslední hodina značně pokročila, přece všichni pří
tomní poutavou tuto přednášku s pozorností vyslechli a p. předseda vzdal před
nášejícímu upřímný dík za tak důkladnou práci. Po skončení přednášky ujal se
slova p. řídící učitel Křišťan Havlíček z Drahlína a krásnými slovy rozhovořil
se o výchově mládeže a projevil na konec své řeči úplné uspokojení s panem
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přednášejícím a přál si, aby přednáška ta v Učitelské Příloze Vychovatele byla
uveřejněna, by i širší kruhy mohly jí jako my věnovati svoji pozornost. Slova
pana říd. učitele Havlíčka byla provázena pochvalou a usneseno přednášku
p. uč. Hrubého uveřejniti. —
K valné hromadě na pozdravné telegramy došly následující odpovědi:
Jednota katol. učitelstva českého v Praze, Žitná ul. 26!
Za věnovanou vzpomínku srdečný dík s přáním hojného požehnání pro
šlechetné snahy a práci.
Skrbenský, kardinál-arcibiskup.
Ctěné Jednotě katol. učitelstva českého v Praze!
S upřímným potešením vzal jsem na vědomí zaslaný mi projev díků vče
rejší od valné hromady Jednoty katol. učitelstva a přátel křesť. výchovy a vy
slovuji vřelé přání, by i na dále bylo vždy možno, aby snahy učitelstva došly
Schoenborn.
uspokojivého splnění.
Následovala řada různých přání a dotazů, kteréžto odkázány novému vý
boru, načež předseda provolav s přítomnýmitřikráte slávu: sv. Otci Benediktu XV.,
Jeho Veličenstvu císaři a králi Frant. Josefu I. a českému nejdůst. episkopátu,
zakončil modlitbou tuto valnou hromadu za velmi přátelské nálady.
Po valné hromadě sešel se výbor a zvolení byli: za I. místopředsedu řed.
T. J. Jiroušek, za II. místopředsedu učit. VI. Jelínek, za pokladníka dp. kate
cheta Ant. Suchoradský a za jednatele Boh. Šubrt.

Další činnosti »Zdař Bůh!«

RŮZNÉ ZPRÁVY.

Pochvalné uznání odnejdůst.kníž,arci
biskupské konsistoře obdrželi tito zasloužilí
řídící učitelé: p. Alois Dolejš v Drachkově
(šk. okr. sedlčanský) za nábožensko mravní
povzbuzování školní mládeže; p. Augustin
Tomášek v Nesvačilech u Rožmitálu za
svědomité vyučování náboženství a pod
poru duchovní správy; p. František Hůla
v Noutonicích pro vzorné řízení církevního
zpěvu a chování při mši sv.; p. Alois
Karásek ve Vranovicích (okres rokycanský)
vzhledem k pěkným výsledkům za dobu
třicetiletého vyučování náboženství. Gratu
lujeme a přejeme delší bohumilé činnosti
jejick plno zdaru.

Nebeřte malých nerozumných dítek
do kinematografů!

Je-li program v kinema

tografech slušný, obsahuje-li příležitostně
pěkné ukázky z oboru zeměpisného neb
přírodovědeckého, nenamítáme proti tomu
ničeho, účastňují-li se takového programu
dítky dospělejší, rozumnější, které dovedou
obsah pochopiti. Proti tomu ale sluší roz
hodně zavrhnouti, když otec něbo matka
berou dítky malé, nerozumné, které nedo

vedou naprosto pochopiti obsah programový.
Tu sebou vrtí, křičí, isou nepokojné a obe
censtvu jenom na obtíž. Že jim nesvědčí
i atmosféra a trhavé pohyby obrazové, ne
třeba připomínati. Činí tak hlavně rodiče
jen z té pohodlnosti, aby sami se pobavili
na úkor zdraví a výchovy dítěte. Nedivme
se, že se u tak malých stvořeníček objevují
záhy příznaky nervosnosti i všeobecné se
všednělosti. Stal se případ, kdy matka vo
dila důsledně dívku od 10ti do 12 let
do divadla. Jednoho večera se milé sle
čince představení patrně nelíbilo i pravila
k matce: »Mami, to je to dnes nudné,
viď!« — Co má potom přinésti divadlo
příští slečně v 18ti a 20ti letech ? Rozumný
otec neb matka zřeknou se k vůli dobru
dítěte všemožných zábav. Však jim to později
bude nahrazeno. Chtějí-li rodiče užíti zá
bavy, tu svěří jistě dítě osobě moudré
k dohledu a jdou sami. Ostatně máme v městě
dosti vhodných loutkových divadel, kamž
rádi s dítkami zavítejme a pobavíme se též
současně. Nesužme dítek takových a zvláště
ne 2 i 3 letých v biografech.
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Vychovatelské úvahy.
Píše L. GROSSMANNOVÁ-BRODSKÁ.

(Pokračování.)

Tamtéž napsala pisatelka těchto řádků úvahu »Charaktery« a poněvadž ně
kolik těch skromných myšlenek nabylo na četných místech živého ohlasu a po
rozumění v kruzích povolaných, i z této úvahy krátký citát uvádím, poněvadž
dobře zapadá do rámce úvahy této. Psala jsem: »Bývá to již veliká pohana,
řekne-li se o někom, že jest člověkem bezcharakterním, což bývá zrovna tolik,
že není hoden důvěry svých bližních.«<
>Toť charakterní člověk,« zaslechneme-li takto o někom, mimovolně se na
něho díváme se zvýšenou úctou.
Jen škoda, veliká škoda, že dobré charaktery, lidé skutečně dobří a pova
hově čestní, čím dále více mizejí z našeho života.
— — — Nestáti někomu v slově, obelhati, zklamati někoho, to se našim

| předkům
podobalo
téměř
přečinu,
anyní?
—Bývá
tokuvšeobecné
škodě
a
zjevem zcela všedním, nad nímž se sice leckdys pozastavíme, ale nepostačili
bychom konečně podobné úkazy neblahé zaznamenávati. Dětská výchova prý
stále pokračuje (tak se aspoň stále tvrdí, ale je to též skutečně pravdou vzhle
dem k úžasným faktům odehrávajícím se mezi nedospělými a tančícími nejednou
i v soudní síni?!). Ale čím to jest, že ti staří vychovatelé, učitelé, kteří před půl
stoletím vyučovali v nepatrných vesnických chalupách, vychovali nám celou řadu
vzácných charakterů, jejichž zářivé příklady ještě dnes máme před očima? Tím,
že skutečně vychovávali (byť někdy i pomocí metly a rákosky) a nikoli pouze
vyučovali, jak nyní se děje, kdy, bohužel, domov i rodina mnohdy za kratičko
sbourá, co svědomitý učitel za dlouhý čas pracně i namahavě vybudoval. Vždyť
má-li náš veřejný život ozdravěti, tu již v nejútlejším věku třeba klásti v útlou
dětskou dušičku základy příštího neochvějného charakteru a všemožných dobrých
vlastností. <
Ano, tak do slova to vyšlo černé na bílém a kdo by mohl tato slova
popírati? Jsouf založena na bedlivém pozorování současnosti i zkušenosti mno
haleté.
Již ve škole mateřské po řadu roků měla jsem příležitost pozorovati pro
bouzení se dušičky dětské se všemi do ní vloženými zárodky příštího zla i dobra,
a dnes po více než 30 letech vidím, jak správnými byly ony předpoklady, které
jsme si utvořily — já i moje sestra až posud působící na škole mateřské —
o jednotlivých dětech, o jejich sklonu K životu příštímu. Jsou to dnes otcové
i matky rodin a téměř všichni posílají nyní zase vlastní dítky na ona místa,
do té samé školy mateřské, kde i jim samým vštěpovalo se sémě dobra v útlé
dušičky.
Že jsou mateřské školy a opatrovny v ohledu sociálním někdy pravým do
brodiním zvláště v krajinách průmyslových, s tím bude souhlasiti snad každý,
jenž pozoruje život rodin dělnických, a nota bene v době nynější život dvojná
sobně těžký, když dnes více než jindy jsou nuceny matky přispívati k obživě
své rodiny.
Či nebývá to úžasné, jaké množství případů stále zaznamenávají denní
listy o neštěstích způsobených drobnými dětmi, kteréž nikoho neměly, kdo by
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na ně dohlížel? Zde zapálí a samy v příbytku se udusí či uhoří, anebo padne
té neopatrnosti za oběť majetek spoluobčanů, jinde spadne ditě s okna několika
patrového domu, jiné se utopí, opaří, vběhne do cesty prudce letícímu povozu
— a nebozí, neštěstím i zármutkem postižení rodiče mají pak k tomu všemu
ještě opletání s úřady. Uvádím pouze jediný příklad, kdy malého hošíka, pilně
školu navštěvujícího (byl čtyřletý) bez vědomí rodičů starší bratr vedl na místě
do školky spolu na pastvu kdesi podél železniční tratě. Čilé dítě, aby lépe uzřelo
jedoucí vlak, rozběhlo se k závorám, kde se ručkama opřelo o dřevěný sloupek.
Následkem toho bylo úplné rozdrcení všech dětských prstíčků na obou rukou,
jak těžká přepážka s hůry silně sklapla,
Neprávem tudíž někteří lidé brojí proti školám mateřským, které vedeny
zdravým pokrokem a pečlivými pěstounkami ochrání dítě nejen tělesných úrazů,
takže rodiče, zvláště matky, mohou bez obavy jíti za svým povoláním, ale také
ušlechtí srdéčko a mysl drobného dítka, z něhož máv budoucnosti vyrůsti ku
prospěchu veškerenstva užitečný člen společnosti lidské.
Velice stařičký jeden dědoušzk, učitel-pensista, trávící zbytek zasloužilého
života v kterési zapadlé vísce (byl snad posledním z oněch starých kantorů,
kteří za dřívějších časů chodili vyhrávati k muzikám a dům od domu koledo.
vali), jenž vzdor dávno uplynulé osmdesátce neztrácel dobré mysli a humoru
přímo prostonárodního, začasté mně říkával s úsměvem:
»>Mnozílidé, kdyby náležitě dovedli mysliti, neposmívali by se hlouposti te
lete, aniž by to slovo používali za nadávku pro méně Čiperné svoje bližní. A to
z té jednoduché příčiny, že i z malého a neobratného telátka jedenkráte vzroste
silný a statný vůl, jehož by se nikdo neopovážil svévolně a zlomyslně dráž
diti.« Ovšem to myslil stařeček ve smyslu přenešeném a pravdu toho upírati
nelze.

Je-li pravdou, že každý člověk přichází na svět jen s dobrými vlastnostmi
a ty špatné že se v něm teprve časem vyvinou, dle toho, jaké jest jeho okolí,
v jakých poměrech žije a jakého se mu dostává vychování, tož tím více pravdou
jest, že i každá výchova, která nepovznáší, nezjemňuje a nezušlechťuje toho,
jemuž se dostává, jest pro něj zlořečením místo požehnáním. Velké vzdělání činí
darebáka jen nebezpečnějším, neboť nevzdělaný darebák není tak škodlivý pro
společnost, jako vzdělaný.
Nestojísli tato slova za vážnou úvahu již proto, uvedeme-li si na paměť
ony četné a nechvalné případy, které se odehrávali v našem veřejném a poli
tickém životě ještě před nedávnou dobou? Dobře ví azná svědomitý vychovatel,
že jest život lidský jakoby zahradou, každá myšlenga semenem, a co rozséváme
budeme i žnouti. A že tomu tak jest skutečně, o tom svědčí ono prostonárodní
rčení lidové, které praví: »Kdo seje vítr, klidí bouři.« To známe všichni z vlastní
zkušenosti, že dobrý člověk posuzuje své bližní laskavěji a spravedlivěji, než
zlý člověk. Kdož se snaží činiti dobré, jest nakloněn smýšleti, že jiných snaha
nese se za týmže cílem, a kromě toho nejvyšší učeností jest býti moudrým, a
nejvyšší moudrostí jest býti dobrým.
(Dokončení.)
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Svědomitost.
Napsal ALOIS DOSTÁL.
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Mezi vlastnosti, k nimž vychovatel svěřence své navádí, náleží i svědomitost.
Mnohdy slyšíme, ten a onen že jest svědomitý, a hned poznáváme, že náležitě
a řádně koná své povinnosti, že jest snaživý ve svém počínání, poctivý ve svém
jednání.
Této svědomitosti musí se naučiti z mládí, kdy sii jiné vlastnosti osvojuje.

Avychovatel
nezapomí
inatento
důležitý
rysživota.
Vychovatelem
myslím
rodiče, kteří začátky vštěpují dětem svým, učitele světské i duchovní a rozličné
pěstouny, kteří místo rodičů u dětí zastupují.
Matka na př. ukládá dítěti lehkou práci doma, tu musí ovšem hleděti, aby
tato byla náležitě vykonána. Chybila by, kdyby uloživši dílo, už se o ně nesta
rala, na vyplnění nedohlížela. Kdyby vědouc, že nebylo vykonáno, přece nedbala,
snad se i nad tou nedbalostí svého dítěte usmála. (Co se mu podařilo jednou,
udělá po druhé i vícekráte, stane se nedbalým a rozkazy rodičů svých na lehkou
váhu klásti bude.

Nebyla matka svědomitou, nebude ani dítě svědomité.
Lépe uložiti lehkou věc a hleděti, aby byla splněna, než skládati neroz
vážně něco nesnadného a pak nestarati se, bylo-li to řádně vykonáno.
Podobně učitel uloží-li ve škole dětem úkol, aby se buď něčemu naučily
nebo něco písemně vypracovaly, nesmí naň zapomenouti, naopak musí se pře
svědčiti, zdaž to žáci vykonali, musí zkoušeti. Nedbal-li by toho, dítky by brzo
odkoukaly slabost svého vychovatele, neučily by se a úkoly psaly ledabyle v do
mnění, že tyto nebudou prohlíženy. I tu třeba svědomitosti. Proto uloží méně,
ale vyžaduje důkladné naučení, 'ne-li všem, tedy aspoň většině přehlédne úkoly,
označí chyby, podepíše se na důkaz, že práci viděl.
Doma rodiče mnohdy dětem dívají se do sešitů, čtou v nich, časem pomá
hají pracovati úkoly, divný by si činili úsudek o učiteli, jenž by práce domácí
ukládal, ale nepřehlížel. Tu by slyšeti bylo i nemoudrou radu, aby žák s ničím
se netrápil, když se z toho ve škole účty nekladou.
Katecheta by co sobotu napomínal děti, aby v neděli šly do kostela, ale
v pondělí by se nikdy netázal, kde povinnost onu vykonal; děti by uvykly na
pomenutí, ale v bezpečí, že nebudou dutazovány, mnohé by službám Božím ne
obcovaly. Tu nutno rovněž nejenom přikazovati, ale pátrati, kdo v kostele nebyl.
Vždycky některé oddělení si vybrati zvláště po pěkné pohodě a tázati se, kdo a
proč v kostele nebyl. Nedbalcům ve svém katalogu udělati značku a při stálém
zaviněném zanedbávání snížiti známku z náboženství.

Důsledným musí býti také vychovatel při ukládání trestu. Ponechá-li ně
koho ve škole po vyučování, hledí, aby tam žák byl; dá-li co opisovati, vybírá
a přehlíží tresty. Aspoň některým spočítá, zdaž skutečně tolikráte napsali větu,
která jim byla určena 3 nedovolí, aby si ji žáci sami a to kratčeji formovali,
Učitel uložil opsati větu dvacetkráte, nepočítal a příště trestaní si počet značně
snížili a vychovateli se vysmáli. Tu nejenom klamali, ale vypozorovali, že také
lze uložené dílo změniti, v práci si ulehčiti, byli přivedení k polovičatosti, ned
balosti.
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Jindy některý žák tresty vybírá, buď nepřehlíží, buď se s kolegy smluví
potom zlo jest mnohonásobnější. Podvádí se na celé čáře.
Svědomitému učiteli kdysi vyskočilo ve hněvu z úst, aby žáci dvěstěkráte
větu opsali. Viděl, že je to mnoho, ale sám chtěl zůstati konsekventním. Navedl
katechetu, aby ten vyzvěděl, co se stalo a ve třídě za žáky se přimluvil. A po
tom na tu přímluvu učitel trest značně snížil. Svědomitý vychovatel počíná si
přísně, ale hned netrestá a neukládá trestů krutých a nemožných, aby potom
nebyl nucen měniti je nebo docela opomíjeti.
Kdo není uváděn ku svědomitosti v mládí, stává se povrchním, polovičatým,
nedbalým. Tyto vady škodí člověku v pozdějším životě, není spolehlivým, jeho
práce nebývá dokonalá, jeho jednání není solidní. Nedostatek ten přichází ve
známost, stává se charakteristickou známkou povahy. Na takového platí pořekadlo
»Učil se devíti řemeslům a desáté žebrotě.« Kolikráte začne to neb ono a dosti
prudce, ale nedojde k cíli, práci ledajak odbývá, v slově nestojí a sobě si
škodí.
Nebyla-li práce dítěte náležitě vykonána, netřeba hned trestati, stačí rozkaz>
aby se práce konala ještě dvakráte až třikráte. Tu pak vychovatel musí míti více
trpělivosti než dítě samo.
Jenom aby s ním nerostla polovičatost a povrchnost. Co s takovým člově
kem při těžkých světa požadavcích? Nikde neobstojí, ať v jakémkoliv postavení.
Jsou lidé, kteří si právě všímají maličkostí a potom soudí o celku. Malá opo
menutá věc může zkaziti celé dílo.
Dítě nemusí vykonati mnoho, ale ať je to důkladné. Menší, ale správně
provedená úloha dostačuje. Od malých věcí postupuje se k větším a těžším. Ale
vždy dílo to svědčí o vytrvalosti, trpělivosti a důkladnosti!
Taková domácí práce potom podporuje školu a jest průpravou pro další
život. Čemu kdo přivykne z mládí, bude konati stále. Běda tomu, kdo přivykl
povrchnosti, ten nebude ani řádným sluhou, ani řádným pánem. Jako sluha ne
bude práci konati, jako pán nebude jí rozuměti.
Tomu všemu dítě učiti se musí od nejútlejšího mládí, aby se takřka vžilo
a do povahy vlilo. To není věc nepatrná, která by mohla počkati do věku poz
dějšího, až by bylo pozdě. Tu nelze ničeho sleviti, ničeho odpouštěti, aby se
taková slabost později nemstila. Stujme při svém rozkazu tak dlouho, až práce
bude řádně vykonána. Kdyby se vyskytly nedostatky a chyby, nutno žádati, aby
se všechno opravilo a doplnilo. Bude-li dítě věděti, že pevně stojíme na řádném
provedení, samo se vynasnaží, aby dílo dobré odvedlo. Tato svědomitost, ta
touha po dokonalosti s člověkem roste a stane se hlavním rysem lidské
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Vychovatelské úvahy.
Píše L. GROSSMANNOVÁ-BRODSKÁ.

(Dokončení.)

Kdo již v útlém mládí byl veden k tomu, aby dovedl zapírati různé zby
tečné žádosti, ten má nejlepší oporu pro další život, pro klidnou, spokojenou
budoucnost. Každý sobík, byť dle domnění lidského žil v nesmírném blahobytu,
nebývá šťasten, neznaje onoho sfastně hřejícího pocitu, jaký se zmocní člověka
obětavého, pakli i za cenu toho, že sobě mnohé odepře, obdaruje ještě potřeb
nější, pomůže nuzným.
Velí nám tak sám Kristus, tento příklad neskonalé dobroty a věčné lásky
a ubohým chuďasem lze nazvati každého boháče, jenž nikdy nepočítal, žeť lépe
dáti nežli bráti.
Náležíť samozřejmě ku křesťanské výchově, vštěpovati dětem veškeré ctnosti,
učiti je, že tělo, jsouc schránkou duše nesmrtelné, sice z ohledu zdravotní péče
zasluhuje přiměřeného ošetřování, a hlavně, že nutno tělesnou i duševní čistotu
člověka uvésti v náležitý soulad pro celý jeho život další,
Že všeho moc škodí, vidíme na dětech, jedináčcích, jimž rodiče všecko
trpí a dovolují věci, nad nimiž rozumný člověk ustrne. Povšechné nepěkné vlast
nosti takových jedináčků zcela přirozeně vyplývají z toho, že tyto děti, nepodlé
hajíce kontrole sourozenců, dopouštějí se i takových kousků, jaké by mezi se
strami a bratry vyvolaly hlučné protesty a po případě zakročení rodičů na žaloby
druhých dětí. Ale kde není žalobníka, není soudce, a tak nejeden jedináček vy
růstá jako v bavlnce jsa všemožně rozmazlován. »Což kdyby nám toto jediné
dítě zemřelo?< děsí se rodiče, a na základě toho poskytují dítěti všecko, na co
jen si rozmazlené kňourátko zamane.
Škoda, že takovým opičím matkám nenapadne uvažovati, jak v podstatě
svému dítěti škodí, prašpatnou službu mu prokazujíce. Neboť jedenkráte přece
musí dítě z domu otcovského, do světa, mezi lidi, a nezachází-li se s ním ta
kovým přepiatým způsobem, jak z domova uvyklo, nesplní-li se každé jeho po
šetilé a snad i škodlivé přání, jak cítí se takový nešťastník odstrkovaným, ubo
hým, utiskovaným, třeba to ani pravda nebylo. A přidruží-li se snad v některém
případu k tomu ještě ztráta majetku a mladík či dívka nucení jsou dobývati si
chléb, ačkoli se tomu neučili — a nemají-li oporu v důvěře v Boha, pak jest
zcela přirozeno, když z takovýchto pochybně vychovaných dětí bývají mo
derní rozervanci, sebevrazi anebo zločinci se rekrutují ponejvíce z těchto řad
mladých lidí.
Proto pravdou bylo, jest a navždy zůstane, že to nejlepší věno, nejcennější
bohatství zanechají rodičové dětem, dají-li jim řádné křesťanské vychování. Také
o to největší jmění možno přijíti, ale duševní bohatství nepřijde na zmar, naopak
stále hojnějších úroků a utěšených výsledků přináší.
Lidé duševně bohatí, dobře vychovaní, málokdy přijdou do rozpaků i v nej
trudnějším životním postavení. Jsou-li zchudlými boháči, snadněji vpravují se do
nuzných poměrů, jsou-li ode vždy chudí, ale nyní zármutkem a bídou ještě větší
stíháni, nalézají útěchu a silnou oporu ve víře,
Tak je tomu a nejinak. Ale jakou oporu má rozmařilec či nevěrec? Nepo
dobá-li se jeho život (opustí-lí ho štěstí) loďce bez vesla, plující po bouřlivém,
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širém oceánu? Není-liž jak list se stromu utržený, žalostně zmítaný děsnou vi
chřicí — osudem?
Platí-li o mnohém na světě a v životě lidském vůbec, že střední cesta jest
nejlepší cesta, platí to dvojnásobně při vychovatelství. Učiniti z dětí bytosti přes
míru měkké, přecitlivělé duševně i tělesně, vymstí se všestranně zrovna jako
v otužilém těle duch příliš chladný, srdce zatvrzelé. Vidíme to stále a denně

kolem sebe, jak některý člověk jest hypochondrem, na obtíž sobě i jiným, vůbec
celému svému okolí! Jiný ve svém sobectví ani nemůže býti jinaký nežli že
touží stále po vlastním svém prospěchu, jsa při tom nevlídný a mrzutý. Kdo rád
o všem mluví, bývá obyčejně povrchní mysli, kdežto člověka v pravdě ušlechti
lého poznáme dle toho, jak miluje přírodu, toto dílo vznešeného Tvůrce, miluje
zpěv, má rád malé dítky, jejichž jest upřímným přítelem a neublíží ani zvířatům
a nedopouští ničiti stromy, keře a květiny zbytečně trhati.
Četla jsem v kterémsi americkém časopise krásná slova, která zde neváhám

uvésti:
»Lidský duch je slabý, když neovládá své myšlenky, city, žádosti a vášně.
Lidský duch je však silným, když se snaží za všech okolností dosáhnouti doko
nalosti.
Vědomá touha a snaha po dokonalosti nenaplňuje člověka nevěrou a du
ševní pýchou, jak někteří lidé rádi by dokázali.
Naopak. Čím více poznává člověk dokonalost a vnitřní bohatství, složené
v hlubinách lidské duše, tím více se naplňuje úctou a oddaností k tvůrčí moci.<
Jak s tím nesouhlasiti ?
Jaké jsou rozmanité ty různé stupnice lidského věku a dítě nutno vycho
vávati dle na slovo vzaté autority lékařské již v lůně matčině.
Tím řečeno, že nastávající matky mají se vystříhati všeho, co by neblaze
pobuřovalo jejich mysl, aby působením rozrušeného organismu tělesného netrpěl
také příští tvoreček, jímž Bůh požehnává svazku rodiny, a zdárná rodina bývá
nejlepší oporou každého státu.
Jest vůbec známo, jak rády opičejí se děti po jiných lidech a bývá pro
spěchem, když se použije této okolnosti k podávání nejlepších příkladů, jejichž
následováním snadněji, takřka hravě vštípí se ve vnímavé srdéčko mnohem více
dobra nežli stálým napomínáním, poučováním anebo dokonce nějakými tresty.
Mnohá matka ani dobře nepozoruje, jak úžasně rychle dítě odrůstá, do
spívá, poněvadž jest s ním stále pohromadě. Také již o dcerce, dospívající s by
strým rozumem a postřehem, domnívá se mnohá matka, že ji musí vésti stále
jako malé děcko, což ve mnohých rodinách žřejmě zavdává příčiny k nespoko
jenostem a matka s dceruškou sobě se odcizují právě tehdy, kdy dívka měla by
nejvíce zapotřebí rady matčiny a velikou chybou pak bývá, svěřují-li dospívající
dívky svá různá tajemství nespolehlivým družkám, nesvědomitým služebným.
Tomu ať hledí každá rozumná matka vyvarovati a nechaf si pomyslí, že mládí
má také svoje práva a ustoupí-li matka v něčem zcela nepatrném dceřině úsudku,
aniž by z toho vzešla nějaká škoda, upevní tak dceřinu k sobě náklonnost a
mladistvou důvěru, a to věru za, mnoho stojí a také mnoho znamená v jejich
pospolitosti rodinné.
Pravidelně oni rodiče, kteří se s dětmi neustále vadějí, mívají také nepo
slušné potomstvo; dětem neustálé to hubacení ovšední, stávají se vůči tomu
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lhostejnými, otupí a tu pak bývají marné i zbytečné nářky na dětskou tvrdo
hlavost.
Dobrý otec a dobrá matka vědí, jak nejlépe a kdy nutno čeliti nectnostem
dětským a odstraňovati jejich vady, někdy pouhým pohledem, pokynem ruky,
laskavým slovem zmohou více nežli jinde přísná napomínání a citelné tresty. —
Tajemství toto spočívá v pravém duchu křesťanském, kterým vedena rodina a
a tací rodičové nikdy se nedočkají takového zármutku, aby jim nezdárný syn,
necitelná dcera vytýkali i své zplození, jak se někdy i veřejně děje u mládeže
odchované odsouzení hodnou dekadencí.
Ze všeho výše uvedeného tudíž patrno, že výchova dětí, má-li zdárně pro
Spívati, vyžaduje mnoho svědomité rozvahy. Bývá to sice úkol těžký, ale zá
služný, vedou-li rodiče své děti po stopách pravdy a dokonalosti Bohem přika
zované.

»O nadějné mládeži.«
(Několik slov podává ANTONÍN JEŽEK.)

Z Paříže ze dne 24. února 1915 oznámila »Agence Hawasova<« zprávu:
Čtrnáctiletý školák José Francisco Silva vystřelil dvě rány z revolveru na vůdce
demokratů Alfonsa Costu, když chtěl vstoupiti do lisabonského vlaku. Costa ne
byl zasažen. Silva byv zatčen prohlásil, že jednal z vlastního popudu.
Nadějná mládež nové doby vychovaná volně bez bázné před Bohem uka
zuje se pomalu nebezpečnou jednotlivcům i celé společnosti lidské. Nic jí není
svatého a nic nedotknutelného, ani lidský život bližního. Nezná z desatera při
kázání Božích ani jedno.
V Neapoli zastřelil při vyučování na gymnasiu studující Amoza svého pro
fessora pro špatnou známku.
Odkud, ptáme se, to vychází nám takovéto pokolení? Vina bývá narodičích,
mnohdy ina některých učitelech, kteří si ve své pokrokovosti neváží náboženství
a zlehčují je před dětmi.
A přece katolické náboženství učí děti počestnosti, nedotknutelnosti života
i majetku cizího, vznešenosti cítění a lásce k bližnímu.
V Římě konal se r. 1912 sjezd organisace katolické mládeže italské, jemuž
předsedal commendatore Pericoli. Předseda vzpomněl ve své zahajovací řeči
i hnutí ve prospěch Ferrerův a prohlásil, že italští katolíci nepodávají platonických
protestů, nýbrž že zřejmě odpovědí na protikatolické hnutí tím, že ještě lépe a
pevněji upraví své organisace. Sv. Otec Pius X. tehdáž přijal účastníky sjezdu
a prohlásil, že od něho nemají očekávati výmluvných slov, poněvadž mluví
u něho srdce, když hledí na svou nejmilejší mládež. Dával důraz na náboženské
vyučování, které dosud není dostatečně oceněno, ale přece jen z něho může vyrůsti
křesťanský člověk. Mladý člověk má se mnoho učiti a proto sv. Otec radí, aby
se obíral horlivě studiem, poněvadž vzdělaný katolík jest vyzbrojen lepší a sil
nější zbraní, než nevzdělaný. Avšak nemá se zapomínati ani na Katechismus,
poněvadž sám již dostačí, aby udržel na uzdě ty, kteří nedbají náboženství.«
Kdyby slova našeho Spasitele utkvěla již ve škole trvale v srdcích mlá
deže, kdyby bylo pečlivých nábožensky založených vychovatelů, mládež jevila
by se zcela v jiném světle. I budoucnost byla by krásnější, jelikož přítomnost
jest kolébkou budoucnosti.
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Na světě bylo by méně nehodných, více však Ššlechetných. +»Šlechetný
člověk raději škodí sobě sám, než by uškodil jiným. Raději snáší potupu, než
by si zakoupil dobrou pověst nemravným skutkem nebo zrazením toho, co za
nevyhnutelně dobré uznává. (Boh. Klimšová.)
Charaktery dlužno zakládati ve školách. Blahé doby, kdy církev držela
ochrannou ruku nad nimi. Poslanec Dittrich v pruském sněmu pravil ve své
delší řeči: »Církev jest strážkyní náboženství a proto požadujeme rozhodnývliv
církve na školu, jenž musí býli zabezpečen duchovním dozorem na školu. Zda
nevyšly ze škol, jež podléhaly dozoru církevnímu, mužové, kteří vybojovali ve
válkách slavné vítězství? Nechceme přece s duchovním dozorem provésti abso
lutní panství církve nad školou! Tvrzení o panstvíchtivosti církve nad školou
jest nesprávnou domněnkou. Žádáme pouze vliv na vzdělání a výchovu naší mlá
deže, vliv, jenž se stanoviska křesťanské školy a církve od nás žadán býti musí,
abychom zabezpečili její křesťanskou výchovu
Naše požadavky nejsou ničím

| neslýchaným
. Odkud
tedy
odpor
proti
nim?

Jak trpasličích názorů jsou mnozí protikatolici tvrdíce, že klerikalismusjest
proti vzdělanosti, že chce býti učitelem vzdělanosti.
Pravíme: »Když od náboženství mládež jest odvracována, není divno, že
žák V. třídy obecné školy dovolí si ve své úporné nevázanosti říci: »Co vy mi
máte co poroučet ?«
Jsou to smutné úkazy, ale takovou výchovou pletou si sami rodičové
i učitelé na sebe bič!
Slepice klovou chorobné a zmrzačené druhy, člověk ve své nevýslovné pů
vodnosti souží nešťastné bližní.« (Boh. Klimšová.)
Škola musí pracovati s církví, má-li nastati obrod společnosti lidské, ale
nutno začíti hned, neb se připozdívá a večer se nachýlil. Chvíle, kterou pro
marníme, nedá se nahraditi!
>Milujme se, buďme svorni,
hlas v mém srdci stále zní!
Proto buď i vaším heslem:
Národ sobě! Národ Kristu
v hodině i poslední!«
RŮZNÉ ZPRÁVY.

Náboženské cvičení jest povinné.
Vrchní konduktér A. Kronich v Ustí nad
Labem neposílal synka svého na náboženská
cvičení a prohráv u místní, okresní a zem
ské školní rady, odvolal se k říšskému
soudu. Obhájce Kronichův dr. Hůbsch
tvrdil, že stát nutí jej k náboženskému vy
učování, zástupce ministerstva vyučování
hájil stanovisko, že mdaboženská cvičení

nelze oddělili od náboženského vyučování
a že tudíž úřadům přísluší právo, aby ro
diče přiměly k tomu, by děti své i nábo

ženských cvičení účastny nechávali. Říš
ský soud, jemuž předsedal dr. von Grab
mayer, uznal, že neporušuje se náboženská
svoboda, když školním dětem se uloží, že
náboženských cvičení, jež tvoří nerozdíl
nou součástku náboženského vyučování, se
súčastniti musí. (»Čech« ze dne 20. dubna

1915.)

Náboženství

na nižších školách

uherských
má se dle nařízení ministra
vyuč. vyučovati v mateřském jazyku.
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Dítě pracuj!
A. JEŽEK.

Práce šlechti člověka!
Kdo pracuje, bývá zachráněn od mnohých pošetilostí a neřestí, neboť za
hálka jest matkou hříchu.
Vychovatelé doporučují vřele mládeži práci. »Tělesná práce pomáhala by
dobře jinochu v jeho mravním vývoji. V mládí chce každý zdravý chlapec uží
vatisvých tělesných sil.Jest vtéto době vývoje zohledů zdravotních škodlivo proji
nocha, že tráví větší část dne při práci tiše sedě a že nechává těla bez zaměst
nání; to jest škodlivo živíc silně smyslnost. Právé v letech, kdy smyslnost se
rozvíjí a dostavují se proti ní silná pokušení, právě tu má býti tělo nuceno ve
jho práce, jím má býti zlá choutka dušena a jinoch má se učiti v potu tváře
pracovati.« (Palmgren.)
Práce má býti záchranou dítěte, ono nemá míti ani kdy přemýšleti a hlou
bati o věcech, které dráždí smysly a vytvářejí obrazotvornost. A proto pracovati
má si zvykati dítě dlouho před dobou dospívání,
V. Šmilovský v »Kmotru Rozumci< napomíná »Buď pilný v práci, poctivý
v myšlení a jednání, pobožný v srdci.«
V přírodě vládne samý shon a ruch. Dítě chodí často na procházku, výlet,
vycházku, ať tam pozoruje pilnou včeličku, která shromažďuje zásoby medu.
Mravenec lopotí se nepatrným dřívkem, ptáčkové z jara ohledávají a do po
řádku dávají své »salóny«. Přes cestu běhají broučkové a pestří motýlové ne
unavně přenášejí pel.
»Příroda spasí vás. V té bibli čtěte,« volá Sv. Čech.
Pracovati musí každý, nechce-li v stáří žebrati a proto nutno, aby rodičové
dávali dětem vzorný příklad a je v práci posilovali. Mezi desíti pravidly uvádí
jistý ženský časopis: 1. Neodkládej na zítřek, co můžeš učiniti dnes. 2. Neobtěžuj
jiných tím, co sama můžeš udělati.
Smutné bývají konce zahálčivosti.
Hospodář má pole, sám sedí v hospodě a hraje karty. V tom otevrou se
dvéře a vejde čeledín. Rozhlíží se kolem a potom zaměří k pantátovi s otázkou,
co má dělati. „Ale, jdi k čertu, hospodyně ti to řekne.« Čeledín se podrbe za
uchem a praví — »Právě hospodyně mne sem posílá.“ »I jdi už a dělej Si, co
chceš, člověku zrovna »padá karta< a takový bubák ho sem přijde znepoko

jovat

«
Potom není divu, že obrod národo-hospodářský jest nad míru těžký. Ne
pracuje hospodář, nemusí ani čeledín,
Ječmen zraje, posečen zmokne a černá, hospodář prodělá tři sta, ale co na
tom. Nemá kdy vše svésti do stodoly. »A nemáte děti, pantáto, aby vám po
mohly?< »Ale mám, teď však nemají kdy!« Jenda šel stříleti zajíce, Bohumila
hraje piano a Jarmila jezdí tamhle na velocipedu. A pantáta? Ten jen chodí,ruce
v kapsách a hubuje na zlé časy.
Pracovitost v národě může se měřiti uloženými vklady. Podivno, proč má
každý druhý Dán spořitelní knížku, každý čtvrtý Němec a teprve — dvanáctý
Čech.
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Kéž by dítěti záhy na mysli tkvěla slova Kaminského
>V mladosti kdo zahálku si chválí,
tomu také jísti netřeba
a kdo v ničem neumí být stálý,
na konec jest často bez chleba.«

Mnoho ideálů zračí sei v té malinké hlavičce, nebeřme
jí jich, ale posilujme!
Splnění všech tvých tužeb záleží na tobě; místo abys na ně hledělo dítě s ru
kama založenýma, chop se práce, aby sny dosáhly uskutečnění.
Nevracejme se v doby římské, kdy ctěn a vážen byl každý, kdo život svůj
v nečinnosti trávil, ale nikoliv ten, jenž si živobytí vydělával prací.
Blaho národa vzroste, přispěje-li k tomu každý jednotlivec, vždyť
»ruce pilné, snaze ušlechtilé
nebe rádo dává dojít cíle!«

Nepracovalo-lis dítě dosud, naprav vše dokud čas, bys mohlo říci jednou,
žes nežilo nadarmo, že jsi nebylo jako trubci, kteří jen vybírají med a živí se
zásobami, jež nashromáždí pilné včelky, nýbrž že jsi bylo samo pilnou včelkou,
jejíž práci lidé ocenili.
Jsou doby, kdy lidstvo odvyká si práci. Spoléhá, že přijde slíbený neroz
umnými lidmi ráj a potom, že bude pravá radost na zemi.
Člověk, má-li zdravý rozum, nemůže těmto utopiím věřiti. Práce bude ne
rozlučně spojena s lidským bytím a nemůže-li přirozenost člověka rozděliti, nelze
také mysliti člověka, aby nepracoval.
Čas kvapí. K práci, k činům bez ohledu na překážky!
Jen v plodné práci, skryt čin hodný muže,
třesk meče, trofej, tvoř jen vítězů,
ať také na jich hrobech zkvetou růže!
Ó lidstvo! Tvá nechť hvězda, ruka dělná
ti podá pít vždy z míru poháru —
a velká pouť tvá bude nesmrtelná! —
»K práci rodí se člověk; prácisli se vyhýbá, nečiní, k čemu se zrodil,
k čemu na svět přišel.« (Sv. Bernard.)
Práci rozeznáváme tělesnou a duševní. Každý může se rozhodnouti dle
svých schopností pro jednu, nejlépe sloužiti oběma. Jedna bude tvým ži
vitelem, druhá spíše zábavou a osvěžením. Ani děvčata ať nezanedbávají se
vzdělati.
Fenelon, vychovatel a biskup Cambraiský napsal
Převládá přímo
mínění, že jest nutno přáti pohlaví ženskému jen co nejméně vzdělání. Říkává
se: Děvčatům není třeba učenosti, stala by se marnivá a hrdá. Těm stačí, aby
dovedla někdy říditi domácnost a poslouchati bez domluvy manžela
<
Zdá se, že život dnešní žádá přece něco více a potom děvčata mají
tak bystrý rozum! Nezakopala by takto hřívny Bohem jim svěřené?

UVA
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Vychovávejme mládež pro život ctnostný.
Některé nástiny nábožensko-mravní výchovy.
Napsal JOS. HRUBÝ.

Za důležitou podmínku k utvoření pevného a trvalého katolického přesvěd
čení považujeme důkladné poznání víry. Kdo víru dobře zná, kdo občasně na
hlíží do pravd Písma svatého, ten musí již sám vnitřním přirozeným, řekli bychom
vrozeným citem nabýti přesvědčení, že našel cestu správnou, která ho přivede
k cíli.

Právě z nevědomosti náboženské, z nepoznání základních pravd víry vzni
kají převrácené, řekli bychom systémy věrouk, v kterýchž jest tu a tam jistá
část článků i prvků z víry katolické vybraných; nejsou to a nemohou to býti
články víry pravé. Sám se tomu chovanec nenaučí, nenaučil se tomu žádný z nás.
Vždy říditi se budou poznatky ivýklady autoritou osob k tomu povolaných. Ve
školách jest to stěžejný předmět náboženství, kterému se chovanec musí učiti
na základě řádných výkladů. Nedá se toto vyučování nahraditi nějakou morálkou,
kde úzkostlivě vyhýbáno slovům, Bůh, Kristus. Vždyť již Komenský klade ve
likou váhu na nábožensko-mravní čili ethickou stránku vyučovací.
Ano, dítky naše jsou drahými klenoty našimi, mají býti někdy chloubou
našeho národa. A pamatujme, jen národ zbožný, v Boha věřící, doufající, národ
mravně vytříbený, řídící se stěžejnými zásadami víry v Ježíše Krista bude míti
slibnou budoucnost, bude míti na růžích ustláno, nezahyne. Národ takový bude
i snášelivým oproti národnostem jiným i oproti jinověrcům bude tolerantním.
Není možný mír mezi národy, jestliže některá strana porušuje hrubou měrou
základní pravidla víry a přikázání lásky, jež Spasitel náš, původce Pravdy hlásal.
Bůh vložil v útlou duši dítěte již cit, jednak ohledem na svou vlastní bytost,
jednak cit k bližnímu.
Tento cit nutno však jako pel v zárodku rostlinky pěstovati, zdokonalovati,
V prvé řadě jest to sy. náboženství, jež nás seznamuje s pravidly, přikázáními
božími i církevními. Af se učí děti rády tomuto předmětu ve školách, af sledují
s toužebností výklady duchovního. Dětem se musí též naznačiti, že nestačí jen
náboženství učiti, musí se dle něho též i říditi, musí býti opravdově hodnými.
Jak nehezky se vyjímá, má-li žák z náboženství známku výbornou, z mravů
však nižší stupeň. Průzračně to značí: Učíš se sice velmi dobře náboženství,
neřídíš se však dle něho, učitele, učitelku neb duchovního neposloucháš, na ulici
neslušně se chováš a jiné nepěkné kousky provádíš, ač dobře ví“ že dle 4.
přikázání Božího a jiných přikázání tak se chovati nemáš!
Poučujme tudíž, aby chování díteki dospělých bylo v souhlase se známkou
výbornou. Jindy je to naopak; žák vykazuje z náboženství známku nižší a je
při tom hodný. Pokud to není zaviněno leností, dá se to omluviti. Ve mnohých
však případech bývá to úmyslné zavinění. Není vůle, tužby, řádně se učiti a se
znamovati s náboženskými poznatky. Hříchu do nebe volajícího dopouští se ro
diče, kteří v tom ohledu i k vlastním dítkám jsou netečnými, dokonce snad
i nechtí, aby dítko v mravnosti a zbožnosti k Bohu bylo vedeno. Není takových
případů sice mnoho, ale ze zkušenosti učitelé vědí, že bohužel přece jsou. Pak
ovšem dítě vinno není. Tu Bůh přísně jistě souditi bude rodiče, jako svůdce a

© mravokazitele
dítěte.
—Ač
4.přikázání
Boží
velí
poslušnost
krodičům,
přec
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stanoveno jest zákonem mravním a cit Bohem v duši dítěte vrozený dává, že ne.
smí poslechnouti dítě ani rodičů, ani představených, jestliže tito radí k něčemu
hříšnému. Nedávno četli jsme případ, kterak vlastní matka nabádala dítko ke
krádeži, často i někteří nesvědomití rodičové chybují, radice dítěti ke lži nebo
podvodu. Jak dobré je, jsou-li obě strany, rodiče i dítky, řádně o každém přiká
zání poučeny. Nejde tu jen o stav přítomný, ale v budoucnu se takovému otci
neb matce vše vymstí. Jsou znamé případy, že dítě takové do polepšoven, káznic
přichází, stal se i případ, že synek zvrhlý, odsouzený pravil: »Měl jsem otce
i matku. Neznám jich, Da nechci je vůbec znáti, bídně mne vychovali, do zá
huby sami mne uvedli.« Není-li to hrozné a bolné pomyšlení. A to je trest časný
zde na světě. Jak bude rodičům takovým před Bohem Nejvyšším Soudcem?
Nejen domácí, ale i školní výchova musí býti na mravním podkladu nábo
ženském. Vliv modernistický, kterýž snaží se uchvátiti školství, je chybný, příčí
se přímo Bohu, rozumu 1 vědě samé. Naopak víra, náboženství a věda se na
vzájem doplňují, místy i kryjí.

RŮZNÉ ZPRÁVY.

Upozornění našemu učitelstvu. Jako
léta minulá, i letos vydáme kalendař katol.
učitelstva a přátel křesťanské výchovy
»Štítný« na rok 1916. I prosíme naše uči
telstvo, aby již předem na rozšíření tohoto
kalendáře pamatovalo.

Způsobilost žen býti svědky slav
nostními, při zřizování aktů, listin a
svědky

totožnosti.

Francii ubývá obyvatelstva. »Temps«
sděluje, že v první polovici r. 1914 naro
dilo se ve Francii 331.348 dětí, o 3971
méně, než v téže době r. 1913, kdy se na
rodilo 335.369 dětí. Poněvadž pak na
druhé strané úmrtí přibylo o 20.845, tož
znamená jmenovaná perioda úbytek obyva
telstva o 24.816 hlav.

Čtení novin učivem. Pražský »Čech«

V 8 3. cis. nařízení ze dne 25. dubna v č. 114. přináší tuto

ze dne 12. října 1914 se předepisuje:
»Ženy mohou býti svědky při zřizování pí
semných listin a při posledních pořízeních
a mohou býti přibrány při zřizování notář
ských aktů jako svědci aktu, jakož i při
soudních a notářských ověřováních aneb
jinakém sepisování listin notářských jako
první neb jediný svědek totožnosti. Jejich
spólupodpis jako svědků na soukromých
listinách v nepatrných věcech knihovních

zajímavou zprávu: >V obecných a měšťan
ských školách ve Vídni byla zavedena no
vota, kterou přinesla nynější válka: Ve
všech třídách stalo se čtení novin jaksi
předmětem vyučování. Děje se tak tím způ
sobem, že učitel předčítá zprávy o význam
ných událostech a o činech statečnosti a
obětavosti z války nynější a podává k nim
náležitý výklad. Předčítání novin má slou
Žiti za pomůcku při výchově mládeže ke
vlasteneckému smýšlení. Noviny předčítají
se v hodinách v rozvrhu pro čtení urče
ných a za přestávek. Žákům se toto nové
učivo velice líbí a dítky sledují s velkou
pozorností čtení učitelovo i výklad jeho.«

—může
nahraditi
spolupodpis
mužských
svědků. «

Vzácný

věk. Řídkého věku 100 let

dočkala se v úterý 4. května paní Marie
Janská, vdova po učiteli v Klatovech.

Stručný

výtah

z liturgiky,

II. rozmnoženévydání,pro žákyobecnéškolyna 16 str.

Prodává se jen za hotové: 100 kusů za 6 korun 40 hal., 50 kusů za 3 kor. 30 hal., a 25 kusů za
1 kor. 70 hal. i s poštovným. — Objednávky vyřizuje nakladatelství Družstva Vlast v Praze-ll.,
Žitná ulice čís. 26 nové.
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Doba her nastává
ANTONÍN JEŽEK.

Dětské hry řídí se dle příležitosti, věku a spoluhrajících si dětí. V zimních
měsících jsou děti odkázány na světnici, na méně soudruhů a soudružek, tak že
nutno omeziti i hry hlučné na tišší. Hrávají děti »mlýnek«, k čemuž jim stačí
nepokrytý stůl, kousek prkénka a křída, větší zhotovily si z lepenkového papíru
desku, nakreslily čtverce a hrají »vlka a ovce.« Děvčata nalezla si příhodné
kaménky a hrají »drábky.« Hoši, aby měli něco »z války«, skládají čepice
z novinového papíru, přiřezávají si Šavle a »koště« slouží jim za »bujného« oře.
Skládají lodičky, pouští je na vodu, dovednější je vyřezávají z kůry stromové.
Nežli tyto věci začnou robiti, ukáží nám pestré draky z papíru, které pouštějí
na silné režné niti stočené na kuse dřeva. Toť jako triumf jejich umění, věštící
nám, že nastalé chladno všechny zapudí v obydlí.
Po celou zimu jest s dětmi potíž, jakmile však počne slunéčko vábiti svými
paprsky děti do »zelenající se přírody,« již je nikdo neudrží, — hry hrají prim.
Nezavrhujme hry, přejme jich v hojné míře dětem, jestliže napřed svým po
vinnostem zadost učinily. Když přijde dítě ze školy, ať se uloženému dobře
naučí, vše na příští den do školy si připraví, úlohy napíše a potom dopřejme
mu her slušných a mravných. Jestliže lékaři dokazují, že práce duševní mnohem
více unavuje než namáhání tělesné, nutno děti vypřáhnouti z jha této práce
ve školních lavicích a dusných učebnách, kde často dítě i učitel cítí se zmalát
nělým. Jsme-li názoru, že jedna hodina duševního namáhání rovná se dvěma
hodinám tělesné práce, musíme doznati, že dítě, které denně 3—6 hodin strávit!
musí ve škole, pracuie tolik, jakoby G—12 hodin konalo práci tělesnou. Arcif
musíme, — jako učitelé — vzíti za prokázáno, že mnohé dítě ve škole sedí,
aniž by na něco z učení myslilo a tím svůj rozum namáhalo a soudnost cvičilo.
Často učitel mluví »pro celou třídu« a za kratičkou dobu se hlásí dítě,
ptá se na věc, která před chvílí byla řečena.
Příležitost ku hraní budiž dětem odměnou za píli, snahu a dobré chování
Jan Amos Komenský praví: »Tak budiž hráno, aby nestávaly se hry hlavním
dílem života, nýbrž vedlejším. Nebudiž tedy hrám a zábavám dříve dáváno místa,
dokud skutečnému zaměstknání nebylo dosti učiněno, právě tak, jako spaní
a odpočívání ne dříve, než po zemdlení těla pracemi a jako lahůdkám ne dříve,
než po sytých pokrmech místo dáváno bývá.«
Není dobře dítě hned vyhnati z bytu pro pohodlí rodičů a nechati je bez
dozoru stále si hráti často i mezi zkaženými dětmi. Jako od jablka shnilého
nakazí se zdravá, tak od jednoho dítěte nemravnosti propadlého může se pokaziti
více dětí.
Přijde-li dítě samo domů, neposílejme je znovu, aby si hrálo, neboť samo
uznalo, že vše musí míti svůj Konec. Komenský praví »Hira miluje také roz
puštění, protože nikdo tak hračkám oddán býti nemůže, by hra, když jest přílišná,
se mu nezošklivila; k zábavám po přestávkách vrací se příjemnějí.«
Nedivme se hrám mládeže, nejsou ničím novým, nýbrž opakováním od
nejstarších dob. Často si hrají děti, — někdy i dospělí pro zahřátí, — jak jsme
četli v novinách »z dopisů vojínů ve válce, na »slepou bábu.« Hra tato slaví
již asi 350leté jubileum. Hoši shánívají se po obručích nebo »honí kolo dřevěné,«
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To činívali již stateční hoši římští a aby to bylo daleko slyšeti, ověsili je kroužky
železnými. Hra »špačkem« jest původu ryze slovanského, arcit nutno poučiti
mládež, že má býti hrán, kde lidé nechodí a potom ne tam, kde by snadno
mohla býti v nebezpečí rozbití okna. Kde má mládež na blízku vodu, hází tam
»ploské kameny«, které mistrným hodem znovu se vynořují a říkají tomu »házení
žabkami« (a na okresu Smíchovském u Vltavy »děláním pokliček«).
Mimo hry, které mládež provádí sama — bez dozoru — jsou ty, jež pro
vázeny bývají — dozorem učitele. Spojeny jsou s vyučovacím předmětem —
tělocvikem. Obyčejně půl hodiny se cvičí tělo v pohybech, druhá polovina
věnována hře míčem, »na peška« atd. Zábavné pojí se tu s užitečným. Tělo
cvikem pěstuje se smysl pro krásu těla a ten ve veliké míře vypěstili Řekové.
Jejich přísloví znělo »Krásná duše v krásném těle!« Nemyslili snad na tělo ob
dařené zvláštní krásou, nýbrž na tělo souměrné, vyspělé, urostlé
K názoru Řeků přiklání se i Boleslav Jablonský, když praví:
»>Půvabnější věci není

na prostoře země celé,
nežli v plném rozvíjení
krásná duše — v krásném těle.«<
Jako při tělocviku všichni poslouchají svého učitele, tak mají Činiti i při hře.
>Neboť ozdobou hry bývají: mrštnost těla, veselost mysli, řád, hráti vtipně
a pravidelně, vítěziti statečností, nikoliv Istí« (J. Amos Komenský).
Při hře učitel má dozírati na správnost její, říditi ji a takřka děti učiti
hráti si, neboť i to jest umění. Dr. M. Klosse pravil: »Chlapec, který hráti si
nedovede, jest ubohý, toho politujte.«
Výhoda »sdružení« hry pěstující objevila se na počátku války, kdy mnohá
matka ráda by šla po práci, ale závadou bylo jí dítě. Voláno po zřízení opatroven,
kde by mohlo dítě žíti bez úhony za pečlivého dozoru až do té chvíle, kdy
vrátí se matka z práce. Jest veliká výhoda, může-li se matka vzdáliti a pracovati
beze strachu, že se dítěti něco zlého přihodí. Kam s dětmi, není-li opatroven,
zahrádek a matka musí se ohližeti po zaměstknání, aby uhájila živobytí. Na Letné
ujali se maličkých a při vzorné péči hleděli i ukojiti jejich malinké žaludky.
Ve Francii již dávno starali se o děti a nešetřili peněz vědouce, že ve
»zdravém těle — zdravý duch.« I kongressy konali, kde měly se jeviti výsledky
spolků vstříc přicházejících mládeži. Jules Simon na jednom z nich řekl: »Z našich
dětí udělali jen stroje na poslouchání a opakování (rozuměti dlužno »ve škole«),
kdežto pravé vychování záleží na tom, učiniti z nich muže schopné mysliti
a pracovati.«
Jsou rodičové, kteří nechávají své děti hráti si až do tmy a nejeví o ně
starosti, jsou naopak zase takoví, jichž dětí mají ukázati »moudrost« svých
hlaviček a proto není jim dovoleno hráti si. Stále musí býti kolem moudré
matinky a tatínka, služka příjde pro ně až ke škole a o hře nevědí. Neznají
hráti kuličky, fazole, stavěti z kostek různé domky, roztáčeti vlka. Jsou to děti
hodné politování.
Dovolme dětem si hráti (a ne při tom řvát, až lidem uši zalehají) —
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Vychovávejme mládež pro život ctnostný.
Některé nástiny nábožensko-mravní výchovy.
Napsal JOS. HRUBÝ.

Všechny předměty vyučovací, jimž se na školách bez rozdílů vyučuje, af
je to tedy obor kterýkoliv, možno vhodným způsobem opříti jednak přímo, též
i nepřímo, příležitostně o nauky náboženské.
Uvědoměme si předem již říšský zákon (ze dne 14.května 1869), který sta
noví základní pravidla vyuč. na školách obecných. Tu se praví zřejmě: Účelem
školy obecné jest, dítky v mravnosti a zbožnosti vychovávati, ducha jejich vy
víjeti, známosti a sběhlosti, kterých budou k příštímu vzdělání v životě potře
bovati, jim poskytovati a takto zdklaď položiti, by se z nich stali hodní lidé a
občané.
Již tu určitě stanoven jest přesně vychovatelský ráz školy.
Tedy, máme-li vychovávati, "musíme míti základ k této výchově a to jest
právě základ nábožensko-mravní. Na tom podkladu možno vychovati vytříbené
charaktery pro budoucnost. Největší radost vnitřní, uspokojení pro sebe sama,
pro blaho bližních, zvláště však i v trpných chvílích bude míti vždy pravý ka
tolík. Ano, pevná víra v Boha jest tím nejlepším lékem pro duševní i tělesnou
podstatu člověka. Nějaký nezdar, ať v kterémkoliv ohledu, nesmí zvíklati nábo
ženské přesvědčení pravého katolíka. Bohužel, za dnešní doby pohnuté se s ta
kovými smutnými zjevy též shledáváme. Tedy cíl náš musí býti určitý, musíme
chovance vychovati nejen pro dobu přítomnou, kdy jej máme stále takřka na
očích, nýbrž pro budoucnost, aby i v pozdější době byl stejně věřící, ba aby čím
dále tím více poznával své bytí a účelnost svého »já« na světě. Mnoho záleží
tedy na výchově ve škole obecné, tím víc je třeba ostražitosti ve škole měšťanské,
střední a na vysokých školách vůbec.
Víru v Ježíše Krista, Pannu Marii a vše, co vznešená víra naše ukládá,
nutno utvrzovati již v nejútlejším věku dítěte, aby nevěra a z ní vyplývající
různá zla nemohly rušiti ten krásný, harmonický soulad nábožensko-mravní, pro
kterýž Bůh tu duši nevinnou stvořil.
Vedle náboženství, jako předmětu hlavního v tom ohledu může mnoho učite
již na nejnižším stupni, při věcném učení, či jak se říká prvouce podati. Na
středním stupni i vyšším jest vhodná příležitost při výkladech článků mravo
učných, i v dějepisných výkladech, šetře při tom míru chápavosti dítek. Tu
nutno také spravedlivě a poctivě říci objektivní pravdu a ne zneužíti výkladu
proti víře naší.
Při čtení, zvláště článků, majících za účel tříbiti mravnost, slušnost, oše.
tření tělesná a pod. jest právě vhodno poukázati na jsoucnost Boží, na lásku
Boží a prozřetelnost Boží vůbec. Při tom oporou jak učiteli světskému tak i ro
dičům domajest opravdu vyučování náboženské, řízené ve školách kněžími. Jak
vzájemně si tu mohou pomáhati k výchově dítěte, jen když opravdová vůlejest.
Rádi shledáváme se již v úvodu některých čítanek se články na př.: Otec všeho
světa, Jak příroda oslavuje Hospodina. Tu a tam je článek, jenž sloužiti má
jako vzor poctivosti nebo střídmosti v jídle a pití, tu zas výstražný článek
o následcích marnotratnosti. Dobře se tu hodí biblická pojednání jako příprava
k některým článkům.
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Mluvnice, pravopis a zvláště sloh dávají příležitost uvědomiti chovance,
jak Bůh obdařil člověka darem řeči. Tim jest povznesen nad všecky ostatní
tvory.
Již z tohoto důležitého fakta, že člověk mluví, nutno usuzovati na jeho
výjimečné postavení mezi ostatním tvorstvem. Poukážeme, aby si daru toho vy
soce vážili, aby v řeči neustále se zdokonalovali, aby poznávali jednotlivé formy
správné mluvy. Při slohu poučujeme, aby myšlenky své sice volně, vždy však
způsobem slušným a důstojným vyjadřovali. Trvejme též na tom, aby správně
a mluvou ušlechtilou ať doma nebo ve společnosti získali si lásky a sympathií.
I tu jest nám Ježíš Kristus vzorem nejlepší dokonalosti. Jak krásně, jakou esthe
tickou a ušlechtilou formou On své učení lidstvu podal. Můžeme se zmínit
o Ježíši ve 12 letech v chrámu Páně, na jeho působení z moci Boží. A což ta
pěkná podobenství, kteráž často předváděl. To jsou pravé perly Jeho vznešeného
učení. Ty sloužiti nám mohou jako vzory při všech výkladech, jichž účel jest
pěstiti mravnost ve smyslu přikázání Božích i církevních.
Pročteme li důmyslné věty Písma sv., zkoumáme-li pravdy, jež Kristus ku
stálému přemýšlení, jako dědictví po sobě zanechal, podrobíme-li důkladnému
studiu i jednotlivé výroky Jeho, tu obdivovati se musíme oné souvislosti, logičnosti
a promyšlenosti, s jakouž jsou lidstvu podány, ba konstatovati jest nám, že Ježíš
Kristus byl nejlepším učitelem světa, byl nejdokonalejším psychologem i logikem,
jak ani jinak nebylo možno, neboť mluvil k lidstvu jako Bůh. Ano učení Jeho
zahrnuje v sobě všecky zásady učitelského úřadu. Z těchto zásad nejvíce vyniká
trvalost učení Jeho, kteréž je neměnitelné vůbec až do skonání světa.
K rozboru tvaro- i větoslovném hodí se příležitostně i některé citáty z Písma
sv. nebo přísloví o Bohu, mravnosti a slušnosti. Uvádím jen za příklad některá:
Bůh lidský rozum převyšuje. — Bůh chce polepšení hříšníka. — Neposmívej se
starému, sám budeš stár. — Nejsme dobrými sami ze sebe, nýbrž Bůh sám nám
k tomu milost dává. (Zde přiči íme, že za tu milost prositi musíme, dobré skutky
pomáhají k získání této milosti a pod.) — Dobré děti kazívají se ve společnosti
zlých. (Dodáme, tak jako zdravá jablka nakazí se od nahnilých). — V srdci,
v kterém sídlí ctnost, v tom má stan i blaženost. (Na vyšším stupni pozname
náme, že pod slovem ctnost v čísle jednotném míní se soubor všech ctností
božských i mravních, tedy víra, naděje a láska, opatrnost, spravedlnost, statečnost,
mírnost a t. d.

Tu spojujeme gramatické poznatky též se stránkou výchovnou. Kde je
smysl toho zřejmý, nemusíme ani vykládati. Stačí pouze vyřčení věty takové se
správným přízvukem a důrazem na slova výrazná. Je-li smysl přenesený, nebo
by mohl vésti k výkladu nesprávnému, přičiníme výklad, stačí jen stručná po
známka a děti se dovtípí. — Rozumný vychovatel nezabředne nikdy do dlouhých
nebo častých výkladů. Toho není potřeba, výklady takové by sevšedněly, radím
dobře k příležitostným a stupni dítek přiměřeným vysvětlivkám.
(Pokračování.)
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Hračky!
Píše ANTONÍN JEŽEK.

Jsou zvláštní příležitosti, které nám vtiskují v mysl myšlenku, jak bychom
potěšili děti, aby radost jejich netrvala pouze chvilenku, nýbrž delší dobu.
Přirozeně nastane řeč o hračkách. Ty jsou věrnými společníky dětí! Ba, mají
býti ještě něčím jiným, totiž výchovným prostředkem!
Jako v mnohých věcech nastává pochybení, tak děje se i při nákupu hraček,
které bývají nákazou charakteru dítěte. Množství jejich bývá příčinou, že dítě je
zúmyslně kazí a rozláme. Proto převládá názor nedávati dětem hračky vzácné
a drahé, nýbrž spíše primitivní, k nimž obrazotvornost dítěte přimyslí snadno,
čeho třeba.

Známé jsou mlýnky z pestrého papíru, které se větrem točí a jsou lacinou
hračkou dětí. I v Paří“' bylo slyšeti vyvolávání prodavačů podobných hraček.
Osoba, která jimi děti obšťastnila, byla poctivá, chudá vdova, která se živila
hotovením rohoží a pletivem k židlím. Byla bez práce a chleba. Dvě její děti
plakaly hladem. Nešťastná matka chtěla jim zahnati zábavou vzpomínku na hlad.
Vzala několik proužků rákosových, několik špendlíků a nit, zhotovila křídla
mlýnků a foukáním je roztočila. Děti věc zajímala a štkání přestalo. Matka byla
potěšéna a když zhotovila jich více do zásoby, chodila ulicemi s otrhanými'
svými dětmi a zpívala »Neplačte děti, utřete oči — pohleďte — mlýnek se
větříkem točí
« A nová hračka šla rychle na odbyt. Děti nedočkavě vztaho
valy po hračce ruce a matky je kupovaly, čímž uchránily prodavačku i její děti
bídy.
Scharrelmann praví v krásné knize »Fróhliche Kinder«: »Nejlacinější hračky
jsou nejlepší. A nejlacinější jsou právě ty, které ničeho nestojí, věci to, které
patří k dennímu okolí dětí, s nimiž vyrůstají. Mnoho dnešních dětí nenaučilo se
ještě hráti. Ony umějí se pouze baviti hotovými hračkami. Než, hotová hračka
brzy omrzí. Přemnohé hračky jsou příliš jednostranné, proto brzy ztratí svou
přitažlivost. Děti nemohou si hráti jimi dle své chuti. Hrající si chlapec musí
býti pánem své hračky. Hračka nesmí u dítěte činiti nároků na dobré zacházení.
Čím více způsobů, jimiž si může dítě hráti, tím více nabádá se jeho vynalezavost
a obrazotvornost, tím více se líbí.«
Výroba hraček nebo částí k hračkám děje se v zemích rozmanitě.
Známo jest, že Sasko má skoro monopol na porcelánové hlavy a emailové
oči loutek. Norimberk zase vyrábí hromadně jejich trupy.
Arciť laciné, z celuloidu vyráběné druhy loutek pocházejí sice z Francie,
ale tyto továrny až na jedinou jsou zavřeny — protože vesměs náležely Němcům.
Scharrelmann radí, aby se dětem dal jen materiál k hračkám: černé prkno
s křídou, kousky dřeva, kladívko, hřebíky, barevný papír, lepenka, barvičky,
nitě — a dítě ať přemýšlí, co by se dalo z toho nejlépe zrohiti.
Mluvíme-li již o výrobě loutek, setkáváme se s hotovými princeznami,
krásně oblečenými, které otvírají oči i zavírají, ba dokonce chvilku chodí a po
natažení volají »mama, . mama.« Nescházejí jim ani punčochy, ani střevíce
s přeskami se lesknoucími.
Chudobné dítě nemůže míti loutku tak drahou a přece rádo by si také
hrálo. Matka nemůže obětovati ani haléře a proto dítě vezme si kus dřeva, nebo
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»zouvák« zabalí do peřinky a tak nosí svou »vlastní« panenku, zpívá jí ukolébavku
a hýčká — aby »neplakala.« Naivní dítě!
Děvčátka hrajíce si dělávají buchty a koláče z hlíny, prodávají různé věci:
váží, odměřují.
Hoši hrají si hračkami sobě přiměřenými. U papírníků kupují si archy
malované, z nichž umem dětí mohou býti sestrojeny domky, kolotoče, zahrady,
mlýny atd. Tu cvičí se hoch v dovednosti a praktičnosti. Mnozí vyřezávají různé
věci ze dřeva, lepenky, lijí prostičkým způsobem různé podoby ze sádry, nebo
hnětou i ve škole z hlíny, za dozoru učitelova, — v zimě místo tělocviku stromy,
drůbež, pokladničky v podobě ovoce, čtyřnohá zvířátka, podoby lidské, ba i lodě,
vozíky, kříže a j. Viděl jsem mládež při tomto zaměstknání a radost jí zářila
z očí, když opásána většinou modrou zástěrou pomocí lžíce tvořila na kamenné
desce svá umělecká dila.
»Dnešními hračkami,« praví Rosseger v knize »Alpensommer«, neučí se dítě
ničemu než ničiti a kaziti.«

To možno říci o hračkách nákladných a za drahé peníze koupených
Ve výkladech zříme celé vlaky, poháněné parou nebo elektřinou, nádraží a signály
ozářené, řadu lesknoucích se kolejí, které běží do dáli, ztrácí se ve vrchu
a zase se vynořuje. Vidíme aeroplány k letu připravené, které dráždí mysl dítěte.
Nalezneme celou řadu hraček, které jsou drahé, ale baví dítě pouze chvíli. A tu
se osvědčuje slovo Rossegerovo: »Ditě rádo by vědělo, v čem spočívá »tajemství«
nákladných hraček, vší mocí chce se podívati do vnitřku, poláme věc často
drahou, zkazí, rozláme a zahodí. Toť konec drahé hračky!«
Zahozena, zneuznána povaluje se hračka někde, založí se, vyhodí se
a koupí se zase nerozumnými rodiči hračka nová snad nákladnější než předešlá.
Nevyhazujme peněz za drahé hračky, vzpomeňme na děti chudé a venkov
ské, zda jim rodiče mohou koupiti tak drahé věci. Právě venkovské děti jsou
vynalézavy, najdou si samy zábavu a vyrobí si spoustu hraček často obdivu
hodně a mistrně sestavených. Jen trochu odvahy a práce!
I hračka často nepatrná má výchovnou cenu!

VUV

Vychovávejme mládež pro život ctnostný.
Některé nástiny nábožensko-mravní výchovy.
Napsal JOS. HRUBÝ.
(Pokračování.)

V počtech projeviti má chovanec správný úsudek, čímž cvičí se pamět, sílí
nervstvo ústřední. I tu jeví se síla myšlenková, kteráž dána jest člověku z moci
vyšší, nadpřirozené. Ano, člověku dal Bůh do vínku mohutné dary duševní, kte
réž nutno znenáhla pěstovati k výkonům těžším a mocnějším. Jest ale ve všech
oborech lidské vědy a umění hranice, kdy rozum se zastaví, narazí na překážky
neproniknutelné, nevyzpytatelné a upřímně doznati musíme, že dále již nestačíme.
Tu šíji skloniti musíme a podrobiti jest se nám moci Nejvyšší — Bohu. Nesmí
me stavěti babylonské věže, jak bohužel v novější době někteří činí. Matematiku
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a S ní souvisící vědy i astronomie nás v tom oboru dosti poučují. Jsou mnohé
záhady nevyzpytatelné, ba můžeme směle říci nikdy nevyzpytatelné.
Přírodověda zastoupena přírodopisem a přírodozpytem chovance měrou
velikou přesvědčuje o jsoucnosti bytostí, jež Bůh tvoří, o hmotě, již Bůh způsobil
z ničeho. V přírodozpytě pozná síly fysické, síly utajené, poznává zákony pří
rodní, jež ovládají naši zemi i vztah vzájemnosti mezi světem pozemským a světem
hvězdným, z čehož soudí na celkový pořádek světový. Již to faktum dobře na
značuje stvoření a poukazuje na existenci Boha jako Tvůrce. Chovanec dále
poznává, že tu musí býti i původce tohoto pořádku světového a to je Bůh.
Velice se zamlouvá krásná věta z jedné učebnice (pro školy měšť.),kde se praví:
»>Nejenhmota, ale i síla je v ustavičném oběhu dle zákonů daných Stvořitelem.
On jedině je věčný a nezměnitelný. Když se vše v světě mění, Ty sám jsi bez
proměny« Mnoho člověk vyzkoumal, mnoho, jak předem již uvedeno, zastřeno
rouškou tajemnou, mnoho věcí však člověk nikdy nevyzkoumá. — O věcech
těch však, které člověk vyzkoumá, o všech vynálezech světa vůbec ode dávna
věděl již Bůh, věděl již i Syn Boží Ježíš Kristus. Ano vše věděl a ví dávno od
věčnosti. A proč již tehdy nepokročil lid tak daleko, aby vše věděl jako dnes.
Bůh zajisté pro radost a zaměstnání lidstva ponechal tyto utajené síly pro další
zkoumání, ovšem jen do jisté míry, do mezí schopností a síly, pro kterouž toho
neb onoho člověka na světě stvořil a rozmanitými dary jak duševními tak
i tělesnými obdařil.
Zeměpis, zabývající se popisováním zeměkoule, jednotlivých říší, zemí
a krajin, jest vlastně naukou, jež seznamuje člověka se vším, co Bůh zde na
světě z moci své stvořil. Ano, člověk věřící všudy, kamkoliv se noha jeho šine,
Boha vidí. Kdo procestoval svět, kdo viděl velehory, kdo obdivoval se krásám
moře, ten zamyslí se jistě často nad tou krásou a velebností přírody, kteráž
všudy hlásá, jak všemohoucí jest náš Nejvyšší Tvůrce všehomíra. I při vy
cházkách se svými svěřenci často poukazujme na tuto vznešenou stránku. Tím
docílíme toho, že budou si svěřenci naši vážiti přírody, světa vůbec, rovněž
i života svého, budou i správně upravovali poměr osoby své k přírodě a okolí,
v němž se budou v životě pohybovati.
A nyní přistupme k vyučování dějepisnému. Tu seznamujeme chovance své
vylíčením všech důležitých událostí, kteréž se od dávných dob zběhly a při tom
stav lidstva způsobily. Účel učení dějepisného záleží v tom, aby byli žáci vedeni
k tomu, poznati a oceniti osoby a události, které vynikající měrou přispěly roz
voji člověčenstva vůbec a vlasti zvláště. Zároveň má učení to vzdělávati mravní
povahu a pěstovati lásku k vlasti, národu, panovníku a dynastií. Učení to na odiv
staví šlechetné skutky předků našich a panovníků, jak o tom svědčí čítanky pro
školy obec. a měšť. Dějepisné poznatky musí se vhodně pro ten který stupeň
rozvrhnouti. Již na nejnižším stupni výklady z biblické dějepravy tříbí se mravní
povaha žáků. Tu vlastně budí se cit náboženský. Na středním stupni, počínaje
od III. tř.. budiž krásně dítkám zobrazeno, kterak naši předkové z pohanství
ku křesťanství přešli, jak si víry své vážili. Článků nadšených je v té příčině
dosti. Jméno sv. Václava bude chovancům našim vždy zlatým písmem. zářiti
do budoucnosti jako vzor zbožnosti a vlastenectví vůbec a i národnostní snašen
livosti. A což výklady ve třídách vyšších a i na škole měšť. Ty musí býti zvlášť
pečlivě sestaveny, promyšleny tak, aby se neminuly účelem, neboť veliký vliv
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mívají na další chování člověka v životě. Nebude snadné, ba nemožné získati
člověka historicky vzdělaného záhubným snahám střeštěnců politických. Ano
nestane se anarchistou, by nebylo nižádného řádu světového, nebude míti snahu
odstraniti všechnu morálku, založenou na autoritě, nebude zamítati společenský řád.
Z toho, co předem uvedeno, plyne, že musí se říci chovanci dle schopností
jeho duševních, tedy ne předčasně, ryzí a objektivní pravda, nepřekrucovaná.
Nesmí míti výklady takové úkol štvavý proti té neb oné kastě. Pravdou je, že
náš národ ve stol. 14. ukázal se nepřátelům v síle mohutné, heroické, pravdou
ale také je, že pohnutky k válce té byly nešťastné. Poukázati musíme nastinné
a neblahé účinky. války této. Jaký způsoben tu převrat a následek toho —
utvoření nových odštěpných sekt náboženských. Poctivý a svědomitý historik
nedá se strhnouti odpůrci naší vznešené víry, aby dedukoval v neprospěch naší
církve, kteráž tehdy ničeho nezavinila, jen to, že nemohla s odchylnými některým
články bludného učení toho ničeho míti. A poklesky, kterých se někteří pří
slušníci různých stavů dopouštěli, církev i tehdejší vláda byla by zajisté řádně
potrestala, nebylo třeba tak ostrého vystoupení. Mnozí neznalci neuváží též
i dobu tehdejší. Posuzují a porovnávají dobové poměry tehdejší s nynějšími.
Tehdy vůbec všecky přestupky a přečiny trestány byly daleko přísněji než

v doběnovější.

Vb>

U

(Pokračování.)

RŮZNÉ ZPRÁVY.

Cizí příslušníci na rakouských ško
lách. Vzhledem na nynější mimořádné po
měry nařídilo ministerstvo vyučování, aby
na všech školách a na veškerých sou
kromých ústavech bez ohiedu na to, zda
požívají práva veřejnosti či nic, byli čin
nými pouze učitelé, kteří jsou rakouskými
státními příslušníky a pokud vyučují na
školách těch příslušníci států, s nimiž
Rakousko je ve stavu válečném, aby při
pady ty byly co nejpečlivěji a nejzevrub
něji přezkoušeny. Výjimky mají se při
pustiti pouze tenkráte, když jest záruka,
že dotyční učitelé jsou důvěry hodni a že
jest jistota, že mládež jim svěřenou po
vedou v duchu vlasteneckém. Dále nařídilo
ministerstvo, aby také všichni žáci a žá
kyně, jichž rodiče jsou příslušníky státu,
s nímž naše říše vede válku, nebyli na
veřejné a soukromé školy připuštěni a
aby případy, v nichž děti zmíněných ro
dičů byli již přijaty, byly večlivě prozkou
mány.

»Nepřítel je v zemi — mládeži na
nohy !<« Pod tímto nadpisem přináší lub
laňský »Slovenec« článek, v němž upozor

ňuje na nebezpečné množství chroustů a
vyzývá slovinskou mládež od 10 do 18 let,

aby se dala neprodleně proti tomulo žra
vému nepříteli do boje.

Kterých druhů písma se nesmí
užívati v dopisech dopravovaných
polní poštou. Z tiskové kanceláře mini
sterstva války dochází o užívání nedovo
lených druhů písma v dopisech polní pošty
toto sdělení: >V poslední době množí se
případy, že polní poštou docházejí nebo se
odesílají dopisy psané těsnopisem, tureckým,
hebrejským, cyriiským, ba i znaménkovým
písmem. Poněvadž dle odst. 74. předpisů
pro polní poštu (E-47) jest zapovězeno
užívati nekontrolovaného písma nebo řeči,
tajného písma a těsnopisu při zásilkách
polní poštou dopravovaných, nesmějí býti
takové zásilky úřady polní pošty ani při

jímány, ani vydávány.«

Mohou psáti ústy.

Berlínský zubní

lékař dr. Grůinberg sestavil zvláštní pří
strojek, který umožní bezrukým, nebo
ochromeným, že budou moci psáti ústy.
»Berl. klin. Wochenschrift« přináší foto
grafický snímek člověka bezrukého, píšícího
ústy a zároveň uvádí případ jistého bez
rukého, absolventa reálky, který po tří
měsíčním učení naučil se psáti ústy tak do
konale, že byl přijat na techniku,
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Hluboký význam »Rakouské národní hymny.«
Řeč přednesena p. učitelem Jos.

Hrubým

ve schůzi výboru Jednoty katol. učitelstva českého

a přátel křest, výchovy pro král. České v Praze, dne 19. července 1915.

Pohnutá doba nynější, kdy válečná vichřice se všech stran těžce doléhá
na naši říši, ještě úžeji a pevněji semkla všecky kmeny národnostní této slavné
říše. Plně osvědčuje se krásné heslo jeho Veličenstva: »Spojenými silami«.
S chloubou může pohlížeti náš Nejjasnější panovník na věrnost svých pod
daných všech stavův. Zvláště v době této jest na učitelstvu, aby v míře chápa
vosti dítek přiměřené, vysvětlilo hluboký význam »Rakouské národní hymny«
tak, aby mládež vždy s úctou nazírala k rodu, z něhož pochází Jeho Veličenstvo
náš císař pán.
V době nejbližší propůjčí milostivý Bůh našemu císaři pánu věku ctihod
ného 85ti let. Pohlédneme-li perspektivně zpět do minulosti, tu obdivovati musíme,
s jakou heroickou silou náš vzorný vladař všechna ta mnohá utrpení, kteráž
Bůh na něho seslal, trpělivě snášel a co dobrého a záslužného ve prospěch říše
naší vykonal. Snaha Jeho vždy směřovala k míru. A ejhle! právě v nejvyšším
věku dočkati se musil ještě takové mír rušící války. Jest v tom snad vůle Boží,
neboť koho Bůh miluje, křížem ho navštěvuje. Dopřeje milostivý Bůh, že i tento
těžký osud s pomocí Jeho jako vždy Jeho Veličenstvo vítězně snese. Utrpením
vede cesta k vítězství. Tím více se tedy zvláště nyní modleme:
Zachovej nám, Hospodine,
Císaře a naší zem!
Dej, ať z víry moc Mu plyne,
ať je moudrým vladařem.
Z opravdové víry v Boha, kterou náš císař pán nejhlubší měrou osvědčil
při Eucharistickém sjezdu vídeňském, čerpá náš panovník sílu a moc k moudrému
řízení celé naší říše. Ve všech vážnějších chvílích, týkajících se říše této vždy
k Bohu útočiště béře. Činí tak, jako Jeho slavný kdysi předchůdce, nezapome
nutelný náš »Otec vlasti«, Karel IV.
Hajme věrně trůnu Jeho
proti nepřátelům všem.
Slova ta přichází nyní po tak dlouhém panování Jeho Veličenstva plně
k platnosti. Proč bojují naši vojíni? Pro našeho císaře a krále, pro zachování

trůnu jeho, jehož osud jest zároveň osudem celého soustátí rakouského, bojují
pro celistvost a zachovalost říše,neboť v této celistvosti kotví i spása naší země české,
Plňme věrně povinnosti,
chráňme právo počestné.
Možno s hrdostí doznati, že všecky stavy plni opravdu až k vyčerpanosti
velice obezřele své povinnosti, moc obranná užívá k ochraně svého práva pro
středků počestných. Rakousko-uherská říše byla dlouho shovívavou oproti svému
hlodajícímu nepříteli za Dunajem na jihu. Než, když míra trpělivosti překonána,
nezbylo jiného vyhnutí. Nastala potřeba jíti v boj. A to v boj statečný o čest
a blaho naší říše. A v boj. ten se jde s ochotností naprostou.
Při tom vzpomínáme vítězné slávy vojsk rakouských z minulosti, zejména
mnohých vítězství za Leopolda I., Marie Teresie, císaře Františka I. a v Italii za
našeho hrdinného panovníka.
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Vskutku nyní přišla doba, kdy jmění, krev i život obětovati jest za císaře
a za vlast.
Jměním rozumí se nejen všechen majetek movitý i nemovitý, získaný pilností
občanů, míní se též i propůjčení hodnosti, postavení i povolání jednotlivců, pro něž
jest vlastně stát hlavním zdrojem a živitelem. Zdaž nemá tedy stát práva poža
dovati v případu napadení nepřítelem ochrany od svých? Zajisté, že ano.
(Dokončení.)

Vychovávejme mládež pro život ctnostný.
Některé nástiny nábožensko-mravní výchovy.
Napsal JOS. HRUBÝ.
(Pokračování.)

Podobně správně nutno osvětliti i poměry v 16. a 17. stol., kdy opětně
část národa českého opouštěla víru svou a přidržovala se učení zvrácených.
Co tu bylo sekt. A dnes? Vidíme jak vítězně víra katolická veškeré ty
svízele a útisky snesla a bohudík i na dále vítěziti bude, neboť Bůh jest stále
s církví a neopustí ji i v době nejkritičtější. Víme dobře všichni, že Bůh nás
zkouší, Bůh sesílá i na církev rozmanitá utrpení, které musí lidstvo dobrou svou
vůlí přemoci a ukázati, že miluje Boha svého, Tvůrce svého, že miluje Ježíše
Krista a v jeho duchu i na dále žíti chce, tak jak On sám velí.
Též všecky dovednosti, tedy psaní, kreslení a z nich vyplývající umění
malířské, kreslířské, sochařské a pod. pokud jsou v souhlase se zákonem mrav
ním, jsou darem Božím. A což hudba? a zpěv? Říkáme někdy: »Tof božská
hudba, toť zpěv božský a ne nadarmo. Hříchu však ale dopouští se ten, kdo
daru toho zneužije proti Bohu zpíváním písní rouhavých a neslušných. I na tuto
stránku musíme přiležitě dítky upozorniti. Při této příležitosti ohlašuje se nám
vzpomínka na zesnulého skladatele hudebního Dvořáka. Týž často do kostela
chodil. Tázan jsa proč tak činí, pravil: »Jdu poděkovati Bohu, za ten dar, kterým
mi obmyslil.«
Ústa dítěte jsou v prvé řadě určena k tomuprojevovati již záhy zpěvem
chválu a úctu Bohu. Nechť naučí se dítky některým vhodným a povznášejícím
písním duchovním i na pamět. Jsou písně, které v trudných dobách života
vzpruží sílu lásky a odevzdanosti do vůle Nejvyššího, vzbudí touhu po žití
šťastném, spokojeném, vzbudí touhu po životě, jímají-li člověka myšlenky zoufalé.
Taková píseň nadchne tak, že onen v nynější době tak často jmenovaný osobní
životní magnetismus, ovládaný Bohem samým, při pevné víře a důvěře v Boha,
rozhodně opět přijde, je-li seslaben sesílá a jako zázračný balsám ozdraví jak
duši, tak i tělo. Uvedu na př. píseň, kterouž by měl znáti každý a ta účinek
taký má. Ano je to píseň »Tvůrce mocný nebes země.« Za příklad stůj zde
sloha: Souží-li mne nedostatek, k Tobě budu volati, sejmež úzkost, spravíš
zmatek, když Tě budu vzývati; velíš, bychom jako k Otci v bědách k Tobě
volali, a v Tvé lásce a v Tvé moci neustále doufali. — Svět-li proti mně se
bouří, Otče! budu volati, pomoz, ukroť tuto bouři a nedej mi klesati. I vyslyšíš
moje lkání, vytrhneš mne z úzkosti, snad i změníš súčtování v pramen hojné

Ročník XVIII

UCITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 51.

radosti. A což, jak mocná je část V slohy: Když jest nejhůř, Ty jsi nejblíž.
Ty znáš v bídě přispěti; u Tebe je pomoc nejspíš, kdo se k Tobě přivětí. Vůbec
celá tato vzpružující píseň uvádí nás opravdu v rajské sdružení s Bohem, z něhož
nás nikdo nevypudí.
Ku vzpruženísíly při chorobách jak tělesných, tak i při rozervanosti duševní
mocně působí známá píseň Bože před Tvou velebností. Hlavně místo O, Ježíši,
nejsem hoden, bys ráčil přijít ke mně, však nicméně jen rci slovem a jistě
uzdravíš mne; v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe nejvýš miluji, že jsem
zhřešil, oplakávám a srdečně litují.
Touha po ozdravění duševním i tělesném, po klidu, touha po Kristu Pánu
krásně spjata jest s třemi božskými ctnostmi vírou, nadějí a láskou. Je to krátce
projádřeno, však tak ušlechtile. A když slovo zpěvem vyjádřeno, s povznesenou
myslí k Bohu rozhodný účinek blaha dostaviti se musí. Nebývá to ovšem někdy
hned, musí stále a stále s vroucností často opakováno býti. Nezoufati, doufati,
neztráceti nikdy mysli při největším třeba nezdaru tof musí býti životním heslem
věřícího, A což píseň: Mé jsi potěšení, můj Ježíši! Tu zvláště 4. sloha je
významná: Jeho jsou vše dary, cožkoliv mám, Jehoť jsou milosti, to dobře
znám; Jehoť jest má duše v hříšném těle, od Něho všecko mám propůjčené.
Takové písně, ať naše děti umí nazpaměť. S radostí a láskou budou je
vždy zpívati. Při tom odporučuje se i slohy tyto, jakož i slohy všech zpívaných
písní dobře vyložiti. Tak státi se může ve škole, též i doma od hodných, zboží
ných rodičů, jimž není výchova dětí jejich lhostejnou.
Nejinak jest i s tělocvikem. I tomuto předmětu nutno řádně pozornost
věnovati, i tu musíme přihlížeti, aby vývoj tělesný konal se znenáhla, aby cvičení
byla tak volena, by skutečně zdravotního účele se dosáhlo. Nesmí býti cvičení
torsírovaná, přehnaná, nesmí se také stupňovati počet některých cviků až přímo
k nesmyslným výdržům, dlouhým běhům. Rozhodně zavrhnouti dlužno pře
mrštěné hraní kopané, ba i tenis a jiné sporty pěstujtež se v mírnosti. Musí tu
býti úměrnost, pro každého jednotlivce platí v tomto ohledu určitý systém,
kterýž si časem každý sám zdokonalí. Jsou ovšem dobré některé systémy jako
na př. Můllerův, Proškův, chvalně známé i některé školy, kde se zdravotní
tělocvik pěstuje. Nesmí se ale zapomínati, že z těchto systému nutno pro každého
jednotlivce vybrati jen to prospěšné. Co by cvičenci mohlo škoditi, toho zdržeti
se musí, stačí též zdrženlivost časová. Co srdečních vad, co úrazů způsobeno
přemrštěností takovou, o tom ví dobře lékaři. Jenom tělocvikem moudře řízeným,
při němž dbáno též náležitého dýchání, jenom takovým tělocvikem posílíme tělo,
aby v něm zakotvil zdravý duch. V novější době odporučují se též zvláštní
cvičení dechová, při nichž se radí dech delší dobu zadržovati. To rozhodně jest
škodlivé, nepřirozené, ba časem i asthmu přivoditi může. Mohou se konati cviky
dýchání se založením rukou v záhlaví ale s dechem přirozeným poněkud hlubším.
Tedy systém hlubokého dýchání jest výtečný a zvláště v přírodě odporučitelný
spojený s procházkami.
Takový tělocvik též i v ohledu náboženském úplně vyhovuje, neboť v V. při
kázání Božím se zapovídá všeliké nezřízené s tělem zacházení. I při výkladech
o těle lidském, zdravovědě a životosprávě zmínku v tom ohledu učiniti můžeme.
Ba někdy se nám hodí příležitost ukázati na život Krista Pána jako člověka.
Byl vzorem čistoty, sám apoštoly k čistotě naváděl, sám jim před slavností ve
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likonoční i nohy myl. Šimon Petr tehdy nechtěl, aby mu Pán Ježíš nohy umyl.
Pak ale na výzvu Spasitelovu poslechl a žádal nejen mytí noh i rukou a hlavy.
Tu pravil Ježíš: Kdo se vykoupal, nepotřebuje, leč jen nohy mýti ale jest čist
celý. Na východě se vůbec před slavnostními hostinami koupávali. Cestou ovšem
nohy si pošpinili prachem neb blátem i umývali jim nohy v předsíni služebníci
nebo otroci vodou, též i pomazali mastí. Že tímto umýváním noh myslel Ježíš
Kristus i očišťování duševní, rozumí se samo sebou. Tak jako mnohá přísloví
a podobenství Spasitelova mají význam skutečný a přenesený, tak i časté úkony
Jeho mají tuto obojí vlastnost.

(Dokončení.)

RŮZNÉ .ZPRÁVY.

Výbor Jednoty katol. učitelstva če
ského a přátel křesťanské výchovy. pro
král. české, konal dne 18. července svojí
schůzi za vedení předsedy p. říd. učitele
Jos. Kafky ze Zdětína. Po přečtění, pro
brání a schválení protokolu z minulé schůze
ujal se slova p. učitel Jos. Hrubý a před
nesl vlasteneckou řeč na thema hymny ra
kouských národů, která hlučnou pochvalou
a potleskem byla odměněna. Řeč tuto při
nášíme na jinémznístě tohoto listu a upo
zorňujeme na ní své ctěné pp. čtenáře. —

Mistopředseda p. I. J. Jiroušek podal
pak návrh, aby cl. výbor veřejněprohlásil,

že se připojuje k lovalnímu a vlaste
neckému prohlášení zástupců katolických
stran a korporací ze dne 16. července
v Praze což jednomyslně a nadšeně bylo
schváleno. Dále referovali p. T. J. Jiroušek
a dp. katecheta Amf. Suchoradský o své
audienci jménem jednoty u Jeho Exce
Hence p. místodržitele král. českého hr.
Coudenhove začež jim výborem poděko
váno. Říd. učiteli p. Jar. Smutkovy usneseno
vyslati deputaci s blahopřáním k vyzname
nání záslužným pap. křížem >»ProEccllesia

©—

et Pontifice« a rozhodnuto, aby Jednota
i letos vydala poznovu na rok 1916 ka
lendář »Šťítný« a kromě kalendáře i po
strádaný »Úeský Gratulant« pro katol.
českou mládež. Když byly vyřízeny ještě
některé vnitřní spolkové záležitosti skončil
předseda schůzi za provolání slávy Sv. Otci
Benediktu XV., Jeho Veličenstvu císaři a
králi Frant. Josefu I. a Nejdůst. českému
episkopátu.

Český Gratulant. Vínek mládeži české
od předních katol. spisovatelů a básníků
vydá v těchto dnech Jednota katol. učitelstva
českého. Knížka bude bohata na blahopřání,

příležitostné řeči a nápisy do památníků a
j. jakých doposud v českých knížkách toho
druhu jsme postrádali. Cena K 1'20 hal.
a poštou K 1'30 h. v administraci družstva
Vlast v Praze-II., Žitná ul. č. 26 n. Dopo
ručujeme k hojným objednávkám.

Vlastenecký projev Sdružení kato
lických profesorů českých. Valná schůze
Sdružení katolických profesorů českých, ko
naná 5. července v Olomouci, v jednotném
dojemném nadšení projevila nejuctivěji a
nejoddaněji nezlomnou věrnost Jeho Veli
čenstvu a celému nejjasnějšímu panujícímu
rodu, jakož i radost nad vítěznými zbra
němi našeho chrabrého vojska. Při této pří
ležitosti poukázala valná schůze na to, že
Sdružení katol. prof, českých upřímnou svou
snahou: hájit křesťanský názor ve výchově
i v životě soukromém a veřejném, Šíří a
zdůrazňuje ve studující mládeži středo- i vy
sokoškolské pravě vlastenectví a úctu k nej
vyšší autoritě, čímž dojista plní v nejvyšší
míře úmysl Jeho Veličenstva. Katolické pro

fesorstvo
české
nadále
vtomto
smě
kráčeti hodlá. — Uvedený projev vlaste
necký předložila v pondělí s prosbou o tlu
močení na stupních Nejvyššího trůnu J.
Exc. panu místodržiteli deputace Sdružení
katol. prof. čes. (místopředseda šk. r. prof.
Doležal, pokladník prof. Vévoda a jednatel
prof. dr. Kratochvil), uvedená posl. drem.
Hrubanem. Při tom přednesla deputace J.
Exc. jako předsedovi zemské školní rady
prosbou, aby působil pokud možno k umož
nění pravidelného vyučování na středních
školách, což velmi blahovolně slíbeno. Také
prosba o urychlení služební pragmatiky pro
fesorské vzata J. Exc. vlídně na vědomí a
slíbeno věc urychliti.
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Hluboký význam »Rakouské národní hymny.«
Řeč přednesená p. učitelem Jos. Hrubým

ve schůzi výboru Jednoty katol. učitelstva českého

a přátel křesť. výchovy pro král. České v Praze, dne 19. července 1915.

(Dokončení.)

Nejen vojínové v poli konají svatou povinnost k císaři, říši a k nám všem
vůbec, též obyvatelstvo přímo nebojující musí jiným způsobem přinésti ve pro
spěch říše oběti. A jsou to oběti neméně důležité. Vždyť hlavně na těchto
obětích závisí také boj. Poskytováním i propůjčováním majetku dle své možnosti,
upisováním válečné půjčky, darováním plodin a jiných živin, sbíráním kovů, tím
vším ukazují jednotlivci lásku k vlasti, říši, císaři. Dále trpělivým očekáváním do
klidných poměrů v budoucnosti, poučováním těch ubohých, kteří snad nemají
tolik schopnosti i vzdělání, aby pochopili význam tak těžké doby. Lidstvo musí
se uskrovňovati v požitcích, aby zamezen byl hlad, musí souhlasiti s různými
opatřeními vládními, která se nesou ku prospěchu zdravotnímu. Při tom dbáti
jest pravidla, čím je kdo vzdělanějším a zámožnějším, tím je i zodpovědnějším
za své jednání. Vzpomeňme jen, že všichni občané, zvláště poplatníci již za doby
míru konají svou povinnost, státu musí přispívati určitými dávkami, daněmi. Sám
Ježíš Kristus, Spasitel náš, pravil těm, kteří jej v té příčině polapiti chtěli: Dá
vejte císaři, co jest cíšařovo a co jest Božího, Bohu. — Za doby války musí
appellovati stát na větší, sesílenější ochotnost občanstva.
Vždy generace přítomná chrániti musí generaci příští a připraviti pro ni
půdu lepší. To jest svatou povinností. Děje se tak u jednotlivců, v rodinách,
státi se tak musí i u jednotlivých národů tuto říši obývajících.
Čeho nabyl občan pilný, vojínové zbraní zastávati a hájiti jsou povinni.
Pak jest možno, aby za okolností klidných, za míru silný duch pro umění
i vědu se zmáhal, jasně skvěl. Z toho důvodu vznášíme další prosbu

k Nejvyššímu:

Bože! slávy rač popřáti,
žehnej vlasti milené:
Slunce Tvé nechť v míru svítí
na Rakousko blažené.

Tužba po míru čestném a trvalém ovládejž nás pod sluncem spravedl
nosti Boží.
Národové rakouští dokázali při pevné svornosti pohotovost v každou chvíli.
Všecky drobnější a malicherné i vážnější neshody dřívějšírázem pominuly, že nehrozí
dnes říši nebezpečí. Nuže, řiďme se dále opravdu heslem vytčeným ve čtvrté sloze
h

ý

5:

vence Významné

o-

s

x

;

Stůjme k sobě každou chvíli,
svornost jenom moci dá;
spojené kde vládnou síly,
snadno vše se vykoná.

Ano spojené bez ohledu na národnost i konfesi, společně tak jako se ruka
k ruce vine, tiskne, dospějí národové rakouští určitého, kýženého výsledku, cíle.
Pak se dobré prospěšné dílo, ať kterékoliv, jistě podaří.
Vychovávejme mládež k úctě k domu císařskému, stavme občas na odiv
slavné činy z minulosti. Upozorněme, aby žactvo, kdekoliv se naskytne příležitost
vhodná, kdy vystihnou slavnostní chvíli, náladu při hraní neb zpěvu »Rakouské
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národní hymny«, vstalo se svých míst, hlavy obnažilo a v slušném pozorném
postoji ji vyslechlo, dle okolností i zapělo s myslí vždy ušlechtilou a povzne
senou. Tak se staniž nejen v chrámu Páně ale i v jiných místnostech slavnost
ních, koncertních síních, divadle; též při koncertech zahradních, kdy hudební
sbor počne hymnu hráti.
Projevujíce tak úctu k zeměpánu, vykonáváme rovněž skutek veliké úctY
a lásky k Bohu a sami k sobě vnitřním milým uspokojením.
Říš Rakouská nepomine:
Sláva vlasti, Císaři!
Podobně zachovejme se a i mládež poučujme slušně povstati a hlavy ob“
nažiti při zpěvu české hymny »Kde domov můj«, jakož i při chorálu svato
václavském.

DAD

Těmito skromnými sice ale významnými úkony naznačujeme též otcovskou
lásku k Bohu, panovníku, říši a vlasti.

Vychovávejme mládež pro život ctnostný,
Některé nástiny nábožensko-mravní výchovy.
Napsal JOS. HRUBÝ.
(Dokončení.)

Ježíš Kristus jest nám i vzorem pro životosprávu. On zachovával po celý
život svůj tu nejpřísnější střídmost v jídle a pití.
On též často se postil a tím dal příklad i nám, abychom i my tak činili,
Tímto odpíráním si požitků ukážeme, že máme Spasitele svého rádi, tím získáme
od něho jistě zásluh vedle blahodárného účinku zdravotního, o němž se také
i lékaři proslovili. 1 při slavnostních příležitostech, jako na př. při svatbě v Káni
Galilejské, účastnil se veselostí, zachovávaje jako Bůh ten nejdůstojnější klid,
jako člověk těšil se z blaha jiných. A jakou stravu jedl? Dle všech známek smí
šenou. On správně nám naznačuje zlatou, střední cestu při životosprávě, Zkou
Šejte všecko, toho nejlepšího se ale přidržte, bylo jeho heslem, Onjedl chléb, ze
leninu, ovoce, ryby, maso, pil víno ale v míře co nejskromnější, co stačilo hlavně
k výživě těla a udržení jeho v tepelné rovnováze. On přirozeným způsobem nám
naznačil i cestu k utužování a sebezapírání. Byl nejlepším lékařem jak duševním
tak i tělesným. Měl tedy jako Bůh nejobsáhlejší dokonalost, měl všecky dobré
vlastnosti v míře největší; je nám tudíž i nejlepším vzorem nejen jako Bůh ale
také i jako člověk. — A tak pozorujeme vůbec, že každá dobrá myšlenka naše,
každé mínění a hnutí, skutek dobrý a ušlechtilý, vše, co tvoří inteligenci naši
a chovanců našich, pokud srovnává se se zákonem daným Bohem samým,
opravdu z moci Boží jest. Z jeho moci a vůle na svět jsme přišli, z jeho moci
a síly žijeme, z jeho vůle povznášíme se k cílům vyšším. A při tom dal nám
Bůh vůli svobodnou, abychom sami rozhodovali, co dobré, co prospěšné,
špatné, hříšné. Je tudíž nesprávné mínění některých lidí vzdělaných a nadaných,
že svou jedině vlastní silou vyšvihli se v různých oborech. Ano silou svou, za
pomoci síly mocnější, vyšší, Boží. Víme také ze zkušenosti každodenní, že ně
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kteří lidé nevzdělaní a nešlechetní domohou se jistých prospěšných postavení a
výhod tohoto světa, ano i při tom špatný příklad dávají lidem. A tu zříme, jak
nemoudře zavádějí zjevy takové katolíky, v pevné víře ne dosti utvrzené. »Co mi
platná víra, když vidím, jak ten neb onen, snad ani v Boha nevěří, neb ctnostný
není jako já, a přec se mu daří dobře, lépe než mně,« tak usuzuje. Kdo má
dobrou náboženskou vytříbenost, nedá se nikdy tím zklamati a másti. Je to
zkouška pro něho, zda neoblomně vytrvá. Jinak Bůh je a bude rozhodujícím
soudcem a ne my slabí tvorové pozemští. V pevnosti víry vychovávejme i svě
řenou mládež, tedy nábožensky mravně. Nedbejme a neposlouchejme hlasu lidí,
kteří mají názor vychovávati mládež, af je to pro kteroukoli víru. Až bude velký,
ať se přidrží čeho chce! praví některý k víře lhostejný katolík. Opět jiný: Nábo
ženství je věc vedlejší. Já mám svůj náhled, své náboženství, ať si každý věří
podle svého vnitřního přesvědčení jak chce.« Ano, tekový je rozvrat, takový
chaos, pravý Babylon. Jaká nesvědomitost by byla, vychovávati dítky pro stav
v budoucnosti tak rozervaný. Toho dopustiti nesmíme. Nebyly by dítky v bu
doucnu úplně spokojenými a šťastnými. Bez opravdové víry v Boha cítily by se
v dobách kritických opuštěnými, ba i ztracenými, byť byly nevím iak vzdělanými
a učenými. Nepřipravme jim trpnou půdu, pro tak ubohý sebeklam. Vychovávati
bez Boha znamená přímou vzpouru proti Bohu, jež nezůstane bez osudných
následků. Když dítko, jinoch, dospívající dívka opouští dráhu ctnosti, hned buďme
na stráži, poučujíce, nestačí-li to, požádejme vlivnou osobu o zprostředkování,
zvláště hned v počátcích propuknuvšího zla nevěreckého hleďme je vymaniti
z tohoto stavu. Bohužel v mnohých případech se to též někdy nepodaří. Tu
útočiště vezmem k modlitbě. — Proto vychovávejme dítky, jinochy a dívky
v náboženství, uctivosti k Bohu, utvrďme je ve víře, připravujme půdu pro
ctnostný život, ve kterém kotví největší štěstí světa. Budou ještě spokojenými
a budou i jiné tak oblažovati. Ba nelekejme se i nezdaru, kdy pravidla ušlechti
losti znenáhla v ně vkládáme a zříme, že nepadají na půdu jistě úrodnou, ne
dosti připravenou, někdy bohužel jinými rušnými vlivy kaženou. Však přijde
doba, kdy duše vzpamatuje se a vzpomene moudrých rad rodičů, učitelů du
chovních i světských. Nezahyne potom duše ta, nezoutá si. Vychovávejme tudíž
mládež nábožensky mravně ve víře zakladatele jejího Ježíše Krista, všecky mo
hutnosti duševní i tělesné opírejme příležitostně o nauky náboženské. Budeme
i my velice šťastnými, že duši nejen pro život vezdejší jsme připravili, ale pro
cíl ten nejvznešenější a nejhlavnější, pro Boha samého. Af prosí dítky často za
dar Ducha sv. při všem počínání i při učení. Ať prosí zvláště po svatém biřmo
vání o udělení a utvrzení veškerých milostných darů nejen pro dobu přítomnou,
kdy svátost tu přijímají, ale pro dobu celého života jejich. Památku tuto aťčasto
na mysli mají, neboť tu teprv stávají se opravdovými bojovníky a obhájci svaté
víry. Buďmejisti,
že budou ve světě svědomiti, budou kontrolovati své jednání,
nedopustí se jistě hrubých a těžkých poklesků. Budou též dbalými i pověsti své,
kteráž bude v pravdě životem po jich žití vůbec.
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RŮZNÉ ZPRÁVY.

Český

gratulant,

vínek blahopřání bylo svěřeno církvi a že k náboženskému

k svátkům členům rodiny, k slavnostem ve
Škole, k slávnostem Svato-Václavským, k sla
vnostem stromkovým, dále různé vítací řeči,
nápisy do památníků atd., vyšel právě péčí
a nákladem Jednoty katol. učitelstva českého
a přátel křest. výchovy pro král. České ve
sličné úpravě o 150 stranách. V tomto
gratulantu uloženy jsou práce: Lud. Gross
mannové-Brodské, Anny Simerské, P. Ant.
Svobody, P. AL. Dostála a Jana Vobor

ského. — Cena za výtisk I K 35 k poštou a
při osobní koupi v administraci družstva
Vlast (Praha-II. Žitná 28) prodává se za
1 K 20h. — Doporučujeme. Spisek tohoto
druhu pro naši katolickou mládež až dosud
jsme postrádali.

Zemská školní rada v Dolních Ra

vyučování náleží nejen vyučování samo,ale
také udržování náboženského a mravního
smýšlení, už proto musí býti náboženská
cvičení součástkou nábož. vyučování. Říš.
soud pod předsednictvím dra Grabmayera
zamítl stížnost. V odůvodnění bylo zdů
razněno, že podle říšského zákona pro obecné
školy musí se děti súčastniti vyučovacích
předmětů. Náboženská cvičení tvoří neroz
lučnou součástku náboženského vyučování,
proto musí děti také choditi na náboženská
cvičení.

Otázka náboženských cvičení škol.
mládeže. Říšský soud zabýval se opět pří
padem obchodního zástupce Gustava Su
chánka z Král. Vinohrad, který byl trestán

za to, že nechtěl posílati své dítě školou
povinné na náboženská cvičení a z trestu
se odvolal ku nejvyšší instanci. Zástupce
ministerstva vyučování dr. Lev Schiedlbauer
prohlásil, že dle říšského školského zákona
Pro náboženskou výchovu vyslovil je vyučování předmětu »náboženství« zá
se pruský princ Oskar ve spise: »0Ozimní vazné právě tak jako předmětů ostatních.
bitvě v Champagni.« Píše tam: >Bojujeme Předmětem »náboženství« nerozumí se však
vyučování v užším smyslu, nýbrž také ná
také proti jinému nepříteli, proti zhoubnému
materialismu, proti jedu, který ničí síly ná boženská výchova. K této však patři sú
roda. Je třeba tvrdé výchovy mládeže, je častňování se na náboženských cvičeních.
třeba vychovávati ji v dětinné zbožnosti, Při náboženských cvičeních neběží o donu
cování k církevním úkonům, nýbrž 0 vy
ve víře v Boha, jenž řídí lidské osudy.«
Školní mládež musí navštěvovati chovávací povinnost školy i rodičů, kteří
bohoslužby.
Touto záležitostí zabýval se nesmějí se odvoláváním na svou bezkon
říšský soud opětně. Vrchní průvodčí A. fesnost vymykat své povinnosti a nařízením
státním v této příčině vydaným. Není po
Kronich v Ústí n. L. byl pokutován ústec
kou okresní školní radou, poněvadž nevy necháno libovůli jednotlivců, aby se stavěli
mimo zákon s odůvodněním, že to nebono
hověl vyzvání, aby svého syna, navštěvu
jícího obecnou školu, posílal na náboženská zákonné opatření (na př. placení daně, vo
cvičení, Jeho odvolání k zemské školní radě jenská povinnost a j.) příčí se jich svě
bylo zamítnuto, i stěžoval si u říšského domí. Řešský soud přidal se k vývodům
soudu na porušení ústavou zaručených po státního zástupce.
Zavedení policejní hodiny pro mlá
liických práv svobody víry a svědomí. Zá
Ježto v Německu zlo
stupce žalobcův dovozoval, že vyučovacím dež v Německu.
činnost mládeže za války vzrostla násled
předmětem je prý vždy náboženské vyučo
vání a ne náboženské cvičení. Základní kem nedostatku otcovské péče, zavedena
státní zákon, který zaručuje úplnou svo= byla ve velkých městech policejní hodina
bodu víry a svědomí a donucování k účasti pro mládež. Jakmile se rozsvítí, musí ve
na církevních úkonech výslovně vylučuje, škerá mládež býti zulice odstraněna. Vzrůst
(!) je základním zákonem, který nemůže prý zločinnosti mladeže připisuje se hlavně 240
býti změněn žádným nařízením. Zástupce rovému zápachu kinemalografů, kters
ministerstva vyučování odpovějěl, že vyu mládež bez energického dohledu otců hoj
čování náboženství na obecných školách něji navštěvuje.

kousích a tamní zemský výbor připojil se
k akci zemských školních rad v Čechách a
ve Slezsku za účelem pravidelného zahájení
nového školního roku.
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»Dívčí výchova.«
(Posuzuje ANTONIN JEŽEK.)

Výchova dívčí není snadnou, jest třeba, aby matka stále parnatovala na bu
doucnost, která kyne jejímu dítěti. Předem již ví, kam asi osud děvče zavěje,
k čemu se hodí a na jak dlouho asi sahají prostředky, jimiž by bylo možno
vzdělání dívky uskutečniti. Záhy má býti děvče přidržováno k těm pracím, které
jsou nezbytné v domácnosti a nesmyslné jsou omluvy matek, že se děvče ještě
dosti nadělá. I kdyby snad jednou nepotřebovala děvčata pracovali sama, roz
umí-li práci, bude moci služebné poručiti a ta bude si vážiti své paní, která
nejen snad pedantsky dovede poroučeti, nýbrž práci také rozumí.
Matky svěřují malé děti svým dcerkám, aby je chovaly, hýčkaly a s nimi
si hrály. Tento úkol nutno zcela schvalovati, vždyť děvče takto připravuje se
bezděky na úkol, který jako matka bude musiti zastávati. Toto jest pouze pří
pravou do dohledného budoucna. Byly doby, kdy děvčata vdávala se již v 18ti
letech. Jak by mohla tak mladá paní vychovávati zdárné děti, kdyby se toho
bývala doma nevšímala. A přece nesmíme upříti, že děti byly dříve vychovány
lépe než za našich »moderních« dob.
»Bohužel, málo se toho dbá. Dívka, která dosud hrála na piano, četla ro
mány, deklamovala básně, mluvila s chloubou o básnících, řešila kdož ví jak
složité, těžké početní úkoly, vyšívala drahocenné koberce a j., provdá se a za
krátko postavena jest před jeden z nejtěžších problemů, »vychovávati dítko«.
Nemá ponětí o vývoji jednotlivých duševních schopností, ba nezná ani tělesných
potřeb svého dítěte — miláčka. Nevědomě některé city dítka docela nechá zajíti,
protože se jí zdají špatnými, jiné až do škodlivých krajností zase pěstuje. Od
chovává nedobře, aniž by věděla, že tak činí. Požaduje od dítka pravdomluv=
nosti a sama je třebas přelhává, hrozí tresty, které nikdy nevykoná. Není-li to věc
žalostná, když převrácený způsob výchovy v zápětí má duševní nebo tělesnou
záhubu dítek. A přece ani slovíčka poučného o tom, jak vychovávati děti, se
nikde nepovidá těm, kteří časem rodiči mají býti. Osud nového pokolení svěřuje
se nerozumnému zvyku, popudlivosti a choutkám nahodilým anebo i pokynům
nevědomých chův a předpojatým radám babiček. Kdyby někdo začal vésti obchod
neznaje se v pečtech a účetnictví, žasli bychom nad jeho odvahou a hleděli
bychom u něho vstříc neblahým koncům. Nebo, kdyby někdo, kdo lékařství
nestudoval, usadil se někde jako lékař, divili bychom se jeho smělosti a litovali
bychom jeho nemocných. Když však rodiče, jichž úlohou jest vychovávati dítky,
tuto těžkou úlohu podnikají, aniž by dosti málo na to pomýšleli, které jsou zá
sady výchovy tělesné, výchovy mravní a duševní, jimiž by oni spravovati se
měli, tu nenapadne nikomu podiviti 5e nemoudrým těm liděm a pol:tovati jejich
obětí« (Herbart Spencer).
Herbart Spencer promluvil nám od srdce, aie nanesl mnoho stinu ve své
pravdy. Nedá se arcif říci, že by mluvil bez rozmyslu. Jsou chyby při výchově
děvčat. Jak se má děvče vpraviti v nový život, společný s mužem, jestliže
nikdy nepomyslilo, že bude musiti obstarávati celou domácnost, práti, vařiti, uklí
zeti atd. A co říci o výchově dítěte? Má žena smysl pro dítě, ale to nestačí,
nemá-li praktického výcviku, jak dítě ošetřovati a o ně pečovati. Nutno záhy
vyvíjeti nejen schopnosti duševní, ale i tělesné, A. Simerská v Olomouckém ča
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sopisu «Eva« (roč. XII.) píše o pěstování smyslů u dětí a nabádá k pěstění
zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. »Cx.č.ne a pěstujme všechny smysly dítěte.
Co v mládí zanedbáme, v pozdějších letech již se nedohoní, leda snad za cenu
velikého úsilí a namáhání. Naučme dítě užívati všech smyslů dokonale, ne
polovičatě a ledabylo. Tím položíme nejjistější základ k šťastné budoucnosti
dítěte.«
Výchova duše i těla musí ubírati se stejnou cestou. Vzorem dítěti budiž
matka sama, která nejvíce chvil s dítětem prožije. Matka musí býti vždy pravdo
mluvnou a splnitelnou, ať již něco slíbí odměnou, nebo hrozí trestem! Obraz
matky nutno zříti v dítěti, ona musí předcházeti příkladem. Proto jsou nezve
dené děti, že rodiče nestáli za mnoho a jak ony budou jednou vychovávati své
děti? Hrůzno pomyslitil Marnivému životu navyklá matka bude míti zase mar
nivé děti, ba byly příklady odstrašující, že podobná matka i dcerku svou k da
rebnému životu sváděla.

(Dokončení.)

Výchova věrnosti k povinnostem po škole.

|

V nedávných dnech skončil se školní rok. Je to vážná doba pro mnohé
děti, které vychodily školu, ježto nastává jim počátek doby, ve které jim vážný
život, čili pravdivěji a lépe řečeno — nastává jím úkol o životní existenci.
V dnešní době jen ten může se zdarem počítati, klerý si je vědom svých
povinností a tyto poctivě vykonává. Přichází tedy otázka, přinášejí-li si děti již ze
škol věrnost k povinnosti? — Nikoliv, zde rozhoduje ocenění mladíka či dívky,
s jakým prospěchom školu ukončili, jaké předměty přednášeny ve škole se jim
líbili, aby mohli učiniti lak první zdařilý krok v životní dráhu, aby stali se
schopni tvořiti a jako řádní členové lidské společnosti aby vynikli.
O vychování těchto vlastností mají pečovati rodiče doma, v prvé řadě
matky. Žádný umělec nezapočne své dílo s takovou úsilovností a takovou od
daností jako matka, když započne se starati o výchovu svého děcka. Nejen mat
čina krev proudí v tílku dítěte, ale proudí i krev mnohých jeho předků v žilkách
jeho a jisté náklonnosti, náruživosti už tlí v jeho mladém těle, Jistá pravdajest,
že z jablkového semene bude jen jabloň, ale nikdy hruška, ale toto semeno
musí padnouti do úrodné země, musí míti slunko a světlo a žádný vichr nesmí
je zbaviti útlých kořínků. Ani výchova nesmí víc, ani méně učinit. Ona není
stavu pravěké základy charakteru dězek vyvinouti, musí u nich býti však pěstován,
poskytnouti jim svobody, aby se zplna a pevně mohly vyvinouti. Milující matka
nikdy nesmí zapomenouti, že ani její pečlivé, mateřské ruce mají ochránit děcko
od vnějšího světa. Vnější, proudící život, na kterém dítě béře účast od počátku,

má
své
pilníky,
kukterým
mateřská
láska
nedosáhne.
—Není
matkám
možno

vésti děti ustavičně na pravé cestě, ale jsou schopny a mohou upevňovati v nich
sílu k nalezení pravé cesty. Dítě se má učiti, aby zadost učinilo svým povin
nostem, ne proto, že rodiče si tak přejí, ale proto, aby přišlo k vědomí, že vy
konáváním svých povinností způsobuje radost, kdežto opominuté ztrpčuje jenom
život. Dnešní způsob domácí výchovy není ten pravý, poněvadž práce u nich
nevzbuzuje radost a to je proto, že od prvého okamžiku dítě vedeme po ne
pravé cestě, z přílišné lásky k dítěti hled.me odstranit i tu nejmenší překážku
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© povědnost
zapráci
hledí
svalit
naplece
jiného.
Nesmíme
chtíti,
aby
naše
s jeho cesty, ulehčujeme mu práci. Potom se nemůžeme diviti, když dítě i zod

děti staly se beznárokovými lidmi, kteří rádi vidí pracovati jiné ruce za sebe,
neboť vyrostou z nich lidi nesamostatní jak v konání, tak v úsudku. Je zapo
třebí, aby ihned v dětském věku jsme jim vštěpovali vážnost života. Dítě má
samostatně pracovati, samo snášeti starost a zodpovědnost za své jednání, neboť
těžko v tomto pozná radost v práci, cit povinnosti a zodpovědnosti. Bystré ma
teřské oko má pozorovati činy svého dítěte, kormidlo, kterým duševní stav jeho
řídíme, dítě nesmí pocítit nikdy. Dítě má býti ustavičně v té domněnce, že všecko
jeho konání vychází z jeho vlastní síly.
Takovýmto konáním dosáhneme toho, čeho dosáhnouti jsme chtěli, to jest
vzbuditi v děcku pocit radosti ku práci a věrnost k jejímu vykonávání, neboť
skončení Školy neučiní z děcka pravého člověka, ale zdárná výchova věrného
konání povinností.
RŮZNÉ ZPRÁVY.

»Štítný«

kalendář

na rok

1916. knihách tohoto druhu jsme postrádali. Cena

Kalendář tento vydává Jednota katolického
učitelstva a přátel křesťanské výchovy.
I tento kalendář, jako byl jiná léta, jest
bohatě illustrován se zajímavým a vzděla
vacím obsahem. Jeden exemplář prodavati
se bude za 1 K. Oojednávky adresují se
na administraci družstva Vlast v Praze-II.
Žitná ul. 26 n.

1 K 20 hal. a poštou 1 K 35 h. Objed
návky vyřizuje administrace družstva Vlast
v Praze II. Žitná ul. č. 26. n. Doporuču
jeme k nojným objednávkám.

Dobrá myšlenka.

V několika obcích

rak. Slezska je starým zvykem, že kmotr
nebo kmotra dává na podzim nebo nejbliž
šího jara svému křtěnci vsaditi ovocný
»Český Gratulant«.
Vínck mládeži strom, hochu jabloň a děvčeti hrušku. Jest
české od předních katol. spisovatelů a bás to laciná, za to vděčná, ušlechtilá i užitečná
vzpomínka dítěte na svého kmotra nebo
telstva českého. Knížka jest bohatá na kmotřičku a lze krásný zvyk ten co nej
blahopřání, příležitostné řeči a nápisy do vřeleji doporučiti k napodobení i v Čechách
památníků a j.,jakých doposud v českých a na Moravě.

| níků
vydala
Jednota.
katolického.
uči
(Zasláno.

Veškeré pro českou sekci došlé obnosy budou rozděleny Českou Zemskou komisí
pro ochranu dětí a péči o mládež v království Českém.

Zemská úřadovna pro království České.
Vdovský a sirotčí pomocný fond veškeré ozbrojené moci
pod vysokým protektorátem Jejich cís. a král. Výsosti pana arciknížete Leopolda Salvatora a paní
arcikněžny Blanky a za čestnéhopředsednictvíJeho Eminencepana kardinála Lva ze Skrbenských,
knižete-arcibiskupa Pražského a Její Jasnosti paní Anny Berty kněžny z Lobkovíc.
Telefon č. 5899.

PRAHA-II., Václavské nám. č, 1. (Český

odbor.)

Pošt. spoř. 143.300.

Vzdejte dík naší armádě za skvělá vítězství tím, že dle svých sil
podporujete pozůstalé po padlých hrdinech.

Provoláni!

Rakousko-Uhersko bojuje ve světových dějinách ojedinělý existenční boj,
Vysoké sázce, o kterou se jedná, odpovídá u naší slavné armády, která staroslavnou
naši říši brání proti daleko početnějšímu nepříteli, nevyrovnatelné hrdinství, nejradostnější
obětavost, jaré a nezlomné snášení reslýchaných námah a strádání,
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Vůči výkonům našich vojínů v poli jeví se všechno nepatrným, co činiti mohou
ti, kdož nejsou ve svazku armády a nebojuji s nasazenim vlastniho Života a zdraví za
vítězství a čest naší vlasti.

To jediné, co jest v naší moci, jest možnost pečovati o raněné a nemocné a ujmouti
se vdov a sirotků padlých hrdinů, jichž udatenství jedině vděčíme zachování a nerušené
trvání naší hospodářské existence.
Červený Kříž pečuje o raněné a nemocné. Úřadovna válečné péče stará se především
o sbírání milodarů pro bojující naše vojsko.
Náš fond, který s nejmilostivějším schválením Jeho Veličenstva císaře a krále pod
protektorátem Jeho cís. a král. Výsosti nejjasnějšího pana arciknížete Leopolda Salvatora
a Její cís. a kral. Výsosti nejjasnější pani arcikněžny Blanky se ustavil, má za účel pe
čovati a starati se o vdovy asirotky po našich padlých hrdinech a poskytnutím vydatných
prostředků způsobiti, aby naši v poli stojící vojínové viděli osud svých rodin zajištěn,

I když zaopatření vdov a sirotků po padlých vojínech jest především povinností
státu, jest tu přece až do zahájení státní pomoci větší či menší časová mezera, v níž
byly by rodiny, jimž jich živitelé byli smrtí vyrváni, vydány starostem a nouzi; rovněž
je přirozenou stránkou poměrů okolnost, že státu jest umožněno podporování pouze v ob
mezeném rámci, jenž vyžaduje pak delší účinné pomoci z prostředků soukromých.
Zde pomoci je svatou povinností všech, kdož zůstali ve vlasti!
O podporu našeho účelu obracíme se k nejširší veřejnosti; bez rozdílů stranických
a národnostních, jež v tomto boji o existenci úplně ustupují, daruj každý, co mu možno,
dle svých sil a prostředků.

I když mnoho v tomto směru bude vykonáno a milodary dostoupí značné
výše, přece musíme stále toho si býti vědomi, že to, co sejde se na hmotných pří
spěvcích —-daleko jest a zůstane za tím, co pro vlast a pro nás všechny koná
každý jednotlivý v poli stojící vojím.
Všechny dary, zemské úřadovny docházejicí, určeny jsou výlučně pro vdovy
a sirotky po padlých vojínech, kteří měli domovské právo v království Českém.
Zvlášíních přání dárců, aby věnovaný peníz rozdělen byl mezi vdovy a si
rotky po vojínech výlučně té či oné národnosti neb mezi vdovy a sirotky po vo
jínech ze zvláště určených měsí, povolání a pluků, bude dbáno co nejpřísněji.
Dary pro náš fond přijímají veškeré banky a pošt. spořitelna (konto č. 143.300).

Ba“ Dnešnímu výtisku tohoto listu přiložen jest současně složní
lístek pošt.spořítelny k laskavému poukázání darů. Každý nepoužitý
složní lístek znamená hmotnou ztrátu pro vdovy a sírotky. "BB
Veškeré našemu fondu odvedené částky buivu Slěleny vysokému protektoru, Jeho
cís. a král. Výsosti nejjas. panu arcivévodovi Leopoldu Salvatorovi a v novinách uveřejněny.
-Poděkovací přípisy za větší dary budou Její cís. a král. Výsostí nejjasnější paní arcivé
vodkyní Blankou vlastnoručně podepsány.

Svátek Jeho Veličenstva císaře a krále nemůže býti důstojněji oslaven, nežli
čelnými dary pro pozůstalé po těch, kdož pro vlast položili na poli cti svůj život.

Vdovský a sírotčí pomocný fond veškeré ozbrojené mocí. — Zemská
úřadovna pro království České. (Český odbor.)
Čestné předsednictví: Kardinál Leo Skrbenský, kniže-arbibiskup Pražský, Anna Berta
kněžna z Lobkovic, roz. hraběnka Neipperková.
Členové předsednictví: Mary hraběnka Coudenhoveová, Adelheida hraběnka Schónbor
nová, Arnoštka kněžna Zhun-Hohensteinová, dr. Karel Groš, starosta král. hlav. města
Prahy, vládní rada František Bílý, předseda České zemské komise pro ochranu dětí,
Výkonný výbor a členský výbor. (Následují podpisy.)
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»Dívčí výchova.«
(Posuzuje ANTONÍN JEŽEK.)
(Dokončení.)

Chce-li matka vychovati řádné děti, musí sama přiložiti ruce k dílu. Nesmí
svrhovati se sebe toto »sladké« jho a vkládati je na bedra lidí cizích. Od slu
žebných dítě se dobrému obyčejně nepřiučí, mnoho si dovolí, stává se malým
tyranem. Slyší neslušná slova, řeči a v okolí nezdravém pomalu zhrubne. Na
pravovati to jde z těžka. »Není nic těžšího, jako člověka zle navedeného, zle na
vyklého lépe chtíti navésti a vyučiti« (Komenský).
Musíme-li pečovati o duševní vývoj dítěte, nesmíme zanedbávati ani vývoj
tělesný. Každá matka chce míti zdravé,silné a zdatné děti. Rousseau praví:
»Účelem výchovy tělesné u hocha jest síla, u děvčete zdraví a vnada.«

Mají-li býti děvčata řádnými, jak Rousseau míní, pak nutno, aby matka
zjednala si náležitých vědomostí. Na ženském sjezdu v Berlíně konaném v roce
1913 zcela vážně učiněn byl návrh, zda by nebylo dobře zavésti pro všechny
ženy zkoušku, dříve než se vdají. Účelem jejím by bylo přesvědčiti se, jsou-li
pro manželské povinnosii dostatečně připraveny. V Novém Yorku jest jakási uni

učuje se tam výchově a zdravovědě dětí. Důkladnost této školy zračí se v tom,
že trvá čtyři semestry. V Chicagu byl již dávno zřízen při škole odbor pro
dívky škole odrostlé, který má za účel vychovati děvčata k povinnostem ma
teřským. Na pohyblivých modelech učí se děvčata koupání, živení a uspávání
dětí, připravování pokrmů, lůžka, čištění a větrání dětského pokoje. Školy tohoto
druhu se nadmíru osvědčují.
V »Paedagogických Rozhledech« Anna Čermáková navrhovala, aby nauka
o výchově útlého dítěte stala se předmětem vyučování na dívčích obecných a mě
šťtanských školách. Většina dnešních matek odkázána jest ve výchově dítěte
v útlém věku na přirozený instinkt, na vzpomínky z dětství sourozenců a na
radu starších. Náprava může nastati jen zavedením nauky o dítěti do škol.
Nauka o dítěti mohla by býti částí učení přírodopisného v posledním ročníku
škol měšťanských. V Německu podobný pokus učinil Kurt Dix. Probral se žá
kyněmi nejprve tělesný vývoj dítěte, potom zmínil se o dětských nemocech
a probral vývoj životních projevů a pohybů ve věku nejútlejším a posléze po
čátky duševního života člověka,
U nás podobných škol postrádáme, náhradou mají býti snad různé kursy
s řadou přednášek. Ve Vídni konány byly pod názvem »Vzdělávací kursy pro
ženy«. V řadě přednášek nalézáme také themata závážná jako >»0 výživě
a péči kojence« (přednášel Dr. Robert Dahne), »Matka jako první učitelka dí
děte (Dr. Alfred Kolísko), »Nemoci dětské« (Dr. Passini) a j.
WPA WWe

Jest rozdíl výchovy dřívější a dneška.
Na to poukazuje veliký paedagog, na slovo vzatý Dr. Fr. W. Forster:
»V minulých dobách byla výchova domácí daleko více střediskem lidského
vzdělání než dnes, tím vliv žen nabýval sám sebou velikých rozměrů; dnes ab
straktní vzdělání rozumové zabírá mládeži téměř všechen čas a proto ve vý
chově převládá také vliv mužského rozumu.«
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Nemůžeme arciť chtíti, aby žena odhodila vědomosti, jestliže ji to baví po
učiti se a snažiti se vyniknouti třebas i nad muže, ale dříve nutno, aby si osvojila
náležitých vědomostí, kterých skoro jistě bude moci upotřebiti v životě rodinném.
Jak neútulno a nevlídno tam, kde žena často ráda by něco učinila správně a do
konale — leč schází příprava. Ta jest základem veškeré výchovy.
Ženy katolické jsou ve svém svědomí zavázány vychovati své dcerušky
pro blaho národa, protož nutno zanechati zbytečných malicherností a začíti na
pevném, nerozborném základě, který jediný může vésti k cíli!

SBl

Hluboký význam dvou důležitých proseb »Otčenáše«.
Napsal JOSEF HRUBÝ.

©

Spasitel náš Ježíš Kristus často se modlil k Otci svému nebeskému. I nás
naučil modlitbu, kterouž my k trůnu Nejvyššího vysílati máme, chceme-li v po
třebách jak duševních, tak i tělesných dojíti ukonejšení. Jak významná, mocná
v účinku je modlitba Páně Otčenáš, to pochopiti může duše opravdově věřící.
Jaká obdivuhodná moudrost skrývá se ve všech slovech vznešené modlitby té,
kteráž po všecky věky, co svět světem, bude všem národům bez rozdílu posky
tovati útěchu. Každá prosba má svůj hluboký význam; ve všech vzpomenuto
v krátkosti všeho, co pro život člověka a jeho konečný účel a cíl jest potřebno.
Modlíme se: »Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.« Milými, skrom
nými a stručnými slovy Ježíš Kristus naznačil, že ve všem našem počínání spo
léhati jest nám na vůli Toho, jenž Jej na svět poslal. Člověk, tvor křehký, po
drobený hříchům a rozmanitým vášním, často opomíjeje vůle Boží touží přes
vůli tuto, sám ji přemoci, snaží se mnohdy i způsobem svým zákonům světským
i církevním odporujícím svou vůli, své plány prosaditi stůj co stůj. A hle! po
jednou vidí se ve svých plánech a cílech zklamán. Bůh vůlí svou zmařil jeho
bludné počínání tak, jako zmařil pýchu Babylonských. Vypočítavý rozum lidský
je často překvapen náhlým obratem moudrého řízení Božího, ať je to člověku
vnod nebo ne. Hra štěstí, neštěstí, radosti, žalosti, zdaru, nezdaruje jistě v rukách
Božích. Bůh dobře ve své prozřetelnosti i spravedlnosti ví, jakou měrou má člo
věka chvílemi radostnými i útrpnými, v kterém čase a místě navštíviti nebo
zkoušeti. A kdyby člověk, nepatrný to tvor proti Široširému vesmíru, dělal co
chtěl, snad i reptal proti moudrému řízení Božímu, kdyby i v hříšnosti své se
Bohu rouhal, nic mu nepomůže.

Marné
bybylo
jeho
reptání.
Konec
konců
doznati
musí
jako
člověk
Jsem

slabým červem, proti Bohu nic nezmohu. Co činiti? Co zbývá? Je tu záchrana?
Je! Milý Bůh vložil v nás jednu dobrou zbraň proti zlořečené pýše a tou je po
kora. Tato ctnost nás povzbuzuje ať ve štěstí, ať v zármutku. Dopřeje-li nám
Bůh chvílí radostných, štěstí, hned si uvědomíme, že Bůh byl příčinou toho,
klekáme na kolena a děkujeme za toto neskonalé dobrodiní. Nestáváme se pyš
nými. Dopouští-li na nás utrpení ať jakékoliv, ve formě rozmanité, jak v životě
vezdejším pozorujeme, zvláště v tom případě nemalomyslníme, koříme se opětně
Bohu, vědouce, že nás tímto nezdarem nebo neštěstím zkoušel, uznáváme sla
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bost oproti mocnosti Nejvyššího, ponižujeme se před Ním a vroucně prosíme,
aby od nás metlu bědnou brzy odvrátil.
Nesplní-li Bůh přání naše, je to jistě vůle Boží, nutno se se stavem tím
naprosto smířiti. Těšiti se musíme, že nás Bůh za to těžké utrpení, jemuž takřka
podléháme, odmění v nebesích, vždyť Spasitel náš Ježíš Kristus slovy krásným
zaručil: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapří sebe sám a vezmi kříž svůj a násle
duj mne.« — Právě utrpením jest nám otevřena brána k vítězství. Buďme tedy
rádi, když trpíme.
Pošetilý ale člověk ten, kterýž soudí: »Proč pak mě Bůh nevyslyšel, proč
nevyhověl prosbě mé, vždyť byla tak skromná a ne tak těžko k vyplnění.«
Zkoumejme své nitro. Vmysleme se do situace, že by bývalo vyhověno.
Zda bychom nezpyšněli, zda bychom na Boha nezapomněli, zda by ten
zdar nebo to štěstí, které jsme si chtěli vyprositi, nezměnilo se časem v pravý
opak. Uvědomíme-li si tudíž pevně a přesvědčivě vždy přítomný stav, ve kterém se
ocítáme, nereptejme proti Bohu, zachovejme si ve všech případech víru v Boha,
kterouž podporujme dle možnosti skutky dobrými. Tedy ne vzdorem a nevdě
kem proti Bohu. Při nezdaru a neštěstí osvědčujme naopak velikou, opravdovou;
dětinskou lásku k Bohu. Věřte, že když ne hned, časem se vše v blahost a ra
dost změní. Vše vkládejme do rukou Božích. Jak On v nebi určí, tak ať se
děje zde.
Pohnutá doba, ve které se nyní nacházíme, nás pobádá k důslednému pro
jevování prosby další:
»Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.« Lidstvo nyní v pravdě poznává důle
žitý význam modlitby Kristovy a modlí se tak vroucně a přesvědčivě, že Bůh
stě smiluje se a chléb nám neodejme. Pomněme ale, že dle slov Spasitelových
nestačí toužiti jen po chlebě vezdejším. Není dokonalým křesťanem, kdo jenom
zde na zemi spásu vidí, když chleba má, touha jeho nésti se musí výše ku
končinám nadhvězdným. Hledá tedy Boha, hledá Ježíše Krista, touží po něm
jako děcko po matce své, jako rybička po vodě živé. A tímto chlebem živým
jest Kristus Svátostný. Jeho více než kdy jindy zvláště v dobách těchto hledejme.

RASAS
RŮZNÉ ZPRÁVY.

u dech,
provedená
příležitosti
oslavy
jmenin
Vřesová sbírka na Král. Vinohra

Jeho Veličenstva Školní mládeží za dozoru
učitelstva ve prospěch sirotků po padlých
vinohradských vojínech, vynesla 1107 K
40 h. Vybráno bylo 14.679 mincí: 10
dvoukorun, 68 korun, 1628 dvacetihal.,
5492 desetihal., 6979 dvouhal. a 502 h.
Popud ke sbírce i myšlenku všesového od
znaku dal c. k. okr. školní inspektor Josef

Libický, pořadatelem a účetním byl učitel
Jindř. Petřík. Vřes natrhala a ochotně za
slala mládež škol v lesnatých krajích okresu

jilovského.

Veřejná knihovna Jednoty průmy
slové dovršila dne 2. srpna t. r. osmde
sdtý rok svého nepřetržitého účinkováníja
kožto stále otevřený veřejný ústav vzděla
vací. Ačkoli cifry nemají náležité průkazné
váhy pro dosvědčení užitku některého zřídla
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vzdělávacího, sluší přece poukázati k tomu,
že za těch 80 let vynaložila Jednota (nečí
tajíc podil na její celkové režii) značně přes
500.000 korun přímo na zařízení, doplňo
vání a správu knihovny, v níž vystřídalo se
bezmála 1"/, milionu čtenářů, kterýmž vy
dáno okrouhle 2"/ milionu svazků. Za ny
nější těžké doby jsou zvláště vítány všecky
dary k účelům doplňování a udržování této
knihovny. I zaznamenáváme s projevem ve
řejných díků, že na knihovnu věnovali:
Statutární protektor Jeho Excel. pan hrabě
Max Coudenhove, c. k. místodržitel v král.
Českém, 200 K, mimo to speciálně na bi

hodině večerní, v době pozdější po hodině
sedmé! 2. Dozírejte přísně k tomu, aby
mladí hoši nemarnili peněz a nekazili si
zdraví kouřením. 3. Nedovolujte dětem pro
dávati mezi Vojskem cukrovinky. cigarety,
pohlednice a jiné. 4. Nevoďte dětí do ho
stinců, kaváren a biografů. Rozumná láska
nepovoluje slepě každé tužbě dětské, nýbrž
dovede mnohé odepřiti pro ukáznění jeho.
Zvláště děvčat, matky, ochraňujte, aby ne
přišla k mravní zkáze! Místní policie ne
bude trpěti na nádraží chlapců, kteří ča to
způsobem nepřístojným nabízejí se k do
nášce zavazadel, neboť je známo, že vydě=
bliotéku cukrovarství sl. První česko-mo lané peníze prohrávají, prokouří, ano i pro
ravská továrna na stroje 50 K. Konečně pijí, Rodiče postižených dětí budou voláni
k zodpovědnosti. Místní školní rada v zájmu
pak někteří příznivci věcné dary na knihách
a časopisech. Čítárny jsou otevřeny a bez řádné výchovy mládeže — budoucích to
platně přístupny každého všedního dne od občanů — a v zájmu v dobré pověsti
4 hod. odpol. do 8 hod. večer, v neděli a zdejšiho města doporučuje pánům rodičům:
ve svátek od 6 do 12 hod. dopoledne.
1. Přidržujte děti k domácím pracím a
Třicáté úmrtí výročí B. Roezla. k úkonům v pracovních četách školních.
2. Nabádejte jich k ušlechtující četbě a
Dne 13. t. m. bylo tomu 30let, co (13.října
k opakování školního učiva. 3. Velmi se
r. 1885) na Smíchově zemřel český za
hradník a sběratel cizokrajných rostlin Be doporučuje, aby mládež pobývala co nej
více ve volné přírodě, tužila se hrami a
nedikt Roezl, rodák horoměřický (narozen
12. srpna r. 1824). R. 1854 vydal se do pochody, sílila se koupáním a plováním.
To vše bez dozoru však zvrhá se i v bez
Mexika, aby si zařídil obchod s cizokrajnou
florou. Zároveň založil tam školku pro pě uzdnost. Proto lZe s povděkem doporučiti,
stění evropských ovocných stromků. Proce aby mládež naše byla svěřovna jednotám,
stovav střední a jižní Ameriku, nasbíral tělocvičným. Posléze k rodičům, jimž děti
Roezl na statisíce nádherných orchideji, jsou jediným bohatstvím a Životní nadějí,
které vyvážel do Evropy a dobyl si sluš= obracíme se s upřímnou výzvou, aby vě
ného jmění tímto obchodem. Mnohé rody novali svým dětem největší péči výchov
těchto spanilých květin byly teprve Roezlem nou. Matkám pak, jež mají muže v poli,
doporučujeme, aby v potřebách výchov
poznány a jeho prostřednictvím v našich
sklenících pěstovány. Po četné zkušenosti ných s důvěrou se obracely k učitelstvu
v cizině vrátil se do vlasti, kde stal se svých dítek.«
Vyznamenání. Vdp. Boh. Jiráček, ka
záhy předsedou Spolku českých zahradníků
a vydavatelem časopisu „Flora“. Tomuto techeta a kurát zál. nemocnice na Král. Vi
vynikajícímu odborníku a sběrateli cizokrajné nohradech obdržel diplom a bronzovou me
květeny postavil po jeho smrti mezinárodní daili Červeného kříže, kterou mu jménem J.
komitét zahradnický pomník na Karlově ná V. propůjčil J. C. V. p. arcivévoda Franti
šek Salvator.
městí v Praze.

Čeho je třeba v dohledu na děti.
Místní školní rada v Jičíně vydala výzvu
k rodičům, která zní: »Rodičové! Válka
přes rok trvající a nepřítomnost otců-vojínů
mají zhoubnývliv na chování mládeže mimo
školu. Zvláště v době letošních prázdnin
byly tyto zjevy velice patrny. Aby se tomu
zabránilo, žádá místní školní rada co nej
snažněji rodičů: 1. Nedovolujte svým dě
tem potulovati se zbytečně po ulicích a po
bývati mimo domov v době letní po osmé

Při udílení studijních stipendií má
se dle výnosu ministerstva vyučování co
možná dáti přednost oněm studujícím, kteří
se jako vojíni vyznamenali před nepřítelem
nebo byli raněni, nebo jejichž otcové v boji
padli.

Turečtina předmětem vyučovacím.
V německých středních školách v Berlíně
zavádí se turečtina jako nepovinný předmět.
Z důvodů obchodních jistě fakt pozoru

hodný.
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O četbě.
Uvažuje ANTONÍN JEŽEK.

Jest nesporno, že mládež i lidé dospělí bývají vychováváni tiskem, který se
jim stal denním chlebem, arciť ne vždy záživným a vydatným. Jako žaludek
bývá pokažen chlebem špatným, tak duše bývá kažena nezdravou četbou.
Četba má podíl na vývinu charakteru dítěte. Doma vezme do ruky každý list —
zvláště obrázkový — a již slabikuje, byť s počátku se zřejmou námahou a pomalostí.
Když dítě chodí do školy, často nerozumný otec posílá dítě pro noviny,
které ono po cestě domů slabikuje. Bývají to někdy i listy, které sejí v duši
dítěte koukol místo zlaté pšenky pravdy a úcty. Je-li někdy ve škole řeč o udá
losti působící rozruch, dítě hned se přihlásí, že to »stálo ve Večerníku.« Často
i knihy má zabalené v podobném listu, přehlíží-li to učitel. A místo aby
dítě dávalo pozor, čte v listu vysázené zprávičky vypočtené na vkus nízkých vrstev.
Jest veden již několik let boj za očistu literatury a opatření lidu dobré
četby. A má se začíti od nejmenších. V roce 1911 byl v Berlíně založen spolek
pro zřizování čítáren pro děti. Podobný spolek byl o něco dříve založen v Jeně
a v Hamburku. V Saské Kamenici dala městská rada do rozpočtu na rok 1911
obnos 18.000 K na zaopatření vhodného čtení pro školní mládež. Uznala, že jen
dobrou četbou dá se bojovati proti špatné četbě.
K tomu podotknul jeden z českých časopisů toto: »Na různé také — vla
stenecké účely se u nás sejde peněz dosti, ale vydání dobré knihy by zajisté
zkrachovalo. Deklamuje se o záchraně dětí, ale dáti jim pěknou knihu, na to
se nevzpomíná.«
»Chraňte se bezbožecké a nemravné četby,< napomínal nás Papež Lev XIII.
Dítě nerado pročítá dlouhé slatě, má radši něco kratšího, žertovného, po
hádky, báchorky atd. Dobrou četbu nalezne v »katolické kuchyni,< která mu
podá stravu záživnou, mravnou, prodchnutou zásadami náboženskými a vlaste
neckými. Rádo bude listovati v »dětských« časopisech jako jsou Vzdělavací
četba katolické mládeže, Český jinoch, Rajská zahrádka, Pán přichází, Anděl
strážný, Záchrana mládeže.
Dospělejší mládeži můžeme dáti do rukou dílo mnohého českého, katolicky
smýšlejícího spisovatele, jímž bude povzneseno a nadšeno pro dobro a krásu.
Nebudou jím rozněcovány vášně a náruživosti, nýbrž sílena láska k Bohu,
k národu a k vlasti.
Mládež vychovaná lehce ohlíží se arciť po erotičtější četbě, při níž málo
se myslí, ale více prožívá. Z knih napsaných nějakým Arcybaševem, Daudetem
vane jen zkáza mravů a popuštění uzdy vášním. Nerozumný jinoch a nic ne
myslící děvče domnívají se ve svých mladých hlavách, že děj se skutečně
odehrál a nevzpomenou, že spisovatel chytá ptáčky nezkušené na slaďounký med,
který neshromáždily pravé včelky, ale jejž ve své »umělecké laboratoři« s pří
chutí pikantnosti pro nezkušený mladý svět připravil. A nachytá se mladých lidí
dosti, ještě více jich tomu jako skutečnosti věří, zatím co kouzelník doma se
směje nad svou »chytrostí,« jíž snad lecKohos i do záhuby zavlekl. Sv. Alfons
praví: »Zakažte svým dětem přísně čísti romány, neboť romány škodí dětem
často více, nežli knihy zjevně nemravné; zanechávají ve mladých lidech jisté
neslušné dojmy, které je dráždí ke hříchu.« I sám svobodomyslný Rousseau ří
kával »Dívka, která jest čistotná, jistě nečetla nikdy románů.«
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Když bylo Rousseauovi osm let, ztratil matku, která mu zanechala dě
dictvím knihovnu skládající se z nevěreckých knih. Rousseauovi se líbily a záhy
ztratil víru i mravnost.
Když Goethe vydal román »Utrpení Werthera«, mladí lidé v Německu se
stříleli. Toť následky neblahé četby!
V odborném časopise vychovatelském napsal kdosi noticku pod heslem
»Co čte školní mládež?< A píše toto: »Zdá se, že již nelákají a netěší indiánské
romány, nasytila se již »Buffalo-Bil,« nyní čte detektivní romány, které naplňují
fantastickými plány, srdce otupují a cit úplně pošlapou.
Znamenitým prostředkem k zamezení této literární nákazy bylo — nevydá
vati takové spisy, které mládež přímo svádí k hříchu.
Již roku 1911 vydalo předsednictvo spolku rakousko-uherských knihkupců
provolání ke svým členům, v němž ve srozumněním se spolkem německých knih
kupců v Lipsku vybídlo své členy k potírání literatury, která poškozuje mravnost
lidu a ohrožuje fantasii mládeže.
Vědecká díla najdou málo čtenářů, za to laciná, vypočtená na rozrušení
myslí mnoho. A knihkupci — nakladatelé mají mnohem větší zisk z nepatrného
na pohled dílka než z práce pilného snažení vědeckého.
A nyní slovo na Konec:
Máme dosti spisovatelů pro mládež dospívající. Spisy těch doporučujme
mládeži. Půjčujme jí knihy vzácné ceny mravní, aby jí byla povznesena nad
tuto hroudu plnou svízelů, všednosti a ohavnosti. Dobrá kniha bude perlou
v životě mládeže, která ji bude povzbuzovati k následování po cestách pravdy,
dobra a krásna. Tím vyzdobena mládež nebude se již cítiti nesvou, odstrčenou, nýbrž
nabude síly a odvahy snésti obtíže, svízele a zármutek s křesťanskou oddaností.
Mládeži nemůžeme ovšem odňati četbu, učiňme jí však aspoň četbu spásnou
pro život časný i věčný!

RAMPA

Střídmost v jídle, střídmost v pití, dělá dlouhé živobytí.
»>Nonvivimus, ut edamus et bibamus, sed edimus et bibimus, ut vivamus«:
nežijem, abychom jedli a pili, ale jíme a pijeme, abychom žili. Tak zní pravidlo
dávnověkých filosofů, a dle této zásady žije v celé říši živočišné každý tvor. Každé
zvíře od nejmenšího do největšího ji jenom tehdy, když má hlad, a jenom aby se
nasytilo; pije jenom tehdy, když má žízeň a jen tolik, aby žízeň ukojilo. Ba
i dravá zvěř vraždí jenom tehdy, má-li hlad anebo v sebeobraně. Toliko o tigru
se vypravuje, že vraždí a pije krev při každé příležitosti bez potřeby, jenom aby
vraždil a krví se opíjel. Tuto pověst dlužno však přičísti spíše na vrub] různým
povídačkám a strašnému jménu »tigr«.
Jedině pán přírody, člověk k obrazu Božímu stvořený, žije jinak! Tvor
Boží, v přírodopisu vědeckým jménem »Homo sapiens — člověk rozumný« na
zvaný, nemá tolik sebeopanování, tolik morální síly a tolik zdravého rozumu,
aby nejedl, hlavně pak aby nepil více než třeba, aby nepil tolik, až mu to škodí.
Zdravý lidský rozum praví, že rozumný člověk má zachovávati alespoň onu
střídmost, kterou dávnověcí filosofové odporučovali. — Každý věřící křesťan měl by
však střídmost pokládati za ctnost, kterou mu samo náboženství přikazuje. Za střídmost
pokládáme při pití lihových nápojů omeziti pití na nejmenší míru a dovésti se
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vždy opanovati. Máme-li žízeň, nemusíme si pití naprosto odepírati; ale nesmíme
zapomínat, že dobrá voda uhasí žízeň zrovna tak jako pivo. Čistá voda je dar
Boží, která má před jinými nápoji tu přednost, že rozum nekalí a zdraví nekazí.
Někomu však škodí už, pije-li docela málo lihovin. Jmenovitě to platí o dětech.
Jakmile pozorujeme, Že nám pití třeba jen trochu málo Škodí, máme se ho
ihned vzdáti.
Pití zákázáno není a můžeme se k němu odhodlati dle rozhodnutí naší
soukromé vůle. Avšak při všem, co dovoleno, nutno křesťanu bráti různé věci
v úvahu. Nutno vždy bráti zřetel na zdraví, střízlivost, na povolání, na rodinu,
na finanční prostředky ; dále i na nebezpečný vliv alkoholu na mravnost a mo
rálku, který tento výkonává. Jest to prostě příkazem chytrosti, býti opatrným
a mírným při požitcích toho, co dovoleno a raději se toho vzdáti zcela, pozo
rujeme-li, že nám to na duchu nebo na těle nějak škodí.
Zvyky společenské dnes lidi přímo svádí k pití; mnoho lidí stane se nej
dříve otroky společenských ohledů. Pak už je malý krok jenom k otroctví alko
holu, této zkázy duše i těla. Velikým dobrodincem člověčenstva by se stal ten,
kdo by odstranil hloupý zvyk, že v každé skoro společnosti se musí pít.
Má-li se stát náprava, musí příroda a zdravý rozum lidský znovu nabýti
svých práv. Lidé musí znovu přivyknont větší zdrželivosti, musí se stát střízli
vějšími a v požadavcích skromnějšími. Rozum musí zvítězit nad slepou vášní,
a znovu se musí uplatnit zásada: píti se má dle žízně a ne víc, než příroda
vyžaduje. Čím více alkoholu obsahuje nápoj, tím větší opatrnost nutna, a tím
méně se ho má píti. Pravým ale jedem mezi nápoji je kořalka, která působí
zhoubně jako mor. Proto se máme vystříhati každé kapky této ďáblovy vodičky.
Zvláště při panujícím vedru je účinek alkoholu nanejvýš zhoubný a daleko menší
kvantum jeho stačí k seslabení smyslů i zmožení těla. Představme si člověka
těžce pracujícího za takových veder, jako u nás panují, plného alkoholu. Čím
více pije, tím více se potí; čím více se potí, tím víc slábne a tím více se »po
silňuje«; konečně se posilní tolik, že klesá a často zmírá. Za takových parných
dnů by mělo býti všude postaráno o dostatek dobré studené vody a zakázáno
pití veškerých líhových nápojů bez výjimky.
Dle našeho skromného mínění bylo by i u opilců názorné vyučování na
místě. »Verba movent, exempla trahunt«, slova pohnou, příklady zde odstraší.
Vidí-li i notorický piják vrávorati jiného ulicí a je-li ve stavu střízlivém, jistě se
také s hnusem odvrátí a řekne si: »tohle bych já neudělal ani za nic!« Jakmile
ale začne píti, rozum se mu alkoholem zkalí, že ani na jiné dobře nevidí. Jak
může míti tedy tolik autokritiky, aby v takovém stavu dovedl posoudit sám sebe.
Snad by se dalo mnohému zlu zabránit, kdyby každý takový notorický piják
viděl aspoň jednou sám sebe v pohyblivých obrazech, jak vypadá v opilství.
Snad by se docílilo dobrých účinků tím — aspoň u lidí, které možno posud
řaditi mezi »homines sapientes.«
Co platna všechna sebekrásnější slova, když ti, kterých se to v první řadě
týká, je nečtou a i když pochopí a uvěří, zvolají stejně s jedním z největších
učenců: »Video meliora probogue, deteriora seguor!« Vidím věci lepší, chválím
je, ale dělám ty horší! —
3.
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ník, v němž mimo jiné se praví: Učiteistvo
české, kdykoli bylo mu uloženo, zúčastniti
se věcí obecně dobrých, státu i zemi pro
spěšných a vlasteneckých, vždy ochotně
propůjčilo své síly k takovéto práci. Jsme
přesvědčeni, že i tentokráte plně a čestně
vyhoví výzvě, kterou se na ně obracíme,
a to tím spiše, že jde tu o nejvyšší zájmy
státní, vojenské a vlastenecké vůbec. C. k.
vláda předložila národům našeho mocnářství
k upisování třetí, daně prostou 5'/,"/, vá
lečnou půjčku, jejíž vlastenecký účel, jakož
i vysoké zúročení již samy doporučují účast
na této subskripci. Způsob, jakým učitelstvo
může a podle svých sil má býti činno ve
prospěch hojného upisování třetí půjčky
válečné, jest trojí: 1. Vlastní, co nefvy

datnější upisování;

2. důtklivé vyzývání

žáků a zprostředkování jejich upisování; 3.
poučování "irších kruhů místních i okolních
a nabádání jich k upisování, jakož i nápo
moc při uzavírání obchodů s upisováním
souvisících. Veřejné vyhlášky i časopisné
články obsahují poučení, jak lze se upiso
vání válečné půjčky účastniti. Účastí české
školy na této tak eminentně vlastenecké akci
dosáhne se zajisté velevýznamné podpory
pro právem očekávaný skvělý prospěch třetí
válečné půjčky, což českému učitelstvu za
jisté ke cti sloužiti bude, a proto očekává
zemská školní rada se vší důvěrou, že c.
k. okresní školní rady (ředitelstva) budou
moci o výsledku této práce učitelské podati
podle poměrů jednotlivých míst a škol

zprávy veskrze co nejpříznivější.

Může-li učitel býti bez vyznání.
Říšský soud jednal v úterý o. stížnosti
učitele obecné školy ve výslužbě Ant. Ma
touška z Mor. Budějovic, podané proti roz
hednutí ministerstva vyučování, při čemž
šlo o otázku, zdali učitel, jenž se stal bez
vyznání, pozbyl :chopnosti k úřadu učitel
skému. Učitel Matoušek vystoupilu příleži
tosti svého Sňatku z církve katolické a stal
se bez vyznání. Rodiče školních dítek po
dali na to školním úřadům stížnost, v níž
poukazovali na to, že učitel, jenž se stal
bez vyznání, není s to, aby vykonával
svou povinnost, dítky mravně nábožensky

rozhodla, že Matoušek, ježto je bez vy
znání, není už schopen k úřadu učitelskému,
a Matoušek byl na to přeložen do výslužby.
Rozhodnutí to bylo ministerstvem vyučování
potvrzeno. Proti tómuto rozhodnutí podal
Matoušek k říšskému soudu stížnost, v níž
uvádí, že tím bvlo porušeno ústavou za
ručené právo na svobodu víry a svědomí
a právo vykonávati úřad učitelský. Zástupce
ministerstva vyučování dovodil, že zde ne
jde o vykonávání státoobčanských práv,
nýbrž o povinnost učitelovu. Učitel má po=
vinnost plniti předpisy a podmínky úřady
nadřízenými stanovené. Protože jednání po
davatele stížnosti, že jsa bez vyznání ne
bude již sto dítky mravně nábožensky vy

chovávati,
ažepozbyl
důvěr
rod

uznala zemská školní rada, že jsou dány
důvody, aby byl dán do výslužby. Říšský
soud uznal, že rozhodnutím v odpor vzatým
nebylo porušeno právo svobody víry a svě
domí a právo vykonávati úřad učitelský.
Ministerstvo vyučování, neuznávajíc Ma
touška následkem stížnosti rodičů za schopna
k úřadu učitelskému, neporušilo jeho svo
bodu viry a svědomí, nýbrž vykonalo jen
dozorčí právo a svou dozorčí povinnost.
Nesmí se zneuznati, že stěžovatel nastoupiv
úřad učitelský převzal jistá práva a povin
nosti a že si vzhledem na to musí uložiti
jistá omezení a že rozhodnutí úřadů škol
ních se stalo následkem poměrů vzniklých
z jeho jednání, kteréžto poměry nemohly
úřady školní změnit. Rozhodnutí o otázce,
zdali stěžovatel tím, že vystoupil z církve kato
lické a stal se bez vyznání, pozbyl schopnosti
vykonávati dále úřad učitelský, zůstává po
necháno volnému uvážení správy vyučovací.

Je povinností každého národa uctí
vati svaté patrony zemské. Jsou to velikáni,
které Bůh sám vyznamenala oslavil a k nimž
se i předkové naši po staleti utíkali o pomoc
a přímluvu. V Čechách je to především
svatý Václav a sv. Jan Nepomucký. Zlosti
nevěrců se bohužel podařilo za posledních
20—30 let, že zvlášť na sv. Jana český
národ zapomíná a to k veliké své škodě.
Jistě že ponížení a oslabení národa (ne
svornost a vzájemná nenávist domácí) jsou
jen následek a trest za to,

že se

Úechové

provinili proti svaté památce svých sv. pa
tronů národních.
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Neučme děti lháti!
Napsal ANTONÍN JEŽEK.

Jedna z velice nepěkných vlastností mládeže jest lhaní, které často dopro
vází celý život člověka a ten nemůže se této nectnosti nikterak zbaviti. Uvykl
jí příliš z mládí a ona skoro srostla s jeho přirozeností.
Lež spřáteluje se s dítětem, když ještě nerozeznává dobře všech předmětů
kolem sebe a zrak, sluch i ostatní smysly je klamou. Dítě pojímá-li představu
věci chybně a sděluje-li to jiným, úmyslně arciť nelže, ale dává se lehce kla
mati, ba i na bludnou cestu uvésti. Jistý učitel ukázal dětem peníz a dal jej
»kolovati« po třídě. Když mu byl vrácen, rozkázal, aby jej děti nakreslily a při
pomněl, aby při kreslení daly pozor, na kterém místě byla v penízi dirka. A skoro
celá třída onu dirku nakreslila, — kterou peníz ve skutečnosti neměl, — mimo
několik hochů, kteří se zmásti slovy učitele nedali. V dětství bují mnoho obra
zotvornosti, která se musí držeti na uzdě a případně uhlazovati. Přijde doba,
kdy dítě bude státi jako veřejný svědek a bude záležeti, aby řeklo ryzí pravdu
a neříkalo snad pouze »mně se zdálo, že to bylo takhle.« Vše musí míti známku
ryzosti a pravdy. Co potom řeknu, za to stojím před Bohem i lidmi!
Jsou však lži svévolné, jichž mládež se dopouští jedině proto, aby unikla
trestu, nebo aby dosáhla nějakého dobra. V mnoha případech vina padá zpět
na rodiče. Děti učí se od otce a matky, kteří navádějí služebné, aby je před ne
vítanou návštěvou uchránili. »Řekněte, že nejsme doma«, stačí, když to slyší
děti. Ony správně soudí: »Může-li otec a matka lháti, můžeme lháti takél«
A také to činí,
Pamatujme a připomínejme dětem, že lživá ústa zabíjejí duši, totiž, že jest
těžkým hříchem, kdo se dopouští lži.
Někteří rodičové docela děti ke lži navádějí. V zimě potuluje se hoch bez
obuvi Prahou a žebrá. Soucitným lidem slza se skoro zaleskne v oku při vy
právění o nouzi doma, nemoci otcově
a již každý milosrdenstvím jat sahá

— potobolce,
aby
byť
inepatrně
něčím
ubožákovi
přispěl..
Vkratičké
době
se ukázalo, že hoch byl lhářem, asi z návodu rodičů a žebráním podporoval
jejich lenošení.
Co nářků slyšelo již dláždění, o něž se svévolně rozbil džbánek, aby upo
zornil kolemjdoucí, že dítě bude krutě ztrestáno od matky, která zatím za
rohem stojí a pozoruje, jak její dítě jest mistrem v pouštění džbánků a ve
lhaní.
Dítě nosí po domácnostech psaní, kde jest plno proseb a nářků, otec ne

| mocen,
matka
churava,
-řada
dětí
volá
pochlebě..
avše
jest
čirá
lež,
která
když se neosvědčí, přinese i několik ran na záda dítěte.
»Na chleba, prosím,« ozve se za vámi a dali byste »capartovi«, kdybyste
ze zkušenosti neznali, že si místo něho koupí kornoutek cukroví, pomoranč
nebo podobnou mlsku.
A s dítětem lhavost roste, ani škola jí nepřemůže; ze lži, snad kdysi ne
vinné, stala se strojená a vyvinuje se na zarputilou a nanejvýše drzou. Dítě
se vám dívá přímo do očí a drze lže, tak že byste tomu snad uvěřili..
Jest nutno stále dítě vésti a napomínati: »Mluv pravdu« — »miluj pravdu«, —
»braň pravdu«, — »hledej pravdu« — atd. A jestliže tato hesla nejen utkví dí

těti v mysli, ale i vstřebají se v krev, potom teprve dítě pozná, že za žádnou
cenu nesmí lháti, ale že pravdou vedeno bude moci vykonati mnoho v životě.
Čím hrníček načichne, tím páchne i v budoucnosti. Co se v srdci dítěte
zahnízdí, často i vinou rodičů, toho nerado zanechává, ale naopak to bejlí
pěstuje a rozmnožuje.
Krásně to naznačuje básník Alfred de Musset:
»Srdéčko dítěte hluboká jest studna.
První-li pramen bahna do ní naplaví,
všech moří voda jí již kalu nezbaví,
hloubka jest děsná a bahno jest až u dna.«
Nechtějme lháti ani tehdy, když víme, že budeme hubováni a trestáni!
Vždy mluvme svatou pravdu a ta nás osvobodí! Když se přiznáme a budeme
činu svého litovati opravdově, spíše dosáhneme odpuštění a prominutí. Na to
musíme vždy mysliti a rodičové zase musí ukázati, že dovedou pravdu oceniti
a neházejí jí do jednoho koše se lží.
Slyší-li děti z úst rodičů slova: »budeš-li mluviti pravdu, nebudeš potre
stáno,< nutno, nemá-li se dítě zatvrditi, aby byl slib dodržen, byť i pravda zdrá
sala srdce rodičů a naplnila je největším rozhořčením. Jinak by dítě — potre
stáno byvši — vícekráte pravdy nezjevilo, poněvadž by prostě sliby považovalo
za chyby a ztratilo by zcela důvěru ve vyplnění.
Dobře, vyplení-li se Ihavost co nejdříve ze srdce dítěte a na její místo na
stoupí-li opravdová, dětská upřímnost, která činí dítě roztomilým v očích všech
a nejvíce u těch, kteří byli této roztomilosti příčinou.
Pravdou vychovávej k životu!
VRAÁARMAMPRÁARÝN

Dozor učitelstva na žactvo
pří náboženských úkonech.
Napsal JOSEF HRUBÝ.

Závazné druhé církevní přikázání: »V neděli a zasvěcené svátky vždy celou
mši sv. pobožně slyšeti,« vztahuje se nejen na dospělé, též i na dítky, jakmile
k rozumu poněkud dospěly, tedy na dítky školou povinné od šesti let počínaje.
Církev ovšem ve shodě s úřady školními je srozuměna a ničeho nenamítá, jest
liže účastní se služeb Božích dítky teprve od třetí třídy počínaje. Do té doby
ovšem vykonávají rodiče, jimž výchova dítek není Ihostejnou, dohled v této pří
čině sami a chodí s nimi do kostela, byť i dítko nemělo ještě té pravé ná
boženské vystříbenosti a toho cítění. To časem naším přičiněním jistě se vypě
stuje. Vzpomeňme na příklad mladého kněžice sv. Václava, kterýž sv. Ludmilou
k tak dokonalé náboženské vystříbenosti veden byl. A což naši dávní předkové
Slované, Poláci a jiní. Jak ti vůbec k tomu úměrnému křesťansko-katolickému
přesvědčení přišli? Zajisté že ne náhle, nýbrž průběhem času. Stálým poučo
váním, připomínáním si správného výkladu evangelia, důležitosti a nevyvážitelné
cennosti oběti mše sv. a sv. svátostí, určitých výkladů jednotlivých přikázání
Božích i církevních dospěje se k nábožensko mravní ukázněnosti.
Odtud vysvětlujeme, že v našem národě vlasteneckém a bohatýrském po.
vstalo zvláště v prvých dobách tolik žen a mužů zbožných, jež ctíme nyní jako
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světlice a světce, jako patrony zemské, A víme o nich též, že byli pevnými chara
ktery, vzory to naprosté poslušnosti k autoritě jednak nejvyšší Boží, k autoritě
náměstka a hlavy církve papeži i k autoritě světské. V této úctě a vážnosti s
autority svých nadřízených musí i vychovatelé dítky vésti. Jak blažen je každý
přednosta úřadu, když jeho úředníci nebo personál jest spolehlivý, povinností
svých dbalý a jeho přání v rámci zákonitosti poslušný. Jakou radostí je naplněn
vidí-li, jak mají k němu úctu, kterouž i on rovnou měrou příznivostí a od
měnou splácí.
Pojem nadřízenosti i podřízenosti, vyššího k nižšímu byl, je a bude vždy
ve světě, jinak by ani svět světem pravým nebyl. Dobře v písmě sv. se praví:
Není mocnosti leč od Boha a ty, které jsou, od Boha zřízeny jsou.
Výchova mládeže nésti se musí vedle stěžejných dvou hlavních přikázání
křesťanské lásky i k porozumění i pochopení těchto známek podřadných sice,
ale nad míru důležitých. Učitelé musí vésti mládež k mravnosti, zbožnosti, což
ovšem děje se též řádným dozorem při církevních úkonech, spíše užijme výrazu
jemnějšího dohledem na mládež. S počátku musí obyčejně učitelé na dítky do
zírati; jakmile docílí kýženého výsledku, stává se dozor ten klidným dohledem,
ba dobrá vůle učitelů i učitelek korunována byvá výsledkem ještě mocnějším,
přátelským doprovodem do chrámu páně, kde žáci i učitele společně jsou po
vinni vzdátí Nejvyššímu čest a dík za vzájemnou pomoc.
Učitelská konference ovšem rozhodne se o způsobu, jakým by nejlépe,
hledě hlavně dle počtu žactva, zařízen byl dozor. Že nejdůkladnější dozor je
ten, kde každý učitel jde se svou třídou, je samozřejmo. Učitel dozírající na své
žáky zná nejlépe slabosti některých žáků, dovede již svým úměrným pohledem
udržeti kázeň, takže nemívá častých příčin k zakročení.
Jinak se věc má, střídají-li se učitelé ze tříd jiných. Tu nutno upozorniti
ve třídách, kde dozírající učitelé neučí na bezpodmínečnou poslušnost žáků ku
všem dozírajícím učitelům. Dozor musí býti již ve škole, kde se děti scházívají,
řádný, neboť již na přípravě k vedení do chrámu Páně mnoho záleží. Děti cho
vejtež se před školou i ve škole slušně, netrpme běhání po třídě, každý seď na
svém určeném místě, mírné rozprávky jim ovšem dovolíme, nikdy ale výstředné
kousky, nebof rozvášněná mládež v kostele obyčejně ráda v bujnosti své se
zapomíná, ano zapomene i na důstojnost a velebnost místa posvátného. Často
se zmiňme dětem, že již ve škole slušně se chovati a vyjadřovati mají, vždyf
škola je posvěceným místem.
Ve zpěvníku mají žáci již označené písně, které se zpívati budou. Ba je
dobře i upozorniti na slohy, které se zpívati budou, aby nevznikl chaos. Jsou
písně, kde po pozdvihování se zpívají písně odlišné, na př. při písni »Tobě Pane
na Výsosti«, »Odpočinutí lehké« a j. Tu se upozorní, že se po pozdvíhování
zpívají slova jiná.
Ředitel školy musí se dobře dohodnouti v té příčině s varhaníkem a ten
po případě i s duchovním. Jaká je to radost, když vzájemně ve shodě pro úctu
Boží pracují. S potěšením možno říci, že ve většině škol v Čechách shoda mezi
učitelstvem a duchovním panuje. V prvé řadě je to chvalitebné v zájmu velké
úcty k Bohu, k dětem a i veřejnosti vůbec. Učitel světský i duchovní nikdy ne
vyhne se kontrole dětí i veřejnosti. Děti dobře vypozorují; zda učitel i kněz jsou
ve shodě, lidé v kostele přítomni i při zbožné modlitbě přec letmo postřehnou,
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jak učitel se chová, jak dítky k zbožnosti nabádá. Nemá-li některý učitel bohužel
pravého přesvědčení, bude aspoň tak rozumný, aby aspoň formálně zachoval
pravidla úcty a pohoršení.
Je-li ve škole kaple, tu ovšem je dohled na žáky nejlepší.
Nástup do kostela vzdálenějšího při větším počtu dětí děje se nejlépe čtyř
stupem, před kostelem samým ve dvojstupu.
Na ulici nejlepší přehled má učitel, jde-li za žáky posledními. Před kostelem
však dobře učiní, mění-li místo a jde s prvním párem na stanoviště. Jinak se
stává, že se dítky v řadě prvé rozbíhají a řádně nesřaďují. Na půl kroku mají
býti od sebe nejméně vzdáleny, aby mohly kleknouti. Proč by nemohl na př.
učitel v tělocvičně nacvičiti předpravně volný chod a seřadění žáků pro ustálený
vzorný nástup v kostele, ba i řádný poklek, obraty v levo zpět a pod. Při tom
ovšem hleděti dlužno k rozlehlosti kostela, poloze hlavního oltáře, lavic a vchodu.
Učitel neb učitelka i v kostele do lavic sednoutí má tak, aby zase celou třídu
svou přehlédli. Pak se nestane, že by žáci šeptali, se ohlíželi nebo i dokonce
jedli a jiné nepřípadnosti konali. — Vždyť to těší i ostatní věřící, pozorují-li
slušnou, vytříbenou mládež. Je-li příležitost k sednutí, zvláště když je chrám
poloprázdný, dovolíme, aby si dítky sedly s připomenutím, přijde-li osoba starší,
aby ihned krajní postoupil místo. Ve škole při vhodné příležitosti sdělíme jim,
jakou úctu měli Řekové a Římané před lidmi starými. Podobně jsme i my po
vinni tak činiti.

Vyrušuje-li některý žák, tu musí napomenutí býti co možno nenápadné,
vždy s pomýšlením důstojnosti domu Božího. Co se týče trestání, odporučuje
se spíše vlivné přátelské poučování, v málo případech trestání přísnější. Tim
docílili bychom pravého opaku i otupování citu náboženského, kdežto nám se
jedná o vzbuzování a podněcování toho citu, což možno jenom jemnou do
mluvou. Veškeré pohyby učitele v kostele při napomínání i zakročování buďte
nenápadné, klidné a důstojné.
O jednotlivých důležitých částkách mše svaté jsou ovšem v prvé řadě
děti poučeni katechetou tak, aby věděly, kdy mají kleknouti, kdy vstáti, bíti se
v prsa. Učitel světský má v tom býti ale též ochotně nápomocem. Ve škole,
před kostelem i v kostele příležitostně a klidně upozorní svěřence své. Ba sám
má i vzorným příkladem předcházeti. Nemá se styděti, nemá býti předsudkářem,
nýbrž tytéž úkony co žáci konati i sám nejen snad z povinnosti, nýbrž z vnitř
ního přesvědčení, kteréž u pravého učitele, vychovatele má býti náboženské. —
Tím větší cenu však úkony ty míti budou, jestliže na stupní středním přičiní se
i výklad proč a v jakém významu se úkony ty činí. Vysvětlí jim. Při evangeliu,
kdy kněz je na pravé straně oltáře, povstáváme, sv. křížem se znamenáme na
znamení úcty k slovu božímu, vyznáváme veřejně tím své pevné přesvědčení,
nestydíme se za víru, kterouž v srdci nositi jsme povinni a dle ní se říditi.

ANAVAVS

(Pokračování.)

Upozornění. Výbor Jednoty katolického učitelstva českého a přátel křest.
výchovy v král. Českém sejde se v neděli, dne 28. listopadu t. r., přesně v 10
hod. dopol. ve sborovně družstva Vlast v Praze-II., Žitná ul. 26 n. Páni členové
se uctivě žádají o hojnou návštěvu.
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Dozor učitelstva na žactvo
pří náboženských úkonech.
Napsal JOSEF HRUBÝ.

(Pokračování.)

Při »Sanctus« se prvně zvoní, čímž se upozorňuje na nejvýznačnější část
mše sv. Tu žáci ještě klekají. Jakmile má nastati pozdvihování, klekají žáci na
obě kolena. Úcta k sv. hostii, Tělu a krvi Páně samého to Ježíše Krista vyža
duje, aby každý se ponížil před ním a klekl i uznal Jeho svrchovanost. Správně
praví se v epištole sv. Pavla k Filippenským : »Protož i Bůh povýšil ho (Ježíše
Krista) a dal jemu jméno, kteréž jest nad všeliké jméno, aby ve jménu Ježíše
každé koleno klekalo, nebeských, zemských i pekelných a každý jazyk aby vy
znával, že Pán Ježíš je v slávě Boha Otce.«
Upozorněme dítky přátelsky, aby před Tělem Páně vždy a všude na obě
kolena klekaly a tak na jevo svou pokoru před Pánem vyjádřily.
Námitka snad o ušpinění šatu jest naprosto nicotná. Právě v té době, kdy
sestupuje Ježíš Kristus na oltář k oběti, v té chvíli musí se mysl naše odtrh
nouti od všeho světského, od malicherností a věnovati své myšlenky jedině Jemu
pravému to Bohu.
Dítky k'ekají, sv. křížem se žehnají a třikráte se bijí v prsa. Jak nepěkně
se vyjímá, když při pozdvihování některý člověk uprostřed klečících věřících
stojí sám. Takový májíti aspoň stranou, aby nebyl rušen celkový náboženský
dojem. Omluvou ovšer může býti nemoc, kdy někdo nemůže kleknouti. Jinak
jest to ale svědomí každého věřícího, které ho má vésti k obzvláštní úctě Boží.
Je to vlastně tělocvičný výkon. A tu chvíli žáci jistě vydrží a to z lásky k Ježíši
Kristu. Již tím vykonávají věřící vůbec nepatrnou sice měrou skutek záslužný,
neboť pravdou zůstává, že víra bez skutků jest mrtva. Bůh, jenž veškeré jednání
naše vidí, jsa vševědoucí, jistě prosbám našim dle možnosti vyhoví, zvláště je-li
si vědom naší naprosté pokory a ponížení. — Modliti se mají přiměřeným tempem,
tedy ani rychle ani zdlouhavě s vniterným pomýšlením na význam té které
modlitby.
Při sv. požehnání, závěrečném to úkonu mše sv, žáci klečí s vědomím
plným, jistým a určitým, že klečí před Ježíšem Kristem, jenž tu jest živý tělem
i krví svou. To ovšem vyžaduje častější výklad učitele jak duchovního, též
i příležitostný námět a poučování učitelem světským.
Neznáme opravdu na světě od doby nastoupení Krista Pána na nebesa
cennějšího vědomí, jako toho, kteréž nám Pán náš jako trvalou upomínku na
sebe zanechal — sv. Eucharistii. Snaha naše směřujž k tomu, vycvičiti dítky
s vniterným opravdovým citovým pojímáním kořiti se nejsvětější Svátosti oltářní
vždy a všudy, tedy na př. při 40ti hodinové pobožnosti, nebo nese-li kněz
sv. Eucharistii k těžce nemocnému, při průvodu o Božím Těle a jiných slav
nostních chvílích.
Dítky i dospělí mají klečeti a zůstati v kostele do té doby, než kněz uloží
Nejsvětější Svátost oltářní do tabernakulu. Pravé úcty k Pánu nemá i slušnosti
nedbá, kdo odchází ještě dříve a zády k Němu obrácen opouští chrám Páně.
Pak se říká někdy obvyklá závěreční modlitba nebo se poklekne a způsobným
obratem v levo odchází bez hluku. — Účastní-li se bohoslužby větší množství
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dětí, doporučuje se pořádek odchodu obrácený než při příchodu. Odchod
z kostela budiž opětně volný, jeden dvojstup od druhého as na půl kroku, děti
stále buďte upozorňovány na důstojnost místa, kteréž opouštějí, nesmějí hlasitě
mluviti, hlučeti, je-li s jich strany nějakého vysvětlení zapotřebí, dějž se to vždy
klidně a šeptem. Zpívati mají pokud možno v kostele dítky všechny. Zpěv budiž
mírný, ne však přidušený, zvučný tedy as v prostřední síle fortissima. Ústa
otvírejte plně na způsob písmeny O. Ze zkušenosti učitelů jest známo, že nedaří
se dobře zpěvu velice zdlouhavému, tempo písní musí býti poněkud rychlejší,
za to varhaník jednotlivé vložky dle potřeby prodlouží. Podobně i modlitby pro
neseny buďtež volně i stejnoměrně s krátkými
oddechovými přestávkami, tedy
Wow.
Než si zvyknou, dobře když nějaký čas mlčí a v duchu se modlí. Při
pomenutí, že na vnitřní smysl modlitby mysliti mají a tím se státi opravdově
zbožnými, že zbožným není, kdo jen rychlá slova říká, aby byl s modlitbou
brzy u konce, musí se dětem často, velmi často uváděti. Názor některých učitelů
tvrdicích nemožnost vzbuzení pravého citu náboženského je velice pochybný.
Je to podobně jako s učením. Bude-li učitel jistou partii ať v počtech neb
v mluvnici po řádném výkladu důsledně probírati a častěji opakovati, docíliti musí
přec u většiny žáků dobrého výsledku. Tak se to má i s tímto citem nábožen
ským. Důsledným připomínáním, nabádáním, povzbuzováním i kontrolou ná
boženských úkonů, hlavně též vlastním příkladem učitelovým vzbudí se jistě též
u většiny žáků tato vlastnost, jež má neomylný, jistý a blahodatný vliv i na
ostatní duševní mohutnosti dítěte.
Je-li tato snaha podporována též mocně z domova, můžeme mluviti o jistém
vítězství ctnosti proti smyslnosti dětské. Toto nabádání díti se musí ovšem
způsobem milým, šetrným i v případech, kde pozorujeme tvrdší odpor, na němž
nemá mnohdy dítě viny.
Též děti jiných vyznání náboženských učitel katolický neopomene vésti
k plnění svých povinností.
Optá se jich, zda byly ve svém kostele i jakým jiným způsobem vykonaly

uloženou pobožnost.
Tyto dotazy, s kterýmiž mimochodem řečeno mnoho času se nezabere,
konejtež se hlavně před vyučováním, aby tím pravidelný chod vyučovací
rušen nebyl.
Než jdou děti k sv. zpovědi a přijímání, není-li jiných přání pp. katechetů,
upozorněme a důsledně na tom trvejme, aby dítky přicházely v čistém slušném
oděvu k těmto významným úkonům. Netrpme zvláště v době letní, aby chodily
v trikách bez kabátů nebo bosy. Úcta k Bohu vyžaduje též i projevení úcty
v slušném oděvu. Užijme tu vhodného příměru asi následovně: »Kdybyste se
milé dítky chystaly navštiviti tetičku, strýčka neb řekněme nějakého velkého
pána, od kterého si slibujete mnoho dobrého, snad i vyřízení vaší skromné
žádosti, jak se obléknete? Zajisté, shledáte ten nejlepší, čistý a nejvhodnější
oblek, abyste od něho byly laskavě přijati a učinily dobrý dojem. Pomyslíte si
jistě: Co by říkal, kdyby viděl, že mám šaty nebo boty rozedrané? Uvažte nyní,
ze předstupujete před Pána Nejvyššího, před Boha, jenž jest Pán všech pánů,
král všech králů, jest nejmocnější všech, nesluší-li se k němu obzvláště na tu
krátkou chvíli předstoupiti v oděvu slušném a čistém? Namítnete, že nemáte
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takového šatu, jen byť i starší, je čistý a spravený. Přistupování k sv. přijímání
v triku neb jiných titěrných oblecích je neslušné.

Chování se žactva musi býti obzvláště slušné, neboť přicházejí dítky přímo
do styku s Ježíšem Kristem. Význam tohoto spojení ovšem řádně vysvětlí
katecheti, ale přec jen tu a tam přiležitostně sluší se i od učitele nějaký vhodný
námět, povzbuzení, zvláště o skutečné, určité přítomnosti Kristově ve sv. hostii,
Věřte, majíce dítky takové pevné utvrzení, jak rády budou přistupovati k stolu
Páně. Nebudou zbytečně hlučeti, s utajeným dechem toužiti budou přijímati
Toho, jenž jest životem jich života. Byť i u mnohých nebylo ještě toho pevného
a snad i pravého náboženského přesvědčení, nevadí, vždyť Bůh ve své pro
zřetelnosti spojí se s duší jejich a odpouští tu a tam malá nedopatření, znaje
velice dobře jako Bůh vševědoucí tuto křehkost, vlastně slabost dětskou, kteráž
jest přípravou nastávajícího zdokonalujícího se člověka vůbec.
Trvejme též na tom, aby měly dítky k těmto úkonům zpěvníky neb mod
litební knížky i pobízejme je k opravdové smiřující modlitbě. Při sv. zpovědi žák
nejbližší budiž dosti vzdálen, aby neslyšel zpověď svého druha. Žák ten ať klečí
a modlí se. Ostatní žáci nejlépe počtem 4 klidně se v stoje modlí. Z kostela
odcházejí žáci se znamením sv. kříže, před chrámem nepovykují, jdou klidně
domů. Mají-li hříchy vyznačené písemně, upozorníme na hříšnost ukazování
a chlubení se počtem jich. Lístky se před kostelem nezahazují, neroztrhávají,
nýbrž doma spálí. Občasný dohled z kostela mimo chrám je potřebný.

Je významný slavnostní den v roce, kdy církev slaví památku ustanovení
Nejsvětější svátosti oltářní spolu s přítomnosti Pána Ježíše, svátek Božího Těla.
Ten den účastní se všechny dítky slavnostního průvodu tohoto, i jest též svatou
povinností, aby pokud to možno všichni členové sboru učitelského tohoto prů
vodu se účastnili. Projevují-li tak opravdovou úctu a lásku k Pánu Nejvyššímu,
očekávati jistě mohou i úctu a lásku od Jeho dítek, kteréž rodiče jako vzácný
poklad rádi učitelům, vychovatelům mládeže svěřují. Při průvodu samém, není-li
počasí, jež by zdraví ohrožovalo, sluší se, aby žáci měli klobouky s hlavy. Tvoří-li
děti špalír, při příchodu průvodu obnaží žáci hlavy. Před Nejsvětější svátostí žáci
klekají na obě kolena a bijí se v prsa. Je-li místo pro poklek nevhodno, dovolme
jim ustoupiti stranou nebo mohou si podložiti šátek. Rozhodně ale kleknouti se
má; tímto úkonem právě hlavně vyzná každý svou víru v přítomnost Ježíše
Krista v Eucharistii. Doporučitelná píseň pro průvod ten jest „Chval Sione Spa
sitele“.
Kde ovšem tomu poměry dovolují, je dobře, když jsou děti přítomny celé
slavné mši sv. i s průvodem. Ve vyšší třídě při výkladu o Solné Komoře zvláště
však o jezeru Hallšladtském má učitel vhodnou příležitost vyložiti dětem, kterak
dojemným a krásným způsobem oslavují tento den tamní horalé. Na čtyřech stra

čených chvojí, květinami a ozdobených prapory. Tu jsou oltáře v pravdě na
znamení, že všickní národové světa od všech stran světových jako jedno těleso
v církvi katolické uctivají Nejsvětější svátost. I u nás v Čechách důstojným a
povznášejícím způsobem oslavuje se tento svátek, zvláště v Praze na Hradčanech
i na venkově, na př. v Železném Brodě, kde obzvláště pěkně se v průvodu vy
jímají staré zachovalé korouhve cechovní,
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Jiný průvod je prosebný čili křížový. Žáky je dobře již předem upozorniti
na zpívání písně Bože Abrahamův. Žáci, kteří mají školní kancionály, kde je píseň
ta dvojí, upozorní se na tu starší, která je u nás obvyklou, kde 2. sloha začíná
slovy »My, jenž v Tě věříme«. Označena jest v kancionále velkém římskou dvoj
kou. Stručný refren „Pane Bože náš!“ se v 5. a 13. sloze mění a zní »Pán Bůh
buď s námi«. Mimo to zpívají se litanie ke všem svatým. Neupozornění má za
následek, že jsou děti náhle v kostele nebo při průvodě překvapeny, nevědí co ří
kati a odpovídati mají. I tu musí býti připravenost.
Podobný průvod je na den sv. Marka.

RŮZNÉ ZPRÁVY.

Výbor Jednoty katol. učitelstva če

o

ského a přátel křesťanské výchovy v král.
Českém konal svoji správní schůzi v ne
děli dne 28. listopadu 1915 o půl tl.hod.
dopol. ve spolkových místnostech v domě
družstva Vlast v Praze-II., (Žitná ul. č. 26 n.).
Předseda p. řídící učitel Josef Kafka za
hájil schůzi uvítáním přítomných a přednesl
nadšenou vlasteneckou řeč, v níž vzpo
mínal blížícího se velepamátného dne 2. pro
since t. r., kdy Jeho Veličenstvo císař a
král František Josef I. dostoupí 67. roku
svého panování v říši rakousko-uherské za
velikého jásotu všech věrných národů pod
Jeho otcovským žezlem žijících. »Bůh dej
všecko dobré — končil předseda svoji
řeč — Jeho Veličenstvu, aby dočkal se
stkvělého vítězství nad nepřáteli říše a dlou
hého zdraví na další dráhu života!«
Reč
předsedova vyslechnuta všemi přítomnými
a provázena provoláním slávy milovanému
mocnáři. Zároveň usneseno, slavnostní tento
akt zanésti do protokolu a odeslati blaho
přejný list prostřednictvím c. k. zeměpan
skéko úřadu na patřičné místo. — V dalším
jednání vyřízeny vnitřní záležitosti spolkové
jakož i došlé dopisy. Místopředsedovi jed
noty p. T. J. Jirouškovi gratulováno k jeho
30ti letému katolickému redaktorství.
K J. M. ndp. Jos. Vlasákovi, nově zvole
nému velmistru řádu Křižovnického s červ.
hvězdou, přednese blahopřání jménem vý
boru zvláštní deputace. K uctění památky
Jeho Eminence ndp. Fr. S. kard. Bauera
v Pánu zesnulého shromáždění povstali po
vzpomínce předsedově a usneseno, vyslo
viti Nejdůst. kapitole písemnou soustrast.
Předložený exempl. kalendáře »Sfíťný« jakož
exemplář >»Úeského Gratulanta»
vy

daných péčí Jednoty, velice se líbily. Ven
kovští katoličtí učitelé a přátelé křesťanské
výchovy se prosí, aby přičinili se o rozší
ření obou tiskopisů. Příští schůze koná se
v lednu r. 1917.

Omezení počtu učebnic. Se zřetelem
na zbytečně velké množství mnoha pro vy
učování na obecných a měšťanských školách
a na učitelských ústavech a na ústavech
pro vzdělání učitelek určených učebnic a
učebných prostředků a vzhledem na změny
uvedených učebních pomůcek, které jsou
tím vyvolávány, a často nejsou nutné, a
do nichž si interesanti tudíž nikoliv. ne
právem stěžují, nařídil ministr vyučování
okružníkem, zaslaným všem zemským škol
ním úřadům, aby budoucně při rozhodo
vání o přípustnosti nových textů a učebních
prostředků bylo obzvláště pbáno otázky,
zda jest toho potřebí. Úřední zkoumání a
podávání dobrozdání o takových učebních
pomůckách bude se tudíž především musit
zabývati i touto otázkou. V aprobačním
řízení bude jen pokračováno, a. sdělení

odobrých
zdáních,
která
byla
podán
ta

kových učebních pomůckách, budou uči
něna nakladatelům, resp. autorům za účelem
oprav a přepracování budoucně jen tehdy,
jestliže vydání dotyčné učební pomůcky
odpovídá potřebě, anebo lze-li se od něho
nadíti ve vyučování takového pokroku, pro
nějž by vydání bylo skutečně kýženým.

Vzrůst studentstva v Rakousku.

Pozoruhodno jest, že počet obyvatelstva
v Rakousku vzrostl od r. 1893 do r. 1913
jen 16 proc., a že zvýšil se v té době po
čet studentů středoškolských o 116 proc.,
totiž ze 74.382 stud. v roku 1893 na
180.733 roku 1913.
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Dozor učitelstva na žactvo
pří náboženských úkonech.
Napsal JOSEF HRUBÝ.
(Dokončení.)

Někdy však i při nejlepší přípravě k úkonům svátostným i při řádném do
zoru přec tu a tam stane se nějaké nedopatření, vzniklé jednak omylem nebo
z nedorozumění, nebo přítomností osob úmyslně nebo bezděčně rušících pořádek,
přeřeknutí v modlitbě, vadou varhan i jinými okolnostmi. Je povinností učitele,
aby žáky upozornil na nicotnosti takových malicherností, sdělí jim, že veliká
láska k Bohu, Ježíši Kristu si zaslouží, aby se opanovali, bezděčný smích po
tlačili, vůbec aby se v kostele slušně chovali. Vždyť lidské jest chybiti a moudré
chybu uznatí.
Též pamatovati se má již předem ve škole, co žáci činiti mají, když se jim
udělá špatně nebo přicházejí mdloby, zvláště u žáků, kteří k chorobám podob
ného druhu jsou náchylni. Cítísli se ještě dosti silnými, odcházejí na čas nebo
vůbec domů sami. Je-li případ vážnější, tu upozorní jeho nejbližší spolužák
učitele ihned a ten vše ostatní zařídí nebo pošle s ním jiného žáka k doprovodu.
Takým opatřením vyhneme se vzrušení, kteréž v kostele bývá nepříjemné. Žáci
pozdě přišlí řadí se vždy vzadu u své třídy.
Učitel nebraň a neprojevuj nelibost ve škole při opozdění se (pokud se tak
neděje pravidelně často) některých jeho žáků k ministrování. Takovou dovolenou
udělme ochotně, naopak mějme radost, je to vyznamenání pro toho žáka, vždyť
jest v bezprostřední blízkosti Pána všech Pánů.
Ostatně mají kněží mnohdy opravdu potíž s výběrem žáků pro tenlo podří
zený úkon bohoslužebný.
Je odporučitelné voliti žáky dbajících čistoty a mravů dobrých, jinak pro
žáka poněkud neklidného může býti tento úkon vzpruhou ku klidnosti.
Vzpomeňme, že pro tento úkon se řády i osoby z vyšších kruhů obětují,
že se zaň nestydí; v této válce světové knížata i hrabata v poli ráda při mši sv.
kurátům poslouží a to z úcty k Bohu. Známo též, že mladý kněžic sv. Václav
rád ministroval.

Konečně sluší se i zmíniti o tom, jak vyhoví žáci druhému přikázání cír
kevnímu, když nejsou společné služby Boží. Tu ovšem katecheta, příležitostně
ředitel nebo učitel třídní, zvláště před svátky hlavními, upozorní dítky, aby samy
nebo v průvodu rodičů do chrámu Páně sly i posvátné obřady, kteréž zvláště
v době velikonoční nad míru významné jsou, sledovaly, aby všudy vzorně se
chovaly a tím posloužily i dobré pověsti školy, z které jsou.
Vyžadují-li si děti dovolenou od společných služeb Božích na výlet, je
dobré připomenutí o povinnosti jíti do chrámu Páně buď časně ráno před od
jezdem nebo v místě, kam jedou. Je-li to nemožno, tedy mají se aspoň pomo
dliti a touhu vzbuditi. Též o prázdninách hlavních mají dítky této povinnosti
dostáti, na což ovšem v prvé řadě dbáti mají rodičové, jsouce tak před Bohem
zodpovědni za své jednání. S potěšením dlužno znamenati, že mnohá prázdni
nová sdružení, na př. »Feriální osady« v tomto směru vyhovují tak, že pěstouni
rádi svěřence své do chrámu Páně vedou.
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Jako zvláštní význačné dny v roce, na které i ve škole možno upozorniti,
jest krásná májová pobožnost, při (íž učitelé nedozírají. Přec je dobré zmíniti
se o prospěšnosti aspoň občas navštíviti chrám Páně a vzdáti tak čest Matce
Boží. Podobná je pobožnost konaná v měsíci červnu k Nejsvětějšímu Srdci Páně.
Před slavností vzkříšení na hřbitovech nebo přede dnem >»Dušiček« poučíme
dítky o způsobném se chování u hrobu a opatrnosti s rozžatými svíčkami. Blíže
chrámu žáci nehlučte, nepovykujte, též hry neprovozujte.
Ku slavnostním bohoslužbám a jiným vzácným příležitostem, na př. v den

jmenin
neb
narozenin
Jeho
Veličenstva
odporučuje
sevůbec
učitelstvu
přijíti

v oděvu černém, v kravatě černé neb bílé, v klobouku rovněž černém.
Na takový šat záhy má si nastávající učitel pamatovati. Právě, že se málo
kdy potřebuje, vydrží dlouho a uplatní jej i při svých soukromých významných
dnech, na př. přísaze, audienci, svatbě a pod.
Veřejnost pak, zvláště na venkově vždy s úctou pohlížeti bude na učitele,
který dbá na slušnou i případnou úpravu svého šatu.
Je-li některý z učitelů dobrým varhaníkem, má-li zvláště velkou praxi
v doprovodu, ať s radostí i z přesvědčení vyhoví; jesli potřebí, zahraje při mši
sv. S upřímností a uznáním doznáváme, že výkon učitelů i varhaníků je jeden
z nejčestnějších, nejušlechtilejších a nejkrásnějších, byť i někde byla odměna za
něho skromná. Takový učitel neb ředitel z lásky k Bohu, dětem a věřícím rád
obětuje tu chvilku a nevyhýbá se. Úkon tento není nikterak zahanbující.
Tím větší jest ještě cena jeho, jestliže učitelé vyznající se v hudbě a zpěvu
účastní se zpěvem i hudebními nástroji při mši sv. figurální nebo zazpívají-li
o velikonocích společně i s některými občany pašije. A což nacvičí-li učitel
s dětmi vhodné vložky, o vánočním období koledy, vycvičí-li si děti nebo do
spělé k zpěvu při křesťanském pohřbu! Za tuto krásnou snahu a obětavost za
slouží si tací učitelé, aby byli posuzováni, aby se jim vytýkalo nedůstojné počí
nání nebo nevhodnost toho úkonu pro jich stav? Myslíme, kdybychom se ptali
širší veřejnosti, zodpověděla by tuto otázku skoro všeobecně záporně.
Naopak učitele tento úkon šlechtí, ba tací učitelé konají tuto funkci jako
skutek lásky k Bohu a tím i duši své k prospěchu. Není také hanbou, když se
učitel v kostele s dětmi hlasitě pomodlí, zazpívá-li při průvodu a pod.
Naopak hanbou moderní doby je, že mohou se takové názory klamné cpáti
do hlav ještě nevinných a mladých učitelů. Nespatřujeme v tom žádné zpáteč
nictví, žádnou nepokrokovost. My vracíme tyto výtky — právě zpátečnictvím a
nepokrokovostí jest omezovati učitelům tyto úkony, jež vznešené jsou. Není potom
divu, že laici s radostí chopí se této funkce. Tím není však nikterak řečeno, že
v nevážnosti by byl učitel, který snad neumí z rozmanitých příčin hráti na var
hany. Nikoliv. Týž zase zajisté, je-li moudrým, jiným způsobem pro úctu a lásku
Boží prospěje. Proto jen rozšatně, učitelé nestyďte se konati tak krásný úkon,
jako je církevní hudba, úkon to nad míru důstojný a povznášející.
Dozírejte též i na mládež na kůru a ochotně s ní zapějte.
Velice mile vítal jsem pěknou úvahu p. J. Kuhna, ředitele kůru v Turnově,
uveřejněnou dne 8. září v čas. Čechu, ve které vlastně zdůrazňuje uměleckost
hry na varhany a varuje před diletantstvím. V pravdě varhany, kteréž byly již
r. 170 př. Kr. v Alexandrii vynalezeny, působí z hudebních nástrojů dojmem
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nejmocnějším. Jak jest tedy nemoudré brojiti proti učitelům, kteří svědomitými
hudebními učiteli na ústavech pro tak vznešený úkol byli připravení. Praze
i mnohým obcím v našem království slouží ku cti, že chlubiti se mohou zna
menitými varhaníky, virtuosy z řad učitelských. Ti jistě budou stále věrní svému
krásnému hudebnímu nástroji a poslouží tak k veliké úctě a slávě Boží, kteráž
tím větší ještě jest, když učitel, varhaník s upřímným náboženským přesvědčením
a zanícením zbožný lid v lodi chrámové shromážděný při mši sv. doprovází. —
Z úvahy této jest zřejmo, jak důležitým jest zdánlivě nepatrný dozor uči
telstva v chrámu Páně při mši sv. neb jiných náboženských úkonech a obřa
dech. Jeť dozor ten jednou z podstatných čásií služební povinnosti vytčené v $$
10. a 71. školního řádu vyučovacího i $ 110, kde učitelé i ředitelé škol skládají
v tom smyslu přísahu.
Je tedy dozor ten nepřímo sice, ale důležitou částkou řádného jinak vy
učování, je rovnocenný s ním, je-li ovšem řádně a svědomitě prováděn.
Nemůže se potom učitelstvu vytýkati nikdy nějaká netečnost, nečinnost a
pohodlnost, že má prázdno. Uvádím to vzhledem k veřejnosti. Kněžstvo, faráři
i katecheti dobře znajíce mnohdy obtíže, které s dozorem spojené jsou, uzná
vají jistě plnou měrou šlechetnou a ochotnou snahu těch učitelů, jimž záleží na
nábožensko-mravní výchově, ti nikdy nebudou učitele posuzovatí.
Utrpností, lítostí však naplnění by byli znehodnocováním nebo úmyslným
vyhýbáním snad i dokonce styděním se učitelstva za tuto povinnost. Byla by to
jednak nesvědomitost vzhledem k duchovním, léž i mnohdy oproti vlastním jich
kolegům povinnosti této se vyhýbajícím. Učitel af uváží, že je proto vlastně uči
telem. Tedy pryč se všemi předsudky, jež jsou hlavně překážkami dráhy životní,
pryč se vším malicherným Škorpením, pryč s veškerou nicotnou, rozladěností
mezi duchovenstvem a učitelstvem. Rozum do hrsti a při dobré vůli, tužbě
ušlechtilé rádo dá nebe dojíti cíle, rádi svorně docílíme výsledku krásného, vy
chovati ze svěřených dětí řádné lidi a členy lidské společnosti, což při svorném
ve škole spolupůsobení hravě docílíme.
Tolik dovolil jsem si nastíniti o dozoru učitelstva i doufám, že skromné
tyto mé náměty dojdou u většiny učitelstva ocenění, neboť sledují opravdu
vznešený cíl.
Konejme vše, seč síly naše, stačí pro úctu a lásku Boží. Tedy i ten skromný
dozor, který vykonávej učitelstvo bez rozdílu rádo, nevystihujtež učitelé v tom
nějaké ponížení oproti knězi, kterýž koná též jen svou povinnost, ku které ho
Prozřetelnost určila. Tedy ruku k ruce, svorně učitel i kněz pracujte ve pro
spěch toho krásného, vznešeného cíle. Pak jistě nemine vás odměna, již zde na
zemi blaženým uspokojením, že jste dítky v bázni a úctě Boží vychovali, ještě
větší však ocenění čeká vás u Toho, jenž nás všecky jako dítky jediného Otce
považuje. Tímto přičiněním získáme poklad nejcennější.

Strana 80.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Ročník XVÍIL.

RŮZNÉ ZPRÁVY.

»Květy lásky<, sbírka básní. Uči university, byl ještě r. 1909 jeden z největ
telstvo okresu smíchovského a okresní komise
pro péči o mládež na Smíchově vydaly péčí
p. c.k. okr. škol. inspektora Bedř. Halaburta
spis „Květy lásky“, sbírku básní obsahu vla
steneckého a loyálního. Čistý výnos věnován
jest ve prospěch sirotků po padlých vojínech.
Spis určen jest mládeži a hodí se velmi dobře
k slavnostem loyálním a zvláště ke dni 2.
prosince. Prodává se za 30 haléřů. Objed
nati lze za hotové přímo u c. k. okres. škol.
rady na Smíchově. Okresní školní rady upo
zorňujíce na teuto spis, doporučují, aby byl
pro mládež hojně zakupován, a aby i pro žá
kovské knihovny byl opatřen.

Nařízení ohledněžákovských kniho
ven ve školách.

Ředitelům a správcům

obecních a měšťanských škol a učitelských
ústavů bylo nařízeno: „Aby ihned vykonali
přehlídku veškerých knih ve školních knihov
nách. Příště smějí přijíti do knihoven těch
pouze knihy, které se nikterak nedotýkají dítek
v ohledu státním a mravně náboženském.
V knihovnách smějí býti jen knihy psané ve
smyslu dynastickém a budící lásku k rakou
ské vlasti. Rovněž nesmějí se trpěti knihy,
které by nevzbuzovaly snášenlivost v duchu
národním. Správce knihovny musí ručiti zem
ské školní radě za doslovné plnění tohoto
nařízení.“ — Zcela v pořádku. Revise kniho
ven žákovských byla už svrchovaně potřebná.

ších odpůrců náboženské výchovy mládeže,
ale dnes vidí, jak se klamal. Píše: „Ač pro
testant, mám přece za to, že u mládeže
úspěšná mravní výchova bez náboženského
«lemenlu je nemyslitelna. Dnes doznávám
katolíkům úplně, že to byl přehmat, státní
školu tak sekularisovati (sesvětštiti), že se
stala semeništěm bezbožnosti. Francie jest
odstrašujícím příkladem pro ovoce beznábo
ženské školy. Žádám důtklivě, aby náboženství
v americké škole zas nabylo svého bývalého
místa. Katolíci jednali moudře v této věci a
všechen Jid ať povstane jako muž a trvá na
tom, aby náboženství, tak podstatný výchovný
element, nebyl vylučován.“

Přídavky

učitelské

r. 1916. Úřadní

„Pražské Noviny“ oznamují: Mimořádné, do
pense nevpočítatelné přídavky, které byly uči
telským osobám veřejných škol národních
výnosem ze dne 23. června 1915 povoleny
až do 31. prosince 1915, dlužno také na
dobu kalendářního roku 1916 vypláceti dle
zásad, stanovených výnosem ze dne 26. ledna
1914 tím způsobem, že den 31. prosince
1915 bude rozhodným. C. k. okresním škol
ním radám se ukládá, aby neprodleně vymě
řily obnosy dle toho vypadající a za účelem
včasného jich poukázání vše potřebné u pří
slušných berních úřadů ihned zařídily a to
tak, aby každému oprávněnému bezvýjimečně
byl zatímní přídavek současně se služným za
měsíc leden 1916 vyplacen.

————
LAS
Skvělé vysvědčení katolickým ško

lám v Americe. Stanley Hali v Sev. Ame
rice, známýpsycholog a president Clarkovy
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