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Za svobodnou školu náboženskou.
Po třítýdenní nechutné tahanici byla sestavena nová vláda našeho státu.
Lidová strana, která vyšla ve volbách 15. listopadu značně posílena, položila po
žadavky: změnit resorty ministerské, aby nebyly doménou jednotlivých stran,
hlavně pak kladla důraz na obsazení ministerstva školství. U stran socialistických
nastalo zděšení.
Strana sociálně demokratická pokládala ministerstvo školství za své panství,
vždyť vyjma ministra Šrobára, který se však malým školským zákonem postavil
nad kteréhokoliv socialistu, byli ministry školství Haberman, Bechyně, Markovič,
sociální demokraté. Známa je výpověď ministra Bechyně: „Dříve zahyne repu
blika než aby měla být církevní škola“.
Socialistické „Večerní Právo Lidu“ nad požadavkem lidové strany vidělo již
zatmění slunce, které by následovalo, kdyby vliv socialistů z ministerstva školství
byl odstraněn a uděšeně říkalo:
„Všechny vymoženosti, jež dosáhli jsme v porevoluční době po stránce kulturní, vše
chny ony pro školu tak příznivé změny, jež zračily se zejména ve vybavení školy z pout kle
rikalismu a postavení ji na moderní pedagogický a vědecký základ, byly by ztraceny. Naše
školství, na jehož vybudování a úpravě pracovali „ejména sociálně demokratičtí ministři soudr.
Habrman, Bechyně a Markovič, bylo by vrženo zpět o nějakých třicet let, ne-li více, a na
učitelstvo byl by opět vsazen chomout přisluhovačů far. Škody, způsobené tím národu, byly
by nedozírné.*“

Lidové straně podařilo se svůj vliv v otázce školské uplatniti aspoň do té
míry, že ministerstvo školství vyrván z rukou socialistů. Dostalo se agrárnímu
poslanci, o němž se říká, že je bezkonfesijní. Jak si bude počínati je otázkou
času, ale zdá se, že mnoho se ani nezmění. Napovídá to vládní prohlášení před
sedy vlády, v němž o politice školské a kulturní a otázkách církevně-politických
se praví:
Cílem veškeré školské výchovy jest vychovati občany ušlechtilé, vzájemně snášenlivé
a vyzdobené všemi ctnostmi demokratických republikánů. Tento úkol může splniti škola jen
tehdy, je-li chráněna přede všemi nepovolanými vlivy. Jen ktakové škele mohou míti důvěru
rodiče všech dětí a jen taková škola může přinést prospěch státu i všemu občanstvu.
Reforma středního školství, delší debu chystaná, jakož i reforma vzdělání učitelstva
škol národních, jsou zralé k provedení.
Pokud jde o vysoké školy československé, budeme dále dbáti, aby zařízení vědeckých
ústavů vysokoškolských bylo zdokonalováno. Bude také pečlivě shromažďován materiál pro
reformu vysokoškolského studia.

ratury

Ve všeobecných otázkách osvětových vynaloží vláda veškeré úsilí k podpoře
lite
aumění.
V řešení otázek, vyplývajícíchz poměru mezi státem a církvemi, bude

vláda pokračovati co do obsahu i method v postupu vlády předešlé.

Strana lidová má v ministerské radě tři ministry — tři hlasy, sesilněné její
postavení v Národním shromáždění a senátě ji ukládá zvýšenou povinnost ráž
nějšího postupu ve školské otázce. Zdá se, že je si sírana této zvýšené zodpo
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v debatě o prohlášení vládním ve které zdůrazňoval, že lidová strana bude usi
lovati o svobodnou náboženskou školu.
Vytýčiv větu z vládního prohlášení: „Jen k takové škole mohou, míti ro
diče všech dětí důvěru a jen taková škola může přinésti prospěch státu, která
je ovládána ušlechtilou a vzájemnou snášenlivostí“, ukázal, že dosud takové po
měry ve státní škole nebyly (případ novojíckého inspektora Smrže) a pokračoval:
„My nemůžeme za těchto okolností míti důvěru v nucenou státní školu, ktezá
byla a je dosud naplněna protikatolickou konfesní nesnášenlivosti a budeme se
vždy domáhati svobodné školy náboženské tak, jak existuje u všech nejpokro
čilejších národů Evropy i Ameriky.
Svobodná škola náboženská je integrální součástkou náboženské svobody
a svobody svědomí. K náboženské svobodě patří svobodný chrám, svobodný cha
ritativní ústav a svobodná náboženská škola. Tam, kde rodiče jsou pod trestem
nucení posílati děti do škol, které nepěstují úcty k náboženskému cítění jak ro
dičů, tak dětí, nelze mluviti o náboženské svobodě. Lidová strana bude v téfo
věci pevně hájiti svobodnou školu náboženskou také v republice Československé“.
V programu „Vychovatele“ je již po čtyřicet let práce a snaha za svobodnou
školu náboženskou, školu s církví nerozlučně spojenou, s tou církví, která vším
právem nazývá se učitelkou národů. (Vychovatel r. I. str. 3.) Tento program byl
vždy programem „Vychovatele“ a proto hájil důsledně v každé době křesťanský
ráz výchovy a přesvědčení, že vyučování a učení se vzhledem ku pravdám víry
a spásy tvoří začátek, základ a cíl od něhož každé vzdělání ducha pocházeti
musí, o který se opírati a na kterýž vždy znovu zřetel míti musí.
Za tímto cílem chce i nadále pracovati!
Redakce se vynasnaží všemožně, aby list udržen byl na žádoucí výši a
pokud možno byl zdokonalován. Ale nejsvědomitější redaktor níčeho nesvede,
nemá-li osvědčených a vytrvalých spolupracovníků. Proto snažně prosíme zala
skavou podporu, aby časopis náš mohl dále se zdarem pracovati k uskutečnění
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vznešenéhoprogramu: za svobodnou školu náboženskou, která jediná by
vnesla klid do naších škol, plnila svědomitě svůj úkol a těšila k důvěře
a vážností rodičů a přínesla prospěch státu.
KBSL:

K snahám o náboženskou a konfesijní školu.
Především jest třeba čeliti snaze o uzákonění státního školského monopolu
a uhájiti svobodu vychovávání a vyučování.
Dle přirozeného řádu přísluší právo vychovávati děti pouze a výhradně ro
dičům. Do toho práva nesmí rodičům zasahovati nikdo, ani ne stát. Jako ne
může státní správa povinnost děti vychovávati rodičům odníti, tak jim nemůže
také odniti právo děti vychovávati. Státní vláda může toliko zakročiti v případě,
že by rodiče své povinnosti zanedbávali nebo svého práva zneužívali, neboť po
vinnosti rodičů děti vychovávati odpovídá právo dětí na vychování a toto právo
musí státní správa hájiti jako každé jiné právo. Kde však tohoto předpokladu
není, tam jest nemístno všeliké vměšování se státu do rodinného vychovávání.
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K výchově náleží i vyučování, jež jest jednak částí výchovy, jednak pro
středkem výchovy. Jest částí výchovy, ježto a pokud intelektuelní výchovu zvlášt
obstarává. Jest prostředkem výchovy, ježto má dětem sprostředkovati poznání
pravdy, kterou jest podmíněna veškerá mravní i sociální správa života. Výchova
a vyučování nedá se tedy odloučiti.
Přemnozí rodiče však nemohou vyučování dětem sami poskytnouti, a proto
svěřují své děti ustanoveným k tomu učitelům. Tak vzniká škola. Škola má děti
vychovávati a vyučovati na místě rodičů, jest zástupkyní rodin; učitel jest zá
stupcem rodičů. Rodiče mají povinnost učitele ve škole všemožně podporovati;
učitel má povinnost vychovávati děti v duchu rodičů a vésti je k tomu, aby ro
diče ctili, milovali a jich poslouchali.
Právo na školu se stanoviska práva přirozeného musí býti přiznáno vý
hradně rodičům; jestiť škola podstatně k tomu, aby vychování rodinné doplňo
vala a tudíž může náležeti jen těm, pro které jest.
(Jen mimochodem budiž připomenuto, že se stanoviska nadpřirozeného řádu
přísluší právo na výchovu též církvi, protože ona Spasitelem jest ustanovena
jako veliký všeobecný vychovávací ústav, kterým maji lidé býti vedeni k nad
přirozenému cili nadpřirozenými prostředky víry a milosti.)
Stát nemá na školu přímého práva. Stát jest sociální svaz za účelem za
chování a provedení sociálního právního řádu uskutečněním požadavků práva,
aby tak byl umožněn a zvýšen blahobyt údů tohoto sociálního svazu. Stát jest
v podstatě společnost právní, jejíž hlavním účelem jest požadavkům práva zjed
návati ve společnosti platnost a pečovati o blaho časné. S vychováváním a vy
učováním lidského pokolení nemá stát přímo co činiti. Nepřímé právo na vycho
vávání a vyučování dětí může státu býti připuštěno, pokud mu na tom záleží,
aby budoucí občané byli vychovávání tak, aby dostáli požadavkům sociálního
a občanského života; tudíž může stát takové požadavky pro výchovu a vyučo
vání stanoviti a dozor nad jejich plněním si vyhraditi.
Všeobecná nucená návštěva školy nemůže z přirozeného práva býti odů
vodněna. Dle přirozeného práva zůstává vždy věcí rodičů určiti, jak chtějí míti
děti vyučované, buď že je posílají do školy nebo jinak vyučovati dají. Přece
však v nynějších poměrech, se zřetelem k náboženskému, občanskému i sociál
nímu stavu, třeba připustiti nucení, ovšem ne rigorosní, ježto v našich poměrech
jak náboženské tak světské vyučování nemůže se dařiti, leč ve škole soustředěno
a metodicky prováděno.
Ve zjevném odporu proti těmto zásadám jest soustava státního školského
monopolu. Podle ní přivlastňuje si stát výhradní právo na školu, veškero školství
upravuje a řídí, ba i rodiče nutí, aby své děti jen do školy státní posílali. Sou
stava ta odporuje podstatě státu, kterýž jest pouze ústavem právním, a zasahá
v právo rodičů, aby své děti sami vychovávali a vychovati dali dle svého pře
svědčení.
Naproti státnímu školskému monopolu jest třeba hájiti svobodu vychování
a vyučování!
Tato svoboda vychování a vyučování byla u nás zaručena základním zá
konem státním ze dne 21. prosince r. 1867. V či. 17. bylo ustanoveno: „Každý
občan státní má právo ústavy vyučovací a vychovávací zřizovati a na nich vy
učovati, když dle zákona prokáže, že je k tomu způsobilý. — Vyučování domácí
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není tímto způsobem obmezeno . . Státu náleží ve příčině veškerého vyučování
a vychovávání právo nejvyššího řízení a dozorství.“
I při uzákonění školní povinnosti zůstalo rodičům právo domácího vyučo
vání a zůstala otevřena cesta k zřizování soukromého školství. Rodiče byli opráv
něni svoje dítky ve věkuškolou povinném dáti vyučovati doma, místo aby je
posílali do národní školy; byli však zavázáni zjednati dětem tímto domácím vy
učováním vzdělání předepsané pro školu, kterou by tyto jinak byly povinny na
vštěvovati. Soukromé školy národní pro mládež ve věku školou povinném zřizovány
byly hlavně proto, by se. buď žačtvu jednoho náboženského vyznání opatřilo
školní vzdělání na jeho podkladě (školy klášterní a řádové, evangelické, židovské),
nebo aby mládež jednoho mateřského jazyka v krajině jinojazyčné, kde nebývá
školy toho jazyka, nemusila navštěvovati veřejnou školu jazyka jiného a míti
nedostatek úspěšného vyučování v mateřské řeči.
Po převratu ústavní listinou ze dne 29. února 1920 byla svoboda vycho
vání a vyučování v zásadě zachována, ale poněkud ohrožena. Ustanovenoťfv 8 120:
„I. Zřizovati soukromé vyučovací a vychovávací ústavy je dovoleno jen v mezích
zdkonů. 2. Státní správě příšluší vrchní vedení a dozor na veškeré vyučování a
vychovávání.“
Nové zákony, jimiž by obmezováno bylo zřizování soukromých vychová
vacích a vyučovacích ústavů vydány nebyly. V malém školském zákoně z 13. čer
vence 1922 toliko se připomíná v 8 17. odst. 2, že „soukromé školy obecné i ob
čanské zavázány jsou šetřiti toho, co ustanoveno jest“ v některých SS tohoto zá
kona. Platí tudíž pro zřizování soukromých škol dosud ustanovení říšs. zák. ze
14. května 1869.

Zřízení soukromé školy národní povoluje zemská školní rada za těchto pod
minek: Učitelstvo musí prokázati touž způsobilost jako při školách veřejných a
bezůhonné chování; výjimky povoluje ministerstvo. Učebná osnova má se srov
návati s tím, čeho se žádá na veřejných školách. O vyučování náboženství a
ženským ručním pracím musí býti postaráno. Umístění školy musí býti náležité
a úředně schváleno. — Byly-li tyto podmínky splněny, nelze svolení odepřiti. —
K domácímu vyučování okresní školní rada dohlédá a v přehledu je chová. Jest
oprávněna přesvědčiti se občas přiměřeným způsobem o jejich pokroku a dáti
je i na některé škole národní přezkoušeti. Když by rodiče nařízením okresní školní
rady o tom vydaným zdráhali se vyhověti nebo neodstranili nepřístojností, které
okresní školní rada shledá v domácím vyučování, jest oprávněna naříditi, by dítě
bylo dáno do národní školy veřejné nebo soukromé s právem veřejnosti. Ne
vyhovějí-li rodiče ani tomuto vyzvání, zakročí okresní školní výbor u opatrov
nického soudu.
Svoboda vychování a vyučování tedy u nás trvá a sní trvá vyšlapaná již
cesta ke zřizování škol soukromých vůbec a konfessijních zvláště.
Nesnáz působí opatření potřebného nákladu na budovy školní a na osoby
učitelské, v níž však blahovolná správa školství může udělením subvencí vydatně
pomáhati.
Jako konfesšijní mohou však upraveny býti také školy veřejné (t. j. takové,
které zcela nebo z Části zřizují se nebo vydržují nákladem státu, země neb obce).
Podle platných zákonů mohou veřejné školy národní upraveny býti tak, aby byly
školami konfessijními, nebo interkonfessijními (simultánními) nebo beznábožen
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skými. Hlavní věcí jest, aby pro školy ustanoveni byli učitelé, kteří by chtěli býti
opravdu zástupci rodičů a chtěli se přizpůsobiti smýšlení rodičů a výchově ro
dinné; aby školskou výchovou opravdu výchovu rodinnou doplňovali. Učebnice
si každý učitel snadno poměrům přizpůsobí.
Škola, v niž jsou všecky děti téhož náboženského vyznání, může a podle vy
chovatelských pravidel má míti ráz školy konfessijní.
Škola, v níž musí býti děti různého náboženského vyznání, přirozeně musí
míti ráz školy interkonfessijní. Učitelé na takové škole mají nesnadnější úkol;
poškozovati rodinnou výchovu po stránce náboženské nikterak nesmějí a pod
porovati ji snadno a vydatně při nejlepší vůli a svědomitosti nemohou.
Ale ve větších obcích (v městech), kde je více škol obecných a občanských
a každé škole se vymezuje určitý školní obvod, není nutno, aby děti různého ná
boženství byly pohromadě v jedné škole, „nýbrž analogicky jako jsou v obcích
s národnostními menšinami upraveny školní obvody vyučovacího jazyka, mohou
také býti upraveny školní obvody podle náboženství rodičů a dětí a podle počtu
dětí mohou býti určeny některé školy pro děti katolické (konfessijní), jiné pro
děti jiných vyznání (interkonfessijní) nebo konfessijní, jiné pro děti bez vyznání
(beznáboženské). Bylo by ponecháno vůli rodičů posílati svoje děti buď do školy
konfessijní nebo do interkonfessijní nebo do beznáboženské, ať by se pro ně
rozhodovali z důvodu vzdálenosti školy od bydliště dítěte anebo z jiných důvodů.
Proměniti nynější interkonfessijní školy na školy konfessijní, interkonfessijní
a beznáboženské jest tedy v moci místních školních rad a okresních školních
výborů. Místní školní rady mohou upraviti školní obvody kolem škol určených
pro děti podle náboženství. Okresní školní výbory mohou dosazovati na školy
učitele smýšlením způsobilé výchovu svěřených dětí deplňovati v duchu výchovy
rodinné. Beze zvláštního většího nákladu bylo by lze tuto se stanoviska výchov
ného potřebnou a prospěšnou proměnu provésti — při dobré vůli příslušných
činitelů

Prof. Dr. LUBOMÍR PETR:

Dra. Rabana Liertze Harmonie a disharmonie pudového
a duchovního života.
Známý hamburský psychiatr Dr. Raban Liertz, jehož kniha „Putování zdra
vým a chorým duševním životem dělí i dospělých“ došla mimořádné pozornosti
denního i odborného tisku a ve dvou letech dočkala se pátého již vydání,
uveřejnil před málo nedělmi nové obsažné dílo, pojmenované nadpisem tohoto
článku.) Dr. Liertz jest pronikavý psycholog širokého rozhledu a krásné dikce,
lékař positivního přesvědčení náboženského, jenž hledí do nitra člověka jako do
dílny boží, v níž snaží se vypátrati boží myšlenky
Z této základní disposice autorovy vzešla vzácná čistota, s jakou autor
dotýká se choulostivých problemů erotického Žživola,s jakou pojednává o vý
chově k manželství, a o podmínkách harmonického jeho utváření, nebo 0 způ
sobu poučování ve věcech 6. přikázání božího, v němž neopatrností lze způ
1) R. Liertz, Harmonien und Disharmonien des menschlichen Trieb- und Geisteslebens,

Mnichov, Kósel a Pustet, 1925, str. 257, cena M. 3-75, vázaná M. 5.
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sobiti mnoho škod autoru z lékařské prakse obzvláště známých. Také výstižný
popis neurotické povahy, jenž uvádí odstrašující duševní zrůdy, otevírá vycho
vateli velmi cenná hlediska pro jeho práci, zvláště u dětí výchově se vzpí
rajících.
Kniha, jež svým rozborem vztahů duše k tělu a rozborem odtud možných
poruch jest zvláště způsobilá, aby se stala ukazovatelem k harmonickému utvá
ření lidské osobnosti, začíná pěkným pojednáním o pudovém životě lidském,
jehož ukázku zde zatím podávám, než mi bude možno v některém z příštích
článků seznámiti čtenáře s hlavními myšlenkami i ostatních partií této pozoru
hodné knihy.

O pudovém žívotě v člověku.
U zvířete jmenujeme projevy vnitřního nutkání instinktem, pudem. Jsou to
určité, do přirozenosti zvířete vložené popudy nebo sklony k určitým způsobům
činnosti, s povahou zvířete se shodujícím. Pozorujeme při nich jistou dokona
lost s účelem se srovnávající, ježto popudy ony neslouží pouze k ukojení oka
mžitých choutek, nýbrž zhusta projevují se přímo podivuhodnými způsoby, na
značenými poetickým slovem: včely milují svůj úl, ptáci své hnízdo. Není to
však počínání vědomé, jsou to do tvorů vložená, přirozenými zákony způsobená
nutkání, jichž moudrost budí náš podiv, jichž krása okouzluje naši mysl a v po
znání viditelného tvorstva nás k lásce k Tvůrci strhává.
Ježto člověk, k tvorstvu přináležející, rovněž přírodním zákonům podléhá,
jsou i v něm takovéto přirozené skutečnosti, jež k celkovému pojmu člověka náležejí
zrovna tak, jako ho jeho přednosti nad všecko ostatní tvorstvo povznášejí. Po
stihujeme tudíž i v člověkucity a žádosti, které ho podněcují a pohánějí, aby
odstraňoval nevolnost a neklid, tělesnými procesy a tělesnými změnami vyvo
lané. Tyto podněty nebo pudy z tělesného života, z oběhu krevního, nervového
proudění a výměny látek slepě přicházející, mají člověka k tomu, aby hledal
předmět, na němž pud jest založen a v němž nalézá odstranění přirozeného na
pětí, nepohodlí, nechuti, slovem, v němž nalézá své upokojení. Tyto pudy jsou
nejvydatnějšími zdroji vnitřních vzrušení. Označujeme jimi všechny účinky sil
z tělesného nitra vznikajících a na duši přenášených. Snad pudy představují
hnutí, jež nejsou než nevázané nervové procesy, samohybně k vybití nutkající.
Pud projevuje se tedy nátlakem bez vnější nutnosti z nitra na venek pů
sobícím; ale z druhé strany může býti pud také uveden v pohyb, jako dědičně
sdělená, učleněnáreakce vnějšímu vyučování se přizpůsobující. Pud může tvo
řiti srozumitelný podklad úmyslu, sám však jest irrationální, nevypočítatelný;
smysl majícím zdá se jen po své stránce žádoucí, že si něčeho přeje. Ale
i když tento pudový život není než prvopočátečným pochodem, ježto všechno
pudové hnutí nejprv nevědomě zasahá a ve svém způsobu podstatně od smyslů
zvířectva se neliší, nejsou přece tyto pudy ryze smyslové; mají i svou duchovní
stránku. Pud jest mezníkovým pojmem mezi duševním a tělesným, jest duši
popudem z tělesného nitra přicházejícím. U člověka jsou smyslové pudy závisly
na vyšších silách duševních, rozumu a vůli, a přijímají z tohoto společenství
zpravidla pečeť převahy. Duševní dílčí síla zvedá a zušlechťuje pud pouze smy
slný. Přirozené tíhnutí není ryzím duševním děním. Pojmenování tohoto jevu při
rozeným tíhnutím jest jen přenesený způsob řeči; jde pouze o cílevědomé tí
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hnutí se zvláštní činností věcně v jedno padající. (Celkem jsou tyto pochody
tělo zachovávající ze vlivu vůle vyňaty. Tvůrce přírody věděl, proč to tak za
řídil. Můžeme se v tom pouze podivovati moudrému úmyslu ducha, přírodní
zákony a z nich vyvozené tvory tvořícího, jemuž na zachování utvořeného záleží
a jenž toto zachovávání starými zákony přírodními řídí.
Každý lidský pud předpokládá jednak zárodečné aspoň nebo nejprostší
vědomí, že bychom určitou dokonalost, v jejímž držení dosud nejsme, vlastně
míti měli, a jednak nejasné sice, ale ve všeobecných obrysech přece existující
poznání, že toužená dokonalost by mohla býti dosažena oným jednáním, k ně
muž pud podněl dává. Podrobné studium pobudky v člověku rozpoznává přes
všechnu potíž dva prvky: podněcující, libost nebo nelibost, a rozlišující, jenž
popudy s prvního hlediska stejnorodé, od sebe dělí. Obě síly jsou vybudovány
z tělesných pocitů, jež vznikají z různých projevů lidské reakce na tyto pod
něty. Při práci této části postihujeme hlavní úmysl v tom, aby vytvořena byla
libost nebo vyvarována a odstraněna byla nelibost. Tato otázka libosti-nelibosti
jest nějak vázána na úbytek nebo přírůstek v těle existujícího podnětového
množství, nelibost jen na jeho zvýšení. Vzpomeňme si na příklad na lehtavý
pocit, jenž z počátku působí pocit zálibný, ale v dalším trvání nebo stupňování
vytváří velmi silný pocit nelibosti, k jehož odstranění člověk cítí se pudově
nutkán. Účelnost tohoto zařízení směřuje patrně k tomu, abychom dráždivé
množství na nervovou soustavu z venčí i z nitra působící zmohli a vybavili.
Povahu zálibnou musí míti vše, co člověka k činnosti podněcuje, začínajíc po
drážděním chutnajících nervů kojencových k zachování života směřujícím až
k nejvyšší rozkoši, rozkoši tělesné, k rozplozování života. I sebevražda, hrůzná
a zdánlivě ošklivost vzbuzující, má ve své přípravě a ve svém provedení, jak
zhusta duševním odhalením poznáno bylo, akcent zálibný, ovšem pobloudilý.

ÁA
(Pokračování.)

VÁCLAV OLIVA:

O poměru J. A. Komenského k svobodnému zednářství.
Příspěvek k poznání náboženských snah a směrů XVII století.
L.

Existence svobodných zednářů v zemích Československých jak v dobách
minulých, tak zvláště po prohlášení české samostatnosti jest nespornou a nikým
již nepopíranou. Alespoň „Čech“ dne 8. listopadu 1925 velmi význačně uváděl:
„Česká veřejnost jest o působnosti zednářů velmi málo informována. A přece
je bdělejším pozorovatelům známo, že i v Československu hrají zednářské lože
důležitou roli. Z benzinového procesu znám jest výrok vysokého důstojníka, že
všecky vůdčí politické osobnosti u nás jsou členy zedniářských loží. Prosíme,
aby se dalo pozor na slovo „vůdčí“, protože mohou i na čelných místech býti
osoby, které nejsou zednáři, ale to pak nejsou osoby vůdčí, nýbrž vedené. Ta
kovým stačí trochu kadidla na jich domnělý politický bystrozrak a podobně, při
čemž podmínkou jen zůstává, aby provádění plánů zednářstva nestavěly se na
odpor. Je proto svrchovaně na čase, aby zavládla u československých katolíků
větší ostražitost.“
„Národní Politika“ zase z téhož dne 8. listopadu 1925 připomínala: „Na
území československé republiky je toho času 11 zednářských loží. Z toho je
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5 loží českých, 1 slovenská, 3 německé a 2 maďarské. V Praze jsou tyto lože:
„Jan Amos Komenský“, 28. Říjen“, „Národ“, „Dílo“ a kromě těchto 3 lože ně
mecké. V Plzni byla založena lože „Dobrovský“. Nejmladší zednářská lože je
nedávno založená pod názvem „Jan Kollár“. Nejstarší a již před převratem exi
stující loží pražskou je „Jan Amos Komenský“. Ostatní byly založeny vesměs
po převratu. „Dvacátý osmý říjen“ je hlavně loží politickou, „Národ“ politickou
a vědeckou. „Dílo“ převážně“průmyslnickou
„1
Mimo totéž „Národní Politika, již dne 12. června r. 1925 uveřejnila. zají
mavý dopis z Paříže pod názvem „Svobodní zednáři a střední Evropa“, v němž
líčí se průběh zasedání zednářských loží, konané tamtéž dne 6. Června a kdež
mezi jiným se dí doslova: „Československý stát dovolil zednářstvu volné roz
víjeni“. Konečně „Československá tisková kancelář“ dne 30. srpna 1925 hlásila
z Curychu: „V Basileji zasedá v těchto dnech kongres zednářských loží různého
ritu. Zastoupeny jsou svými delegáty lože z Velké Britanie, Francie, Německa,
Rakouska, Československa, Polska, Španělska a Lucemburska
„£ "Tím tedy
i úředně ježto Čtk. je podnikem státním, existence svobodných zednářů v Če
chách a na Slovensku jest potvrzena a prohlášena.
A totéž, co platí o přítomnosti, platí i o minulosti. Vždyť z politických dějin
dobře známo, že již na počátku XVIII. století bylo v české vlasti zvláště ve vyš
ších, t. j. šlechtických a hierarchických kruzích dosti jednotlivců, kteří, jak sar
kasticky uvádí Josef Svátek v „Českomoravské kronice“, v díle VII., na str. 221,
„by nebyli mohli na to přísahati, že jsou Římu bezvýminečně oddáni“ a jichž
nejpřednějším zástupcem a vlastně původcem, duší a hybnou silou i vzpruhou
byl hrabě František Antonin Špork. Týž alespoň zavdal podnět a příčinu, že dne
24. června r. 1726 byla v pražském jeho paláci založena první zednářská lože
v zemích českoslovanských a rakouských vůbec, jíž bylo dáno jméno „U tří
hvězd“ a jejímž prvním velmistrem stal se Špork.
Zmíněný dějepisec Svátek píše o tom doslova: „Již za prvního svého po
bytu v Nizozemsku ku konci XVII. věku seznal hrabě Špork tamní společnost
„Přátel kříže“, jejíž původ byl mu líčen ve spojení s Komenským a s vystěho
valci českými z Bratrské jednoty, kterážto okolnost ovšem pozornost českého
velmože vzbudila. Společnost tato se zakládala na humanitních a osvětových zá
sadách Komenského, především tedy na lásce bratrské, na podporování chudých
a sirotků, což vše mělo býti provázeno šířením vědomostí v lidu a touhy po
obecné osvětě. Rozumí se jsamo sebou, že šlechetný tento směr nalezl v hraběti
Šporkovi ihned horlivého přívržence. Stal se tedy sám této společnosti členem a
snažil se po návratu do vlasti též zde šířiti její zásady. Ještě mocněji působily
na hraběte Šporka anglické lože zednářské, které byly na počátku XVIII. stoleti
v Anglicku z dosavadních společností humanitních a osvětových vznikly a od
starých hutí zednických jméno i zřízení příjavše taktéž zásad Komenského, ve
spisu téhož „Panegersia“, t. j. „Obecné probuzení“ obsažených, se přidržovaly.
l) Zprávu stejného znění přinesla také dne 14. listopadu 1925 „Chronigue religieuse
Tchécoslovague“ s poznámkou, že čerpá z centrálního tiskového bureau, a to ze dne 7. listo
padu 1925, a s dodatkem, že lože „Dvacátý osmý říjen“, „Národ“ a „Dílo“ jsou pod ochranou
„Velkého Orientu“ italského, kdežto ostatní lože patří k „Velkému Orientu“ francouzskému.
Sluší tedy v Československu tříditi svobodné zednáře ve směr francouzský a italský. Fran

asi
gp slabším.
VÁsměr je starším a mohutnějším, Italský mladším, poválečným a co do počtu členů
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Když pak společnosti tyto roku 1717 organisaci svou provedly a v čelo téže
hlavní loži zednářskou postavily, jíž v každé zemi četné lože vedlejší přiděleny
byly, následována tato organisace loží zednářských též ve Skotsku, Nizozemsku,
Francouzsku a Severním Německu, načež hrabě Špork jako horlivý přívrženec
učení zednářského řád tento též do Čech zavésti se pokusil.
.**)
Později ovšem, a to od r. 1764 bylo zednářství v Čechách zakázáno. Ale
přes to odtud nevymizelo,*) jak případně ukázal dr. Josef Volf jednak ve článku
„Přehled svobodného zednářství v Čechách od roku 1848 až do převratu“, uve
řejněném v „České Revui“ (1921, 338 n.) a jednak v přednášce konané r. 1925
v „Pokrokovém klubu“ pražském. Tu alespoň zmíněný ředitel musejní knihovny,
když byl uvedl několik dokladů o existenci svobodných zednářů v Čechách i v do
bách nejpřísnějšího jich zákazu, výslovně dodal: „Roku 1848 se usiluje o zalo
žení nové pražské lože za vůdcovství pražského purkmistra hraběte Vojtěcha
Deyma aj..
Kolem roku +910 tvoří organisační střed všech zednářských
snah na české straně Jan Maštaliř, kolem něhož se soustřeďují mladší i starší
přátelé hnutí zednářského. Ale doba je příliš kvasící a problémy příliš složité,
než aby bylo došlo k pevné krystalisaci různorodých živlů, tříštících se hlavně
o různé nazírání na Volnou Myšlenku, v čemž ani pacifistické hnutí Pavly Moudré
nedovedlo zjednati světla
Krátce před válkou byl učiněn pokus, spojiti zed
nářstvo české se zednářstvem rumunským a postaviti v čelo profesora dr. Jar
níka. K založení lože, která měla míti název „Bohemia“ však nedošlo, ježto přišla

do toho válka.

.“

Krátce tedy řečeno, svobodné zednářství v Čechách od r. 1726 nezaniklo,
ale i přes přísné zákazy bývalé rakouské vlády tu žilo a v době po dosažení
české samostatnosti vytrysklo mocnou silou k novému a bujnému Životu.“) Při
2) R. 1733 byly v Praze již tři zednářské lože a to „U devíti hvězd“, „U tří korunova
ných hvězd“ a „U tří korunovaných sloupů“. První z nich zanedlouho zanikla, ale byla ihned
obnovena pod novým názvem „Sincerité“. Také v Klatovech tehdy existovala po více roků
lože svobodných zednářů. Podobně tomu bylo i v Brně.
5) Příhodnou dobou k rozšíření zednářstva byly zvláště doba po zrušení Tovaryšstva
Ježíšova r. 1773 a pak doba vlády císaře Josefa II., jenž sám bývá pokládán, ač, zdá se, ne
právem, za svobodného zednáře. jisto je jenomtolik, že v době Josefově, ježto tento císař
ponechával rozvoji zednářskému volné pole, záhy veliká většina vysokých státních i měst
ských a zemských úředníků, ba i samých rádců císařových, byla členy zednářských loží. Ale
revoluce francouzská, jež byla dílem zednářů, způsobila, že císařové LeopoldII. a František II.
po příkladu Marie Terezie, jež vydala docela dekret, jímž svobodní zednáři byli prohlášeni
za neschopné zastávati státní úřady,uveřejnili opětně zákaz svobodného zednářstva ve svých
zemích. Za obsazení Vídně r. 1809 od Napoleona utvořili tamní zednáři „Velikou národní loži
rakouskou“, která byla ve spojení s „Velkým Orientem“ v Paříži a do níž náleželi také pře
mnozí zednáři z Čech a z Moravy. Ale od vídeňského kongresu potlačovala vláda rakouská
znovu zednářství. Totéž dělo se ještě účinněji oú politicko-revolučních bouří roku 1848 tak,
že v Praze potajmu zůstala toliko německá lože „Charitas“, zvaná mnohdy i loží „Hiram
u tří hvězd“, k níž hlásili se také čeští svobodní zednáři. Tito konečně dne12. května r. 19:9
se od Němců odloučili a zařídili si samostatnou loži „Jan Amos Komenský“. Sr. V. O. Hlošina
„Rozvoj bludařství v CČechách“.
*) Podobně je tomu ve všech ostatních státech evropských. Tak na př. v Uhrách, kdé
zednářství bylo od r. 1867 úředně povoleno rozmohlo se toto na tolik, že vláda Horthyho dala
v červenci r. 1920 všecky lože jich uzavříti. Totéž stalo se v Italii za vlády Mussoliniho a ve
Spanělích, jak hlásila dne 12. listopadu 1925 Čtk., dle níž pařížský „Journal des Debats“ ozna
moval, žé španělské direktorium zamýšlí ostře zakročiti proti zednářským ložím, ježto tito
mají účast na všech protivládních a protistátních i protidynastních, spiknutích atd. Jistě ne
sporno jest, že po světové válcé svobodné zednářství vzrostlo neobyčejně a žek němu vždy
náleželi a náleží posud mnozí „vynikající“ mužové, básníci a spisovatelé, jako na př. Viktor
Hugo, Zola, Knigge, Voltaire, Sonnenfels, Diderot, Condorcet, d'Alembert, Proudhon, Salande,
Novikov, Mirabeau, Danton, Robespierre, Garibaldi, Mazzini, Ferrer, Lima, Nathan, Salandra,
Ludvík Košut, hr. Tisza, hr. Karolyi, Adler, Rothschild, Venizelos, Poincaré, Briand, Millerand,
Clémenceau, W. Wilson, Lloyd George a jiní, abych z vážných důvodů nepřipojilani jediného
Čecha nebo Čechoslováka.
|
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tom po způsobu a příkladu protestantských sekt a všech nepřátel Říma počalo
hned v XVIII. věku „navazovati“ na českou „minulost“, t. j. dovolávati se jaksi
původu ze snah a zásad J. A. Komenského, aby tím spíše uchvátilo českou
duši.*) A totéž, jak jednotlivé symptomy “) ukazují, míní Činiti i dále, t, j. chce
touto cestou kráčeti v před k dosažení svého „vítězství“. Jest proto, pokud možno,
určité rozhodnutí o poměru J. A. Komenského k svobodnému zednářství vůbec
vážnou otázkou nejen dějin, ale i doby přítomné,
(Pokračování)

RORŘÉNNA
PARA
ANT. VETEŠNÍK:

Pražský ústav pro hluchoněmé na Smíchově.
Sedmileté válčení o Slezsko mělo v zápětí všeobecnou bídu, která zvláště
mezi lidem českým řádila silou nezdolnou. V letech 1771 a 1772 hrnuli se přímo
do Prahy venkované, očekávajíce v hlavním městě práce a výdělku aneb aspoň
vydatnější almužny k ulevení své bídy. Jednotlivě, i po dvou, i celé rodiny
táhly ulicemi, mužové, ženy, s malými dětmi na ramenou anebo v plachetkách
na zádech, tu opět s chlapci, které vedly za ruku, se starci, kteří za nimi hla
dem i nemocí vysílení stěží se potáceli
. Město nemohlo je nikterak směst
nati, proto za městem byly zřizovány pro ně baráky. Mnozí z těchto ubohých
složili tam ustaranou svou hlavu k věčnému odpočinku, neboť nákaza zaviněná
nedostatkem potravy nemilosrdně mezi nimi řádila. Neúprosná smrt slavila tudíž
bohatou žeň. Koho nemoc přece ušetřila, ten vláčel se dům od domu vyzáblý,
vysílen, třesa se hladem a zimou, v děravém obleku, jenž u mnohých prozra
zoval přece ještě stopy bývalého blahobytu, a úpěnlivě prosil o almužnu .
Tento obraz tím tklivějším byl, když mezi těmi ubohými bylo mnoho dětí, jimž

rodiče doma, neb jíž v Praze, kde hledali svou záchranu, zemřeli. Sirotci...
Těchto ubohých, opuštěných sirotků ujala se velkomyslně pražská lože zednář
ská „u devíti hvězd“, v jejížto čele stál appelační rada Kašpar Heřman hrabě
Kůnigl. Tato lože založila pro tyto ubohé siroty r. 1773 sirotčinec sv. Jana
Křtitele na Novém městě pražském v nynější Kateřinské ulici. Ústav zkvétal oči
vidně a to pohnulo členy zmíněné lože, založiti druhý dobročinný ústav, jehož
účel měl určiti císař Josef II, který právě meškal ve vojenském ležení u Hlou
bětína. Zvláštní deputace přednesla dne 16. září 1786 císaři svou prosbu. Císař
projevil přání, aby nový ústav ujal se nešťastných hlichoněmých v Čechách
a byl zařízen dle vzoru vídeňsxého ústavu pro hluchoněmé, který císař dva
roky po návštěvě ústavu pro hluchoněmé v Paříži, jehož zakladatelem byl ka
5) V zápiscích spolku svobodných zednářů „Sionské hlavní kanceláře“ se praví: „Až
král z domu Davidova, král israelský, vloží korunu na svou hlavu, kterou mu nabídne Evropa,
stane se patriarchou světa. Pošleme do vzdálených pevnin ty zednáře, kteří vědí o nás příliš
mnoho. Do doby našeho ovládnutí však naopak rozmnožíme počet loží zednářských po celém
světě, vlákáme do nich všecky důležité činitele (paedagogy, učitele, profesory, státníky, spi
sovatele . . .) Lože budou nám znamenitým střediskem informačním a agitačním. Nejtajnější
záměry budou nám známy a padnou do našeho područí vtýž den, kdy vzniknou“. Proto J. A.
Komenský má býti zednářským lákadlem v Čechách právě tak jako Hus, Žižka, Chelčický.
Z té příčiny také „Armáda spásy“ přijala v Čechách název „Božích bojovníků“, „Baptisté“
název „Jednota Chelčického“ atd.
8) K nim čítati sluší činnost „Volné Myšlenky“, jež je nejnižším stupněm svobodných
zednářů. Sem patří také snahy sociálních demokratů, židů, československých socialistů, čecho
ivota atd.
Srovánů
a p. o odstranění náboženství ze škol, o odcírkevnění manželství, rodiny,| veřejného
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novník Abbé Charles de 'Epée, ve svém residenčním městě v život uvedl. Nej
vyšší tento projev byl loži příkazem a již dne 7. prosince 1786 byl ústav pro
hluchoněmé otevřen a to s 6 chovanci. Byl tento náš ústav druhým ústavem
v celém Rakousku a čtvrtým v celé Evropě. (Ústav v Paříži založen byl r. 1770
v Lipsku 1778, ve Vídni 1779, v Praze 1786.)
První chovanci našeho ústavu byli:
Frant. Aigner, syn krejčího v Praze, 20 let stár.
Jan Krimlák z panství šlechtičen v Ratenicích, 8 let stár.
Karel Vocásek, tovaryš obuvnický ze Stříbra, 36 let stár.
Anna Lisaurová, dcera šikovatele v Praze, 12 let stará.
Marie Hofmannová, dcera tesaře z Mědce, 14 let stará.
O
AWN=
O
Kateřina Prennerová, dcera obchodníka s koňmi z Blatna, 26 let stará.
K ubytování těchto chovanců byly najaty potřebné mistnosti v II. patře
domu č. 1671-II., naproti novoměstské rádnici.
O zařízení tohoto ústavu dobyli si zásluh zvláště uvedený již appelační
rada hrabě Kůnigl, cís. komoří, hrabě Filip Sweerts-Špork, c. k. hejtmann, hrabě
Heřman Molett, c. k. setník, svob. pán Schmidtburg, svob. pán ZŽedlitz, diva
delní podnikatel Karel Wahr, velkoobchodník Petr Bradáč a Bernard Wernsing.
Zemská vláda nařídila krajským úřadům, aby lidumilné působení ústavu
v známost všeho obyvatelstva uvedly a k účinné podpoře je vyzvala, ale vy
držování ústavu spočívalo přece jen na zakladatelích. Ústavu nemohl býti dán
do vínku sebe menší základní kapitál. Byly-li to velké nesnáze, vyskytly se po
založení ústavu ještě větší. Té doby dály se totiž první pokusy vyučovati hlucho
němé — kde jen vyhledati způsobilého učitele, jemuž by chovanci s úplnou
důvěrou mohli býti svěření? Sám císař Josef uznával tuto obtíž. Také napsal
v tom směru krátce před otevřením ústavu: „Podstaíiná část takového ústavu
záleží v dobré volbě učitele, jemuž by metoda v Paříži zavedená a zkušenosti
za nejlepší shledaná a tudíž ve Vídni přijatá, známou býti musila, poněvadž při
tom také mnoho záleží na stejném způsobu známkami se vyjadřovati.“ — Ta
kového učitele našlo představenstvo ústavu v administrátorovi špitálního kostela
sv. Kříže v horním městě v Blatné, v knězi Karlu Bergrovi. Berger, syn měst
ského pasíře, narodil se dne 5. února 1743 v Kadani. V Blatné nalezl Berger
více hluchoněmých dítek. Jejich neštěstí dojalo ho hluboce a to tím bolestněji,
když se dověděl, že ve Vídni jest již ústav, v němž i tito nešťastníci nabývají
potřebného vzdělání, aby po lidsku mohli býti živí. Proniknut touhou, aby
sám přispěl k umírnění nevýslovné bídy dosud úplně opuštěných hluchoněmých,
cestoval Berger na svůj náklad do Vídně, aby si tam osvojil u Bedřicha Storka,
žáka slavného Abbé de VEpée zvláštní způsob vyučovati hluchoněmé. Navrátiv
se Berger z Vídně, věnoval všechen prázdný čas vyučování hluchoněmých
v Blatné a v okolí a to s tak šťastným výsledkem, že pověst o jeho lidumil
ném působení šířila se dál a dál, až i do Prahy pronikla. Tohoto pro blaho
hluchoněmých nadšeného kněze, představenstvo lože požádalo, aby převzal ve
dení a vyučování na pražském ústavě. Berger, ačkoliv před tím byl povýšen
na duchovního správce v Seifen, vyhověl tomuto čestnému vyzvání, přijal na
bízené místo a v nejchvalnější horlivosti ho až do roku 1795 zastával. V tomto
roce byl zvolen za děkana v Chomutově. Poněvadž ztráta tohoto muže zdála se
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za tehdejších okolností v té míře nenahraditelnou, usnesla se lože po dlouhých
poradách, aby celý ústav byl do Chomutova přeložen. Berger věnoval i v no
vém působišti hluchoněmým všecku sílu a prázdný čas. Ale brzo bylo mu bo
lestně uznati, že se mu nedostává sil pro dvojí úřad a proto hleděl oba ka
plany, Dominika Stóhra a Ondřeje Schwarze seznámiti s vyučováním hlucho
němých. Potom vzdal se správy ústavu a ústav s novými učiteli vrátil se do
Prahy a byl umístěn v Lípové ulici. Pražský ústav má podobiznu Karla Bergera
v životní velíkosti ve své galerii svých dobrodinců. Ondřej Schwarz byl po více
let vychovatelem u hraběte Desfours-Walderode na Malé Skále u Turnova, pak
u hraběte Hartmanna Klarsteina, posléze katechetou při hlavní škole v Chomu
tově. Vyučování hluchoněmých oddal se od r. 1795. Nelítostná smrt však po
4 letech vyrvala ho ze středu ubohé mládeže hluchoněmé.

Dominik Stohr vstoupil do řádu Benediktinského v Emausích a působil
jako kazatel a učitel vokalistů při filiálním a klášterním Chrámu Páně na Bez
dězi u Mnichova Hradiště. Po zrušení tohoto kláštera navrátiv se do Prahy,
stal se katechetou při farní škole Nejsv. Trojice ve Spálené ulici. Tohoto místa
vzdal se r. 1794 a vstoupil do ústavu hluchoněmých. Až do roku 1807 vyučoval
Stohr všem předmětům, od r. 1807 do 1819 jen náboženství, kdy stáří a chu
ravost donutily jej složiti i tento úřad. Skonal v klášteře Emauzském r. 1826.
Význačné je pro tehdejší poměry, že klášter Emauzský až do roku 1807 při
spíval ročně 300 zl. k jeho výživě. Pěkný příkladšlechetné nezištnosti dal Stóhr,
že když se jednalo o dosazení P. Schwarze, vzdal se dobrovolně v jeho pro
spěch odměny ročních 200 zl. a sobě výslovně druhé místo v ústavě vyžádal,
ponechávaje prvního svému duchovnímu spolubratru. Po smrti Ondřeje Schwarze
ustanoven byl učitelem při ústavě Václav Guba, učitel v sirotčinci sv. Jana
Křtitele na Nov. městě pražském. R. 1820 opustil náš ústav byv povýšen za
prvního učitele při cís. vídeňském ústavě pro hluchoněmé.
Vyučovací metoda, kterou se Berger řídil, byla školy francouzské. Ale
Berger pokusil se také s některými chovanci, při nichž vyšetřil jasný hlas a do
brá mluvidla, ve hláskové mluvě, učil je pronášeti jednotlivé slabiky a slova.
Jako základ sloužilo mu Adelungovo: „Lehrgebáude der deutschen Sprache“.
Mimo školní vyučování zaměstnával chovance kromě obyčejných domácích prací,
zejména krajkářstvím a tkaním bavlny. Hrabě Sweerts-Spork daroval chovancům
potřebné tkalcovské stavy, kolovraty a jiné náčiní. Dovedl-li chovanec bez po
moci bavlnu zůplna v kartoun sdělati, obdržel mistr odměnu — šesti dukátů.
Pro historii budiž vzpomenuto návrhu, který předložil Schwarz představenstvu
ústavu, aby jednak dobrodiní vyučování dostati se mohlo většímu počtu hlucho
němých a na druhé straně, aby prostředky ústavu nebyly příliš ztenčeny. Navrhl
následující: Hluchoněmí buďtež před 10. rokem svého věku přijímáni a v ústavě
ponecháni do 20. roku svého stáří. — Ekonomické správce dnešních ústavů bude
jistě zajímati, že roční ošetření jednoho chovance té doby stálo 60, později 70 zl.,
denní stravování dítěte přišlo na — 5 až 6 krejcarů a při tom děti měly k sní
daní polévku, v poledne polévku, maso a příkrm, večer polévku a příkrm a chléb
mimo čas dle libosti.

Roku 1791 pozbyl ústav dosavádního vrchního představeného, hraběte Ki
nigla, který toho roku byl jmenován krajským Loketským a purkrabím Chebským
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a proto mušil Prahu opustiti. Hrabě Kůnigl vedle svých četných prací právni
ckých, věnoval se rád bádání vědeckému, zvláště na poli dějepisném. Sepsal též
kníhu „Bohemia“, která sloužila za pomůcku milovníkům českého dějepisu.
Čistý výtěžek této knihy 2691 zl. 25 kr. věnoval Kůnigl našemu ústavu.
Památka tohoto lidumilného muže zůstane povždy zapsána zlatým písmem
v dějinách ústavu a lidumilství vůbec. Obraz jeho en galla zdobí rovněž bývalou
aulu ústavu na Smíchově. Na jeho místo byl vyvolen dříve již jmenovaný hrabě
Sweerts-Špork, který místo vrchního ředitele ústavu zastával až do svého přelo
žení jako místopředseda appelačního soudu ve Lvově r. 1796. Nástupcem jeho
byl zemský advokát JUDr. Jan Justin.
Roku 1794 byly zednářské lože z nejvyššího místa rozpuštěny. Tím zanikly
i prameny, z nichž ústav byl vydržován. Aby ústav byl přece jen zachráněn
založili členové rozpuštěné lože „u devíti hvězd“ ústav vdov a sirotků, který byl
spojen s ústavem hluchoněmých. Ústav tímto zařízením byl uchráněn před zá
nikem a i v letech 1811, 1813, 1816 a 1817, v letech to všeobecné drahoty, kdy
ku př. korec pšeničné mouky stál 100 zl., sáh měkkého dříví k topení 50 zl.,
poskytoval ústav vdov a sirotků ze své pokladny ústavu hluchoněmých značné
půjčky. Veřejnost, když o smutném stavu ústavu se dověděla, hleděla ústavu po
moci, ústav od záhuby uchovati a jeho trvání do budoucnosti zajistiti. A také
jej zajistila. Zásluhy té dobyli si zvláště četní spoluúdové uvedeného ústavu pro
vdovy a sirotky. I členové domu vladařského podporovali štědře ústav. Rovněž
tak šlechta, pražští měšťané, bankéři získali si nárok vděčné paměti, že podpořili
značnými dary výchovu a vyučování hluchoněmých dítek bez rozdílu náboženství
a národnosti. I potomci jejich zůstali příznivci našeho ústavu. Vzpomínáme vřele
rodů Schwarzenbergů a Fiirstenbergů, z Thunů a z Clamů, hrabat Vrbna, Wallis,
Hartmann z Klarsteinu, Kolovrata Krakovského, arcibiskupa pražského Leopolda
Chlumčanského. V závěti byli ústavu pamětlivi zvláště ředitel kanceláře opatství
želivského Florian Droewes, bankéř Václav Biedermann, pražský měšťan Ant.
Zarabara, ředitel Ludvík Lachenbauer, paní Anna Steyerová, Josef Teppich, dříve
justiciář na panství knižete Schwarzenberka. Vydatnou pomoc poskytla také každo
ročně na květnou nedělí ve prospěch ústavu pořádaná divadelní představení
v býv. stavovském divadle, kterými vytěžilo se až i 3000 zl.
Divadelní tato představení počínala se proslovem předneseným některou
z vynikajících hereček. Tak dávala se ještě r. 1859 známá činohra z frančtiny
přeložená „Abbé de VEpée“, při níž úlohu hluchoněmého mladíka hrál jeden
z chovanců našeho ústavu a proslov „složený od J. J. K. (Josef Jiří Kolár ?)
přednesla herečka pí. Kolárová.“ *)
Roku 1827 bylo při ústavě založeno první nadání pro chudé hluchoněmé.
Zakladatelem byl muž vysokého rodu a důstojenství ve státě a církvi, ale ještě
více proslavený dobrotou srdce. (Chtěl na věčné časy zůstati neznám a nejme
nován. Pod příjatým jménem — Jan Traugott, kněz — odevzdal prostřednictvím
gubernia velmi značný obnos peněžní, aby z úroků tohoto kapitálu bylo co možná
nejvíce chovanců do ústavu příjato. V tomto roce bylo v ústavě 150 hluchoně
mých dítek vyučováno, z nichž mělo 133 úplné zaopatření, ostatní pak dochá
zely do ústavu jako žáci externí. Do roku 1827 otevřel ústav své brány téměř
«) Proslov tento uveřejnil pisatel tohoto ve výroční zprávě ústavu za školní rok 1912-13.
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1400 hluchoněmým „divochům, aby je společnosti lidské jako užitečné a pro
spěšné členy opět vrátil“ — praví zápisy z té doby.
Roku 1819 stal se ředitelem ústavu kněz /an Miicke. Micke narodil se v
Oberthornavě u Grotkova v pruském Slezsku dne 11. list. 1770. Ve 13. roce
svého věku přišel na katol. gymnasium ve Vratislavi, kde s bídou zápasil až
na přímluvu svého profesora Steinera, přijat byl do konviktu sv. Josefa. Roku
1794 vysvěcen byl na kněze. Při své horlivostí přisvojil si za studií theologických
značných vědomostí. Mluvil plyně francouzsky, anglicky a vlašsky, hrál dovedně
na mnohé nástroje hudební, jevil v kreslení zvláště v perspektivním dle výroků
znalců značnou zběhlost. Stal se kaplanem zámeckým a vychovatelem u hraběte
Sierstorpa v Kopicích u Grotkova a později u hraběte Fraukenberga na Vartě.
Tam ho poznal hrabě Nostic a hleděl ho získati za vychovatele svých synů. To
se mutaké podařilo. Od r. 1813 až do roku 1815 byl Můcke polním kaplanem
u brigády granátníků, prodělal bitvu u Lipska a táhl s vítězným vojskem až do
Paříže, kde dítky několika vyšších důstojníků vyučoval. Již dříve vypomáhal ne
mocnému vojenskému kazateli v jeho úřadě a při té příležitosti přišel k pře
svědčení, jak potřebná a nanejvýšužitečná je znalost jazyka českého. Učil se té
řeči se vší pílí a v krátké době mohl Čechy netoliko zpovídati, ale jim česky
kázati. Roku 1816 vydal se na cestu do Vlach, kde vedle mnohých vyučovacích
ústavů navštívil i ústavy pro hluchoněmé. Roku 1818 by! Můcke vyvolen za čest
ného člena ústavu a požádán, aby dohled na vyučování vedl. Dobrovolně a bez
platně vyučoval také chovance a to krasopisu a kreslení, později také nábo
ženství. Můcke jen jemu vlastní důkladností studoval nejlepší spisy o vyučování
hluchoněmých, s nejzkušenějšími odborníky si dopisoval a zkušenosti takto na
byté uváděl v život ve prospěch svých chovanců. Velice jej bolelo srdce, měl-li
některé hluchoněmé dítě pro slabomyslnost propustiti; toť bylo mu, jako by
morální ortel smrti nad ním vynesl a domníval se, že dlužno jest alespoň se spo
kojiti, když takové dvojnásob nešťastné dítě naučí se v ústavě aspoň — po lid
sku žíti. Nestačily-li pro vydržování fakových nešťastníků vlastní jeho prostředky,
hledal a nalézal dobrodince, kteří se jich ujali
Stejnou něžnosti ujímal se
zcela chudých chovanců a hleděl jim po jejich vystoupení z ústavu zaopatřiti
jich vlohám přiměřené místo u mistrů, umělců neb v různých podnicích. Právem
tudíž jmenuje se kněz Můcke v tehdejších. výročních zprávách ústavu „duší“
ústavu. Můcke vydal pro hluchoněmé modlitební knihu, návod k vyučování hlu
choněmých v řeči hlásné a mnohé články ve výročních zprávách, jako „O blaho
dárnosti vyučování hluchoněmých“, o výsledcích pokusů, které lékaři učinili, aby
sluch hluchoněmým byl vrácen, o neblahých následcích hluchoty u dítek na je
jich rozum a mysl, a pitevním prohlednutí ústrojů sluchových u 4 zemřelých
hluchoněmých, atd. atd.
(Pokračování.)

Očista školství od všeho nezdravého, nedemokratického a stranického a vráceníjí
pravému účelu — řádné výchově a intensivnímu vyučování, to je směrnice budoucí
lidové politiky školské,jejímž konečným cílemzůstává katolická škola. („Zrno“ č.8.)
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— ale starý směr zůstává 1 nadále, a pakli
někteří radové v ministerstvu školství čistili
stolky, jak ironicky, ovšem trochu předčasně,
napsal „Pražský Večerník“, dnes mohou si
do nich zcela klidně dáti stará lejstra zpět.
Naopak — v mnohém směru pokládám
dr. Srdínka za nebezpečnějšího nepřítele, než
Bechyni a kteréhokoliv jiného soudruha.
V novém obsazení ministerstva školství ne
vidím žádného úspěchu.“

| Dr.
Otokar
Srdínko,
universitní
profesor
Ministrem

školství

v nové vládě je

v Praze, poslanec strany agrární, „Lidové
Listy“ v č. 295. píší: „Ministerstvo školství
jest v nové vládě svěřeno odborníkovi, zna
lému všech kategorií našeho školství. To vy
volalo u všech, kdož nazírají na školu se
správného hlediska, nemalé ulehčení v srdci.
Kéž nezklame nadějí, které v něho celá ve
řejnost skládá, a přinese do naší školy žá
doucí klid s jeho požehnáním!“

©

Ministr dr. Srdínko pro učitelskou

paritu.
19. XII. večer. vydání „Tribuny“
píše: „K deputaci Čsl. obce učitel. prohlásil

„Vratte škole klid !“ Lo Stesso píše
ve vánočním čísle „Lid. Listů“, že škola je
u nás po řadu let pokusným králíkem nej
různějších a často protichůdných method a
není v ní klidu potřebného pro řádnou vý
chovu mládeže. „Jeden zkušený pedagog po
dlouho a dlouholetých zkušenostech škol

ských
často
sitrpce
stěžová
„Ub

včera nový ministr vyučování dr. Srdínko, že
parity učitelstva s úřednictvem vždy bude
hájit.
Dřívější ministři vyučování, pokud
víme, tohoto stanoviska nezastávali. —

škola! Nikdy nemůže dospěti k žádnému
klidu. Škola jest takový pokusný králík, na
němž si brousí rozum kde kdo.“ Ukazuje
na různé ty pokusy, táže se autor: „A kdo
Učitelé-poslanci.
Při posledních vol pod tím nejvíce trpí? V prvé řadě učitel.
bách zvoleni byli za lidovou stranu: J. Vi Jeho autorita jest otřesena, důvěra k němu
zviklána, úcta podkopána. Koluje celá řada
čánek, odborný učitel na Moravě, A. Roud
nický, katecheta a J. Rýpar, za stranu Vu anekdot a to právě v kruzích, které nejvíce
dovou Anton. Hancko, Ant. Pázman a Jos. zneužívají servilnosti jisté třídy našeho uči
Sivák, za stranu soc.-dem.: Vojta Beneš telstva, jež nemilosrdně šlehají bezcharakter
(zem. insp.) a V. Jaša, učitel z Moravy; za nost těch, kdož smýšlení svoje mění dle
kom. stranu: F. Haken a rusín. uč. Št. větru, který vane „shora“. V druhé řadě
trpí dítě. Osud pokusného králíka jest již
Major; za stranu němec. agrar. Jos. Fischer;
za něm. nár. soc.: Hugo Simm; za stranu předem zpečetěn; dříve nebo později bídně
něm. křest. sociál. odb. uč. Em. Zajíček. zahyne. A týž osud se při neustálém tom
Do senátu zvoleni: za stranu českosl. soc. školském pokusnictví připravuje také naší
Frant. Plamínková, Růžena Reichstádterová; mládeži.“ A na konec článku volá: „Proto
za str. něm.-nacion. Robert Hůtter, za str. dopřejte škole klidu. Pomalu s těmi refor
něm. nár soc. A. Feschner. Za stranu ag mami! Učitele nechte býti tím, čím opravdu
rární, nár. demokratic. a živnostenskou mení má býti, a nedělejte z něho otrokáře svých
pochybných i zřejmě mylných záhad a zá
žádný učitel poslancem.
Úspěch nebo porážka? V úvodníku sad! Vraťte učitele jeho vlastnímu povolání
píše „Český Západ“ čís. 51.: „Lidový tisk a nezotročůjte za skývu chleba, kterou mu
skýtáte, i jeho ducha. Tím mu opět vrátíte
píše o úspěchu, hlavně v tom, že minister
úctu a důvěru občanstva i lásku svěřeného
stvo školství již nemají soc. demokraté —
žactva,
což jest první podmínkou jeho zdár
a železnice že nemají čeští socialisté. Říká
ného
působení
ve škole i mimo školu.“
se: Není radno chválit dne před večerem,
abychom nebyli zklamáni. Hlavně jedná se Celý článek je psán na adresu nového mi
o školství. Neznám nového ministra školství nistra školství, od něhož autor očekává, že
dr. Srdínká (republikán) osobně, nikdy jsem přinese do školy žádoucí klidl
Odměny po dosažení posledního
se s ním nesetkal; tedy nemohu pronášeti
žádného přesného úsudku. Ale vzpomínám stupně platového.
Resolucí k zákonu
si, jak zaujatě vystoupil dr. Srdínko v Nár. č. 394/22 přiznány byly odměny pro státní
zaměstnance, kteří vyčerpali platový postup
to dokazuje, že není žádným zvláštním pří a sloužili po dosažení posledního stupně
znivcem katolicismu, hlavně když jest známo alespoň 3 roky: po třech letech odměna
o něm, že také odpadl od katol. církve ročních 400 Kč, po 6 letech odměna roč
k bezvyznání. Důsledky? Vyměnily se osoby ních 800 Kč. Nárok na tento přídavek po

a shrom.
proti
theologickým
fakultám
—
již

Ročník XXXXI.

VYCHOVATEL

Strana 16.

číná od 1. ledna 1923. Na Moravě a ve
Slezsku byly tyto odměny ihned vypláceny,
ale v Čechách byl spor, kdo má opatřiti na
ně úhradu. Konečně před koncem roku 1925
dostaly okresní výbory oběžník zem. škol.
rady z 25. listopadu 1925 č. 81 II.-A.

tato má pro klasifikaci žáka a hlavně pro
vydání propouštěcího vysvědčení na škole
měšť. značný význam. Bylo by již na čase,
aby v duchu doby toto středověké ustano
vení bylo opraveno a náboženství jakožto
hlavní předmět nahrazeno předmětem.vhod
9976/2 ai 1925, jímž se jim na základě nějším, na př. obč. naukou.“ Tak píše Věst
výnosu min. škol. a nár. osv. ze dne 16. ník Říšského svazu učitelstva měšťanských
července 1925 čís. 163.703—24—1I. a se škol (str. 265) a na schůzi okrsku učitelů
souhlasem zem. správ. výboru daným notou měší. škol v Rokycanech dne 8. prosince
ze dne 24, září 1925 čís. 102.317 —X dává 1925 uvažováno, není-li 2 hod. týdně pro
zmocnění, aby tyto odměny povolovaly čťém, obč. nauku a výchovu mnoho — a nábo
kdo se o ně přihlásí nebo o ně zažádají.
ženství všech vyznání budiž vyučováno ve
K době, ztrávené ve voj. službě, k válečným dnech feriálních, poněvadž umístění těchto
hodin působí v sestavování rozvrhů hodin
pololetím, legionářským létům se nehledí.
Vysokoškolské vzdělání učitelů značné potíže. (Tamtéž str. 277.)

Dle návrhu ministerstva

Příprava zákona © ochranné vý

školství bude příště učitelům obecných škol
po absolvování paedagogické akademie ještě
rok studovati na vysoké škole. Zvolí si jeden
hlavní a dva nebo tři vedlejší předměty.
Jako hlavní předměty mohou býti voleny:
vyučovací řeč, biologie, fysika, kreslení, kul
tura těla a industriální obory.

chově dětí. Ministerstvo sociální péče vy
pracovalo osnovu zákona o ochranné výchově
dětí, kterým by byla zabezpečena výchova
dětí zpustlých nebo zpustnutím zkažených.
Podle navržené osnovy, výchova těchto dětí
byla by svěřena župám, resp. do té doby,
než bude župní zřízení aktivováno též v hi
storických zemích jednotlivým zemím.

obecných

škol.

Ministerstvo školství vypracovalo
návrh zákona na znásilňování kato
lického

lidu,

tak čtlo se na str. 15. le

táku -strany lidové. Dle toho návrhu škola
má býti úplně zbavena vyučování nábožen
ství. Církev obstará si sama vyučování ná
boženství ve svých místnostech, kde jich
není, lze k tomu propůjčiti školní místnosti
mimo dobu vyučovací. Stát však svými in
spektory a správci škol bude míti dozor i na
soukromé vyučování náboženství, byť se dělo
i někde na faře nebo v kostele. Ve škole
nesmí býti kříže. Zřízení a vydržování škol
konfesních je vyloučeno. Dosavadní takové
školy se ruší nebo proměňují ve školy ve
řejné. Theologické fakulty se ruší. Semináře
si musí vydržovati církev sama bez státní
dotace. — Po volebním vítězství strany li
dové tak brzo asi k projednání oné osnovy
sotva dojde.

Překáží jim náboženství ve ško
lách.

Tento tak důležitý předmět, o němž

Tolstoj napsal: „Náboženství známená pro
člověka smysl života“, stále překáží pokro
kovému učitelstvu ve škole. Tak „Škola
měšťanská“ v čís. 9. píše:
„Podle dosud
platného škol. a vyuč. řádu jsou hlavními
předméty na školách obecných i měšťanských
počty, vyuč. jazyk a náboženství. Okolnost

Jubileum

Křesťanské Akademie

v Praze oslaveno bylo dne 13. prosince
1925. Dokončil tento významný ústav pade
sátý rok své činnosti. Maje za účel pěsto
vati vědy a umění v duchu katolické církve,
vykonal na poli tom za půl století velikou
práci a to bez hluku. Jeho tři odbory: vě
decký (Společnost sv. Cyrilla a Methoděje,
hudební (Obecná Jednota Cyrillská), a umě
lecký samy o sobě vykonaly veliký kus kul
turní práce. Ředitelstvo za pomoci umělec
-kého odboru zřídilo „Paramentní ústav, který
jest spolu školou pro umělé vyšívání litur
gické, z něhož vyšly nádherné předměty li
turgické podle náčrtů předních našich umělců.

III.
v Praze.

sjezd

pro

výzkum dítěte

Pedagogická jednota Komenského,

Pedologický ústav, Společnost pro výzkum
dítěte v Brně a Spolek pro péči o slabo
myslné — k nimž se ještě přidružily Vysoké
Školy Pedagogické, pražská i brněnská —
rozhodly se uspořádati v Praze ve dnech
30. a 31. října a 1. a 2. listopadu 1926
čtyřdenní sjezd pro výzkum dítěte, jenž
bude po brněnských sjezdech již třetím po
válce. Vedle sekce pedagogicko-psychologické
a biologicko-lékařské bude po celou dobu
siezdu pracovati sekce pro mládež úchvlnou.

a
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Nadlepšování kněžím.

©

Pod tímto názvem čís. 15. „Českého Učitele“ přináší článek, v němž pi
satel poukazuje k tomu, že katechetům ustanoveným před platností zákona
č. 274/1919 se proti smyslu zákona č. 251/1921 připočítávají 4 léta do postupu.

Toto
vyrovnávací
čtyřletí
jestjedinou
vymožeností,
které
katech

v Čechách po mnohých žádostech dosáhli, aby v stejném věku s učitelem
téže školy aspoň poněkud se mu vyrovnali ve služebních požitcích, zůstávajíce
však stále o jeden i více roků za ním. Pro katechety bylo dosažení onoho vy
rovnávacího čtyřletí pouhou sociální spravedlnosti, při níž nepřihlíženo k jejich
předběžnému vzdělání, které nijak nebylo ceněno. A přece tato sociální spra
vedlnost nalezla hojně závistníků nejen u těch, kteří ve své pokrokovosti se stále
ohánějí sociálními zásadami, ale i u těch, kteří dosáhli jiných výhod, které da
leko převyšovaly vymoženost oněch katechetů. Ba byli i takoví, kteří toužili po
tom dnu, kdy se budou moci zaradovati z toho, až část katechetů pozbude oné
výhody, založené na sociální spravedlnosti.

©

U nás není jistě žádného nadlepšování kněžím vůbec. Naopak! „Dnes
v Československu intelligentní, pracovitý kněz a upřímný přítel lidu je na tom
mnohdy hůře než organisovaný dělník, pracující osm hodin lopatou !“ Tak píše
šefredaktor amerického „Hlasu“ Hynek Dostál v čisle ze dne 18. prosince 1925
a vybízí ku sbírkám na podporu kněží v Čsl. R.

Anadlepšuje
sesnad
katechetům?
Vystížný
obrázek
ktomu
přináší
olo

moucký „Našinec“ v čís. 9. (13. ledna 1926) z pera katechety pod názvem :
„Prosíme aspoň o trochu sociálního soucitu.“ Stěžuje si:
„Naříkáme u nás na veliký nedostatek kněží .
A skutečně na mnohých
místech jest už ten nedostatek přímo hrozný. A tu se často zapomíná, že pří
činou velikého nedostatku kněží jest ne na posledním místě bědné sociální po
stavení mnohých a mnohých kněží. Nežádáme bohatství, nechceme pohodlí,
vždyť stali jsme se kněžími z lásky ke Kristu, z lásky ke Kristu chceme i trpěti,
Než přece chceme, aby naše sociální poměry aspoň trošíčku odpovídaly našemu
postavení. Vždyť i Písmo sv. praví: „Hoden jest dělník mzdy své.“ A tu bych
rád upozornil na ty, kteří dnes hodně u nás z kněžstva trpí jak duševně tak
i hmotně: jsou to katecheti, kteří poslední tři roky nastoupili úřad katechetský.
Dvanáct let studovali, a mnozí z nich, než se stali katechety, opět dvanáct až
patnáct let působili v duchovní správě (církevní vrchnost docela správně ke
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katechetství připouští obyčejně jen ty, kteří už v duchovní správě získali si zku
šeaostí pastoračních), a jaký jest nyní jejich měsíční plat? Jsou zařazeni do
X. hodnostní třídy 1. stupně s měsíčním platem něco přes osm set korun čsl.
Ubohý katecheta neví na prvního, co má vlastně napřed zaplatit
Má na
před zaplatit byt? (Ti, kteří jsou v nájmu, nejlépe vědí, jak dnes všude jsou
„laciné“ byty.) Či má zaplatit služné hospodyni? (Snad mnohý řekne: tož ať se
sám nezařizuje, af chodí na stravu do hostince! — Kdo však měl to štěstí
stravovat se aspoň kratičký čas v hostinci, ten ví, jak dobrá a jak laciná jest
strava „hospodská“). A když zaplatí bytné a služné hospodyni, kde mu zbude
na stravu, uhlí, šaty, knihy atd.? A vedlejšího příjmu nemá ani haléře. Může
za to v nynější drahotě slušně žít? Kdo má jen trošíčku lidského citu v sobě,
ten uzná, že postavení těchto ubožáků jest hrozné. Brzy má se v poslanecké
sněmovně projednávati nový požitkový zákon, kterým budou upraveny i platy
učitelů, tedy i katechetů. A proto obracíme se se snažnou prosbou na naše
pány poslance: Zastaňte se aspoň vy, přátelé drazí, nás trpících kněží a za
saďte se, aby nám do služby školní byly započítány všechny roky z duchovní
správy, tak jak se to praktikovalo dříve. Těm, kteří opustili kněžský stav a
odešli do státních služeb, byly započítány všecky roky kněžské. A tož ať v naší
demokratické republice skutečně platí demokratická spravedlnost: „Co jednomu,
to i druhému.“ Tím by aspoň částečně nám bylo pomoženo. Nežádáme žád
ných výsad, prosíme jen o trochu sociálního soucitu. — Katecheta.“
Jiný doklad čteme v témž čísle „Našince“. Dne 9. ledna t, r. měl „Kate
chetský spolek olomoucký“ výborovou schůzi. „Poslanec Rýpar přednesl návrh
na úpravu požitků učitelských. Katecheti jsou postaveni úplně na roveň učite
lům, nebyl vzat ohled ani na delší studia ani na působení v duchovní správě.
Nový návrh úpravy je velikým zhoršením dosavadního stavu. Spolek učinil
a učiní vše možné, aby zjednal nápravu.*

Pravdu píše Hynek Dostál na uvedeném místě v „Hlasu“: „České kato
lické kněžstvo na mnohých místech trpí nejen duševně, kdyžtě každý otrapa se
o ně neomaleně otírá, ale trpí velice i hmotně, ježto jeho příjmy při obtížné,
ěžké a odpovědné práci jsou tak malé, že s nimi vyjít nemůže, a chce-li si
koupit obuv nebo šat, tu musí hladovět.“
Dnes není u nás nadlepšování kněžím, ale jsou zbavováni pod heslem
„pokroku a demokracie“ všeho, co jim dřívějšími zákony a nařízeními přiznáno
bylo a co je jen výsledkem sociální spravedlnosti a tak dochází k tomu, že
kněžíjsou nuceni dožadovati se v cizině podpory a katecheti jsou donuceni ve
řejně prositi aspoň o trochu sociálního soucitu.

AS
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Dr. JOSEF BERAN (Praha).

Záhořovy brožury.
Příspěvek k pohlavní výchově.

Zdeněk Záhoř (Jan Žák) se stal jakousi autoritou i oficielně uznávanou
v otázce pohlavní výchovy. Zemská školní rada v Praze totiž rozeslala, řídíc se
výnosem ministerstva školství a národní osvěty, jednak jeho brožury „Pohlaví,
láska, mateřství“ a „Pohlaví, láska, otcovství“ (Min. Věstn. roč. 1924 str. 473),
jednak spisek „Pohlavní výchova“ (Min. Věstn. 1924 str. 598) ředitelstvím všech
českých škol středních a učitelských ústavů s vybídnutím, aby je zařadila do
učitelských knihoven.
Je jisto, že Záhoř spolu s Karlem Štechem („O pohlavní výchově“. 1920,
Vinohrady, Gustav Voleský) patří k umírněné straně, mnohé v jeho spisech
možno připustiti, ale nicméně dopouští se i Záhoř na některých místech tako
vých nehorázností, že je tím jeho kvalifikace rozhodčího v otázce tak delikátní
značně zeslabena.
Upozornil jsem na to částečně ve „Věstníku společnosti sv. Cyrilla a Me
toděje“ 1925 str. 20; chci na to upozorniti znovu i teď několika poznámkami
k jeho článku „Nesnáze pohlavní výchovy“ v „Pedag. Rozhledech“ 1925 seš. 8.
str. 393. (Podle pozn. článek ten odležen pro nával látky z předešlého ročníku.)
Třeba pochváliti, že zdůrazňuje nezbytnost určitých vlastností a schopností
pohlavního vychovatele (str. 395); třeba uznati i mnohé jiné dobré postřehy
v článku tom projevené, ale nelze bez vyvrácení přejíti jeho zcela mylný názor
na křesťanství, který svědčí o tom, že přece jen celý ten problem pohlavní vý
chovy prostudoval neúplně, t. j. jednostranně.
Uvedu nejdříve jeho slova:
„Největší překážka, která se dnes staví v cestu pohlavní výchově, není
snad jen neznalost správné metody a pohlavního vývoje dětského — nýbrž
především kotví v dosavadním vývoji společnosti. Dva krajní světové názory
jsou to, které brzdí zdravý pohlavní Život lidstva: křesťanský supranaturalism
a novověký materialism.
Křesťanství mělo velký kulturní a výchovný význam — ale jako každé
dílo lidské i ono bylo zatíženo chybami Hlavní z nich je právě důsledek supra
naturalismu: znehodnocení života pozemského, hmoty a zejména těla a jeho
pudů. Pátráme-li po původu zejména znehodnocení života pohlavního, uzříme,
že kořen tohoto názoru sahá až do nejtemnějšího starověku. Přes Řím a Jeru
salem až ze starověkého Babylonu zdědili jsme nauku o dědičném hříchu, která
nám přešla do krve. Pohlavní život po věky byl ponížen a povržen.
Tím způsobem byl v duších křesťanského lidstva zmatek, jenž měl nedo
zírné následky.
Zmatek ten nejjasněji došel svého vyjádření na př. v tom, že katolictví
v Madoně s Ježíšem zbožnilo mateřství, ale zároveň je prohlásilo za poskvrnění.
Málo lidí si uvědomuje, jak hluboké kořeny zapustil tento omyl tisíciletí. Přítmí,
v němž život pohlavní byl udržován, bylo ovšem vhodnou půdou pro veškeru
nezdravotu fysickou a mravní. Z toho pramení ona netečnost dospělých k po
hlavní výchově, odtud i úplná neznalost základních principů jejich, odtud ne
vážnost a posměch vůči projevům života pohlavního i dětské zvídavosti, odtud
frivolnost a záliba v obscenitě.“ —
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Uvedl jsem schválně doslovně celé místo, aby bylo zřejmo, že výraz „ne
horáznosti“, jehož jsem dříve užil, není nikterak upřílišněný. Jestliže mohly
ovšem jedny z nejseriosnějších našich denních listů zcela vážně napsati, že bude
P. Maria prohlášena za čtvrtou božskou osobu, pak se nedivíme, že má zcela
nepatrné znalosti o křesťanství vůbec a o katolicismu zvlášť i autor, jenž podle
všech známek se kloní hodně k moderní teosofii.
Nebudu zde vyvraceti omyl jeho — že křesťanství je dílem lidským, za
tíženým chybami. Odkazují na díla Bougaudova, jež z francouzštiny překládá
prof. Ant. Melka, a to „Ježíš Kristus. Důkaz jeho božství“ (Vzděláv. knihovny
svaz. 10.) a „Církev“ (Vzděl. knihovny. Nové řady sv. 1.). Nebudu rozbírati ani
jiný omyl jeho v otázce „Bibel-Babel“. Poučení o této otázce skýtá spisek
Dr. Aloise Musila „Od stvoření do potopy“ (Vzděl. knihovny svaz. 36.). Upo
zorním jen na některé věci, jež se týkají přímo pohlavní výchovy.
1. Naukou o hříchu dědičném byl prý pohlavní život ponížen a povržen.
— Myslím, že by těžko dokázal pravdivost tohoto tvrzení, které odporuje úplně
nauce katolické o následcích hříchu dědičného. Stačí jen studovati katolickou
morálku de sexto, a vidíme, že katolicismus zcela jinak posuzuje život pohlavní
než jak mu imputují. Velmi pěkně o hříchu dědičném se stanoviska katolického
pojednává P. X. M. Le Bachelet S. J. ve zvláštní studii přeložené do němčiny
od G. Pletl-a „Die Erbsiinde in Adam und seinen Nachkommen“ (Strassburg
in G. „Wissenschaft u. Religion“, svazek 25. a 26.). Křesťanství a tím méně ka
tolicismus neznehodnotilo život pohlavní, naopak hájilo vždy jeho význam a
svou mravoukou vymezilo přesně hranice jak nejnižší — života zvířecího, tak
nejvyšší — života rozumem ovládaného. Cílem křesťana i katolíka není zničení
všeho přirozeného, nýbrž ovládání přirozeného a podřízení přirozeného nad
přirozenému. Tak jako milost neničí přirozenost, tak nadpřirozené neničí přiro
zené. Kdo by učil jinak, učil by něčemu, co se nesrovnává s naukou katolickou.
Důkladné poučení v té věci poskytuje vzácné obsahově dílo „Natur u. Gnade“
od Dr. Jos. Scheebena (1922 Můnchen, Theatiner-Verlag) zejména v- hl. 4.
2. Důsledkem supranaturalismu je prý znehodnocení života pozemského,
hmoty a zejména těla a jeho pudů. — Celá kniha by se dala sepsati na vy
vrácení tohoto tvrzení úplně mylného. Vždyť katolicismus a křesťanství vůbec
stejně obdivuje svět hmotný jako svět duchový, a uznává Boha Stvořitele stejně
za původce jak hmoty, tak ducha. Což boj církve katolické proti bludům — af
se projevovaly v jakékoliv formě a vyskytly v kterékoliv době — ježhájily, že
hmota je původcem zla, a duch původcem dobra! Jestliže někdo opravdu
hodnotí věci tak, jak mohou a mají býti, pak je to jistě katolicismus. A kdo
prodělal důkladně celé exercitie sv. Ignáce, ten se naučil též cenit nejen nad
zemské, nýbrž i pozemské, pokud ovšem to slouží k dosažení cíle posledního.
Základ sv. Ignáce po mnohé stránce je v té věci poučný. Učení církve kato
lické nelze ovšem posuzovati podle interpretace některého katolického spisovatele.
Ale stačí otevříti a prolistovati oficielní katolickou filosofii, jak ji obsahuje
Summa theologická sv. Tomáše Akv., a poznáváme hned, jak nesprávné je
uvedené druhé tvrzení. Pokud se týká pak pudů a vášní, odkazuji na důležitý
spisek „Lidské vášně a jich výchova“ (Vzděl. knihovna sv. 64.), v němž univer.
prof. dr. Josef Kachník na základě filosofie sv. Tomáše Akv. jasně a důkladně
probírá nauku katolickou o pudech, vášních a jejich mravní i vychovatelské
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hodnotě. Ostatně i Dr. Frant. Xav. Novák, jak v aforismech „Některé naše kněž
ské problemy“ (hlavně hl. 7. Celibát-theorie, hl. 8. Intermezzo. Problémy po
hlavní, hl. 9. Celibát. Praxe) tak v brožurce vydané v r. 1915 Ústředím kat.
studentstva českoslov. „V máji života“, správně celou tuto otázku rozebírá,
A pokud se týká názoru jen křesťanského, tu poučení o něm nalezne autor ve
spisech i od prof. dr. Kadnera velmi ceněného Fr. W. Foerstera, jenž zejména
v díle „Sexualethik u. Sexualpádagogik“ ve článku „Die Bereicherung des Liebes
lebens durch das Christentum“ — jinak též „Eros u. Christentum“, jak sám
v titule praví, nově oddůvodňuje jen staré pravdy (Eine neue Begriindung alter
Wahrheiten).
3. Naprosto nepochopitelná je věta: „Zmatek ten (že totiž naukou křesťan
skou život pohlavní byl ponížen a povržen), nejjasněji došel svého vyjádření
v tom, že katolictví v Madoně s Ježíškem zbožnilo mateřství, ale zároveň je pro
hlašovalo za poskvrnění. Názor církve katolické na manželství, názor to věky
ustálený úplně odporuje tomuto tvrzení. Poukazuji na spisek Dr. Karla Kašpara
„Manželství ve světle pravdy“ (1919, Praha) a nesmírně cenné dílo dr. Bedřicha
Vaška „Rodina XX. století“. (1924, Olomouc). Zejména dr. Vašek ve dvou do
datcích k 1. dílu vyvrací dvě nejčastější námitky a bere při tom ohled na ne
správná tvrzení hlavně českých autorů.
Tolik jen krátce. Látka tato by zajisté zasloužila důkladného propracování.
Chtěl jsem zatím pouze upozorniti na to nejdůležitější. Nesprávnost posledního
odstavce plyne z nesprávnosti předcházejícího.
Rozhodně není vědecké — autor ve svých brožurkách i v rozebíraném
článku by rád dal pracím ráz vědecký — mluviti tak paušálně a nepřesně
o názoru křesťanském a katolickém. Je to ostatně chyba i jiných jeho kolegů.
Co všecko není přičítáno katolicismu a křesťanství od těch, kdož o obojím ná
zoru mají jen matné pojmy a zmatené! Třeba si toho všímati a na rozdíly upo
zorňovati. Nesprávnou analogií z podobného na totožné, anebo pochybenou in
dukcí z jednotlivosti na celek vzniká většina naprosto též pochybených výtek,
i od vědců činěných učení křesťanskému a katolickému.

Prof. Dr. LUBOMÍR PETR

Dra. Rabana Liertze Harmonie a disharmonie pudového
a duchovního života.
(Pokračování.)

Povahu nelibosti má vše, co nás ve vývoji zdržuje, ať jest to prosté hnutí
neukojeného pudu sebezáchovy, hlad, anebo nejvyšší stupeň životního zabrzdění,
úzkost ze smrti. Výcvikem vůle nebo vnějším nátlakem můžeme jednati i proti
libosti, ale tato nechuť působí jako brzda na kole života, rušíc svobcdný roz
voj, pocit blaha a tím i rovnováhu. Trvale prováděna vede rovnou k nesou
zvuku duševního utrpení.
K této stránce libosti nebo nelibosti přiřazena jest vegetativní soustava
nervová a jí opatřovaná ústrojí. Při tom libost jest připisována parasympa
tickým silám nervovým, nelibost sympatickým. Vegetativní soustavou označován
jest onen úhrn uzlinových (gangliových) buněk a Čivových vláken, jímž jest
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nervováno hladké svalstvo, na př. žaludek a střevo (tedy všecko to, co obvykle
nejmenujeme obecným názvem svalů, jako svaly ruky nebo nohy), a pak srdce
a žlázy. Tímto okružním proudem nervovým jest zaručován správný průběh
pochodů vegetativných, t. j. procesů k zachovávání života tělesného a k roz
plozování potřebných. Sympatickým nervovým systémem rozumíme s obou stran
páteře probíhající nervový hraniční provazec a jeho výběžky spolu s uzlinovými
nervovými buňkami, před obratly uvnitř těla ležicími. Jménem parasympatické
soustavy shrnujeme z lebky vycházející samočinná nervová vlákna pro zřítel
nici, pak pro žlázy slzní, nosní a slinové jakož i pro vnitřnosti určená nervová
vlákna nervu zvaného Vagus, a konečně z míchy kříže pocházející dráhy pro
orgány břišní. Tato soustava nervových vláken slouží k dráždění nervů sympa
tiku opačných. Za příklad těchto protiv v Činnosti nervové stačí poukázati na
tělesnou rozkoš, jež patří do oblasti nervů parasympatických a na úzkost, jež
jako nelibost představuje zvláštní pocit srdce sympatickými nervy sprostřed
kovaný.

Tato vnitřní smyslovost, pudovým životem zvaná, jíž spíše z důvodů
myšlení než ze skutečného rozdílu různá jména dáváme, jest ve skutečnosti asi
jediný vnitřní smysl s jednoduchostí přirozených vloh se srovnávající. Je nutno
mysliti si je dokonalými, tedy pokud možno jednoduchými, při čemž není vy
loučen různý stupeň dokonalosti. Rozvin vnitřního smyslu v určitém stáří ne
znamená nástup jednotlivých pudů nebo docela probuzení pudu nového, nýbrž
jest naplněním účelu život zachovávající nervové soustavy v čase potřeby. Jako
klíčivý výtrus chová v 'sobě ve formě přirozené vlohy nebo síly již
všecko, čeho jest potřebí k rozvoji života z něho vzejíti majícího, tak srovnává
se lépe s přírodní jednoduchostí, abychom přijímali tytéž podminky trvání
i v tom, co jest sice samo sebou důležito, ale v rámci souhrnné vlohy přece
jen podružno. Jest tudíž pravděpodobně i ve všem pudovém životé jediný při
rozený podklad, projevující a rozvíjející se svým časem v souhlase s úkolem
mu vytčeným.
Nejvnitřnějším smyslem lidské přirozenosti a tudíž základním pudovým
hnutím, z něhož všechny ostatní pudové pohyby, nebo krátce řečeno, všechny
pudy vycházejí a svou sílu dostávají, jest žádost uplatniti své já, svou touhu
po životě vůči vnějším i vnitřním překážkám, jichž odpor velmi povzbudivě
působí. Hlad na př. jest projev onoho základního pudu, jenž člověku podnět
dává, aby sáhl po pokrmu a nápoji a tím chránil své Já od zániku. jest arci
na první pohled patrno, že tato forma pudu — jmenujeme ji obyčejně pudem
sebezáchovy — nemůže býti příčinou, proč milující usiluje o spojení s osobou
milovanou, ježto toto spojení není ještě životní nutností. Zdá se tudíž, že tento
smysl nespokojuje se pouhou sebezáchovou, nýbrž že nad to touží po nejmož
nějším zdokonalení vlastní osoby a jejího rozplození. Proto můžeme v pudovém
životě rozeznávati dva hlavní účely: zachování jedince a zachování druhu. Dvojí
tato působnost v pudovém životě, nevede však nutně k závěru, že jsvu v každé
jednotlivé bytosti pudy dva, snad i vzájemně se potírající. Ale nepopiráme na
druhé straně, že tento dvojí cíl pudového života může v člověku vésti k roz
oltění, při němž jednou záchova sebe a podruhé záchova druhu hybnou silou
jest. Jednoduchost přírodního dění může se vypůsobiti v pozdější různotvár
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nosti pudového života. Tím způsobem se stává, že nejprve člověk účelně usi
luje pouze o zachování sebe jako jedince a že teprv později, v době zralosti
pudový život, jda za větší potřebou rozvoje, vstupuje do služeb zachování
druhu.
Tento pudový život v člověku můžeme sice srovnávati s podobným pudo
vým životem zvířecím, ale nesmíme přehlédati, že mezi zvířecím a lidským jest
rozdíl nejen kvantitativní, ale i obsahový. Oba jevy mají některé podobnosti.
nejsou však veličiny sobě se rovnající. Lidské a zvířecí jest podstatně rozdílné.
A všimnete-li si různých pojmových poblouzení ohledně tělesného života lid
ského, připadá vám na mysl, zda jest vůbec vhodno mluviti o duši zvířecí
oproti duši lidské. Není-li lidsky důstojnější a pojmově jasnější mluviti u zvířete
pouze o životě zvířecím, a jméno a pojem duše vyhraditi člověku, jedinému
vlastníku skutečné nesmrtelné duše ?
Pudový život v člověku jest totiž opravdově lidský, t. j. nikoli ryze tělesný
a nikoli ryze duchovní, nýbrž složený ze smyslového žádání a duchovního usi
lování. Z toho těsného splynutí smyslového a duchovního bažení v pudových
a citových hnutích lidských vzniká možnost duševních nemocí, jež mají svůj
původ v disharmoniích lidského života pudového a duchovního.
Takovým pojmovým vymezením zvířecího živola a lidské duše neupadáme
také v nebezpečí, že budeme pouze hmotně pojímati, co jest na duši a na těle
závislo. Působení pudů na duši ve formě uskutečňování a život duševní mů
žeme si spíše obrazně představiti než v podstatě pochopiti. Jisto jest jen, že
cesta vede mozkem, orgánem myšlení. Příklad z přírodozpytu nám věc lépe
osvětlí; ovšem uvádíme jej ne tak pro podobnost jako spíše pro lepší zná
zornění.

V přírodě známe hru sil nejmenších částeček, zvanou oligodynamickým
jevem. Vložíme-li měděný peníz do klihoviny (želatiny), jíž předem přimíseno
bylo neviditelné zkusné barvivo, phloroglycinvanilin, tvoří se znenáhla v prů
hledné klihovině účinkem síly nejmenších částeček mědi růžové paprsky, před
stavující zvláštní obrazec. Tento paprskovitý tvar jest závislý na prostoupivosti
klihoviny a na účinu měděných dílků. Čím menší odpor klihovina pronikání
klade, tím víc růžové barvy se objevuje. Tento obraz, použit ke znázorněn
účinu pudů na život duševní, chce říci: Méně cenné uzpůsobení ústřední ner
vové soustavy u lidí duševně tím seslabených jest podkladem silné účinnosti
pudových hnutí k mozku směřujících. Pronikání jest závislo na přijímací schop
nosti a je tím živější, čím menší jest nosnost nebo odolnost centrálního nervo
vého systému.

S druhé strany však nesmíme si oduševnění lidského těla představovati tak,
jakoby do hotového těla duše byla vkládána a jakoby tělo a duše v nějaké
duševnětělesné přísobě spolu běžely. Naopak, působení duše na tělo jest sku
tečným produševněním všeho pudového života lidského, jést prostoupení těla
duchem. V tomto pojetí můžeme postoupiti ještě o krok. Pud sebezachování a pud
zachování druhu, pudy, jež z vnitřního smyslu se rozštěpují do dvou velikých pružných
sil lidského tělesného života, do pudu sebezáchovy a do pudu záchovy druhu, velmi
tímto produševněním získávají. Produševněný pud sebezáchovy prochází celou
stupnicí tělesných a duševních pokrmových potřeb až k svému vrcholu, hladu a žízní
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po znání božím, tomto nejpřednějším úkolu lidského života. Produševněný pud
k zachování druhu směřující, tato strhávajíci přírodní síla, jež jako magnetické
železo k magnetu míří, prochází celou stupnicí lidskotělesné a lidskoduševní
touhy po spojení až k nejvyššímu stupni své rozvojové možnosti, k touze po
spojení s Bohem, k lásce boží, k níž jsme stvoření, neklidní jsouce, dokud ne
spočineme v Bohu. Je-li co v životě lidském nepochybně pravdivé, jest to sku
tečnost, že člověka, nechť si byl sebe nesprávnější světový názor vytvořil, nikdy
neopouští nekonečná touha. Člověk tkví svými kořeny i citově v nekonečnu
a proto ho neopouští skrytý nebo zjevný stesk, stesk bytosti do konečna vypo
věděné. To se nedokazuje, to se cítí.
Bezděky docházíme tak ke druhému důkazu mínění sv. Tomáše, že láska
k Bohu jest větším úkolem lidským než poznání boží; k této patři více přiro
zeného uštědření duševní vlohy než k oné. Není na něm tolik závislá, poněvadž
krása boží a tudíž jeho láskyhodnost z nejprostšího pozorování přírody a sebe
i méně nadaným lidem jest poznatelna. Děkujeme za své bytí rozvojové touze
nekonečně jednoduchého Tvůrce. Proto máme vedle vlastního cíle, vlastního
totiž rozvoje, hlavní jsoucnostní cíl v poznání a milování Tvůrcově, v oslavě
boží způsobem lidsky nadsmyslným. Prapříčina našeho produševněného pudo
vého života v obou jeho hlavních větvích tkví vedle toho v poznání Boha a
v lásce k Bohu.
VWRAAAAAAARRÉRÁKNÍ

ANT. VETEŠNÍK:

Pražský ústav pro hluchoněmé na Smíchově.
(Pokračování.)

Pěknou podobiznu jeho v nemoci Můckově načrtanou a po jeho smrti slo
vutným malířem Manesem dohotovenou daroval ústavu pro galerii o ústav vele
zasloužilých osob hrabě Nostic. — Můcke-ovi také dlužno děkovati, že r. 1833
počalo se na ústavě také česky vyučovati a ustanoven zvláštní učitel český, Petr
Veselský, přítel našeho Havlíčka-Borovského. Byla to těžká úloha pro prvního
průkopníka českého vyučování hluchoněmých. Vždyť té doby nebylo žádných
pomůcek českých, které by mu při vyučování napomáhaly. I uchýlil se tento
první učitel český k známým koryfeům na poli vychovatelském a vyučovacím,
k MUDr. Karlu Amerlingovi, řediteli české hlavní školy na Novém městě, pů
vodci „spolku fysiokratického“ a k Janu Svobodovi, zakladateli a vzornému
učiteli dětské opatrovny na Hrádku v Praze o radu a pomoc. A těch se mu do
stalo v míře vydatné a vítané. Také Veselský s vděčností jmenovaných paeda
pogů vždy vzpomínal.
Můcke byl mylně řaděn mezi stoupence tak zvané „Vídeňské školy“. Me
toda této školy spočívala v následujícím :
1. Basis veškerčho vyučování hluchoněmých spočívá v písemné řeči. Hned
na počátku vyučování jest třeba žáky v ní uváděti.
2. Řeči hláskové bylo vyučováno, když žáci jakési dokonalosti dosáhli v řeči
písemné. Ale i tu bylo řeči hláskové podřadné stanovisko vyměřeno, proto také
jen žáci nadaní byli vyučování mluvě.
3. Rovněž tak nebylo v této metodě dbáno čísti na ústech a jako náhrada
za to užíváno prstové abecedy ze školy francouzské,
|
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4. Posuňková řeč zaujímala hlavní obor této metody.
5. Gramatické formy řeči byly vodítkem pro postup vyučování řeči a tak
uplatňovala se škola gramatiků.
Můcke nepřijal „Vídeňskou školu“ za svou. Hleděl pilně toho, aby jen řeč
slovná byla basí vyučování hluchoněmých. Účel vzdělání hluchoněmých vytýčil
Můcke v následujících požadavcích: Probuzení myslící mohutnosti, poznání Boha
a lidských povinností, dorozumění se s okolím, schopnost výdělku, uzpůsobení Kkuží
vání práv a předností, jakých život skýtá. O dosažení tohoto cíle vyslovil se Miůcke
ve svém spise „Anleitung zum Unterrichte in der Lautsprache* následovně: „To
hoto cíle bude daleko rychleji i bezpečněji dosaženo, bude-li řeč hlásková za zá
klad položena a řeč písemní teprvé na ni budována; neboť hluchoněmý, dovede-li
slova vysloviti, nemusí si tatáž tak úzkostlivě po řadě písmen pamatovati a psáli,
nýbrž pamatuje si je a píše dle artikulace... Častým užíváním spojí se slova úplně
S představami, které označují, takže hluchoněmý má na mysli slovo i představu
zároveň, čímž uveden je ve stadium, v řeči slovné mysliti jako lidé slyšící a čím
plynněji a rychleji hluchoněmý dovede slova říci, tím jasnější a rychlejší je jeho
proces myšlení, tím bude vůbecjeho další vzdělání usnadněno a podepřeno“. Prstové
abecedy Můcke při vyučování vůbec neužíval a rozpínavého užívání posuňkové
řeči hleděl se vyvarovati.
Co nyní vyzvédají učitelé hluchoněmých zvláště v Německu, to již chtěl
Můcke před sto lety u nás a všude vůbec. Není radno vždycky to nejlepší hle
dati za hranicemi
Za Můiicke-hoústav přestěhoval se do nové, té doby velkolepé budovy.
Dosavádní budova ústavní na rohu Karlova náměstí a Žitné ulice svému účelu
zvláště ze zdravotních ohledů nevyhovovala. Roku 1838 byl dům tento prodán a
koupen nový. Koupen byl tak zvaný „Faustův dům“ čís, 502 na Karlově náměstí
na Novém městě pražském za 20.000 zl, od dědiců Zoppových, Kateřiny a Voj
těcha Zoppa a Anny Uhlířové.
Dům ten doporučoval se pro účely ústavní zvláště svou dobrou výstavností,
prostranným dvorem, velikou zahradou a ne méně svou polohou v centru města.
„Ústavy humanitní, které jsou odkázány na veřejnost, dobročinnost, mají státi na
místech, kde je největší frekventace“, říkával ředitel podobného ústavu humanit
ního. Nejvyšším vynesením bylo bezplatné přenešení práva majetnosti na ústav
povoleno. Magistrát pražský poskytl ústavu opět bezplatné užívání vody na tak
dlouho, dokud dům ku vychovávání hluchoněmých sloužiti bude. Tento dům byl
od starodávna jako priv. dům zanesen v deskách zemských. Ve 14. a 15, století
byl majetkem vévody z Opavy. V husitských válkách byl pobořen a zůstal ne
obydlen. Václav vévoda z Opavy nařídil r. 1441 Prokopovi, hospodáři císaře
Sigmunda a písaři městské rady, aby dům dal opraviti a v něm přebýval. K za
jištění výloh dal mu v zástavu dům ten (1444). — Na počátku 16. století na
zýval se dům ten „dům Kopovský“ po svém majiteli dru Janovi Kopovi z Rau
mentálu. Dům měnil své majitele; roku 1737 byl ve velmi chatrném stavu. Teh
dejší majitel jeho František Josef rytíř Mladota ze Solopisk přestavěl jej v letech
1737—1750 dle plánu stavitele Kiliana Dienzenhofera. V tomto domě žil a umřel
svého času znamenitý malíř J. G. Heintsch. Jak dům tento ku jménu „Faustův
dům“ přišel, o tom kolují různé pověsti. Zdá se, že Karel vévoda z Opavy byl
zvláštním přítelem alchymie, neb žádá ve svém listu z Hradce již jmenovaného
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písaře u městské rady Prokopa, aby mu poslal nějakého v alchymii zběhlého
muže. Lid vypravuje o rozličných automatech, které prý se nalézaly v podzemní
chodbě, která až k novoměstské radnici vedla a jejížto dvéře ještě za Schallera
otevřeny byly. Nad brannou nalézal se dříve nápis:
Haec aedes Veterum favor et Clementia regum
Omnibus exemtas iuribus esse jubet
Audeat ergo jugum nemo servile minari
Mladota guas habitat, servat alitgue Deus.

Když budova ta pro ústav byla upravována, přenešena jest deska s tím
nápisem a vložena do zdi ve dvoře, kdež až dosud i se znakem pánů Mladotů
ze Solopisk se nalézá.
Po smrti Můcke-ově r. 1840 stal se ředitelem ústavu kněz Václav Frost.
Frost ač rodem Němec naučil se vlastní pílí česky, takže mohl býti poslán za
kaplana do města s převahou přifařených českých obcí Mšena u Mělníka. Ve
Mšeně i v okolí bylo více hluchoněmých dětí, které beze všeho vzdělání a vy
učování vyrůstaly. Těch se tento mladý kněz ujal a docílil při vyučování jich
tak krásných výsledků, že rodiče i ze vzdálených míst mu své hluchoněmédítky
přinášeli. Tak pronikla zpráva o něm až do Prahy, kde nejdříve jako učitel, pak
jako ředitel ujal se hluchoněmých s celou duší.
Frostem povstala na pražském ústavě nová perioda ve vyučování hlucho
němých. Frost založil novou vyučovací metodu, která byla pojmenována „Fro
stova kombinovaná metoda“. Přemýšlením, zkušenostmi plynoucími z návštěv
ústavů zahraničních, pokusy přišel Frost k tomuto principu: „Pomocí řeči po
suňkové, mateřské řeči hluchoněmého k Bohu vésti, a v poměru k Bohu budiž mu
řeč posuňková také ponechána. V poměru však k lidem musí se hluchoněmý k nim
podříditi a s nimi slovy mluviti. V tomto šměru jest třeba hluchoněmého na zá
kladě metody německé či orální v praktický svět uváděti*. Frost řídil se také při
metodě orální svou vlastní metodou, ale poznav záhy principy reformatora vy
učování v Německu Hille-a, kterého častěji byl navštívil přijal je úplně za své.
Ve vyučování náboženství vytvořil si Frost vlastní metodu — učiti náboženství
pomocí řeči posuňkové. Proto také s vyučováním náboženství počínal v prvém
školním roce. Vyučování náboženství dálo se dramaticky, hluchoněmý malý i do
spělý žil při tomto předmětě zvláště pak v exhortách v živých obrazích, což vše
bez všeho sporu na srdce a rozum, logický úsudek, fantasii jistěji a učinněji pů
sobilo nežli mrtvé pro ně slovo. Své výklady doprovázel Frost tak zvanými ry
chlokresbami, které jako by žily, doplňovaly, ne-li zdvojnásobovaly dramatická
podání Frostova a pro hluchoněmé byly následní četbou. Frost byl vynikajícím
učitelem hluchoněmých podporován jsa jemu vlastní mimikou, získal si rázem
hluchoněmé, kteří i ve stáří se zanicenými zraky o něm, o jeho způsobu vy
učování vypravovali.
Však také Frost pravil a svými zkušenostmi dokázal: „Přirozený posuněk
má při své názornosli a zračitosti tu zvláštnost, že jí i nejslabší hluchoněmé
ditě,
není-li úplně blbým, srozumí, kdežto ne každé ditě má tolik schopnosti, aby še
k porozumění naší slovné mluvy tou měrou povzneslo, by mu tato za prostředek
duševního vzdělání sloužiti mohla. Co zatím ještě hluchoněmý chovanec jakožto
nováček během prvního roku vyučování školního sotva se naučil počátky naší mluvy
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znáti, mohl mu již katecheta během tohoto času připjati křídla, jimiž rád a lehce
k vyššímu světu, do své nadpřirozené vlasti k Bohu, k svému Stvořiteli a Otci se
povznáší. To činí ho již chovancem ústavu, který se mravními prostředky říditi dá,
který se modlí z vnitřního popudu a S uvědoměním, který z povinnosti ve škole
je pozorným a pilným, jenž proto jako člověk a křesťan život vyšší vede.“
Frost zemřel r. 1865.
Po smrti Frostově stal se ředitelem ústavu kněz Václav Koťátko, který pů
sobil jako první učitel na ústavě. Koťátko byl také literárně činným. Vedle ně
meckých knih vydal pro hluchoněmé žáky český slabikář, čítanku, tři sešity mluv
nických cvičení, sbírku povídek pro žáky vyšších ročníků. Byly to naše první
pomocné české knihy — začátek nebohaté dnešní odborné literatury. Opět kněz
byl průkopníkem na tomto poli
Koťátko staral se horlivě o ústav a o učitelstvo ústavní. Příčinil se o zalo
žení pensijního fondu pro učitele, jeho iniciativou bylo provedeno zvýšení platu
učitelstva. —
Po jeho smrti (1876) stal se ředitelem ústavu učitel náboženství Karel M.
Kmoch. Kmoch šel ve šlépějích svých velikých předchůdců, jako věrný staro
stlivý přítel, otec hluchoněmých. Po boku měl oddané a jen pro blaho hlucho
němé mládeže pracující spoluučitele: Galla, Květoně, Malého, Reíissera, Vlka,
Ryšavého, Sobotku, Vlčka, Fuchse, Kudyna, Karresche, Fluska, Brauna, Kiihn
lovou, četné Školské sestry z mateřince v Horažďovicích. Ústav za tak šťastných
směrnic rozvinul požehnanou a na výstedky bohatou činnost. Práce učitelů a z ní
vyplývající zdárné poslání ústavu bylo všemi kruhy obecenstva uznáváno a po
zásluze ceněno. Zprávy o ústavu vnikly i do ciziny a ústav náš byl vyhledáván
jako studijní ústav pro učitele nově založených ústavů pro hluchoněmé. Tak na
našem ústavě vzdělávali se Ant. Demuth, Karel Kmoch, Jan Váchal, pozdější
ředitelé ústavu pro hluchoněmé v Litoměřicích, Frant. Maršovský, pozd. ředitel
ústavu hluchoněmých v Brně, Bedřich Heger a Jan Hollriegel, pozd. ředitelé
ústavu hluchoněmých ve Sv. Hypolitě, Ant. Picconi, Mat. Sedlák, Ant. Melka,
ředitelé ústavu pro hluchoněmé v Českých Budějovicích, Jos. Beran, ředitel ústavu
pro hluchoněmé v Hradci Králové a jiní mužové, rovněž tak veliký počet Škol.
sester z Horažďovic i jiné klášterní sestry. —
Jelikož ústav náš byl jediný v Čechách a vůbec v českých zemích, rostl
počet chovanců rok k roku způsobem až překvapujícím. Počet chovanců dosáhl
čísla až 160.
Následkem toho ukázal se Faustův dům nepostačitelným a zvláště hygie
nické požadavky nové doby vyžadovaly nové, prostranné, světlé a hlavně hy
gienicky nezávadné budovy. Těžkou úlohu mělo řešiti vrchní ředitelství ústavu.
Po dlouhých poradách byla budova na Karlově nám. prodána eráru za 580.000 Kč,
koupen na Smíchově na svahu zahrady Kinských pozemek za 180.000 Kč a tam
postaven nádherný ústav, který byl r. 1902 otevřen. Vypůjčený obnos na stavbu
nového ústavu je podnes anuitami umořován, ačkoliv přečetní dobrodinci, chudí
i bohatí svými milodary stavbu vůbec umožnili. Jen země — ničím nepřispěla a
stát? Někalika tisíci korunami z dobročinné loterie. Ale ústav necitil se v nové
budově doma. Scházelf chovancům ten pestře vířící život velkoměsta, centrum
velkoměsta samého. Scházel jim stále nové tvary na sebe beroucí život velko
městský, který je pro sluchu zbavené tím, čím je ton, hudba pro slepce. Nyní
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musily býti v pravidelných procházkách seznamovány s životem na ulicích, díl
nách, v továrnách, museích atd. Nebyla to také lehká úloha dvou učitelských sil
ovládati na frekventovaných ulicích až 140 nanejvýš živých dětí
Ústav se, bohužel, musil loučíti s těmi koryfei lásky a trpělivosti v těžkém
povolání, jaké ukládá učitelství mládeže hluchoněmé. Dne 17. dubna 1913 ztra
tili jsme navždy jen pro hluchoněmé žijícího ředitele P. Karla M. Kmocha. Ná
stupcem jeho stal se pisatel těchto řádků, který od 1. září 1912 hleděl aspoň
čásť vyčerpávajících prací s beder jeho sníti.
Ústav věren své tradici neoblomoval svých sil a pracoval zdárně, aby mu
Bohem a lidmi svěřené dítky hluchoněmé vychoval v poctivé, pracovité a cha
rakterní jedničky společnosti lidské. Více než 2000 hluchoněmých, jejich rodiny
děkuje ústavu za největší dobrodiní — výchovu a vyučování. S chloubou může
také ústav říci, že až na několik všichni živili se a živí poctivě, čestně. Až v Ame
rice našli naši bývali chovanci své postavení
Brány ústavu byly vždy otevřeny návštěvám jednotlivců i celých korporací.
Byly to zvláště: Vyšší ženská škola pro sociální péči v Praze se svým učitel
stvem, dívčí reformní gymnasium na Smíchově, první a druhý učitelský kurs ze
Slovenska konaný pod záštitou ministerstva školství a národní osvěty, učitelský
ústav z Modré na Slovensku, učitelské ústavy v Kutné Hoře (pro vzdělání učitelů
iučitelek), v Kladně, v Plzni, u sv. Jana pod Sk., česká reálka v Praze-II., kurs pro
sociální péči o mládež, posluchači učitelských kursů v Praze, posluchači medi
ciny v Praze, německý kurs pro dětské zahrádky a kurs pro vedení domácího
hospodářství v Praze-III., německé dívčí lyceum v Praze, německá škola pro
ošetřovatelky nemocných, dále různé obecné a měšťanské školy z Prahy i z okolí.
Ex obligo konaly na ústavě kurs výchovy a vyučování hluchoněmých : obě the
ologické fakulty v Praze, státní ústav pro vzdělání učitelů v Praze, státní ústav
pro vzdělání učitelek v Praze, ústav pro vzdělání učitelek u sv. Anny v Praze.
Ústav hleděl upozorňovati obecenstvo na výchovu a vyučování hluchoněmých
pořádáním veřejných zkoušek a výstav rukodělných prací svých chovanců, které
byly spojovány s informačními přednáškami a trvaly více dní a to v ústavě sa
mém (posledně r. 1916, 1921, 1923), dále exposicemi ústavu při Školské výstavě
při Všeučitelském sjezdu (r. 1920), při výstavě Spolku katechetů na Velehradě
(r. 1921), při výstavě Okresní pěče o mládež v Olomouci (r. 1921), při výstavě
Spolku katechetů v Praze (r. 1922) a při Všeživnostenské výstavě v Praze (roku
1924), při níž pořadatelstvem výstavy práce chovanců byly vyznamenány stří
brnou medailí a čestným diplomem.
(Pokračování.)

AAA

ANT. AUDRLICKÝ:

Písmo svaté o mravním dobru a zlu.
Dobro i zlo.
Běda vám, kteří říkáte zlému dobré a dobrému zlé, kladouce tmu za svělo
a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké a sladké za hořké. Is. 5, 20.
Já dávám na vybranou cestu k životu a cestu k smrti. Jer. 21, 8.
Nač mísiti plevu s pšeničným zrnem? Jer. 23, 28.
Hledejte dobrého a ne zlého,
abyste živi byli,
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i bude Hospodin, Bůh zástupů, s vámi,
jako říkáte.
Mějte v nenávisti zlé a milujte dobré,

zaveďte v bráně spravedlnost,
snad se smiluje Hospodin, Bůh zástupů. Amos 5, 14—15.
I změníte svůj úsudek, až uvidíte rozdíl
mezi spravedlivcem a bezbožníkem,
mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo neslouží.
Nebo aj, den přijde hořící jako pec,
i budou všichni pyšní,
všichni, kdož páchají bezbožnost, stéblem,
i zapálí je ten přicházející den,
praví Hospodin zástupů,
a ten nenechá jim kořínka ni lístku.
Ale vám, bojícím se jména mého,
vzejde slunce spravedlnosti,
a zdraví bude míti na svých křídlech,
i vyjdete a poskakovati budete jako telata z chléva.
A deptati budete bezbožné,
již budou popelem pod patou nohou vašich
v den, kdy já zakročím, praví Hospodin zástupů. Mal. 3, 18—4, 3.
Tehdy stát budou spravedliví s velikou důvěrou
proti těm, kteří (kdysi) sužovali je,
a kteří mařili námahy jejich.
Vidouce to budou zděšení hroznou bázní,
z duše zklíčené budou hořekovat:
„To jsou ti, kteří byli nám kdysi na posměch
aj kterak připočtení jsou k synům Božím“. Moudr. 5, t—16.
Shromáždí pšenici svou do obilnice, plevy však bude páliti ohněm neuha
sitelným.

Mat. 3, 12.

Noc pokročila, den pak se přiblížil. Odložme tedy skutky temnosti a oblecme
se vodění světla. Jako ve dne počestně choďme: ne v hodování a opilství, ne
ve smilstvu a nestydatostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Je
žíše Krista, a nemějte péče o tělo tak, aby povstávaly chtíče. Řím. 13, 10—14.
Nemylte se, Bůh nenechá se posmívati, neboť co kdo bude síti, to bude
i žíti. Kdo totiž rozsévá ve svém těle, z těla žnouti bude záhubu; kdo však roz
sévá na duchu, z ducha bude žnouti život věčný. Dobré pak čiňme bez ustání,
neboť časem svým budeme žnouti, neochabneme-li. Gal. 6, 7—10.
(Bůh) „odplatí každému podle skutků jeho“, těm totiž, kteří s vytrvalostí
v díle dobrém hledají slávy a cti a neporušenosti, životem věčným, těm pak,
kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdy, nýbrž poslouchají nepravosti, hněvem
a nemilosti. Soužení a úzkost přijde na každou duši člověka, který páše zlé;...
sláva však i čest a pokoj na každého, kdo činí dobré
neboť u Boha není
stranictví. Řím. 2, 5—10.
Miluješ spravedlnost a nenávidiš nepravost; proto pomaže tě, Bože, Bůh
tvůj olejem radosti.

Žid 1, 9. (Žalm 44. 8.)

(Dokončení)
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VÁCLAV OLÍVA:

O poměru J. A. Komenského k svobodnému zednářství.
Příspěvek k poznání náboženských snah a směrů XVIL století.
(Pokračování.)

I.
Dr. František Mašlan v pojednání: „Komenský a svobodní zednáři“ vy
daném r. 1921, snaží se dokázati, že na myšlenkový vznik svobodného zed
nářství měly, mimo anglické deisty a moralisty, kteří hlásali přirozené nábožen
ství a přirozenou mravnost, značný vliv hlavně pansofické (vševědné) spisy
J. A. Komenského. Připomíná totiž dr. Mašlan, že již roku 1628 byl Komenský
přijat za člena tajné anglické společnosti „Societas Christiana“, jejímž heslem
byla pravda, náboženská volnost a láska a společností touto že uveden byl ve
spojení s vynikajícími tehdejšími filosofy volného nazírání na společensko
duchovní poměry, jakými byli na př. Samuel Hartlib z Elbinku, Eduard Herbert,
lord ze Cherbury a j, čímž vznícena byla v duši největšího Českého pedagoga
touha po prozkoumání zásad metafysických a tak také položen byltzáklad k jeho
filosofickým spisům. Proto nepřekvapí, že Komenský již v letech 1631—1634
napsal „Prodromus pansophiae“, jenž způsobil jak u filosofů, tak u bohoslovců
veliký rozruch. U filosofů přirozeně zpracováním látky lolik jimavé a u bohoslovců
svými názory pantheistickými. Proto týž uznal za vhodno osvětliti křesťanskou
povahu svých pansofických snah ve spise „Conatuum pansophicorum dilucidatio“
v němž ukázal, že má na mysli stavbu chrámu moudrosti, podobného chrámu
Šalamounovu a Ezechielovu podle zásad,jež stanovil nejvyšší stavitel světa, Bůh.
Oba zmíněné spisy vydal Komenský v Londýně r. 1639. Tyto pak an
glické vědecké kruhy deisticko filosofické tolik zaujaly, že již roku 1641 český
exulant a nejvážnější člen Bratrské jednoty byl jimi povolán do Londýna, aby
tam pokusil se o sestavení „sboru vybraných mužů, v tajnosti připraveného,
jenž by rozšířil světlo moudrosti knihami, školami a jazykem národním (t. j.
uplatněním jazyka národního) po celém světě“, jak doslova uvádí se v jiném
spisku Komenského, a to ve „Via lucis“, vydaném roku 1642.
Než k uskutečnění myšlenek „velikého Čecha“ tehdy nedošlo, a to pro
rozepře peliticko-náboženské. V Anglii totiž vyvrcholily právě spory mezi „dlou
hým parlamentem“ a králem Karlem I. ve válku občanskou, která skončila po
rážkou a zajetím královým. Vůdce puritanů, tak zvaných independentů, generál
Oliwer Cromwell, vynutil docela na „kusém parlamentu“ odsouzení a popravu
Karla I. a Anglie :stala se republikou, v niž Cromwell vládl s titulem „lorda
protektora“. Tak ponenáhlu vojenská despocie stala se dědičkou revoluce, zatím
co prudké boje nábožensko-politické zmítaly Anglií dále, ježto 'tu vedle vlád
noucí, ale skrovné strany independentů existovaly ještě církve tři, a to angli
kánská či episkopální, presbyterianská a katolická. Mimo to přihlásily se k ži
votu i četné sekty, jako na př. byli kvakeři, kteří zamitali kněžství, spoléhajice
na působení Ducha sv. v duši každého „věřícího“ zvláště, dále pietisti a j.
Tento chaos trval však toliko za života Cromwellova. Po jeho smrti však nastoupil
opět král z rodu Stuartovců, a to Karel II., syn popraveného Karla I. Tím se
poněkud anglické poměry sice zkonsolidovaly, ale k provedení plánu Komen
ského o založení „sboru vybraných mužů“ nezbylo více ani času a ani zájmu:
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To bylo příčinou, že Komenský narychlo opustil Anglii odešed do Švédska
hledati podpory jednak pro své snahy pansofické a jednak pro zájmy českých
exulantů. Tam mezi jiným vyjednával s kancléřem Oxenstiernou i o uskutečnění
idei, jež později, a to r. 1666 uveřejnil v „Panegersii“. Mimo to v Elbinku na
psal spis „Pansophiae diatyposis“, v němž vylíčil sedm oddělení chrámu mou
drosti a mladému knížeti uherskému Zikmundu Rakoczimu věnoval návrh o těchto
svých plánech v „Sermo secretus Nathanis et Davidis“, jímž odporoučel založiti
školu pansofickou a společnost učenců, nazvánou „Collegium lucis seu Secta
hereica*. Konečně v Amsterodamu obmýšlel Komenský vydati hlavní své pan
sofické dílo: „Pravda obecná o nápravě věcí lidských“ o 7 dílech, v nichž by
dovršil to, po čem po celý život toužil, totiž sbratření všeho lidstva ve vzá
jemné lásce a svornosti a tak uskutečnil „Collegium lucis“, ale smrt zachvátila
jej dříve, než se tak mohlo státi. Alespoň místo sedmi, uveřejnil Komenský pouze
dva oddíly z připomenutého spisu: „De rerum humanarum emendatione consul
tatio catholica“, a to „Panegersií“ či „Probuzení všech lidí obecné“ a „Pan
augii“ či „Obecnou cestu světla“, z nichž „Panergersie“ je úvodem k celému
dílu a „Panaugie“ toliko počátkem vlastního záměru spisovatelova.
„Panegersie“ totiž obrací se ku vzdělancům evropským a vybízí je, aby
na prvém místě byli účastni všeho probuzení. Doba k tomu je příhodná, poně
vadž zuřivými válkami vše se vyprázdnilo a každý cítí potřebu nového života.
Mimo to. i učenci neobyčejný jeví zájem o vychovávání mládeže, činí nové a
nové vynálezy, odkrývají nové světy. Z toho je patrno, že nové doby se chy
stají, lepší dosavadních, na něž třeba býti připraveným. Cesta, jak by věci lid
ské tolik zamotané bylo zase lze rozmetati, jest dosti patrnou a jasnou, je to
cesta jednoty, prostoty a dobré vůle pravé věci poznati a také činiti to, co člo
věk dobrým býti uzná. A „Panaugie“ zase ukazuje, že světlo rozumové, jež nás
má osvítiti pro lepší život, čerpati může ze tří studnic, člověku od Boha da
ných, totiž z poznání věcí přirozených, které pro člověka na světě jsou, z po
znání vlastního, t. j. z ducha lidského, jenž jest v nás obrazem Božím, a ko
nečně ze slova Božího, jímž se nám dostalo přímého zjevení a tedy také bez:
pečného vůdce pro poznání, konání a věření. Aby pak člověk mohl úkolu to
muto na zemi dostáti, obdařen je trojí pomocí, totiž smyslem, rozumem a víroů.
Konečně na doklad všeho toho ukazuje „Panaugie“ na způsobu světla skuteč
ného, jak by světlo duchovní u lidí postupovati mohlo
Nedošel tedy Komenský, jako veliký učitel národů, za časného života k cíli
svých snah ireneckých či mírových a humanitně lidských, t. j. konkretně řečeno,
k založení „Collegium lucis“, ale přes to uskutečnění těchto snah ukázalo se ve
svobodném zednářství, ježto ani po smrti Komenského r. 1670 neutuchl zájem
o jeho pansofické snahy a zvláště o jeho spis „Panergesii“, jež byla hojně čtena
a šířena, tak že r. 1702 v Halle bylo pořízeno nové její vydání. Proto nepře
kvapí, že když dne 24. června r. 1717 vznikla v Londýně „Society of Masons“,
v konstituci tohoto tajného spolku již r. 1723 ustavili pastoři Jakub Anderson
a Bohumil Désaguliers, nalézají se výrazy i slovní obraty nejen z „Panegersie“, ale
i z didaktických spisů Komenskéhočili jinak řečeno, že svobodní zednáři při svém
vzniku „navázali“ na snahy a spisy paedagoga J. A. Komenského. Proto tento vším

právem může se nazývati „předchůdcem“ svobodného zednářství.
UAAAARÁPAHAY

(Pokračování.)
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SMĚS.
K otázce a úpravě katechismu pro
školy obecné. Velmi oblíbené a praktické
„Malé učebnice katolické pro školní mládež
v republice Československé“, kterou upravil
František Jedlička, katecheta v Čes. Budějo
vicích vyjde v krátké době třetí opravené
a doplněné vydání. V prvních dvou vydá
ních spojena učebnice a malý katechismus
v jednu knihu (str. 116 cena Kč 6), ve vy
dání třetím budou rozděleny. Učebnice bude
míti asi 90—100 stran malé osmerky (cena
Kč 4*— váz. 6 Kč), malý katechismus 40—
50 stran (cena Kč 2*— váz. Kč 3:50). Bude
lehčí, ale obsažnější; o církvi je podáno celé
učení 1 o neomylnosti a samospasitelnosti
církve, výklad o církvích a sektách odpadli
ckých je podán výstižněji, vše však pocho
pitelněji nežli v katechismech dosavadních.
Také články o Nejsv. svátosti oltářní a po
kání jsou podány podrobně. Obě knihy mají
vystačiti aspoň pro prvních pět školních roků.
K obojímu vydána bude i učebná osnova.
Učebnice i katechismus mají již schválení mi
nisterské i biskupské. Upozorňujeme již nyní
na tuto chystanou knihu, jejíž prvního a dru
hého vydání rozebráno během pěti let 15.000
výtisků. Kniha zaslouží, aby byla všeobecně
zavedena, vždy pro nynější poměry na ško
lách je nejpřiměřenější, v pravdě pro děti
dle nejlepších vzorů zpracována, a dobře luští
otázku a úpravu řádné náboženské učebnice
pro školu obecnou.
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Kniha ozdobena 76 obrázky staršími i no
vějšími, vybranými z biblických dějeprav
ale i z učebnic jiných dosti případně. Je ti
štěna latinkou, některé modlitby církevní
azbukou. Uspořádání učiva je namnoze nové.
Tak na př. učení o sv. pokání kladou do
článku „Kristus odpouští hříchy ženě hříšné“.

Dvě dobré knížečky, které zasluhují,
aby každý katecheta a vychovatel je pročetl
a promyslil, vydala Matice Cyrillometodějská
v Olomouci. Známý školský pracovník Dr.

Bedřich

Vašek

vydalbrožuru: Práce

a oběti pro katolickou školujinde a u nás.
Na příkladech z Nizozemska, Švýearska, Bel
gie, Anglie, ve Spojených státech severo
amerických, ve Francii a v Německu (do
plněk k tomu: „Boj katolíků německých
o školu“, od Dr. J. Krlína přinesly „Lidové

Listy“ 17.lédna t.r.), poučuje, jak si třeba
počínati v Československu, kde jsou dnes
vlastně školy bezkonfesijní, kde učitelstvo
v náboženském ohledu se postavilo na sta
novisko takové, že katolíci k nim v ohledu
náb. nemohou mítižádné důvěry. Prostudování
výborné brožury přinese čtenáři velký zisk,
naučí se chápati i chyby, kterých se u nás
mnozí dopouštějí, tak jako kdysi katolíci
v Belgii. Instruktivní, pěknou brožuru (cena
Kč 3:80) tu měl by každý čísti, podobně

jako brožuru druhou Dra Otakara Tau=
bra: Učebnicenašich škol ve světlepravdy.

Spisovatel je profesorem na státní reálce
v Lipníku a přirozeno, že si všímá hlavně
učebnic užívaných na školách středních, které
Práce o katechismus u nás a jinde. podrobuje spravedlivé kritice, ale neušly mu
Všeobecně uznána je potřeba nového kate 1 některé brožury šířené na těchto školách
chismu, ale práce o nový je u nás roztříštěna a 1 několik učebnic pro školý obecné. Po
ne rozdvojena, ale na mnoho stran a prací suzuje, vyvrací, ale uvádí hned názory správné
a tak kniha jeho stává se i malou zásobár
rozčlánkovaná a k positivnímu výsledkustále
se nedochází. V té příčině předhánějí nás nou správných názorů. Mylné názory v kni=
v diecesi Mukačevské a Prešovské. Tam právě hách Dr. Taubrem uvedených, opakují se
vydána byla nová učebnice náboženská: „CA7% namnoze i v učebnicích jiných a tak čtenář
stianska nauka d'la podkarpatskich greko nachází v brožuře Taubrově i dobrou po
můcku, v níž nalézá prameny k obraně.
katoličeskich d'itej I., II. i III. klasy narod
nych škol. Po ňimeckovou originalu Pichlera
Příkladu Taubrova mělo by býti následováno
napisali OO. G. Pavič i D. Zubrickij. Vy a všechny učebnice, zvláště 1 na školách
dalo: Jeparchijal'naje pravitel'stvo v Prjaševi obecných a měšťanských takové revisi měly
1925.“ Pěkná knížečka o 206 stranách, kde by býti podrobeny. Matice Cyrillometodějská
na základě biblických dějin podána je celá přičinila se již o sestavení komise, která v té
nauka katechismová v 80 článcích. Spisovatelé věci chopila se práce, Výbornou brožuru
dali na titulní list, že kniha je upravena dle Taubrovu (cena Kč 6'—) vřele doporuču
Pichlera, ano pořad je vzat, ale autoři měli jeme každému našemu čtenáři, aby jej po=
jistě po ruce mnohé jiné knihy z nichž čer vzbudila, by všíml si učebnic, které má
pali a upravili pěknou, stručnou, ale i dů v rukou mládež školní. Za příkladem ne
kladnou učebnici náboženskou pro mládež únavného pracovníka Dr. Taubra prozkou
podkarpatských
diecesí řecko - katolických. mejme všechny učebnice|
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Dr. JAN N. JINDRA
:

Slechtietví ducha, výchova k němu a její nutnost.
I. Daniel Adam z Veleslavína řešil vážnou otázku: „Na čem pravá uto
zenost záleží ?“ [ dospívá k závěru, „že pravá urozenost nezáleží na samé slávě
a dobré paměti předkův, nepřistoupí-li k ní jednoho každého vlastní ctnost, ale
že opravdově urozeni jsou, kteříž se svou a ne cizí ctností a šlechetností stkví.*
Tuto urozenost chceme zváti šlechtictvím ducha nebo známým slovem anglickým,
jež se vžilo v řeč obecnou, — oentlemanstvím.
Čtouce Ústavní listinu Československé republiky, poznáváme, že paragra
fem stým a šestým „výsaďy pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.“ Rázem
zmizela šlechta rodová, aby Stát Československý jako demokratická republika
zastkvěl se šlechtou ducha.

Rudolf Červ v „Občanské nauce o základech občanské výchovy“*) píše:
„Společenský život všech věků, všech národů a stavů zakládá se na šlechetném
smýšlení a zdvořilém obcování; ani společnost demokratická a republikánská
z pravidla toho nemůže býti vyňata. Vyskytly se sice hlasy, jež uhlazené cho
vání ve společnosti republikánské označovaly za zbytky titěrností minulých
dob. Není tomu tak.“ (Str. 144.) I nezbytno tudíž vychovatí demokratické repu
blice šlechtice duchem a šlechtičny, nutno vychovati pentlemany. Tu ovšem jest
hlavním požadavkem vysvětliti, co jest gentlemanství nebo-li šlechtictví ducha ?
Gentlemanem byl v Anglii muž, pocházející z rodové šlechty, gentry, proti pří
slušníku šlechty nerodové, nobility, a proti ostatním lidem, kteříž neměli pří
stupu do společnosti. Později význam toho slova se rozšířil a pozměnil v ny
nější.**)

Nynější význam gentlemanství objasnil ve'své řeči ku katolíkům v Du
blíně kardinál Newmann, řka: „Gentleman jest člověk, jenž nikdy jinému vědomě
neublíží. Skutečný gentleman vyhýbá se všemu, co by mohlo býti nepříjemno
jeho okolí. Dovede vše zaříditi tak, aby se na sporná mínění nenarazilo, aby
city jiných nebyly uráženy, aby se nevyslovilo nějaké podezření, aby se nikdo
nedotkl předmětu, jenž by mohl někoho zarmoutiti nebo uraziti. Dává pozor na
všecky, jest laskavý k ostychavým, soucitný k těm, kdož jsou směšní. Má vždy
na paměti, s kým mluví. Prokázal-li někomu službu, pomine ji mlčením, o sobě
mluví toliko, je-li k tomu nucen. Zkušenost jej naučila, chovati se k nepříteli
*) Sbírky časových spisů paedagogických ke školní praksi svazek VI. V Praze 1922.
Nákladem Ustředního nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého v Praze.

**)Srov. Dr. Jiří st. Guth-Jarkovský:Společenský
Díl I., 24.

katechismus.
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tak, jakoby se měl státi kdysi jeho přítelem. Nemá snad vždycky správných ná
zorů, ale nespravedlivým není nikdy. I když sám nevěří, neposmívá se víře ji
ných, aniž proti ní brojí. Jest shovivav ke všem vyznáním (— dodejme: ke všem
názorům a míněním, —) nejen proto, že jej filosofie naučila nestrannosti, nýbrž
že má jemný, takořka ženský ciť, jenž jest nejkrásnější vymožeností kultury.
Zásady gentlemanovy lze shrnouti v jedinou větu stěžejní: „Co necliceš,
aby ti jiní činili, nečíň jim.*
V důsledku jest krutým a zásadním omylem domnívati se, že slušně, gen
tlemansky může se chovati jen ten, kdo má vyžehlené kalhoty, chodí v rukavič
kách a nosí lakýrky. Především nikoli nádhera nebo dokonce ulízanost ze
vnějšku, ale toliko čistota a pořádek jest požadavkem úboru gentlemanova, tak
jako dobrota a blahovůle jest požadavkem jeho nitra. Gentleman může choditi
právě tak ve fraku jako v dělnické bluze, neboť není gentlemanem ten, kdo se
jen dovede strojiti podle nejnovější mody.
Gentlermanství jest mravním požadavkem každého člověka vůbec, nikoli
snad jen některé třídy. Žádný stav nemá výhradního práva na gentlemanství.
Mylno jest tudíž mínění, že gentlemanem může býti jenom šlechtic. Náleží
gentlemanství k šlechtictví, ale jen k šlechlictví ducha a šlechticem ducha může
a má býti každý dobrý člověk, i kdyby neměl rozsáhlých statkův a starého
rodokmene.
Jest ovšem pravda, že slušnost a ušlechtilost mravní, tedy gentlemanství,
jako podstatná součást výchovy stalo se majetkem těch, kdož byli v tom smyslu
vychováni, tedy aristokracie a tak zvaných lepších tříd. Třídy tyto, stavějíce se
z rozmanitých příčin, nejvíce sociálních, proti třídám svrchu zmíněným a chtíce
se od nich líšiti, odvrhují i to dobré, kteréž jest na nich, dávajíce ve psíi uhla
zenost. Haní nejen jejich smýšlení politické ale i způsob, kterým je uplatňují,
byť byl sebe lepší.“***)
K docílení obrazu pravého gentlemana buďtež úryvky ze jmenovaného spisu
Guthova, kdež na stránce 306 a násl. promlouvá o „mladém světě“. Pravíť mezi
jiným: „Skutečný gentleman
neomezuje se na modní šat a zevní formu
zdvořilosti. Zdvořilost a úcíu, kterou má vůči jiným, má míti v srdci nejprve
k sobě samému.
Muž gentleman jest dobromyslný, skromný, zdvořilý a velkodušný
Jest
oblíben, ale jest také obáván pro pevnost a neoblomnost svých zásad, kteréž ne
strpí nedůstojných kompromisů. Nepodeziírá nikdy nikoho ze zlých úmyslů
Má sklon k optimismu. Kráčí světem vyzbrojen jsa toliko vědomím práva a

© adobra.
©.Má
úctu
kstarším
ashovívavost
kmladším.
Zůstává
věren
tomu
komu oddán jest láskou a přátelstvím
„ Nikdy nespílá a nikdy nelže.
Jest pln úcty a něhy k ženám
. projevuje ochotu vůči ženám
. Stává se
vzorem dobrého tonu .

—.
Nezakrývá svého přesvědčení, nýbrž dovede je i há
jit proti všem. Nelze si mysliti gentlemana vlažného k ideám, jež ovládají svět,
a jednou z nich jest idea národnosti.“
Dle všeho, co uvedeno, snadno uznáme i výklad Emersonův (Essaye II.,
přel. Mrazík): „Slovo gentleman znamená hold osobním a nesdělitelným vlast
ste) Srov. Rudolf Červ: Občanská nauka, str. 144-—146;Dr. J. Guth-Jarkovský:
čenský katechismus. Díl I., str. 24.

Spole=

Ročník XXXXI,

VYCHOVATEL

Strana 35.

nostem ..
Gentlemana vyznačuje Ardinnápovaha. Gentlemanjest člověkpravdy,
pán svých činů © Mimo pravdivost a skutečnou sílu toto slovo znamená
dobromyslnost aneb blahovůli.*
Vše, co dosud uvedeno, podává obraz šlechtice ducha. Lze tudíž nyní po
kusiti se o výměr šlechtictví ducha (gentlemanství).
Šlechtictví ducha jest mravní povaha, v níž září něžná láska k bližnímu,
kterouž provází vznešené ctnosti. Jest to zvláště pravdivost, svědomitost, spole
čenská opatrnost, počestnest, skromnost, slušnost a zdvořilost, pevnost a ne
oblomnost zásad, velkodušnost, spravedlivost, uctivost, pokora a věrnost.

ARAD
CY

(Dokončení.)

AR. OLÍVA:

Povinnosti katolíků k církvi na poli výchovy a školy.
Osud státu je závislý na rodinách. Když ty svou povinnost splní, budoucs
nost státu je zabezpečena; když nesplní, je stát ztracen. Aby se stát udržel v zá
vodění s ostatními státy, aby dovedi vytěžiti co nejvíce statků z přírody, aby
dovedl sev každém směrurozvinouti, aby se v případě potřeby dovedl i ubrániti
proti nespravedlivým útočníkům, k tomu je jednou z nejpodstatnějších podmínek,
aby měl dostatečný počet dorostu a to dorostu zdravého na těle i na duši (Dr.
B. Vašek Rodina 20. století pg. 21).
Zdravým naduši může býti dorost jen tehdy, bude-li vychováván nábožen
sky-mravně, neboť náboženství a mravnost jsou dva hlavní pilíře v životě jedince,
společnosti, státu.
Kdo podrývá jeden z těchto sloupů, podrývái druhý a jest důsledkem toho
nepřítelem státu, společnosti i jednotlivců. Žádají-li katolíci náboženskou výchovů
svých dětí, jednají v zájmu státu a stát má ochotně a všemožně je podporovati
i když nepřihlížíme k tomu, že katolíci na náboženskou výchovu dětí mají plné
právo. —
Uvádím zde názory P. V. Čathreina z jeho spisu Katholik und katholische
Kizche a doplňuji některými výňatky z encyklik papežských.

Komu patří právo děti vychovávatí a vyučovati?
Stoupenci státní všemohoucnosti a socialisté právo to přiznávají státu. Jest
to názor správný? Co o tom praví křesťanství? Prvními vychovateli dětí jsou
rodiče z vůle a ustanovení Božího. Jako rodiče dávají dětem a udržují jejich
život tělesný mají také pečovati o život duševní. Rodina existovala před státem
a již tehdy měla všecka potřebná práva ku svému trvání a účelu. K těmto prá“
vům patří především i právo výchovy. Proto papež Pius IX. slavnostně zavrhl
v encyklice Ouanta cura z 8. prosince 1864 „politování hodný omyl“ že rodina
odvozuje celou svou oprávněnost k existenci jen z občanského práva a že jsou
tedy všecka práva rodičů k dětem, zvláště právo vyučovati a vychovávati děti,
pouze výronem práva občanského.
Lev XIII. v okružním listě ©uod apostolici ze dne 28. prosince 1878 učí:
uspořádání pospolitosti rodinné dle přirozeného zákona zakládá se na nerozluč
ném spojení muže a ženy; zřízení své má pak ve vzájemných povinnostech dítek
a rodičů, pánů a služebníků. V encyklice Rerum novarum z 15. května 1891
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praví týž papež: Rosttež a množste se. Ejhle, tím založena rodina, společnost
domácí, malá sice, ale pravá společnost, která starší jest než každá společnost
jiná. Proto nezbytně musí míti jakási práva a povinnosti na státu nezávislá.
Jako stát tak i rodina, jak jsme již připomenuli, jest pravou společnosti, řízenou
vlastní mocí, totiž mocí otcovskou. Proto také má rodina v mezích, určených
vlastním jejím účelem, rovná aspoň práva jako stát, mohouc totiž voliti a uží
vati prostředků potřebných k jejímu zachování a spravedlivé svobodě. Pravíme
aspoň rovná, neboť uvážíme-li, že život rodinný jest nejen v idei, ale i ve sku
tečnosti původnější společnosti občanské, plyne z toho, že jsou jeho práva a
povinnosti přednější, protože jsou přirozenější. Kdyby občané, kdyby rodiny,
stavše se údy společnosti státní, v obci na místě pomoci doznali škody a místo
ochrany zmenšení svých práv, musil by se jim stát spíše zoškliviti, než býti jim
žádoucím. A dále praví: Moc otcovská od přirozenosti taková jest, že nemůže
býti státem ani zničena ani pohlcena; neboť původ její jest právě tak starý a
vzácný, jako původ samého života.
Jest tedy velikým omylem tvrzení, že stát jest vlastním nositelem práva vý
chovy a povinnosti gýchovy a rodiče zastávají svůj úřad jen z příkazu státu.
„Veliký a zhoubný jest to blud, dovoliti, aby stát do rodinné svatyně směl se
vedrati. Dítky jsou podle slov sv. Tomáše Akvinského, „části otce“, jsou takořka
vývojem jeho osoby. Jestliže tedy užijeme slov těch ve vlastním slova smyslu,
nevstupují a nestávají se účastnými občanské společnosti jako jednotlivci sami
o sobě, nýbrž prostřednictvím rodiny, z níž jsou zrozeny. Z té příčiny, protože
jsou dítky dle slov andělského učitele „od přirozenosti části otcovou, jsou svě
řeny péči rodičů, dokud nemohou užívati svobodné vůle. — Rodina byla před
státem a obdržela svá vlastní práva od Stvořitele, zvláště právo a povinnost
děti vychovávati. Rodiny nespojily se ve státní svazek, aby práv svých pozbyly,
nýbrž aby stát jich práv hájila pomáhal jim při výkonu práv. Jest ovšem správné,
že octne-li se rodina některá v největší bídě a zoufalém postavení, takže si sama
pomoci nemůže, stát v bídě té pomocí svou přispívá, neboť rodiny jsou zajisté
součástí státu. Podobně musí veřejná moc zakročiti, nastane-li ve zdech rodin
ných těžké. porušení vzájemných práv, neboť tím neolupuje stát rodinu a jedno
tlivce o práva, když přehmaty zameziti a pořádek obnoviti se snaží, nýbrž spíše
práva jednotlivců tím upevňuje. Avšak na tom musí vladařové přestati, neboť
přestoupí-li tuto mez, porušují právo přirozené“. (Encykl Rerum novarum z 15.
května 1891).

Jak se chovají stát a církev k právu rodičů na výchovu dětí?
Stát nemá práva míchati se přímo do výchovy dětí. Výchova jest věcí ro
dičů. „Kéž rodičové často a vážně o tom uvažují, jak veliké a svaté povinnosti
mají před Bohem ke svým dítkám; mají je vychovávati ve víře v dobrých mra
vech a nábožnosti k Bohu, a že jim ke škodě jednají, jestliže je ve věku důvě
řivém a bezelstném vydávají v nebezpečí podezřelým učitelům. Nechť otcové
poznají, že z těchto povinností, které vzali na sebe, zplodivše dítky, tolikéž
práv z přirozené slušnosti vyplývá, jimž se nesmí vyhnouti, jež jim žádná lidská
moc nesmí vzíti, protože není člověku dovoleno, zříkati se povinností, jež má
člověk k Bohu. Kéž tedy rodičové uváží, že mají těžkou povinnost starati se
o ochranu dítek, avšak mnohem větší jest povinnost vychovati dítky k lepšímu
a vyššímu životu, totiž životu duševnímu“ (Encykl. Oíficio sanctissimo z 22. pro
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1887).
—.„Nejpřísnější
anejtěžší
povinností,
kterou
rodičové
jižpodl
práva přirozeného mají, jest dobře vychovati ty, jimž dali život. Vychování a
vzdělání musí tedy rodičové přizpůsobiti účelu, za kterým jim Bůh dal milost,
aby dítkám poskytli dar života. Jsou tedy rodičové velmi vážnou povinností ve svě
domí zavázáni, postarati se oto a ničeho neopomenouti, aby odmítli všeliké nespra
vedlivé násilí, jež se jim v té příčině učiniti usiluje. Vším úsilím musí se po
starati, by si zachovali autoritu při vychování dítek“. (Encykl. Sapientiae chri
stianae z 10. ledna 1890). — Kdyby měl stát direktní právo na výchovu dětí jako

rodiče, nemohla by se zachovati jednota ve výchově. Rodičové by mohli stavěti
a stát bořiti a naopak. Stát nemůže míti tedy bezprostředního a direktního práva
na výchovu dítek jako mají rodičové.
Státu přísluší právo indirektní a subsidiární. Jsou-li tu sirotci, o které se
nikdo nestará a nepečuje, může a má stát poskytnouti pomoci a v případu po
třeby i převzíti jich vychování. Podobný případ nastává, když rodiče vychování
zjevně těžce zanedbávají a děti by mohly býti břemenem a nebezpečím pro stát.
Že tu takové nebezpečenství jest, musí se od případu k případu dokázati. Je-li
pevně zjištěno, že rodiče trvale a hrubě zanedbávají povinnost výchovnou, může
je stát donutiti ke konání povinnosti nebo v případě potřeby svěřiti jejich dítky
vychovávacím ústavům.
Samozřejmě musí ústavy, jimž se svěřují sirotci a děti zanedbané, býti kon
fesionelní a děti musí dle možnosti býti vychovávány v náboženství rodičů: ro
dičové mají v první řadě právo rozhodovati o výchově dětí a nutno jich práv
respektovati dle možnosti i při nucené výchově. Je-li beznáboženské vychovávání
vůbec ničím, pak tím spíše jest to pravdou u dětí zanedbaných, které náboženské
opory potřebují dvakrát i třikráte. „Naprosto jest nezbytno, aby otcové i matky,
kteří hodni toho jména býti chtějí, bděli nad náboženským vychováním dítek,
jakmile dosáhnou přiměřeného stáří. Tuto péči o vychování ditek ukládá rodičům
zákon božský i přirozený a nic je nemůže povinnosti té sprostiti“ (Encyklika
Nobilissima Gallorum gens z 8. února 1881). „Věru nebylo by křiklavějšího bez
práví, než ponechati rodičům volbu pouze mezi těmito dvěma věcmi: buď do
pustiti aby jejich dítky vyrůstaly v nevědomosti, nebo tam byly vychovány, kde
největší statky duší jejich jsou vážně ohroženy.“ (Encyk. Affari vos z 8. pros.
1887). Vyšší právo na výchovu přísluší církvi než státu, která jest hlasatelkou
náboženských pravd a rozdavatelkou božských milostí. Ona má lidi přidržovati
k plnění všeho, co Kristus nařídil, a ona má výslovnou povinnost děti od mládí
v náboženství vyučovati a vychovávati.
Tomu ovšem nesmí se rozuměti tak, že církev má právo rodičům děti vzíti
a sama se starati o jich vychování. Nadpřirozené právo církve neruší přiroze
ného práva rodičů. Rodiče jsou plnomocníky církve i pro nadpřirozenou výchovu
dětí, z příkazu a pod dozorem jejím mají vychovávati děti dle požadavku kato
lického učení o víře a mravech. Zanedbávají-li tuto povinnost, má církev mno
hem vyšší právo i povinnost přidržeti rodiče k plnění těchto povinností. Stát
může i tu zasáhnouti při plném šetření práv církve.
S vychováním úzce souvisí vyučování a škola. Ve výchově možno rozezná
vati tři obory, které však úzce souvisí. Tělesná výchova pečující o rozvoj sil
+ tělesných pro budoucí život; výchova duševní, která má vyzbrojiti schopnosti

jpoávací

zvláště rozum a pamět, všemi v pozdějším věku pravděpodobně nut

Strana 38.

3

VYCHOVATEL

Ročník XXXXI.

nými a užitečnými vědomostmi a schopnostmi; mravní výchova obírá se vůlí, které
má dáti trvalý směr k dobru, aby vůle přes všecky obtíže a pokušení o dobro
se snažila a dobro konala a zlého se varovala. Samozřejmě nedosáhne se vý
chovy mravní bez výchovy duševní. Jenom na podkladě jistých a pevných zásad
vírou osvíceného rozumu může vůle býti vychována k trvalému směru pro dobro.
Proto musí náboženské vyučování jíti ruku v ruce s mravní výchovou,
Prvního vyučování v náboženství a v jiných potřebných vědomostech a
k nim patřící mravní výchovu dává dítěti rodina. Dospivá-li ditě vyššího stupně
kulturního nemůže mu rodina poskytnouti potřebného vyučování a nastupuje
škola a to především škola oDecná, která má poskytnouti dětem všeobecně po
třebnou míru vzdělání, aby mohly v čestném některém povolání pokračovati a
staly se užitečnými lidské společnosti. Kdo cítí potřebu vyššího vzdělání pro ty
jsou školy střední a vysoké.

a

(Pokračování.)

Písmo
svaté
omravním
dobru
zlu.

ANT. AUDRLICKÝ:

(Dokončení.)

O hříchu a jeho následcích.
Není člověka, který by nehřešil. 3. Král. 8, 46.
Hřích jest nezákonnost. 1. Jan 3, 4.
Jeť země poskvrněna od jejích obyvatelů, ježto přestupujíce zákony, zvra
cujíce právo, porušili smlouvu věčnou. Is. 24, 5.
Přestupováním zákona Boha zneuctiváš. Řím. 2, 23.
Od hněvu jeho (Boha) chvěje se země. Jer. 10, 10.
Odplata hříchu jest smrt. Řím. 6, 23.
Jako před hadem utikej před hříchem; neboť přiblížíš-li se k němu, chňapne
tě. Zuby lví jsou zuby jeho, zabijí duše lidí. Sir. 21, 2—3.
Přání hříšníků přichází na zmar. Ž. 111, 10.

Nečiň zlého, i nepotká tě (nic zlého) ; odstup od hříchu, i uchýlí se hřích od
tebe. Synu, nerozsívej zla na záhony nespravedlnosti, a nebudeš žíti jich sedmero
násobně. Sir. 7, 1—3.
Spadla koruna s hlavy naší; běda nám, že jsme zhřešili. Pláč 5, 16.
Vystěhovala se z dcery Sionské všecka její krása. Pláč 1, 6.
O vy všichni, kteří (kolem) jdete cestou, pohleďte a vizte, je-li bolest jako
bolest má. Pláč 1, 12.
Vodu svou za peníze pijeme, dříví své za stříbro kupujeme. Pláč 5, 4.
Kterak na padrť jest rozbito kladivo celého světa (trest Babylonu). Jer..50, 22.
Píseň vítěznou budou nad tebou zpívat. Jer. 51, 14.
I dostali jsme se vespod a ne na vrch, nebo hrešili jsme proti Hospodinu.
Bar. 2, 5.

Hle, já učiním věc v Israeli, že každému, kdo o ní uslyší, zniti bude vobou
uších. 1. Král. 3, 11.

Trest poroste jako plevel na záhonech polních.
Tehdy řeknou horám: „Přikryjte nás!“

Os. 10, 4.
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A pahorkům: „Padněte na násl“ Os. 10,8. Srv. Luk. 23, 30. Zjev. 6, 16.
A v těch dnech lidé budou hledati smrti a nenaleznou jí, a budou si přáti.
zemříti, ale smrt uteče od nich. Zjev. 9, 6.
Nevite, že nespravedliví království Božího neobdrží? Nemylte se, ani
ani zloději, ani lakomci, ani utrhači, ani lupiči neobdrží království nebeského
1. Kor. 6, 9—10.

Znám tvé skutky, že máš jméno, jakobysžil a jsi mrtev. Probuď se. Zjev. 3, 1—2.
Jeť nešlechetnost sama sebou zbabělá. Moudr. 17, 10.
Mataliáš a přátelé jeho . ©.ujali se zákona proti pohanům, i proti králům,
a nedopustili, by hříšníkovi (Antiochovi) narostli rohy. 1. Mach 2, 45—48.
Nebuďtež usmrcováni otcové za syny, ani synové za otce, ale ať zemře
každý za hřích svůj. Dt. 24, 16.
O mravním dobru a odplatě.
Již přiložena jest sekera ke kořeni stromu: každý tedy strom, který nenese
ovoce dobrého, bude vyťat a na oheň uvržen. Mat. 3, 10.
Všeliký strom, který nenese ovoce dobrého bývá vyťat a na oheň uvržen.
Mat. 7, 10.

Ovoce dobrých skutků je slavné. Moudr. 13, 15.
Lámej chléb svůj tomu, který lační,
nuzné a pocestné uváděj do svého domu;
uvidíš-li nahého, přioděj ho,
a tvůj bližní neujdiž tvé pozornosti!
Tehdy vyrazí jak zora tvé světlo,
svého zdraví velmi brzy dojdeš,
před tebou půjde tvoje spravedlnost,
a Boží sláva za sebou bude tě provázet.
Tehdy volat budeš, a Pán tě vyslyší;
vzývat ho budeš, i řekne: „Ejhle, tu jsem“
Is. 58, 7—9.
Spravedliví však na věky jsou živi,
v Hospodinu jest odplata jejich,
a péči o ně Nejvyšší má.
Proto dostanou království nádhery
a korunu krásy z ruky Páně,
ježto svou pravicí je bude chránit
a svým svatým ramenem jich hájit. Mouúdr. 5, 16—17.
Dobře činí sám sobě milosrdný,
ukrutný pak do svého masa řeže. Přísl. 11, 17.
Půjčuje Hospodinu, kdo se nad chudým smilovává,
a on jemu, co půjčeno, zase vrátí. Přísl. 19, 17.
Kdo činí milosrdenství, (čiň je) s veselím. Řím. 12, 8.
Blahoslavení mrtví, kteří v Pánu umírají, od té chvíle. Ano, praví Duch, ať
odpočinou od svých námah, neboť skutky jejich jdou s nimi. Zjev 14, 13.
Cnost a dokonalost.

Ví všechen lid, který bydlí ve branách mého města, že jsi žena ctnostná
(řekl Booz k Rutě).

Rut 3, 11,
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Nebuď výstředně spravedlivý aniž dělej moudrého více nežli třeba; ať ne
zpitomíš! Nečiň (také) mnoho bezbožného a nebývej bláznem, abys neumřel
před svým časem. Kaz. 7, 17—18.
Lepší jest bezdětnost s cností;
jeť nesmrtelná památka jeji,
ježto ji uznává Bůh i lidé.
Když je přítomna, lidé ji napodobují;
a když je vzdálena, touží po ní:
a na věčnosti ověnčena jsouc slaví vítězství,
jehož byla dobyla v zápase bojů čistých.
Moudr. 4, 1—2.
My však náležíce dni, buďme střízlivi, obléknouce si pancíř víry a lásky a
přilbu naděje ve spásu. 1. Thes. 5, 8.
Miluje-li kdo spravedlnost,
její snahy jsou ctností;
neboť vyučuje (dokonale) mírnosti a opatrnosti,
spravedlnosti a statečnosti,
nad něž nic užitečnějšího
není lidem v životě. Moudr. 8, 7.
Ačkoli vnější člověk náš se hubí, přece člověk náš vnitřní se obnovuje den
ode dne. 2. Kor. 4, 13.
Hospodin řekl k Abrahamovi: Choď přede mnou a buď dokonalý. Gen. 17,1.
Buďte dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý jest. Mat. 5, 48.

ANT. VETEŠNÍK:

Pražský ústav pro hluchoněmé na Smíchově.
(Pokračování.)

Nadešla světová válka
Ústavu našemu hrozilo po způsobě moravských
ústavů pro hluchoněmé, že bude na dobu války zrušen a proměněn v nemocnici.
Energickým zakročením vrchního ředitele ústavu, univ. prof. JUDr. Emila Otta, který
nedbal styků s Vídní jako místopředseda Nejvyššího správního soudu ve Vídn
a člen panské sněmovny, byl ústav zachráněn a dále veden. Nevzpomínejme těch
smutných dob, kdy mládež naše trpěla podvýživou, kdy při nedostatku uhlí půl

| ústavní
zahrady
jsme
musili
vyvrátiti,
abyděti
nemrzly
©..Abyly
toděti
z více než 959, ze řad proletariátu
Ale pro nás stejně ubohé a milé jako děti
jiných politických stran!
Dočkali jsme se svobody, se svobodou nových nadějí, že i hluchoněmí po
právu z ní těžiti budou..
Čekali jsme zřizování nových ústavů pro ně, pod
poření již stávajících, čekali jsme zákonnou školní docházku pro mládež hlucho
němou .
Náš ústav však byl cílem stálých komisí, které vyměřovaly, počítaly
a —místnosti zabavovaly. Během krátké doby zabráno bylo pro státní úřad sta
tistický 55 a to největších místností, jako tělocvična, síň pro zkoušky, zvláštní
nemocnice pro infekční nemoci atd., a chovanci počtem 105 s personálem
vychovávajícím a administrativním musil se tísniti v — 26 místnostech svého vlast
ního domu. Petice „Sokola“, aby tělocvična ponechána chovancům, nenašla u mezi
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ministerské rady žádného pochopení. Ale ani těchto těžko vybojovaných 26 míst
ností nesmělo býti ústavu ponecháno. Vynesením Zemské politické správy ze
dne 26. srpna 1919 č. 265.282 byl ústav náš, výhradně z vlastních a vyžebra
ných peněz postavený, zabrán pro úřad statistický aniž bylo určeno trvání zá
boru. Snad přece ne navždy!? Stalo se tak na základě zákona ze dne 11. června
1919, jehož ostří umírněno bylo zákonem ze dne 12. srpna 1921, podle něhož
je vyloučen zábor ústavů humanitních, zač dlužno jen děkovati německému po
šlanci, který učinil návrh tohoto směru a byl jako doplněk zákonodárci také
přijat. Mezi českými poslanci nenašel se nikdo, kdo by podobný návrh byl učinil.
Snad z nedostatku zájmů pro tyto ubožáky
Bohužel, že tento nyní milo
srdnější zákon platil jen pro budoucnost a ústav náš zůstal dále v záboru. Jen
Klárův ústav pro slepce se zachránil.
Vrchní ředitelství nepřijalo náhradní objekty mu Zemskou správou politi
ckou přikazované: prázdné pavilony v ústavě pro choromyslné v Bohnicích, zá
mek v německé vesnici v Chodové Plané, místnosti v hospodářském dvoře v Lo
vosicích (v úvahu také přišly šlechtické budovy ve vesnicích Vrbičanech a v Dlaž
kovicích). Ministerstvo veřejných prací poukázalo ústavu našemu letní zámek
Schonbornů v Dolní Lukavici a ústav měl se tam co nejdříve vystěhovati. Vrchní
ředitelství ústavu podalo svým právním zástupcem zemským advokátem Dr. Schau
erem proti tomuto rozhodnutí ministerstva veřejných prací stížnost na Nejvyšší
správní soud. Vrchní ředitelství ústavu humanitního a ministerstvo veřejných
prací před forem spravedlnosti! — Nejvyšší správní soud zrušil nálezem ze
dne 23. prosince 1920 čís. 12.447 diktát ministerstva veřejných prací jako —
neoprávněný. Ústav si oddychl. Těšil se, že konečně trpké doby rozrušení mi
nuly a že ústav v ponechaných mu milostivě místnostech bude se moci oddati
plodné, klidné práci. Avšak ministerstvo veřejných prací podalo u Nejvyššího
správního soudu proti vynesení rekurs a stížnosti jeho bylo dáno při novém
jednání dne 20. května 1921 místa. a ústav vyzván, „by do 5 dnů sdělil, zdali
hodlá při vystěhování spolupůsobiti, anebo chce vystěhování samo provésti a
náklad dáti si státní správou politickou refundovati
“
Ústav rozhodl se diktovaný mu zámek v Dolní Lukavici nepřijati a v Praze
nadále zůstati. Nebyl to ani vzdor, ani neuznávání zájmů státních, jak se u jedné
instance vrchnímu řediteli Ottovi a řediteli ústavu Vetešníkovi předhazovalo, ale
bylo to hájení budovy ústavní, která hluchoněným dětem patřila, a hlavně ab
solutní nepřijatelnost umísťovati hluchoněmé děti na vesnici, kde obor jeho vě
dění musí zakrněti, specielních lékařů pro nemoce ušní postrádati a v případě
nakažlivých nemocí o řádném isolování, léčení ani řeči býti nemůže. Že i pro
tento zábor mnohý štědrou svou ruku od těchto ústavů stáhne zpět, dá se snadno
pochopiti
Chce viděti ovoce své štědroty!
Vrchní ředitelství hledalo náhradní místnosti ve Velké Praze. Členové téhož
univ. prof. JUDr. Emil Ott a velkoprůmyslník Jos. Wohanka vyjednávali s měst
skou radou pražskou o přenechání jednoho odchodem vojska uprázdněného
domu chudobince pražského. Ale marně. Později byl tento dům přikázán jako
útulek ruským-běžencům. Dále žádána byla městská rada pražská o místnosti
ve vychovatelně v Libni neb v městském sirotčinci. Za tou příčinou konala se
24. června 1921 na staroměstské radnici zvláštní anketa. Ústavu dostalo se jen
písemného vyřízení: „Uznává se sice, že z důvodů humanních a výchovných je
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třeba, aby hluchoněmí chovanci zůstali v Praze, jest však naprosto nemožno
příslušné místnosti opatřiti“. Rovněž nevyhovělo kuratorium ústavu pro slepce
na Smíchově prosbě vrchního ředitelství ústavu našeho, by mu 27 prázdných
místností bylo pronajato pro ústavní děti. Tyto místnosti byly později přikázány
také ruským studentům běžencům
„Nešťastné dítě republiky bylo opět od
mrštěno a Cizinci přijati s otevřenou náručí“, pravil s povzdechem jeden vyni
kající muž, který od počátku sledoval tento boj ústavu našeho.
Dne 22. srpna 1921 byl ústav exekuční mocí zabrán. Nebudeme obnovo
vati ještě dnes krvácejících ran. O tomto exekučním záboru referovaly všecky
pražské a krajské i americké denní listy ze dne 23. a 24. srpna 1921. Ústavu
dána krátkodobá výpověď z posledních jím užívaných místností, výpověď z vlast
ního domu.
Ústav byl přece zachráněn, ovšem jen jeho trosky. Ndp. probošt kapitoly
svatovítské, světící biskup Dr. Václav Frind přijal blahosklonně trosky ústavu do
bývalé dětské opatrovny ve St. Dejvicích č. 4., čítající — 9 místností. Vrchní
ředitelství musilo tu provésti velenutné adaptace, které vyžádaly peníz 66.879'96
Kč. Ústav nemohl tento obnos zaplatiti, byl žalován a musil vedle uvedeného
obnosu platiti ještě úrok 69/, (8.025'60 Kč) a ostatní. V Dejvicích mohly býti
otevřeny jen dvě třídy a to v prvním roce o 19 dětech. Později, když ústav přijal
24 dětí, musily 4 děti přespávati u cizích rodin. V ústavě na Smíchově bylo ve
školním roce 1912—13: 116 dětí, 1913—14: 138 dětí, 1914-—-15: 143 dětí, 1915
—16: 126 dětí, 1916—1917: 133 dětí, 1917—1918: 134 dětí, 1918—1919: 139
dětí, 1919—1920: 115 dětí, 1920—1921: 105 dětí.

Již na 5 rok dlí ústav ve velmi skromných, ba vlhkých místnostech, zbaven
takořka všeho, co ústav ve velkoměstě svým chovancům dáti může a má.
Tato trapná situace, ohrožující ústav ve svém trvání, byla příčinou, že česko
slovenský episkopát z vlastní iniciativy, vida, že následkem zabrání ústavu na
šeho zůstalo mnoho dětí hluchoněmých bez rozdílu náboženství, národnosti a
politické příslušnosti jejich rodičů bez výchovy a vyučování, zabýval se záborem
našeho ústavu na svých poradách v měsíci říjnu 1922 konaných, stěžuje si ve
řejně: „Diecésní ústav pro hluchoněmé na Smíchově postavený, byl zabrán přes
všechny protesty státními úřady a hluchoněmíz něho vypuzení mocí“. Protest tento
byl také zvláštní deputací ze sboru nejd. pp. biskupů odevzdán vládě. Jak s ním
vláda naložila? Ministerstvo sociální péče sdělilo přípisem ze dne 16. srpna 1923,
č. 7709/1/2/23 (tedy skorem za rok), že žádá ministerstvo veřejných prací za opa
tření nových místností pro státní úřad statistický a za uvolnění budovy ústavu
pro hluchoněmé na Smíchově od záboru. Ministerstvo sociální péče očekává, že
min. veř. prací co nejdříve sdělí, co ve věci té zařídilo neb zaříditi míní. Po
dobně žádal zemský správní výbor, který vydržuje na ústavě našem 15chovanců,
minist. veřejných prací, aby „zábor budovy praž. ústavu pro hluchoněmé byl co
nejdříve zrušen, a aby budova ta v zájmu řadné péče o děti hluchoněmé původ
nímu účelu byla vrácena“. Tyto urgence minuly se u jmenovaného ministerstva
úplně s výsledkem. Ministerstvo veřejných prací neučinilo v této náš stát v ci
zině kompromitující záležitosti do dnes zcela ničeho
Ústav se těší, že přece jednou vrátí se do švého domu na Smíchově. Kdy
to bude? Res clamat ad dominum et Dominum!
(Dokončení)

LL
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VÁCLAV OLIVA:

O poměru J. A. Komenského k svobodnému zednářství.
Příspěvek k poznání náboženských snah a směrů XVIIstoletí.
(Pokračování.)

A přece dle historické pravdy nebylo tomu tak, jak vývody dr. Ma
šlaně, jichž postup právě jsem podal, tvrdí, a to prostě z důvodu, že svobodné
zednářství není produktem, jak tomu někteří s Reuchlinem chtí, židovské Kab
baly a německé mystiky anebo spisu Bakona Verulamského: „Nová Atlantis“
či docela snah anglické „Societas Christiana“,") ale výslednicí proticírkevní ten
dence minulých století a více církevně odstředivých snah, jako na př. byla hlavně
německá „reformace“.*) Při dějinách svobodného zednářství totiž sluší přísně
rozeznávati dobu směru hmotného a směru ideového či symbolického, jak
ostatně správně vytýčil již roku 1884 Raich slovy: „Svobodnými zednáři nazý
vali se původně členové volných sdružení či loží při stavebních hutích kostelů
za ranného středověku na rozdíl od těch zedníků a dělníků i řemeslníků vůbec,
kteří byli soustředění v cechy. Alespoň v Anglii v parlamentních aktech z roku
1350 slova Free-mason a Free-stonemason naznačují dovednější pracovníky při
stavbáchkostelů, kteří nebyli členy cechů a svobodně ubírali se z jedné krajiny
či země do druhé, kdežto zase výraz Rough-mason značí prosté zedníky,
kteří pracovali toliko na určitém místě nebo v určitém městě a byli členy

© místního
cechu.
Přitom
oduvedeného
zednářství
slušídobře
roze
znávati jiné či symbolické zednářství, t. j. tajnou společnost mužů, kteří usilují
o výstavbu duchovního chrámu v duších lidských, prohlašují, že jen dobro,
krása a šlechetnost jsou jich cílem a za tím účelem soustřeďují se vezvláštních
spolcích či ložích.“?)

Rozumí se ovšem samo sebou, že o J. A. Komenském jakožto „předchůdci“
svobodných zednářů v prvním směru, t. j. ve směru hmotného zednářství ne
může býti řeči. Ale totéž platí také o druhém či symbolickém směru zednářství.
Píšeť alespoň připomenutý již Raich: „O vzniku symbolického zednářství
panuje dvojí názor, jeden vybájený a druhý, srovnávající se s pravdou. Vybá
jený odvozuje vznik zednářství buď od egyptských a řeckých mystertí, buď od
řemeslníků Dionysiových, anebo od gnostiků, manichejců, kuldeenských a tem
plářů. Mimo to fantastičtí dějepisci usilovali důstojnost velmisterskou, jež u zed
nářů je nejvyšším úřadem, spojiti se jmény proslavených mužů hned od nejzazšího
starověku, ale katolický duchovní, abbé Grandidier, když obíral se dějinami štras
burské kathedrály objevil prameny, jež svatozáři s „královského umění“ zednář
stva nadobro strhaly. Předložil alespoň r. 1778 doklady toho, že „chlubný spo
lek zednářů v pravdě není ničím jiným, než otrockým nápodobením starého a
dobrého bratrstva zedníků, jehož hlavním sídlem býval kdys Štrasburk“ a že
tedy odvozování původu jeho od archy Noemovy, nebo od chrámu Šalamou
nova či docela od křižáků palestinských je „směšnou pohádkou.“ Ve skuteč
nosti zajisté svobodné zednářství, pokud se týče organisace, různých forem
a zřízení, ničím se neliší od středověkých řemeslnických a zvláště kamenických
7) Sr. Vilém Sladomel, „Svobodné zednářství“, ve 2 dílech v Praze 1895, na více místech.
8) Sr. František Xav. Bobelka, „Katechismus der Kirchengeschichte“, 2. vyd., 99. nn.
9) Sr. „Die innere Unwarhrheit der Freimaurerei“ von O. Beuren, Mainz, 1884, 12. nn,
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a zednických bratrstev. A okolnost tato nemálo přispěla k objevení jeho vzniku»
jejž jedině hledati sluší v Anglii.“')
V Anglii totiž, jak pokračuje Raich dále, „poklesly v důsledku reformace
smysl i zájem pro stavby kostelů, čímž kdys kvetoucí tam řemeslnické a zed
nické hutě úplně zašly.“ "Toho však zželelo se třem mužům, „kteří, jako pře
mnozí jiní, aniž by byli sami řemeslníky bývali, za účelem duchovním do
spolků zednářských se přihlásili a proto i Accepted-masons sluli.“ Byli to re
formovaný dvorní kazatel Bohumil Desaguliers, znamenitý historický badatel Jiří
Payne a kazatel anglikánské církve James Anderson. A tu „kjich podnětu spo
jily se v únoru r. 1717 čtyři posud existující materielního zednářstva londýnské
lože, totiž lože z hostince „U husy“, lože z hostince „U koruny“, lože z vi
nárny „U Římana“ a lože z vinárny „U jabloně“ v jediný spolek či veleloži
„U jabioně“, změnily cíl hmotný v cíl duševní a zvolily si dne 24. června téhož
roku prvního velmistra. Proto den 24. června, t. j. den sv. Jana Křtitele po
važují „modří“ zednáři za den svého vzniku a sv. Jana Křtitele za svého pa
trona.“'1)
Takový tedy byl počátek symbolického svobodného zednářství. Proto
předložíme-li si dotaz, co asi vedlo Desaguliersa, Andersona a Paynea k pro
měně hmotného zednářstva, t. j. volných sdružení či loží skutečných řemeslníků
v zednářství symbolické či ve spolek svobodných zednářů dle humanitně proti
náboženských a zvláště protikatolických snah, zajisté nejkratší a nejpřípadnější
odpovědí k tomu budou jich stanovy či tak zvané první zednářské konstituce
z r. 1721.1?) A tu dle této všickní „svobodní zedníci“ jsou povinni „věrně za
chovávati a plniti přirozený mravní zákon, humanitu a patriotismus. Pokud se
však týče náboženství, mají vždy a všude státi nad náboženskými spory a hád
kami a přiznávati se jen k tomu, v čem z pojmů náboženských všickni šlechetní
lidé souhlasí. Proto různé osobní náboženské názory, jako privátní mínění,
mohou se u nich trpěti, ale ovšem za předpokladu, že nebude pro ně ve veřej
nosti agitováno.“
Humanistická morálka, pěstění všeobecného společenství a tak zvaná dei
stická víra v Boha jsou tedy hlavními známkami „pravého“ zednářství. Z té
příčiny již protestant P. Tschakert doznal: „Přeměna hmotného zednářství
v zednářství symbolické vyplynula z dějin anglického deismu a ze snah volných
myslitelů. Jeho rychlé zase hned-po r. 1717 se rozšíření bylo dílem současně
náboženského „osvícení“, jež v Německu bylo inaugurováno filosofií Wolfovou.
Mimo to v katolických krajinách stalo se zednářství pohodlným prostředkem vy
zouti se z nadvlády hierarchie. Alespoň v těchto krajinách, kde protestantismus
nebyl protiváhou hierarchie, zaujalo zednářství místo vzdorocírkve
15) čili
jinak řečeno, svobodné zednářství v krajích a v zemích protestantských pod zá
stěrkou humanity, osvěty a svobodného bádání mělo shromažďovati ve svých
10) Sr. článek „Freimaurer“ v „Kirchenlexikonu“ od Wetzera a Welteho, 2. vyd., IV., 1969,
11)Zednáři sami dělí se v „modré“ a v „červené“ či „rudé“. Modří zednáři, zvaní též
„původní“, jsou ti, kdož počátek svůj odvozují z r. 1717, kdežto „červení“ kladou své po
čátky až do dávného starověku a ze zřízení jeho odvozují svou organisaci; rozčleněnou
v celou řadu vyšších a nižších stupňů.
12)Byla vydána r. 1723 pod názvem „The constitution of the Freemasons“.
19)Sr. článek „Freimaurer“ v „Realencyklopaedie fůr prot. Theologie u. Kirche“ von
Albert Hauck, 2. vydání, VI., 202.
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řadách odpůrce „orthodoxní“ „reformace“ a v zemích katolických mělo vésti boj
proti církvi á zvláště proti papežství.
To vše ovšem by mohlo svědčiti, že j. A. Komenský mohl by býti „před
chůdcem“ svobodného zednářství, poněvadž nepřátelství jeho proti katolické
církvi a papežství neznalo mezí po celý jeho život a týž zvláště v posledních
letech svého časného na zemi pobytu jenom skoro výhradně podobnými my
šlenkami se obíral, ale sluší dobře si uvědomiti, že myšlenky deistské v době
jeho příchodu do Anglie byly již tu tolik známy a rozšířeny, že spíše Komen
ský čerpal v tomto směru od Angličanů nežli Angličané od něho. Ostatně také
„Societas Christiana“, jejímž členem Komenský již od delší doby byl, nebyla
spolkem deistským, ale přísně anglikánským, jehož účelem byly obrana, hájení
a rozšiřování „orthodoxního* protestantismu. Proto Komenský hledal svým úča
stenstvím u tohoto spolku spíše podporu v boji svém proti katolíkům, a to tím
více, uvážíme-li, že i manželka zimního českého krále Fridricha Falckého právě
tak jako Fridrich sám byli také jeho členy a Komenský dlouho i po bitvě bělo
horské se těšil na jich návrat do Čech a tím na rozkvět Jednoty. Z té příčiny
sluší tedy ve členství Komenského u „Societas Christiana“ hledati spíše, ba
zcela určitě, cíle politické a nikoli filosoficko- náboženské.
Je sice dále také pravda, že v konstituci svobodných zednářů jsou mnohé
výrazy a obraty tak, jak uvádí je Komenský v „Panegersii“ a v některých svých
didaktických spisech, ale naproti tomu také jisto jest, že tytéž výrazy a obraty
přicházejí i u přemnohých deistů, filosofů a paedagogů té doby. Proto okol
nost tato samo sebou ještě ničeho nedokazuje a nepotvrzuje, ale spíše svědčí,
že auktoři konstituce, pastoři Jakub Anderson a Désaguliers, byli lidé v litera
tuře své doby sečtělí a i jinak vzdělaní. Ostatně Komenský, jak ze života jeho
známo, kdykoli některou myšlenku svou realisoval, pravidlem prostudoval spisy
podobnou myšlenkou se obírající a rád pro český národ zdokonaloval to, co
dobrého v jiných knihách nalezl.!“) To ovšem není jeho výtkou, nectí, potupou
a hanou, ale chvály hodnou předností a známkou opravdového veleducha. Proto,
jako určité školy filosofické v jednotlivých dobách měly, a mívají až posud,
i vlastní ráz při vyjadřování myšlenek, tak také doba XVII. a počátku XVIII
věku měla působením anglického deismu a volných myslitelů, t. j. Free-thinkers
či naturalistů, svůj vlastní ráz mluvy, jenž odráží se nejen ve filosofických spi
sech Komenského, ale i ve spisech jiných současných filosoficko-náboženských
myslitelů.
Konečně ani Komenského „Collegium lucis“ nemá žádného vztahu k svo
bodným zednářům. Měl to býti prostě spolek učenců či profesorů, působících
na školách, jak jasno nejen z jeho definice ve spise „Via lucis“, že je to shor
vybraných mužů, jenž by rozšířoval světlo moudrosti knihami, školami a pěstě
ním národního jazyka po celém světě, ale i z okolnosti, že kolegium toto mělo
býti založeno při pansofické škole. Ostatně již název „collegium“ oproti tehdy
obvyklému výrazu „societas“, jež značilo spolky a komunity a oproti slovu
„fraternitas“, jež dávalo se zase nábožným bratrstvům, praví sám sebou, že jed
4) Faktum toto doznává se všeobecně u těch, kdož studiem Komenského se obírali.
Stačí tu zajisté poukázati jen na články profesora Dr. Jana V. Nováka jak v „Ottově sl. n.“
XIV., tak v „Národní čítance“, anebo na článek: „Jan Amos Comenius“ v „Geschichtslůgen“,
17. vyd. v Paderbornu 1902 na str. 302 nn. atd.
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nalo se při něm o sbor školský, t. j. o sbor toliko z učitelů a učenců se sklá
dající.'*)
Z těchto důvodů domnívám se, že považovati anebo prohlašovati J. A. Ko
menského za „předchůdce“ či docela za duševního otce a původce symbo
lického svobodného zednářství není správno, tím více, uvážíme-li dobře vše, co
týž spisovatel o Bohu a náboženství napsal v jiných knihách svých a co všecko
v životě svém vytrpěl, aby od zkázy hmotné i duchovní uchoval svou Bratrskou
jednotu. Proto nesprávno je muže tohoto počítati mezi zednáře právě tak, jako
nesprávno je jménem jeho jmenovati zednářské lože. Komenský zajisté byl duší
věřící, a to ne pouze v osobního Boha, jak věřili deisté, ale protestantsky vě
řící, byl duší toužící po pravé vědě a dokonalosti, byl duší ozdobenou mnohou
křesťanskou ctností, ale nezůstal ušetřen kacířství a všem protestantům vrozené
nenávisti proti církvi katolické, Římu a papežům, což zřejmě odporuje velikému
přikázání Kristovu o čisté lásce k bližnímu
(Dokončení.)
VWARAARASRRÁRANÍ

Je možná výchova eharakteru bez náboženství?
Známý paedagogický spisovatel Fr. W. Foerster vydal nedávno knihu,
která zaslouží plné pozornosti těch, kdo se zabývají otázkou: náboženství a
mravnost. Její název je: „Religion und Charakterbildung. Psychologische Unter
suchungen und paedagogische Vorschláge“. (Rotapfel-Verlag. Zůrich. Leipzig.)
Dlouho předem slibovaná kniha tato obsahuje více než nadpis její povídá.
Neomezuje se pouze na obor pedagogický, nýbrž je prvořadou knihou o svě
tovém názoru. Foersterovi jde „o hlavní problem všeho nového vybudování
v lidské duši a v lidské společnosti. Nenávist národů a válka jedovatými plyny,
třídní boj a rozklad všech hospodářských hodnot, jsou jen poslední důsledky
toho, že všechno nadpřirozené bylo vyloučeno z lidského žití. Nikoli zvířetem
člověkem, ale jenom Boho-člověkem může býti založena a zachována pravá lid
ská kultura.“
Staví tudiž Foerster náboženství křesťanské do středu celého lidského ži
vota. Hned v úvodu své knihy počíná Foerster otázkou: „Možno skutečně bez
náboženství vytvořiti charakter? Může vyučování laické morálky nahraditi ná
božensky zdůvodněnou mravouku? Jsou mlhavá náboženskost a modernisované,
neutralisované a všeho tajemství zbavené křesťanství, jimiž má býti konfesně
vyhraněná věrouka nahražena, opravdu s to, nahraditi charakteristické působení,
které vyvěralo doposud z nerozředěného náboženského vyučování? Moderní
vychovatel je v největším pokušení odpověděti na tyto otázky kladně, neboť
celý osud jeho světské školy zdá se mu, závisí právě na důkazu, že mravní
základ výchovy mládeže neíií nucen opírati se o zděděné křesťanství. Kdyby
sám přiznal, že to bez náboženství nejde, pak by jeho vychvalovaný program
15)Profesor dr. Jan V. Novák výslovně praví: „Proto r. 1461 uposlechl Komenský na
bídky svého věrného přítele londýnského, Samuele Hartliba, a vydal se do Anglie, odkudž
nadál se podpory pro svou práci. Teprve v Londýně zvěděl od přátel, že ho povolává sněm
(parlament) anglický, aby zřídil sbor, jenž byspolečným úsilím pracoval na obecné opravě
věd. Návrhu, jak to provésti, Komenský dal název „Cesta světla“. V obecných školách, pro
všecko lidstvo určených, ze společných knih měla si mládež vědění osvojovati, nad správ
ností jeho a novými vynálezy bdíti měl sbor učenců ze všech národů: též bez válek roz
hodovati měli ve sporech mezinárodních.“ Sr. „Nár. čítanka“, 166.
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o rozluce školy a církve, k němuž jej celé novější dějiny jeho povolání strkají,
ukázal se náhle pedagogicky neudržitelným.“
O škole beznáboženské píše Foerster: „Neutrální světská škola může býti
pouze nezbytným přechodním stadiem, jímž jest vystřídána epocha státem vy
tlačeného náboženství. Proti rozdělení mládeže konfesními školami se uvádí, že
společné vychování dítek různých konfesí zabezpečuje docela nepostrádatelně
lidské a přátelské vztahy mezi příslušníky různých věr. To je naprostá iluse,
která vyrůstá ze špatného pozorování mládeže.“
Proti tak zvanému náboženství lidskosti píše Foerster krásná slova: „Jak
mile člověk ztratil Boha, světlo, které svítí do všech jeho propastí, celou jeho
malomocnost a opuštěnost před oči mu staví a přece současně záchranné vý
chodisko ukazuje, tož nemůže nic jiného než dělati boha z člověka. Nechce už
viděti, jakým hadím hnízdem je lidské srdce a kolik hrozně vážného vedení,
kolik milostí a slitování s hůry je zapotřebí, aby vyšší život v nás prorazil na
povrch.“
S psychologického a paedagogického hlediska ukazuje, že nutno moder
ního člověka uvésti k pravdám náboženským, netají při tom i obtíže, které se
naskytují dobrému pastýři, aby nalezl ztracenou ovečku — moderní duši. Kniha
má býti vodítkem k těmto cestám výchovy, k nové nábožensko-vychovatelské
metodě. „Velký boj křesťanství s Antikristem, který v příštích časech zaplane
s netušenou prudkostí, volá po zcela nové nábožensko-vychovatelské metodě,
aby posvátné dědictví křesťanské viry bylo nové generaci dochováno a ona
v křesťanství viděla nauku o skutečnosti, vysoko povznesenou nad všechny mo
derní nauky.“
Toť několik ukázek z knihy světově známého paedagoga, který ve třech
dilech svého nejnovějšího spisu luští paedagogické otázky v dnešní době na
výsost důležité a časové.

SMĚS.
Konec školního roku 26. června.
Letos bude ukončen školní rok v sobotu 26,
června vzhledem k svátku, který je v úterý,
99. června. Jak se dovídá ÚTK., bude tato
letošní úprava platnou každého roku, ve kte
rém svátek, připadající na 29. června, bude
v úterý.

Československé učitelstvo klade při
úpravě platů tyto požadavky: 1. Zachování
paritního zákona z 23. května 1919, čís.
274 Sb. z. a n. 2. Pro učitele obec. škol
automatický postup s konečným služným úřed
níka stejného vzdělání, dvakrát povýšeného.
3. Pro odb. učitele měšť. škol zvýšení služ
ného proti platům učitelů obecných škol o
šestinásobný předválečný rozdíl, jenž činil na
počátku služby 600 K, na konci. 1100 K.

4. Učitelkám dom. nauk budiž dán týž po
stup jako úředníkům téhož vzdělání. 5. Ře=
ditelům škol budiž vyměřeno funkční služné
v šestinásobné výměře předválečné. 6. Funk
ční služné nechť je uzákoněno 1 pro okres,
školní inspektory, učitele přidělené školním
úřadům a cvičné učitele. 7. Učitelstvo stát
ňích škol národních budiž zařazeno do III.
části všeob. zákona platového s nadpisem
„Státní

osoby učitelské“,

——Kromě toho

jsou ještě zvláštní požadavky ohledně men
šinového učitelstva (funkční přídavky), vedlej
ších učitelů (postup, definitiva) a škol mě
šťanských.

Biskupská konference.

V Praze ko

nala se 19 a 20. ledna každoroční konfe
rence biskupů římsko- a řecko-katolických
z čs. republiky. O školní otázce stojící mezi
předními předměty každé biskupské konfe
rence, stala se usnesení, která z povinnosti

Strana 48.

Ročník XXXX|,

VYCHOVATEL

biskupů plynou, jakožto strážců věrouky a
mravouky křesťanské a tudíž všemi zákonitými
prostředky zakročiti mají v zájmu náboženské
výchovy ve školách. Vzhledem k nedostatečné
nábožensko-mravní výchově mládeže v mo
derní rodině a ve škole, bylo usneseno, aby
spolky mládeže měly za hlavní úkol křesťan
sko-nábožensko-mravní výuku a výchovu a ne
byly od nejútlejšího mládí otravovány poli
tikou. Tím samým bude mládež katolických
rodičů nejlépe odchována, aby v dospělém
věku byla spolehlivým dorostem těch politi
ckýchstran, které mají ve svém programu
občanský řád, založený na věrouce a mra
vouce křesťanské. Politické strany, které vyšší
nadpozemský cíl člověka v praxi života neb
1 v theorii svého světového názoru neuzná
vají, nestarají se ani, aby byl uplatněn ve
výchově mládeže, organisujíce jí výhradně po
hticky.

Slovenské učitelstvo zaslalominister
ské radě, ministerstvu školství, ref. min. škol.,
a ministerstvu s plnou mocí pro správu Slo
venska přípis v němž žádá „za vydanie vlád

ného nariadenia, ktorým sa vozšíriparitný
zákon na nešťátné učitelstvo na Slovensku“.
V novém zákoně žádá o zachování parity,
žádá zrušení jakéhokoliv rozdilu mezi staro
a novopensisty, žádá rodinný přídavek pro
všechny ženaté, odčinění křivdy, která se stala
neštátnímu učitelstvu odnětím 50 proc. dra
hotního přídavku, takové výhody jako mají
exponovaní učitelé na Slovensku, urychlené
poukázání státní podpory učitelům. Jsou to
spravedlivé požadavky vůči školství na S'o
vensku, které když budou splněny podpoří
zajisté vývoj slovenského školství.

Otázka české biblické dějepravy
vleče se u nás do nekonečna a přece je jí
velmi třeba. Dobře píše „Zrno“ na str. 157
(roč. I.): „Baar v románě „K Bohu“ vypra
vuje o farmáři Pánkovi, jak před smrtí od
kazuje rodině starou odřenou biblickou děje
pravu, ze kt.ré se učíval jako školák a kte
rou ve vzácné skřínce opatroval dlouhá leta.
Kdybychom aspoň tuto školní bibli měli už
patřičně upravenou! Dosavadní příručky jed
nak jsou zastaralé jazykově, jednak nevyho
vují rozsahem a výběrem látky. A docentu

Kubíčkovi, jedinému našemu katechetskému
Spisovateli, který za naší doby se jediný vážně
pokusil o novou úpravu biblických dějin pro
školy — první vydání ve třech měsících bylo
rozebráno — činí se v této práci takové 0b

tiše, čese diviti třeba jeho vytrvalosti ...“

Za to slyšíme, že prý je zas připraven pře
klad biblické dějepravy z němčiny! (Což do
českých škol nemůže proniknouti česká biblická
dějeprava ?

Mezi žactvem

československých střed

ních škol je každý dvacátý bez vyznání.
V Čechách každý desátý, na Slovensku ze
100 jen jeden. Naděje budoucnosti !

Jak se spoří na školství.

Zemská

školní rada rozhodla nedávno pro polit. okres
Blatenský, aby v Blatné vyučoval rabín ze
Strakonic 2 dítky židovské. Rabín dostaneII.
třídu dráhy, z nádraží kočár až do školy.
Celkový náklad roční 3.648 Kč na 2 židovs
ké dítky. Katolická místní duchovní správa
učí v 16 třídách za 5000 Kč ročně. Nyní
má na tamní škole vyučovati 1 dítko česko
bratrský pastor až z Prahy. Čo asi bude státi
ročně vyučování tohoto dítka? Opravdu se
u nás šetří!

V Americe uvažují o nutnosti předčítá

ní Desatera ve školách za účelem sníže
ní stále stoupající zločinnosti. U nás je tomu
právě naopak, přesto, že stále se snažíme
kopírovati zaoceánské soustátí.

Smrtelná rána slovinskému jazyku
v Přímoří. Italská ministerská rada rozhodla,
že jediným a výlučným vyučovacím jazykem
na všech školách v Italii bez výjimky je vlaš

ština. Tím zasazena poslední smrtelná rána
slovinskému a chorvatskému jazyku v Přímoří.

Francie

vzorem!

Novinami prošla

zpráva, že v centru Paříže bude zavřeno ně“
kolik obecných škol pro nedostatek žáků.
A zatím, co v Paříži ubývá dětí, které by
chodily do škol dávno zřízených, je v jiných
okresech nedostatek škol. Tak v Seine-et
Ojse nechodí nyní do školy 6.000 dětí ško
lou povinných jen proto, že není pro ně po
třebných místností ani učitelů.

Brány biografů mají býti pro mlá
dež

zavřeny.

V kruzích paedagogických

uvažováno jest o námětu, aby bylo u pří
slušných úřadů doporučeno zvýšiti dosavadní
věkovou hranici pro návětěvu biografů. Po
třeba této úpravy jest odůvodňována nebla
hým vlivem dnešní filmové produkce na ne
zralou mládež. (Loko Press.)

Do úpadku měšťanských škol stě
žovali si referenti na manifestační schůzi
učitelstva těchto škol v Mor. Ostravě. Po
slanci a senátoři se žádají, aby zachránili
tyto školy od úplného zániku.

VYCHOVATEL.
Vedoucí redaktor:
Číslo 4.
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Katecheti na školách.
Od doby, kdy náboženské úkony školní mládeže prohlášeny byly za dobro
volné a účastnili se jich bylo ponecháno náboženskému citu žáků — výnos
min. šk. a nár. osv. č. 214 z 25. listop. 1918 — tento „cit“ žáků obrátil se
proti učitelům náboženství, kteří pokládáni za méně cenné a vydáni na pospas
tomuto citu žactva. Náboženské vyučování na všech školách znehodnoceno;
na školách obecných a měšťanských znemožněna řádná výchova náboženská
a vyučování ztíženo a zhrzeno malým školským zákonem. Katecheti upozorňo
vali, volali, trpěli, ba i umírali, proživše na školách mučednictví!
Výkřiky bolu bylo možno čísti v listech denních i odborných, ale nikdo
neshrnul vše v celek. Teprve 18. března t. r. učinil tak přilehavě a věcně v „Na
šinci“ (č. 64) známý horlivý pracovník, neohrožený obhájce náboženské výuky
a pilný spisovatel, profesor v Lipníku, Dr. Ot. Tauber. V článku „Kalecheta na
střední škole“, dobře vystihl namáhavou práci katechety. Aby výborný článek
ten, za který mu bude každý katecheta vděčným, nezapadl v denním tisku, pří
nášíme jej k širší informací na tomto místě. Není nám třeba jej glossovati
k poměrům katechetů na školách obecných a měšťanských, kde jsou poměry
při spojování tříď často žáků ze dvou škol až do šedesáti — dle $ 5. odst. 4.
zákona č. 226 z r. 1922 — namnoze značně horší; každý katecheta sám další
doklady si připojí k tomu, co tak dobře a všestranně vystihuje autor v článku svém.
„Jen kdo zkusil, může mluvit. Katecheti středních škol na většině jich pro
žili a někde ještě prožívají mučednictví. Několik profesorů náboženství odneslo
popřevratové poměry předčasnou smrtí, anebo předčasnou neschopností k práci
školní další. Prožili jsme takové úzkosti, jdouce do některých tříd, že se to ne
dá povědět, jen zkusit a cítit. Dodnes žijeme v poměrech nejistých. Postavení
naše je nejvýš nedůstojné, a jen díky slušnosti ředitelů a kolegů a našemu vy
cházení vstříc, je snesitelným. Ač se tyto poměry znají, přece práce profesora
náboženství, ač úmorná, při dnešní nekázni, není oceňována. Jak bolestná dýka
do srdce zněla nám slova nedávno na schůzi naší: „Nejste oblíbeni.“ Věru
bolestné. Nejsme-li my profesoři střední školy oblíbeni u svých vlastních, tož
proč se hájí náboženství na střední škole! Kdosi je musí učiti, a ten musí míti
rozhodně vyšší vzdělání. Učitelský úřad prof. náboženství je daleko obtížnější
než profesora fakulty. Tento má jeden obor, velké prázdniny, méně hodin. Pro
fesor náboženství má spoustu hodin, každou neděli po leta exhorty, které jsou
velkou a nesnadnou povinností, a musí znáti vše. Žáci různých tříd dali a dá-'
vají dotazy: z dějin, z psychologie, z filosofie, z věrouky, morálky, z estetiky,
z bible, z archeologie, z literatury, dotazy tak choulostivé a specielní; na- něž:
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vědění z bohosloví nestačilo a nestačí. Nutno stále, mnoho a hluboce studovati,
všeho denního ruchu ideového si všímati a býti obrněn apologeticky, vynalézati
témata časová, jinak nemají žáci v nejvyšších třídách, kde náboženství zdobro
volněno, zájmu. (Co starostí, modlitby a přesvědčování dá každá sv. zpověď!
Mnohý z nás se stal katechetou, byv vyzván. Rád by šel na faru z touhy po
klidu, nemůže a není to vhod. Finančně, přes zdánlivě pěkný plat, nemá mu
věru nikdo ze správy duchovní co závidět.
Žíti v městě, mít svou domácnost, platiti byt, muset koupiti každé sousto,
každé vajíčko, každý kousek másla a zeleninu atd., stojí úžasně. Ano, hospo
dyně z fary ne velké, již jsem přijal, žasla, co stojí domácnost v městě. Řekne
se: Máte svátky a prázdniny. Mluvím ze své zkušenosti. Jedny prázdniny dříve
bylo 12 neděl a svátků a já dvanáctkrát kázal nebo přednášel; i v roku jsem
měl tridua večer a do noci a časně ráno zpovídal, ve svátky asistoval a to
dělám 26 let, co jsem katechetou a jistě jiní profesoři náboženství, znám ně
které takové, též. Na českých ústavech mají katecheti horší postavení. Na ně
meckých, snad úmyslně, vycházejí ředitelé i profesoři velmi vstříc, právě na
profesory na českých ústavech se hledí neuznale, ač by věru za své trpké po
volání, vyžadující příprav, rozhledu a opat/nosti zasluhovali ocenění aspoň od
svých. Od světa ho čekati dnes nemohou, naopak. Jsou profesoři náboženství,
jež pracují sociálně, jsou starosty Orla, protektory Omladiny, vzdělavateli, píší
odborné spisy a články, řeční na kursech, konají přednášky kulturní, pracují
v charitě, v SSS. atd., a ještě to vše není nic?! Věru, jaké živé víry, jaké ne
zištné lásky k Bohu třeba, aby se s chutí pracovalo. Katecheta nemá té neod
vislosti jako kněz v duchovní správě od světských školních úřadů. Dává se mu
odvislost trpko cítit. Že někteří profesoři náboženství zklamali, zklamali jiní
ještě více. Konečně ať dbá místní děkan energičtěji a otcovštěji o mravní cho
vání, ale ať stojí za horlivým a bezůhonným spolubratrem. To psáno na bra
trské dorozumění a pochopení.“

ANT. VETEŠNIK:

Pražský ústav pro hluchoněmé na Smíchově.
(Dokončení.)

Naše rovy .. . Velká řada učitelů a učitelek rozloučila se po těžké práci
za trudných poměrů navždy s působištěm; ku kterému s celou duší přilnula. Na
psal ředitel Kmoch o těchto obětavých vychovatelích mládeže hluchoněmé: —
„vyučování nesnadnému se věnovati, k nerozumu a nedostatečnosti dítek se sní
žiti, jejich lehkomyslnost a nezpůsoby stálou mírností a neúnavnou trpělivostí
snášeti, žádným nevděkem, žádnou bolestnou zkušeností myslí neztráceti, vždy
novou důvěrou každý den započítati, to jsou vlastnosti, kterých zde připome
nouti dlužno, aby i jiní snažili se následovati tohoto krásného příkladu . . “ —
Vzpomínáme vedle již uvedených tvůrců ústavu znamenitých učitelů, Ant. Galla,
který od r. 1855 s bezpříkladnou horlivostí na ústavě působil. Zemřel r. 1907.
Gall byl velikým fedrovatelem orální metody, opravovatelem chyb při mluvení
u dětí a nepokládal si za těžko dávati mladším učitelům návod, jak si mají při
artikulování počínati. V prázdném čase hotovil Gall zvláštní dřevěné pomůcky,
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kterými měla býti poloha, činnost jazyka atd. žákova při mluvení podporována.
I literárně byl učitel Gall čin, vydav německou čítanku pro hluchoněmé. Rovněž
tak obětavě působili učitelé Josef Květoň, Jan Ryšavý, Karel Sobotka, Václav
Vlček a četné ct. Školské sestry z Horažďovic, kteří již dávno v lůně matky země
odpočívají. Tito všichni jsou ještě dnes v dobré paměti u mnohých ovšem již
sestárlých hluchoněmých.
Vzpomeňnie ještě některých těch pracovníků na tvrdé liše vyučování hlucho
němých a to z nedávné doby. Dne 17. dubna 1913 zesnul nezištný a obětavý
učitel hluchoněmých Karel M. Kmoch. Působil na ústavě od roku 1865 skorem
celé půlstoletí jako učitel a pak jako ředitel. Byl duší ústavu, sám sebe ve pro
spěch ústavu a ve prospěch hluchoněmých obětuje. Z té příčiny napsal jeden
pedagogický list pražský o pohřbu jeho referuje: „Láska K hluchoněmým byla
ke hrobu nesena“. Hrob jeho zdobí vkusný pomník, který mu z vděčnosti dala
postaviti jeho hluchoněmá žačka slč. W.
Dne 16. dubna 1915 zesnul učitel kněz /an Vlk, který od r. 1873 působil
neúnavně na našem ústavě. Plných 42 let byl činným v úřadě tak těžkém, tak
obětavém.
Dne 4. února 1915 padl nám na severním bojišti mladší druh náš, učitel
Jan Klug. Působil na našem ústavě 12 let. Znal také jen neúmornou práci a
nikdy neutuchající obětavost v těžkém povolání. Zanechal žaluplnou choť a čtyři
nedospělé dítky.
Dne 10. září 1916 utrpěl ústav náš novou těžkou ránu. Zemřel senior sboru
našeho, kolega Karél Malý. Na ústav přišel r. 1867 jako mladý učitel a působil
při něm 49 let! Malý jsa, ducha velmi praktického, „neprotěžoval“ ani metodu
posuňkovou a nezavrhoval ani metodu orální, ale uznával oprávněnost obou —
u dětí různých duševních schopností Za doby Malého nebylo spisů, návodů,
pojednání, nebylo zkrátka odborné literatury české, z níž by česká inteligence
mohla čerpati znalosti o hluchoněmém dítěti a jeho vyučování. Sáhl tedy Malý
vedle školy po péru z lásky k hluchoněmým. A co tu pojednání, rozprav atd.
vyrostlo pod rukou jeho a vyšlo v pedagogických listech. Ze spisů jehotěší se ještě
dnes veliké pozornosti: „Děti hluchoněmé, nedoslýchavé a poruchami řečí sti
žené ve škole obecné“, dále spisy: „Hluchoněmost“, a „Koktfavost a jiné od
chylky mluvy s methodickými cvičeními“, „Nevýřečná mládež školní“. Pro náš
ústav a učitelům českého oddělení odevzdal v rukopisu cenné příručky: „Cvi
čení řečí“ (3 díly), „Postup hláskování“, „Obcovací řeč“, „O dopisech alistech“,
„Přírodopis pro hluchoněmé“, „Dějiny vzdělání hluchoněmých“.
Roku 1900 zřídila městská rada pražská na podnět Malého kursy k ná
pravě mluvy školní mládeže různými vadami řeči stižené: Malý jako nejlepší te
oretik a praktik byl městskou radou ihned zvolen ředitelem těchto kursů. Kursy
tyto velice se uplatnily; z té příčiny bylo se Malému poohlédnouti po novém
spoluučiteli, který by v novém oddělení vyučoval. Tím byl až do jeho smrti učitel
též našeho ústavu Frant. Fuchs.
Zemská rada v Praze vybídla Malého, aby navštěvoval postupně ústavy
pro vzdělání učitelů v Čechách a konal v nich přednášky o výchově a vyučo
vání hluchoněmé mládeže. Tím budil zájem na osudě těchto ubohých. Městská
rada v Praze vřadila Malého r. 1916 pro jeho zásluhy o školství pražské mezi
své měšťany.
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Zásluhy Malého o hluchoněmé, o vadou řečí ztížené, o přípravu učitelstva
k vyučování také mládeže, o průkopní práce v oboru fonetiky nejsou dodnes
řádně uznány a oceněny
Dne 31. března 1918 zesnul na odpočinku jsoucí učitel našeho ústavu /an
Ryšavý. Zvěčnělý byl poslední ze řady starých učitelů ústavu. Ryšavý působil
43 let na našem ústavě. Jeho píle a neumdlévající horlivost vychovala velkou
řadu hluchoněmých. I když požíval zaslouženého odpočinku, těšil se z potěšných
pokroků našeho ústavu.
Vedle učitelů vzpomínáme i jiných osobností, kteří také Inuli s celou duší
k našemu ústavu a jejichž dobrodiní ústavu prokázaná jsou v stejné vděčné pa
měti. Jsou tó zvláště ústavní lékaři: MUDr. Bohdan Neureutter, univ. profesor,
primář v dětské nemocnici v Praze. S nevšední láskou staral se o malé pacienty
naše; byl to průkopník instituce školních lékařů. Na základě svých studií u dětí
htuchoněmých získaných vydal také spis: „Hluchoněmí se stanoviska lékař
ského“. — Nedočkal se přesídlení ústavu na Smíchov.
Dne 21. října 1918 zesnul druhý ústavní lékař, MUDr. Michael Horníček,
který r. 1902 zvolen byv do vrchního ředitelství převzal hygienický dozor k ústavu.
Plných 16 let zastával úřad svůj s příkladnou pečlivostí a vzácnou obětavostí.
I v nočních hodinách dlíval u lůžek těžce onemocnělých dětí. Proto mu třeba
děkovati, že mnohý mladý život byl zachráněn. Nebyl to vznešený tah jeho ve
likého charakteru, když sám španělskou chřipkou postižen, ještě naše chovance
vyšetřil, potřebné zařídil, pak teprvé do své kanceláře jsa okresním lékařem ode
brati se musil, aby více nepovstal ?
Nebyl by seznam našich drahých úplným, kdybychom nevzpomněli Dr.
techn. Jindřicha Spens-Boodena. Dne 6. listopadu 1919 oznamovaly smuteční prá
pory vlající z ústavní budovy, že zemřel tento šlechetný, obětavý člen vrchního
ředitelství. Bylo štěstím pro ústav, že v době, když se jednalo o založení nového
útulku pro ústav uprostřed zahrad a sadů, byl členem vrchního ředitelství. Se
stavbou pak skvostné a účelně zařízené, důkladně a přece levně provedené bu
dovy ústavní zůstane jméno jeho spojeno po věky nehynoucí. Nescházel také
ani při jedné schůzi vrchního ředitelství a mnohé důležité záležitosti jeho popu
dem byly zdárně rozřešeny.
Dne 7. července 1912 zemřel mecenáš našeho ústavu univ. prof. MUDf.
Emilián Kaufmann. Jeho klinika pro nemoce ušní, nosu a hltanu byla ve
lice hledanou mezi klinikami rakouskými nejen nemocnými, ale i lékaři domá
cími i cizími, zvláště polskými, ruskými, ba americkými, kteří na jeho klinice
pracovali. Prof. Dr. Kaufmann miloval velmi hluchoněmé. Často vyhledávali jej
rodiče, přinášeli mu své dítky prosíce ho se slzami v očích, by rozvázal pouta
uzavírající sluch a ústa . ©.Vídával zvěčnělý i ty smutné pohledy dítek o totéž
prosících
Ale slabým tu úsilí i nejgeniálnějšího lékaře-učence, člověka-lidu=

| mila..Tusimyslíval
zvěčnělý:
kde
marno
úsilí
lékaře
probuditi,
vyvol
sluch a s ním i řeč, tam nebude marno úsilí ústavu pro hluchoněmé, jeho obě
tavých učitelů — tam cestou odbornou bude vráceno dítě svým rodičům, bude
vrácen zdatný člen lidské společnosti ——
třebas ucho jeho neslyšelo, ústa budou
přece mluviti! I učinil ústav náš universálním dědicem, aby mohl co nejvíce
takých ubohých přijmouti, je vychovati a opatřiti potřebnými vědomostmi pro
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těžký život jejich! — Ústav postavil zesnulému nádherný pomník na hrobě jeho
v Kačeřově, který mluví v šírý svět svým nápisem:
„Důtky hluchoněmé plačíce
nad ztrátou svého lidumila, který svými dědici je učinil, tento pomník mu posta
vily“ o jeho zlatém srdci.
Dne 15. prosince 1924 ztratil ústav největšího dobrodince, vrchního ředitele,
univ. profesora JUDr. Emila Otta. Význam jeho oceněn byl v „Čechu“, v „Ob
zoru hluchoněmých“ a bude oceněn ve Výroční zprávě ústavu za školní rok
1924—1925.

Omezený rozsah „Vychovatele“ nikterak nestačí, aby důstojně a po zásluze
byla oceněna práce tohoto lidumila-vědce, který skorem 40 let stál v čele ústavu
našeho, sdíleje s ním radostné, ale i bolestné, ba nešťastné doby. Odešel ústavu
navždy pravý jeho otec.
*

*

k

S úctou na Vás, Vy drahé duše, které věc hluchoněmých za svou jste při
jali, vzpomínáme. Čest Vaší světlé památce

Končíme kroniku našeho ústavu prosice lask. čtenáře o prominutí, že uči
nili jsme takové nároky na jeho trpělivost. Nebylo jinak možno. Ústav náš byl
prvním ústavem v Čechách, svědomitě se staral o jemu svěřené siroty přírody,
honosil se s nadšeným učitelstvem, které vyoralo první brázdu na těžkém poli
vyučování hluchoněmých. Nezapomínejte, kteří jste tak málo ústavu byli naklo
něni, že ústav náš dal také podnět k zakládání nových ústavů pro hluchoněmé
a učitelé těchto nových ústavů měli v mnohém směru práci ulehčenou, stavíce
na základech, které ústav náš položil. S hrdostí smí přece, a to nám nikdo ne
upře, ústav pohližeti na řady jím vychovaných a vzdělaných hluchoněmých a na
ty sympathie veřejnosti s dítětem hluchoněným, které také svým působením vy
volal
„ Z ohledu a i za zření, že ústav nastupuje 140. rok svého působení
ovšem až k pláči sdecimován a ochuzen, nebudiž mu aspoň právo na život od
píráno.*) Ústav náš, v jehož čele od počátku stál i stojí kněz a na němž dorost
náš kněžský vzdělával se a dosud vzdělává, má jistě čestné místo v dějinách
křesťanského školství. Kéž jen rozhodující kruhy aspoň naší strany o jeho šťastné
budoucnosti rozhodnou

A

On si tak smutný osud nezasloužil!

+) Počátkem školního roku 1926—27přijme se do tohoto ústavu více hluchoněmých
chlapců ve stáří 7 let. V ústavě učí se dítky mluviti a k usnadnění jednou samostatného ži
vota řemeslům a to: krejčovině, obuvnictví, knihařství a lepenkářství, hotovení škrob. a bar.
papíru. Rukodělné práce chovanců našeho ústavu byly vyznamenány roku 1924 na Všeživno
stenské výstavě v Praze stříbrnou medalií a diplomem čestného uznání a r. 1925 na Zemské
výstavě učňovských prací dílenských rovněž diplomem čestného uznání. K žádosti třeba při
ložiti křestní list (výtah z matriky) list o očkování, vysvědčení lékařské, že dítě netrpí žádnou
chronickou nemocí, že nemá zlých vyrážek na těle, ani jiných neduhů tělesných, dále list
domovský a žádá-li se za bezplatné přijetí, jest nutno přiložiti vysvědčení chudoby, zákonně
sdělané. Děti chudých rodičů přijmou se bezplatně, majetní rodičové platí poplatek postavení
jejich přiměřený. Žádosti buďtež v době nejkratší zaslány ředitelství praž. ústavu pro hlucho
němé na Smíchově t. č. Praha St. Dejvice č. 4,
|
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V pedologickém ústavě pražském.
Již delší dobu mne lákal nápis „Pedologický ústav“, upevněný na německé
škole ve Vladislavově ul. Se zájmem jsem čítal o jeho působnosti. Jsem mnoho
vděčný řediteli jehc, p. docentu dr. Herfortovi, že mi dovolil 1'/, hodiny po
býti v ambulatoriu tohoto ústavu, jenž jest nazýván „dítětem a dědictvím Čá
dovým“.
Celý ústav má 3 oddělení. V největší místnosti je asi 5 nebo 6 stolků, při
nichž se vyšetřuje anamnesa. Činíto lékaři anebo starší medikové. Vyšetření děje se
úplně podle metod lékařských. K anamnese jsou v první řadě bráni rodiče,
spíše matka než otec a vyšetřují se podle možnosti i okolnosti praenatální.
Jedním z praktických výsledků anamnese má býli sestavení rodokmenu proban
dova (vyšetřovaného). Postupuje se tu podle genealogicky-statistické metody
Galtonovy. (Srov. Dr. Herfort, „Význam rodokmene pro vědecký výzkum dítěte“.
Rozprav česk. pedologického ústavu hl. m. Prahy 1923, č. 9.). — V menší mist
nosti je vlastní prohlídka, která zahrnuje v sobě porovnání věku chronologic
kého se somatickým, psychickým a pedagogickým podle metody univ. prof.
Dr. Jindřicha Matiegky. Věky tyto mají se úplně krýti. Z rozdílů jejich lze pak
souditi na urychlený nebo opožděný vývoj tělesný a duševní dítek. Věkem
chronologickým rozumí se doba od jeho narození do doby vyšetření, při čemž
měsíc, v kterém je proband vyšetřován, se počítá za celý. Na př. A. T. narodil
se 5./3. 1910, vyšetřen 13 /9. 1925, chronologický věk se počítá 15 let 6 měs.
Věk psychický vyšetřuje se podle zvláštní škály zv. Termanovy, a věk pedago
gický vyjadřuje školní prospěch dítěte a to tak, že začne lí choditi v 6 letech
do školy 1. škol. rok se počítá 7, druhý postupný 8 atd.; kdežto opakuje-li
třídu, zmenšuje se věk jeho pedagogický. Na př. hoch, který vystoupil ze 4. tř.
obec. ve 14 r. věku, má věk pedag. 10 let (opakoval v každé třídě). Věk so
matický bývá zjišťován morfologicky a fysiologicky. Morfologicky se zjist
podle vzrůstu a váhy. Ditě je zváženo, pak měřeno a to měří se celková výška,
výška pátéře a rozpjetí paží. Míra vyšetřená se porovná s normální měrou po
dle t. zv. pruhu Pirguetova, jenž obsahuje zároveň průměrnou tělesnou váhu. a
vzrůstu odpovídající věk (v levo pro hochy, v pravo pro dívky) podle výpočtů
Camererových. — Dále se změří lebka, změří se i síla pomocí dynamometru
Collinova (malý přístroj s pružným pérem a škálou, stiskne nejdříve ruku pra
vou, pak levou), a hrudník. Vyšetří se též barva očí, vlasů a chrup. V jiné uza
vřené místnosti doplní se t. zv. somatické šetření důkladnou prohlídkou fysio
logickou. — Konečné shrnutí všech výsledků je formulováno diagnosou, kterou
činí obyčejně p. docent Herfort sám. Diagnosování děje se též ve zvláštní míst
nosti a s diagnosou obyčejně určuje se způsob léčení neb umístnění v odbor
ných ústavech. Proto při diagnose jsou přítomni též sociální pracovníci a prá
covnice a zástupce sociálního oddělení při policejním ředitelství. — K doplnění
celkového obrazu třeba učiniti ještě zmínku o odborné knihovně, která je sice
v začátcích, ale velmi slibných.
Město Praha získává jistě velké zásluhy o mládež tím, že ústav tento ze
svých prostředků financuje, a že práce ústavu nebyla marná, toho nejlepším dů
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kazem je výroční zpráva za minulý škol. rok 1924/25. Od založení ambulatoria
před 5 roky má ústav v patrnosti 1240 duševně úchylných dětí, z nichž mnohé
jsou znovu a znovu vždy přiváděny k vyšetření, aby slédován byl postup jejich
vývoje, nemoci a léčení. A co tu práce! O každém tom dítěti je veden proto
kol s příslušnými anamnesami, rodokmeny lékařskými a psychologickými ná
lezy a somatologickými šetřeními. Všechno vyšetřování a ošetřování je bezplatné.
Tim vzrůstá i sociální význam ústavu. — Povzbuzen opouštěl jsem ústav, z ně
hož jsem si odnášel tyto dojmy:
1. Sociální bída našeho lidu je veliká, ale veliká je i snaha a ochota tuto
bídu zmírniti a odstraniti. Zvláštním dojmem působí vstup do ambulatoria.
U několika těch stolků ve vážném a důvěrném rozhovoru lékař neb lékařka
s rodiči vyšetřovaných dětí. Z tváře rodičů, zejména z nižších vrstev společen
ských čtete upřímnou touhu, aby bylo dítěti pomoženo. Odtud jejich důvěra
k vyšetřujícímu. V tváři vyšetřujícího pak viděti zájem s vyšetřovanými a lásku
k věci.

2. Nepřímo zde věda potvrzuje význam sv. zpovědi soukromé. O. Říha ve
článku „Úkoly, obtíže a cíl zdravotního poradnictví“ v příručce „Správná volba
povolání“, Praha 1926, když mluví o anamnese výslovně píše: „Nejen na zpo
vídaném závisí zdar anamnesy, i dobrý zpovědník jest jeho podmínkou.“ V pří
padech vyšetřovaných běží o uzdravení těla a o uzdravení duše jen v řádu při
rozeném, ve sv. zpovědi však běží o uzdravení a vyléčení nadpřirozené, jehož
blahodárný účinek i na lidskou přirozenost je nepopíratelný. Škoda, velká škoda,
ženaše intelligence nezná pravé zpovědi! Zná ji jen tak, jak na ni s hnusem
vzpomíná z dob hromadných zpovědí studentských, jež byly paskvilem svátosti
pokání ve většině případů. Jsem přesvědčen, že kdyby byl chápán význam
sv. zpovědi tak, jak je dle ustanovení Kristova, že při vědeckém léčení úchyl
ností duševních by jí byla věnována větší pozornost. — Na druhé straně. —
Mnohá ta matka možná zanevřela na zpověď proto, že se kněz vyptával na po
drobnosti nutné k platnosti sv. zpovědi, jak k tomu byl zavázán svou povin
ností, a zde odhaluje své nitro, své viny a hříchy a nevyčítá vyšetřujícímu zvě
davosti. V prvním případě běží o dobro věčné, zde jen o dobro časné. Náš lid
denním listem materialisticky a jen pro pozemský cíl vychovávaný, větší důle
žitost přikládá zdraví a štěstí přirozenému, nežli nadpřirozenému.

Pedologický ústav na základě svých několikaletých zkušeností by měl
vypracovati obsáhlé memorandum všem institucím veřejného pořádku a zdravot
nictví, aby bylo omezeno všechno veřejné i tajné podporování nejrozmanitěj
ších příčin duševních úchylek dětí a tím i duševního jejich utrpení. Jak je
mnohé dítě krutě zkoušeno v životě a trestáno za hříchy rodičů! Všechno to
úsilí a práce obětavých lékařů a odborníků je mařena a ve výsledcích seslabo
vána veřejně trpěnou volností mravů, požitkářstvím a důsledky nevěry a bez
božnosti. A nešťastně uzákoněná rozluka manželská má také mnoho na svědomí.
Je dobře, když i katecheta ve škole všímne si dětí duševně úchylných,
a pokud mávliv,
upozorní rodiče neb vychovatele na pedologický ústav, kde
sice všemu zabráněno býti nemůže, ale kde se alespoň mnohému odpomůže,
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Dr. JAN N. JINDRA
:

Slechtietví ducha, výchova k němu a její nutnost.
(Dokončení.)

II Vychovatelé promlouvajíce o účelu vychování dvojí stanoví účel,
dobný a věcný. Účel dobný projadřují zásadou: „Vychovávej chovance tak, aby
mohl jedenkráte býti sám sobě vychovatelem. Věcnýpak účel vidí v tom, aby
chovanec, samostatným se stana, dosáhl svého ustanovení lidského. Jinak a různě
však pojímán kladný obsah tohoto ustanovení. A právě Herbart jest to, kterýž
v té příčině zdůrazňuje sílu mravního charakteru. Jinými slovy vyjádřeno — zdů
razňuje šŠlechtictvíducha, jak právě vyjádřeno a vysvětleno. Proto výchovná čin
nost má směřovati ku vypěstění mravní povahy, v níž září něžná láska k bliž
nímu, jsouc provázena mnohými ctnostmi. Jak vyrušený to účel!
K účelu tomu směřuje vychovatel buď přímo, působě na vůli, nebo nepřímo,
vyučuje.
Proto vychovatel a) vysvětlí především názorně šlechtictví ducha, během
času i jednotlivé ctnosti tak, aby žák jasně viděl předmět výuky;
b) stanoví čin i bližší okolnosti, jež vedou žáka ku provedení praktické

dolohy
;
c) uvésti mu nutno i pohnutky k jednotlivým činům; bývá to snadnost,
možnost, nutnost, příkaz, zákon a p.
d) upozorní i na možné překážky a učí je přemáhati, aby vůle sílila a tak
vytvářela povahu (charakter) ;
e) jedno vykonání nepřivodí dovednosti, dokonalosti, nutno cvičiti stále a
vypěstovati návyk mravný, z něhož vyrůstá mravní zásada, jež staví mravní povahu;
f) k tomu druží se příklad vychovatelův, rodičů, vrstevníků, příklad z dějin
ať vlasteneckých nebo světových nebo církevních a biblických;
g) zdařilé úspěchy chovancovy ve ctnosti dodávají chuti, aby vytrval, sílil,
rostl v mravní povahu;
h) i záložní prostředky výchovné, (odměna a trest) vykonají mocný vliv na
chovance, kdyby vůle slábla a klesala;

ch)
nutným důsledkem spějeme ku pomoci svátostné; svatým biřmováním
každý pasován za rytíře Ducha svatého, za šlechtice ducha a dostává nadpřiro
zené pomoci, aby jako šlechtic ducha žil, pracoval, bojoval; — klesl-li však,
ve svátosti pokání Bůh sám kajícníka povznáší opět v hodnost šlechtice a po
máhá k nové činnosti;
i) tak téměř železným důsledkem dospíváme k rozvaze chovancově a sebe
zkoušce (autokritice), jež opětně, jsouc správně konána, vzpružuje a vede stále
výš a výše.
K závěru skromná otázka: Jest občanská výchova s úkol, jejž si samasta
novila? — Odpověď plyne z předešlého |
II. O nutnosti výchovy šlechticů ducha bylo vzpomenuto nejednou během
přítomné úvahy. Jak ústavní listina, tak občanská výchova i vážní myslitelé jsou
tu za jedno. I zdálo by se nebo aspoň dalo by se očekávati, že se šlechtictvím
ducha setkáme se nyní velice často. Avšak zkušenost opak dotvrzuje.
Dne 27. září 1924 jde starší kněz v Hradci Králové ulicí Zieglerovou. Jest
po desáté hodině dopolední. Ulice plna jest studentek z tamního reformního gy

Ročník XXXNXI.

VYCHOVATEL

Strana 57.

mnasia reálního. Jedna z nich spatřivši kněze, volá k ostatním: „Děvčata utíkejte,
kněz jde. Budete míti neštěstí“. V témž okamžiku objevil se kominík. A nastává
změna. Jedna přes druhou křičí: „kominíček jde“ a spěchají aby se dotkly učer
něného šatu a měly štěstí! — Jak vzdáleny jsou tyto dívky od šlechtictví ducha!
A co říci, když zříti v téže ulici hráti dívky míčem tím způsobem, že nohu na
dzvédají a míč mezi nohami prohazují. Což nelze ušlechtilejší hry nalézti? Hle,
jak nutno nejen psáti o šlechtictví ducha v občanské výchově, ale i k gentle
manství mládež vychovávati.
A což jiní republikáni stkví se šlechtictvím ducha? Odpovím zkušeností.
Jdeš městem a zříš několik vojínů jíti na cvičení. Čistoty a pořádku úboru ne
vidíš, jednotného kroku neznamenáš, za to slyšíš kvákání jako by hejno zná
mých opeřenců nahrazovalo jim vojenský doprovod. Mimoděk vzpomeneš, aby
v život byly uvedeny nejen kursy majorské a plukoviické, nýbrž i kursy gen
tlemanské pro republikánské vojíny. Kdo by chtěl další doklady, nalezne jich
dosti v Guthově „Společenském katechismu“ a uzná nutnosti, i v demokracii vy
chovávati šlechtice a šlechtičny duchem.

AR. OLIVA:

Povinnosti katolíků k církvi na poli výchovy a školy.
(Pokračování.)

Právo na školu.
Kdo má právo školy zakládati a spravovati? Že stát má právo podle fin
ančních prostředků zakládati školy a spravovati je, nikdo nepopírá a popírati
nebude. Někteří jdou doce'a tak daleko, že prý jen a jen státu přísluší toto
právo a zřizování privátních škol má prý rozhodně zakázati nebo aspoň dovo
lití jen v případech výjimečných a to co nejméně a jen pod nejpřísnějším stát
ním dozorem. To jest státní školní monopol, který by rádi v jednotlivých státech
zavedli. Přistoupí-li k státnímu školnímu monopolu ještě nucená návštěva těchto
škol, pak jest to státní škola nucená. Tímto zařízením stává se stát výlučně ve
likým vychovatelem a učitelem svých příslušníků. Takovou státní nucenou školu
chtějí zvláště socialisté (dříve zahyne stát než dovolíme náboženské školy), hodí
se do jejich socialistického systému, v němž otec—stát jest vychovatelem, učitelem,
prácedárcem i živitelem. Myslí-li to socialismus vážně s plnou rovností všech
a s odstraněním všech společenských tříd, pak musí všecko vychovatelství a vy
učování ovládnouti a všecky nutiti do jedné šablony. Svobodný lid si ovšem
nikdy nedá líbiti jednostranné poručníkování.
Školní monopol s nucenou docházkou do těchto škol jest těžkým zasáhnutím
do výchovného práva rodičů. Nutí-li stát všecky děti do školy a nepřipouští
jiných škol než státních, pak rodiče jsou nuceni děti do státních* škol posilati
a tu je dáti vzdělávati a vychovávati tak, jak se státu líbí. Pak nemají jiného
práva ke škole než platiti daně na takové školy. Školní monopol jest dále ne
ospravedlněný zásah v přirozenou svobodu učení a učiti se. Stát má každým
způsobem právo o to pečovati, aby jen tací učitelé na veřejných školách směli
působiti, kteří prokázali náležitou způsobilost a není proti nim oprávněných
mravních námitek. Ale nemá rozhodně práva zachovalým osobám zakazovati
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učiti, když prokázali svou způsobilost. Vyžaduje snad veřejné blaho občanstva
zákazu privátní činnosti na poli školském? Opak jest pravdou! Školství daleko
lépe a přirozeněji se vyvíjí při svobodě vyučování. Má-li stát výlučně vedení
školsíví, pak vyvíjí se škola jednostranně jako rostlina uměle pěstovaná. Ame
rika, Australie, Japonsko, a některé země evropské neznají školního monopolu.
Jsou snad Angličané, Američané, Francouzi, Španělové méně vzdělanými než my?
Školní monopol jest a zůstane duchovním otroctvím, které každého donu
cuje tak se vzdělávati, jak stát poroučí a chce.
Školní monopol jest neslučitelný se systémem odluky církve a státu, kterou
stát zamýšlí provésti. Chceme-li býti konsekventní, nesmístát, který přehlíží církev
a náboženství, ve svých školách bráti ohledu na různé konfesse. Trvá-li na škol
ním monopolu a nucené návštěvě státních škol, pak jsou neodvratitelny konflikty
mezi státem a konfessemi. Většina konfessí nikdy se nezřekne práva zařízovati
školy pro své děti, jaké odpovídají jejich náboženským zásadám. Jedinou cestou
pro uvarování těchto konfliktů jest zaručení úplné svobody vyučování.

Právo církve na školu.
Mluvíme pouze o katolické církvi. Slátní školní monopola ještě více státní
nucená škola jsou těžkým bezprávím církve. Církev jako společnost dokonalejší
a souverenní vždycky si osobovala právo zařizovatiškoly různého druhu a spra
vovati je a to od škol obecných až do universit. Církev v křesťanské Evropě
měla první školy; zakládala školy obecné i vysoké a skoro celé století je spra
vovala. Sám protestantský dějepisec Raumer doznává: Zásluha zakládání a vy
držování školy přísluší skoro výhradně katolickému duchovenstvu. Ještě v míru
vestfálském byla škola označena jako annexum Ecclesiae.
Církev má tedy na školu právo historické, má však i právo přirozené, jak
plyne z její vlastnosti jako společnosti dokonalejší a jasně jest vysloveno v no
vém církevním zákoníku. Codex iuris canonici v Canonu1375 praví: Ecclesiae
est ius scholas cuiusvis disciplinae non solum elementaria, sed etiam medias et
superiores condendi — církev md právo zakládati školy kteréhokoliv druhu a to
nejen školy obecné, nýbrž i střední a vysoké. Tomuto právu církve však odpo
ruje státní školní monopol a vláda, myslí-li to se svobodou církve poctivě, ne
může a nesmí trvati na státním školním monopolu.
Fráse nebo chcete-li heslo, že školství má býti upraveno „jednotně“ ne
padá v úvahu, jest to požadavek vyplývající z idee státního školního monopolu.
Kdo si myslí, že školství jest výhradně státní domenou snadno přijde k idei
o jednotném státním upravení veškerého školství od škol obecných až do universit.
Školní monopol není nutností pro zdárný rozvoj školství, naopak spíše
rozvoj školství brzdí a udává mu jednostranný směr. Školní monopol jest pří
činou stálého experimentování, které jistě škole neprospívá nedopřávajíc jí klidu.
Už teď slyšíme vážnější učitelstvo hubovati na stálé to experimentování a spousty
pravidel a výnosů. Kolik lidí si myslí, že našli nový systém nebo novou met
hodu vyučovací a vychovávací. Každý znalec školství, který chce takový nový
system vyzkoušeti, musí přirozeně hleděti změniti system stávající vrchností upra
vený. Musí býti shora nové osnovy vypracovány a vydány nové předpisy. Sotva
se počalo experimentovati s jedním systémem už se hlásí jiný znalec školství
s novým systémem, který prý je lepší atd, Toto experimentování a předpisování
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děje se bez vědomí a mnohdyi proti vůli rodičů, jichž vláda vzpomíná jen tehdy,
když mají platiti dáně.
o
Doufejme, že brzo zavane liberálnější duch, který odstraní výhradní státní
školy a vrátí i církvi nezcizitelné právo k zřizování a spravování škol. Katolíci
státního školního monopolu nepotřebují. Bez školního monopolu či spíše právě
proto, že monopolu státního ve školství neznají, daří se výborně školství v Anglii,
Spojených státech amerických, Holandsku, Belgii, Francii atd. Může-li něco
opravdu rozvoj školství podpořiti, pak jest to volná soutěž. Volné soutěži daří
se ve všech oborech, proč by se jí nemělo dařiti ve školství? Či bojí se opravdu
zastanci. nucených státních škol, že by nemohly tyto školy čestně konkurovati

AA PAA
ADRÉ
se školami konfessními? Tak se zdá a tak bude asi pravda, jinak by přece lidé
svobodomyslní a pokrokoví a v první řadě učitelstvo samo státní školní monopol
nejen zavrhli, ale i bezohledně odsoudili.
(Dokončení.)
FR. JEDLICKA.

Ze školní prakse.
I. Co nám škodí.

Asi dva týdny před vánocemi setkal jsem se s domkářem lidovcem ze
sousedního polit. okresu, jenž mezi jiným vypravoval mi: „V naší obci za od
padové horečky odpadl jeden občan s celou rodinou k čechoslovákům; nej
mladší synek chodí právě do prvé třídy obecné školy, nedávno přišel ze školy
trochu později než obyčejně a povídá matce: „Mami, něco vám řeknu, již jsem
to udělal několikrát, abyste nevěděla, ale dnes vám to řeknu : Já dnes zůstal na
náboženství, ale ne na našem, na tom druhém, na římském ; mně se to libí, já
tam zůstanu vždycky a na naše již chodit nebudu, to se mi nelíbí. Kdybyste
věděla, jak pěkně jim tam vypravoval o Ježíškovi, jak se narodil chudičký ajak
má všecky lidi rád! To nám náš duchovní bratr nikdy neřekl.“ V tom vchází
do světnice. otec, ale Jeník se nedá vyrušovati a pokračuje ve chvalořeči: „Ano,
tatí, abyste věděli, já už na náboženství k duchovnímu bratrovi chodit nebudu,
to není nic, ale to, co učí ten druhý, ten římský, co mu říkají velebný pán, to
je něco jinšího. A, tati, vy říkáte, že jste také chodil na římské náboženství, a
že vás ten kněz bil rákoskou, ale tenhle jí nemá a nikoho nebije; co vypravuje
dětem ve škole, se mi více líbí, než co nám povídá duchovní bratr. Abyste
věděli, já zůstanu vždycky na náboženství velebného pána a k duchovnímu
bratrovi již choditi nebudul“ — Oba rodiče jsou řečí Jeníkovou překvapeni
a skoro i zahanbeni ; a netrvá dlouho, vracejí se oba s celou rodinou do církve
katolické.
Nevím, kdo jest onen čechoslovácký duchovní bratr, zda je to bývalý ka
tolický kněz anebo jen absolvent střední školy, jenž prodělal několikaměsíční
kurs čechoslovenského náboženství, také nevím, dle čeho dětem ve škole vy
kládá náboženství, zda dle katechismu, jejž pro čechoslováky sestavili dr. Far
ský a prof. Kalous, anebo dle protestantského překladu Nového Zákona vyda
ného biblickou společností.
„Československý katechismus“ má definice na str. 3.: „Svět žije živým
pravidlem nebo zákonem nezměnitelným. — Živý zákon světa je Bůh.“ — Není
to vše starý pantheismus? — Str. 4. „Žije-li člověk v jednotě s Bohem, stává
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se božím spolutvůrcem. — První spolutvůrcové boží ve světě jsou otec a matka.
— Josef a matka Maria učili Ježíše býti za jedno s Bohem.“ — Str. 5: „Boží
nadšení v člověku se jmenuje Duch svatý. — Ježíš přijal Ducha svatého při
křtu v Jordáně, když otevřína jsou mu nebesa.“ — Podobným tonem a duchem
psán je celý 24stránkový katechismus Farského-Kalousův. — Učí-li čČeskoslo
venští duchovní bratří náboženství ve škole v témž duchu a smyslu, pak není
divu, že se žáčkům nejmenším více líbí náboženství katolické a jeho výklad,
zvláště podává-li jej zbožný kněz ochotně a dětem přístupně.
Ještě povedenější nežli „katechismus“ jsou Dra Farského náboženské čí
fanky biblické. A jaké „čítanky“ vydal Dr. Farský ? Dosud vydal biblickou
čítanku Starého Zákona jenom jednu, ale ve dvou vydáních — L. kratší pro
školy obecné a II. obšírnější pro školy měšťanské. V úvodu pro školy měšťan
ské vykládá, že chce náboženství křesťanské očistiti od staropohanských a staro
židovských bájí a pověstí, za něž prohlašuje vše, co bible vypravuje o stvoření
světa i prvních lidí; o potopě, jakož i dějiny patriarchů až k Abrahamovi, jímž
počíná článek první. Poslední článek je o proroku Jonášovi; na konci na
str. 144. (v díle I. pro školy obecné) připojuje otázku s odpovědí ne právě
duchaplnou: „Která to byla ryba, co spolkla Jonáše? To byla ryba Jonášova.
V přírodopise ji nehledej, tam není. Tak jako tam není drak sv. Jiří.
Ze slov těch i děti vycítí, že Dr. Farský celé vypravování o Jonášovi po
dává zde jenom jako pohádku, ač potomci bývalých Ninivitů — obyvatelé ny
nějšího Mosulu — dosud zachovávají půst, který po kázání Jonášově si uložili
jejich dávní předkové. Tak vypravoval arcibiskup z Aleppa — rodák mosulský,
— jenž před dvaceti pěti roky sbíral po Evropě příspěvky na vyhořelou svoji
kathedrálu. Setkal jsem se s ním tehdy na zámku Worklecy v Horní Lužici;
mluvil plynně nejen latinsky, nýbrž i francouzsky, protože studoval v Římě.
Obdobně případu Jonášovu, spisovatel Kaulen uvádí ve svém „Úvodu“
několik případů, kterak veliký žralok pohltil člověka. — (Oken vypravuje, že
r. 1758 ohromný žralok pohltil lodníka, byl však rychle chycen, rozpárán a člo
věk ještě živý z něho vytažen. Ale Dru Farskému je vše jen pověstí.
Na téže stránce 144, kde končí Jonášem, začíná Farský počátkem bible
I. knihy Mojžíšovy č. 101. „Ze starých pověstí židovských“, k nimž řadí jak
stvoření světa tak i člověka. „První přestupek (ovoce zapovězené)“ a dodává:
„Tato pověst připomíná nejspíš strašnou zkázu pevniny Atlantidy ohněm so
pečným.“
Ke čl. 106 „Noe“ (potopa) na str. 152. připojuje: „Starý řecký filosof
Platon zapsal asi 400 let před Kristem, že asi 900 let před tím propadla prý
se do Atlantického oceánu pevnina, která tam bývala, a kterou jmenuje Atlan
tida. — Vypravování o Edenu, o jeho zkáze i o potopě v bibli souhlasí s tím,
co zapsal Platon. Zprávu měl od svého praděda Solona, který všecko to zvěděl
300 let před tím od kněží egyptských.“
V témž duchu, jakoby celá bible byla jenom snůškou a napodobením
bájí a pověstí staropohanských, psána jest valná část biblické čítanky Farského ;
proto není divu, že na str. 155. píše: „Sbírku milostných písní svatebních ob
sahuje Píseň písní čili Velepíseň.“ — Že všecky staropohanské pověsti o pů
vodu světa i člověka, o potopě atd., jsou temné a nejasné zbytky z prazjevení
daného hned prarodičům lidstva v ráji, které pozdější potomci jejich si přinešli
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a uchovali po odchodu z původní pravlasti do nových sídel, toho Dr. Farský
neuznává; jemu jsou všecky staropohanské báje původu původního, bible však
jenom jejich napodobením.
Mohlo by nám katolíkům býti lhostejno, čemu zakladatel a patriarcha mo
derní církve československé Dr. Farský učí malé své vyznavače, kdyby naše
katolická mládež se s nimi stále nestýkala ve škole i mimo školu, mezi nimi
neměla nejednou i přátel důvěrných, s nimi si nevypravovala, co čte, čemu se
učí a t. p., a děje se to právě mezi žactvem škol obecných častěji, než mezi
žactvem škol měšťanských, jež se o věci a učení školní valně nezajímá, za to
však více o sport a zábavy mimo školu. Právě proto podal jsem zde ukázky
z čítanky biblické určené pro žactvo škol obecných. Jestliže kdy, tož v době
nynější měrou vrchovatou platí, že „zlé společnosti kazí dobré mravy,“ a tu
jest nám dvojnásobně třeba býti ostražitými.
Také se nesmí zapomínati, že většina knih učebných pro ústavy učitelské
vysvětlují původ a vznik náboženství po darwinisticku, ačkoli theorie Darwinova
jest namnoze překonaným zastaralým stanoviskem. A jsou mezi nimi ne snad
jen paedagogiky zásadně křesťanství nepřátelské, nýbrž i knihy jinak dobré, které
slušně mluví o náboženství. Podám výňatky z těch, jež byly a jsou dosud
v užívání i na učitelských ústavech klášterních.
Švadlenkova paedagogika 2. vydání z r. 1921, str. 70, č. 35. — Vznik
představy o Bohu praví: „Doléhá-li na člověka neštěstí, nemoc, nouze, poznává
svou nedostatečnost, slabost a závislost na moci vyšší. Pozoruje-li velikost;
pořádek a krásu všehomíra a srovnává je s výtvory rukou lidských, zdá se
mu, že příroda je vzor vší dokonalosti, a tuší v ní dílo bytosti dokonalejší, než
je člověk. — K změnám v přírodě se odehrávajícím (bouři, blesku; duze a p.)
hledá člověk příčiny, až dospívá v celém nepřetržitém řetězci příčin, které do
vede spojiti, ku příčině všehomíra, která jest pozorování a zkušenosti zcela ne
přístupná, která stojí mimo obor každé vědy, která jest předmětem víry. Na
této prapříčině závisí všecky změny, ona podmiňuje vše, sama jest však ne
podmíněna — jest původem všeho. — K těmto představám se druží nejistota
o posmrtném stavu člověka, touha po shledání s drahými zemřelými a přesvěd
čení o nutnosti mravného zákona a jeho původci. — Tak vznikají ve vědomí
člověka představy o Bohu a poměru jeho k Bohu, které nabývají náboženským
vyučováním větší určitosti a rozmanité tvářnosti podle vyznání náboženského.“
VARAAARAARAPNÍ

(Dokončení.)

VÁCLAV OLIVA:

O poměru J. A. Komenského k svobodnému zednářství.
Příspěvek k poznání náboženských snah a směrů XVII. století.
(Dokončení.)
NI.

Čeští svobodní zednáři z probuzenských dob t. j. z konce XVIII. věku a
všickni jich přímí a nepřímí přivrženci právě tak, jako současní českoslovenští
volnomyšlenkáři a stoupenci protikatolických směrů, by zcela pochopitelně rádi
prokázali, že J. A. Komenský opravdu zabýval se cílem svobodných zednářů
a že dal alespoň podnět, ne-li myšlenky, k založení jich spolku.'S) Snaha tato
již vícekráte došla výrazu a posledně, ač dosti neurčitého a nevyjasněného,
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zvláště u těch, kdož přijali ve svůj střed francouzského hugenotu, dr. Arnošta
Denise, jak jasno z jeho poznámek a slov v „Čechách po Bilé hoře“. Tam
totiž se dí: „Učení Komenského jest velmi jednoduché. Člověk je stvořen ke
štěstí pomocí vědy a rozumu. Bůh v bibli a v přírodě otvírá nám své poklady.
Nezavírejme nikdy dobrovolně očí, naplňme je září Jeho světla a pracujme
všickni, abychom připravili vítězství Jeho vůle. Zednáři a theisté angličtí, ency
klopedisté francouzští, Herder a Lessing obnovují jinými slovy tento chvalozpěv
rozumu a jako Komenský volají národy k smíru na poli volného zkoumání“
ale učení toto není zcela učením Komenského, nýbrž uměle skonstruovanou
kostrou z jeho slov á v zásadě naukou moderních atheistů. Komenský však
atheistou nebyl.
Mimo to týž Denis promlouvaje o hraběti Šporkovi a uvedení zednářů do
Čech, táže se: „Zda svobodné zednářství nebylo nadšeno vskutku ideami „pan
sofistickými“, jež shrnují inspirace posledních let velikého biskupa bratrského ?“
a pak dodává: „Vždyť týž r. 1667 ve své „Panegersii“ vyzýval lidstvo, aby
sjednotilo se k vystavění nového chrámu Šalamounova, pravzoru spravedlnosti
a lásky, kde by národové zapomněli na svá záští, sekty na svou nenávist, školy
na svou marnost a prováděli dílo nekonečného pokroku a míru, který Tvůrce
švěta ukládá svému stvoření. Když r. 1717 slavný theolog Jakub Anderson se
stavil konečně stanovy, jež byly základem svobodného zednářství, přejal do
slovně z „Panegersie“ své hlavní zásady, ač názor tento je více méně. opako
váním myšlenek Kristiana Fr. Krause, horlivého německého svobodného zednáře,
obsažených ve spise: „Die drei á!ltesten Kunsturkunden der Freimaurer Brůder
schaft“ z roku 1810 a neopírá se o předložení jakýchkoliv o tom důkazů.
Konečně uvážíme-li, že dle vyjádření nejpřednějších zednářů vyznáním jich
je „všelidské náboženství lásky k bližnímu,“ „emancipace ducha lidského z před
sudků a pověr,“ „vybudování chrámu humanity, kde by vládla rovnoprávnost
všech, panoval volný výraz přesvědčení
„© „pěstování solidarity“ „uskuteč
nění ideí osvícenských a tolerančních“ „práce pro kosmopolitismus, pro blaho
a povznesení svého národa
„* atd. a srovnáme-li s tímto myšlenky, obsažené
u Komenského, a zvláště rozpomeneme-li se na jeho pověrčivost, tak že děje
pisec Dr. Antonín Rezek bez obalu dí: „Neutěšený obraz. skýtá mystické blouz
nění, do něhož upadl i největší muž své doby, Jan Amos, k vlastnímu neštěstí
za živa a také ještě po smrti.
.„“!7)na jeho nenávist všech katolíků bez roz
dílu vůbec, dále římských papežů a Habsburků tak, že některé spisy jeho přímo
hýří myšlenkami i slovy, že zřítí se Babylon a panství Antikristovo a že i za
hyne dům Achabův, t. j. katolická církev, papežství, císařství a rod Habsbur
ský atd. a posléze z této nenávisti na vyplývající touhu po odvetě: tu buď
J. A. Komenský klamal sebe a jiné, anebo vzdálen byl toho, co nazýváme cí
lem a vyznáním zednářů. A poněvadž prvému odporuje jeho charakter, zůstává
pravdou druhé, totiž že „poslední Českobratrský biskup“ zůstává tím, čím
vskutku byl, t. j. velikým pedagogem a českým bratrem, ale nebyl nikdy ani
skutečným ani ideovým svobodným zednářem
VWAAAAARGARÁNÝ

i) Sr. článek: „Ohlas Řehořské a Mikulášskélitanie v učebnicích Komenského a v ob
řadu zkušebním učně vstupujícího do zednářské lože“ od R. Vonky v „Českém Lidu“; XXVI, č.2.
1) Sr. „Českomoravská kronika“, VI., 129 a 219.
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Jedličkova učebnice katolická a ka
techismus.

Třetícírkevněi státně schválené,

opravené a doplněné vydání Jedličkovy malé
učebnice katolické, jež právě vyšlo, je roz
děleno na knížky dvě samostatné, a to zvlášť
učebnice a zvlášť malý katechismus. Učeb
nice je vhodně opatřena četnými poznámkami
apologetickými, jež vystižně a mládeži školní
srozumitelně obhajují pravdy katol. nábo“
ženství proti běžným námitkám nevěreckým
a volnomyšlénkářským, při tom však nikterak
nemají formy polemické, nýbrž přísně zacho
vávají ráz učebné knihy školní. — Články
biblické mají též nadpisy podružné, tištěné
ležatě, jež udávají obsah věro- 1 mravoučných
doloh k ději biblickému připojených. — Vět
šina článků podává dostatek látky různě ozna
čené, pro 2——4postupné roky školní: proto
se učebnice výborně hodí jak pro ménětřídní
školy venkovské, tak i pro velkoměstské, v nichž
při hodině náboženské bývá žactvo z něko
lika postupných tříd staženo v oddělení jedno.
— Věcný obsah na konci knížky je zároveň
malým rozvrhem učiva na jednotlivé, 4, po
stupné školní roky. — Malýkatechismusur
čený pro pátý, eventuelně 1 šestý rok školní
návštěvy podává v souvislých článcích, psa
ných lehkým vyprávěcím slohem na 46 stra
nách, úplný výklad celé katol. nauky. Pra
kticky, a pro naše české poměry časově, je
podáno učení o církvi 1 o svátostech, zvláště
o nejsvětější Svátosti oltářní, o mši svaté,
o svátosti pokání, jakož i o manželství. Sucho
párné teorie malý katechismus mnoho nemá,
zato však věcí praktických více nežli který
koli z katechismů dosavadních. K oběma kníž
kám vydána jest i podrobná učebná osnova
s úchvalou njd. biskup. ordinariátu v Čes.
Budějovicích. Jednotlivě prodává se učebnice
sešitá po 5 Kč, vázaná po 7 Kč, katechis
mus po 3 Kča 450 Kč; na každých 5 pla
cených výtisků šestý zdarma pro chudé žactvo.
Objednávky lze prostě adresovati: Serafinské
dílo lásky na záchranu mládeže, nebo kate
cheta Fr. Jedlička v Čes. Budějovicích, Třída
28. října č. 13.

Slovenské učitelstvo proti návrhu
nového zákona o úpravě služného. Dne
25. února konala se v Žilině schůze sloven
ského učitelstva, které se súčastnilo asi 1200
učitelů. Dostavili se i zástupci maďarského
všeobecného učitelského spolku na Slovensku
a Zemského německého učitelského spolku
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na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Bylo ro
kováno o návrhu nového zákona o úpravě
služného a přijata resoluce adresovaná pre
sidentu republiky, ministerské radě, jedno
tlivým ministerstvům, kterých se věc týče,
předsednictvům sněmoven, poslaneckých 1se
nátorských klubů a výkonným výborům poli
tických stran. V resoluci se praví:
Učitel'stvo na Slovensku ohradzuje sa proti
II. odstavcu 8 1. vládneho návrhu učitelského
zákona, tlač posl. snemovne čís. 101/1926,
podla ktorého len vládnym nariadením má
byť určené, od kedy a v jakom rozsahu majú
ustanovenia tohoto nového zákonaplatif i pre
viac ako 75% všetkého počtu učitelstva na
Slovensku
a žiada, aby platnosť nového požitkového
zákona vztahovala sa v plnej miere i na uči
tel'stvo škól vydržiavaných církvami, obcami
a spoločnostami na Slovensku ;
ďalej prehlasuje, že pri uzákonení novej
platovej úpravy trvá
a) na zachovaní I. až VII. článku parit
ného zákona čís. 274/1919;
b) na doslednom a úplnom provedení
týchto článkov požitkov učitelských, navrho
vaných po stránke hmotnej podla zásad pre
štát. profesorov a učitelov;
c) na zaradení predlohy o štát. učitel'och
škól národnych a cvičných do III. čiastky po“
žitkového zákona štátne - zamestnaneckého a
aplikáciou na všetko učitelstvo ČSR.
Opátovne žiadame rozšírenie paritného
zákona na učitebstvo škól vydržiavaných círk
vami, obcami a spoločnosťami na Slovensku
s platnostou od I. septembra 1919 a vy
platenie všetkých požitkov, ktoré boly tomuto
učitelstvu v dósledku neprovádzania parit
ného zákona odňaté.
Bez splnenia týchto požiadavkov, jaká
kol'vek úprava platov zostane pre slovenské
učitebstvo neprijatelnou a slovenskej verej
nosti cudzou.
Podepsána jsou předsednictva všech sú
častněných spolků.

Příliš mnoho učiva na školách mě
šťanských. Učitelstvo poznává, že školyměšt.
jsou přeplněny učivem a proto v nových os
novách má býti počet vyučovacích hodin sní
žen. O věci psal v Praž. več. čís. 61. min.
zdravotní rada Dr. Kettner ku konci článku,
že hlavně dívky se vyhýbají té nynější, látkou
přecpané měšťance, vychodí IV. střední školu
a jdou pak tam, kam byšly ze IV. měšťanky,
po případě přestanou chodit do školy. Tak
mstí se na pokrokových učitelích jejich snaha,
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znivelisovati nižší střední školu s měšťankou,
tak mstí se ta „občanská nauka“. Dorostuči
telský marně čeká na místa, když se třídy
restringují, zato střední školy jsou přecpány.
Školy měšťanské zanikají nedostatkem žactva.

Úspěch katolíků v otázce školské.
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pisu fonetického při psaní znělých souhlásek
vyslovovaných temně.

Proč nedochází u nás k vydání bi
blických obrazů k názornému vyučo
vání? Pražský bibliofil Artur Novák vyda
vatel „Vitrinky“ v čís. 5. sděluje, že měl
nápad vydati misál. Ale vymluvil mu jej ni
covský farář a básník Fr. Kašpar. „Misál —
nemožno! Kupují se v Řezněa v Belgii. Ti
sknou se v obrovských nákladech, proto jsou
velmi laciné. Lepší vydání jsou dokonalá...

V protestantském státě americkém Oregon
vydán byl zákon dle něhož jsou všichni ro
dičové povinni posílat dítky do škol bezná
boženských. Katolíci postavili se na odpor to
muto zákonu a docílili toho, že nejvyšší spol
kový soud ve Washingtoně rozhodl, že onen "Nepochybuji, že byste vydal Misál dokonalý,
zákon ve státě Oregon je neplatný, protože jenže by stál asi tolik tisíc, co dnešní Mi
sály set. Ani pomysliti na to nelze... Nej
odporuje spolkové ústavě Spojených států.
mrzutější je, že musíme kupovati tam i bi=
Katolické školství v Holandsku. Ka blické obrazy, kterých potřebujeme k názor
tolíci holandští se starají o rozvoj svého nému vyučováníve škole... Kdyby je někdo
školství velice opravdově a tak jejich škol udělal, nebyl by to špatný obchod. Mohli by
ustavičně přibývá. R. 1916 bylo tam 1057
se třebas o to pokusiti žáci prof. Švabin
Novák odepsal básníkovi, že
katol. obecných škol, v nichž 6280 učitelů ského!“ .
účilo 218.071 žáků. Koncem minulého roku s těmi obrazy je to kříž, „když dnešek zeje
bylo již 1803 škol se 325.086 žáky, které prázdnotou, když není náboženského zanícení,
učilo 9.713 učitelů. V celém Holandskujest
když není horoucí lásky k nějakému ideálu,
pouze jedna jednotřídka. Ostatní školy mají když pramenem dnešní inspirace je periferie.
2—6 tříd, na nichž působí 2—21 učitelů. Není zde ani vůle ani odvahy tvůrčí. A udělat
O škole napsal významný jeden spiso něco na předepsaná téma? Tu by se odha
vatel: „Škola je buď kostelem, ve kterém má lila prázdnota spirituelní a obnažila výrazová
Bůh svůj trůn a oltář, anebo je peklem ze nemohoucnost.“ S těmito zkušenostmi setkal
kterého vycházejí neznabohové, aby nepořádek se 1 P. Zamazal v Mar. Horách, jenž léta
a rozvrat hlásali ve společnosti lidské.“
snil o českých bibl. obrazech! Já bychk tomu
dodal (píše referent „Besídky literární“ J. Je
© Mírové poučování na našich školách.
línek v „Našinci“ čís. 53.), že se propásla
Na občanských, středních a pokračovacích
školách bude letošním rokem počínajíc za tvůrčí síla Jeneweinova. To byl náboženský
umělec par excelence, jenž byl zrovna po“
vedena půlhodina poučení žactva o mírových
snahách a o míru mezi národy. Má se tak volán k tomuto dílu. Ale nikoho nenapadlo,
umělce k dílu tomu vyzvati a slušně jej za
státi v den 28. března, ve výročí narozenin
ně honorovati.
Jj. A. Komenského.

Zjednodušení pravopisu. O tomto te
matě mnoho bylo psáno a mluveno. Ve sbor
níku „Poznání“ v čís. 3. píše profesor Ho
dura „0 českém pravopise“ a vyslovuje se
proti návrhům radikálních oprav pravopisu
(odstranění rozdílu mezi % a y, 4 a Ů, zru“
šení čárek na označování délek). Ulehčila by
se sice práce ve škole, ale dosavadní písem
metví by se znehodnotilo. Vznikly by velké
kulturní škody a pravopisné anarchie. Vzni
kem četných homonym (slov stejně znějících)
znesnadnilo by se čtení (bili by pak zname
nalo bili, bily, byli, byly, bílý, býlí). Nesnad
nost našeho pravopisu je ovšem značná, ale
to nijak neoprávňuje k nesmyslným reformám.
Budou se týkati asi cizích slov, jež budeme
psáti pravopisem českým a pak ústupků pravo

Zednářské škol. reformy ve Francii.
Na francouzské katolíky chystá zednářstvo
nový útok v podobě různých reforem. Ministr
vyučování Daladier podal sněmovně tři nové
školské návrhy, jimiž jednotná škola ve Francii
má býti za každou cenu provedena. Dle jedné
předlohy má býti zavedeno pokračovací školní
vyučovácí až do 18 roků. Tím výchově škol=
ské na katolických školách má býti učiněna
nová překážka a mládež v pokračovacích těchto
školách, katolicky vychovaná, má býti laickou
školou převychována. Nová školská pokračo
vací škola má býti receptem na lámání duší.
La Čroix dokazuje, že nové školské reformní
předlohy úplně souhlasí s návrhy zednářských
loží z minulého roku. Zednářská lóže se
znovu ukázala jako „stát ve státě“, pod je
hož diktátem stojí vláda i parlament.

VYCHOVATEL.
Vedoucí redaktor:

číslo 5.

FRANTIŠEK KOŠÁK.
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+ Jan Nep. Jos. Holý, 0. Praem.
Farní osada Holišov u Stříbra oslavovala letos v lednu 25 leté působení
v tamní duchovní správě všeobecně váženého a oblíbeného faráře, osob. děkana
a arcib. notáře Jana Nep. Josefa Holého, kněze řádu praemonstrátského kanonie
tepelské. A dne 9. dubna překvapila zpráva, že ráno náhle zemřel zasloužilý
tento v duchovní správě, v literatuře i ve veřejnosti činný kněz. V Pánu zesnulý
narodil se 3 února 1868 v Jindř. Hradci, kde absolvoval též studia gymnasijní
a roku 1887 vstoupil do řádu praemonstrátského. Studia bohoslovecká konal
v Teplé a v Innomostí; 4. října 1891 složil profesi a 25. března 1892 byl vy
svěcen na kněze. Působil v duchovní správě v Mor. Stokách u Žlutic, v Rájově
u Mar. Lázní, v Dobřanech u Plzně; r. 1893 stal se kaplanem v Uherci u Ný
řan, roku 1894 v Liticích a od r 1901 působil jako farář v Holišově u Stříbra.

Působil tedy zesnulý v duchovní správě v místech národnostně smíšených nebo
se slabou menšinou Českou, ale všude vystupoval jako upřímný Čech, bylf ná
rodnostně spravedlivý, jako ve svém jednání byl vždy jemný a šlechetný.
Literárně začal pracovati roku 1894 a byla to zvlášť paedagogika a kate
chetika ve které byl velmi sečtělý a pilně pracoval. Články paedagogické psal do
„Vychovatele“ a do „Učitelské přílohy,“ do „Rádce duchovního“ a do „Obrany“.
Katechese otiskl ve „Vychovateli“ a Rádci duchovním. Četná kázání uveřejnil
v „Rad. duch.“ a „Kazateli“*. V Solnohradě r. 1902 vydal modlitební knihu pro ka
tolické křesťany: „Sláva na výsostech Bohu“. I v literatuře sociálně-politické byl
činným napsal dvě brožurky a mnohé články. Družstvo „Vlast“ a jeho literární
a sociální akce měly v něm upřímného přítele. Nejvíce článků a pojednání na
psal však do našeho „Vychovatele“ a „Vychovatel“ přináší článek od něho dříve
již zaslaný i v tomto Čiísle.
Když v roce 1895 začal psáti zvěčnělý do „Vychovatele“ byl tam prvně
článek „Odměny“, v němž upozorňoval, jak katecheta má dítky odměňovati. Kéž

Odměňovatel nebeský za všechnu práci a námahu, za všechnu lásku a náklon
nost k dětem, za všechny zásluhy a práci literární i za poctivou práci o spásu
duší, odmění jej hojnou odměnou věčnou!
Ave anima pial
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Spatní kněží.

(Nový článek z řetězu úvah: „Proč jsem neodpadl a neodpadnu.“)

„Špatní kněží, špatná církev.“
„Tenhle tuctový a nespravedlivý úsudek slýcháme v přítomné době často
a to nejen od nepřátel církve, ale i od povrchních matrikových katolíků.
Špatné kněze máme a můžeme je mít vedle dobrých, jako každý jiný stav
má své dobré příslušníky a zase špatné, kteří mu dělají nesnáze, škody, po
horšení a třebas i hanbw. — Ale špatní kněží nejsou ješlě cirkev, ba ani
špatní se všemi dobrými — a mezi těmi najde dobrá vůle všude pravé
sluhy boží — netvoří dohromady církev. K té patří ještě všickni věřící a mezi
těmi co tu pravých srdcí, oddaných Kristu a evangeliu, a ti v členství církve
každý mají své právo ne snad menší než špatný kněz, ale právě takové jako
kněz dobrý. A patří k církvi všichni, kteří nás předešli vírou v srdci v životě
tomto a žijí život oslavený v nebesích, nebo ještě naň čekají, trpíce dočasně
v očistci. Neřekl-li Kristus: Království mé není z tohoto světa? A patří k církvi
obecné všickni lidé jednající podle přirozeného zákona božího, vštípeného v srdce
lidské, neměli-li možnesti poznati v učení křesťanském kladný zákon boží, do
plněný učením Kristovým a zpečetěný jeho smrtí. A vrchol všeho — patří
k církvi její zakladatel Ježíš Kristus podle vlastního slibu svého: „Já s vámi

© jsem
aždoskonání
světa.“
Toto-li
všecko
jenletem
uvážíme,
jakbychom
si
mohli takové pohoršení bráti z chybujících jednotlivců, kteří místo pastýřů do
brých činí ze sebe nájemníky v ovčinci Páně? Chybili a chybují, o tom není
sporu, oni to samí leckterý s pláčem přiznají, ne-li veřejně, tedy jistě ve chvíli
jasné aspoň v svědomí svém. Ale obrafme se v tak těžké věci k samému Kristu
o radu a poučení! Zavrhoval On tak nelítostně chybující, jako to dělá svět?
Ne opovržení, ne odsouzení, ale milosrdenství a slovo dobré měl pro ty, jež
našel na cestě zlé. Tak je obracel k dobrému. Čiňte také tak a bude jistě čím
dál méně takových, na něž chcete bez lítosti ukazova.i prstem! Důvod a důkaz
máte proto v nezvratné pravdě historické, že ani nepřátelské úsilí špatných
kněží, ba ani ne špatných papežů nepohnulo základy církve.
Ublížilo-li nejprvnější církvi, že mezi dvanácti objevil se zrádce, který
Mistra nejen zradil, ale zrovna za peníze prodal? Čtěme o všelikých protiven
stvích a obtížích počátků, které musela církev přemáhati, jakoži o úkladech mnohých
a krutých nepřátel, proti nimž bylo se jí chrániti, ale nikde nic se nedovídáme, že by
jí byli vyčítali Jidáše. A slabochům pochybovačům, kterým v této věci všecko toto
nestačí, prohlašuji: Já aspoň sám nerozpakoval bych se ani okamžik ve chvíli nutné
přikleknouti s hříchy svými do zpovědnice před takového kněze hříšného nebo
i přijímati z ruky jeho Tělo Páně, ne pro jeho chyby a vady, jež souditi bude
Bůh, nýbrž že mi koná, co konati jest povinen mocí svého řádu, a že naše
církev moudře a laskavě vykládá tu účinky posvátného úkonu, v němž milost
boží působí ne podle zásluhy toho, kdo svátost uděluje, nýbrž kdo a jak ji přijímá.
Hodně hodných věřících a přibude hodcě hodných kněží! A ještě s větší
jistotou by se mohlo říci: více hodných, pravých křesťanských rodin, a bude
více hodných kněží. Na rodině tu zajisté nejvíce záleží a to hned od prvního
vedení ve věku dětském. Bylo-li tam pochybeno, nenaučila-li matka synáčka
dobře se modliti, neviděl-li u otce, že svaté věci jest svatě bráti, potom v žád
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ném kněžském semináři a na žádném vysokém theologickém učení za čtyři nebo
pět let neudělají ze lhostejného mladíka horlivého apoštola.
Jsou tedy i kněží té které doby jako samostatný stav — a řekl bych, oni
přede všemi jinými, měřítkem mravní úrovně téže doby. Ukázalo-li se pohříchu
nedávno u nás, že překvapující počet kněží našich po léta brali tak v lehkost
své vznešené povolání, že při prvním hromadném pohoršení od něho utíkali, ať
už za pohodlnějším chlebem nebo za nevázaným životem, je to smutné svě
dectví pro celou současnou společnost, z níž tito nájemníci místo pastýřů byli
bráni. A opakuji i zdůrazňují, že první vinu hledal bych u jejich matek a otců.
Druhá věc, kterou třeba dobře uvážiti při těchto přemnohých a někdy
zrovna jedovatých výtkách kněžím jest, od koho takové pomluvy pocházejí. Na
prvním místě jsou takovými kněžskými mravokárci ne snad zjevní nepřátelé církve,
jak bychom čekali, ale kteří z farizejské domýšlivosti dělávají si zvláštní právo
na příslušnost k církvi. Už to tak bylo za časů Kristových. Na rozích ulic vy
konávali svou pobožnost a rozhlašovali své dobré skutky, ale ani Pán Ježíš,
který chodil „všude dobře čině,“ před nimi neobstál. Však měl pro ně Spasitel
nejtvrdší dvě slova, která nacházíme v evangeliu: „hrobové obilení“ a „pokolení
ještěrčí“. A platí to i těm nynějším. Kdo by se jimi dále obíral? — —
Druzí jsou o málo lepší. Uxazují se na oko přáteli knězi, zejména mla
dému, nezkušenému, zejména někde v maloměstské společnosti. Zavádějí jej a svádějí
jako pro nevinný žert k životu nedůstojnému jeho stavu a povede-li se jím to,
hned zítra se škodolibou radostí roztrubují jeho poklesek.
Třetí jsou ovšem nepřátelé církve, ať už si stojí v ní jako matrikoví kato
líci nebo jsou mimo ni jako vystouplí nevěrci či příslušníci církví jiných. Prv
ním připomenul bych, když už sami necítí nečestnost svého jednání, staré pří
sloví z úst lidu, že jen špatný pták trousí do svého hnízda. Druhým a třetím
platí společná odpověď: Nemáte-li společenství s církví obecnou, nemáte také
práva mluviti ani do ní ani o ní, a to ani zlé ani dobré.
Snad se tu někdo s nevclí pozastaví nad tímto naším uvažováním a jiný
dokonce s pohrdlivým úsměškem vytkne mi: Proč tedy nemluvíš dál? Proč
zamlčuješ chyby kněží, s nimiž se mnozí z nich sami neskrývají, nevyjímaje ani
pověstné pohanské „vinum, Venus“
Odpovídám obojím: Nepředbíhejme se, ještě jsem tu nedomluvil.
Do soukromého života nebudu se míchati ani nehodným kněžím a nic jim
nevytýkám. Nejsem jejich zpovědníkem Ale jisto je, že z některých kněžských
vad, ato nejen „dole,“ ale i „nahoře“pod hermelínem škodu berou veřejnévěci, svaté
každému řádnému křesťanu a katolíku zejména. Tu mlčet nesmím, nechcí a nebudu.
Povím aspoň o některých křivinách, jež by bylo záhodno se vší horlivostí a společ
ným úsilím napraviti čím dřív tím lépe. Nejvíce protiví se mí, když slyším od kněží, a
to i od mladých, zdravých lidí, plných života, jak pesimisticky dívají se na nynější
znesnadněné a ztrpčené ovšem povolání své. Všecko všude vidí jen Černé, všude se
jim křivdí,všude nalézají opovrhování, trápení a nezdar. Pro takového měl bych
především jiným radu pohanškého básníka Homera, kterou dává bohyně Thetis
svému synu Achillovi, také tak naladěnému: „Nabuď mysli, synu můj, vžďyťještě na
nebi veliký Bůh.“ Napoleon říkával: „Špatný voják, který nechce být generálem.“
A náš básník buditel dobře věstil: „Ne z rmutného oka, z ruky pilné naděje
kvitne
Největší je neřest v neštěstí láti neřestem
“
|
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Nejhorší stránkou tohoto malomyslného naříkání a protivného fňukání, ne
důstojného každé mužné povahy, jest, že se šíří jako nákaza a ofravuje jiné,
kteří do té chvíle pracovali vytrvale a s hlavou vzhůru. Proto pravím: kdo už
jsi se svým povoláním v takových koncích, že ti nezbývá než nářek a malo
myslnost, vezmi svědomí do hrsti a spravedlivě uvažuj, kolik jsi na tom všem
nezdaru sám zavinil. Práce Svědomitá, vytrvalá, a když jde o víru, především
jiným nadšená a obětavá, nemůže se minout se zdarem, třebas byl s počátku
nepatrný nebo dá na sebe dlouho čekati. To už je podle vůle boží.
Druhá taková slabost mnohých našich kněží, a to zvláště v nynější nepří
znivé době častá, jest, že se kněz straní svých osadníků, oddává se mrzutému
životu samotářskému, až konečně nezná cesty než do kostela a do školy a myslí,
že dělá dobře. Ba nel Ani hrubé urážky, jichž se vám snad dostane od nepřá
tel víry ani pomluvy a posměšky od neupřímných katolíků z vlastního vašeho
stáda nesmějí vás odraditi, abyste nevyhledáváli styků s údy církve vám svě
řenými, hodnými jako nehodnými. Je moudré a velké slovo vašeho povolání
v církvi: cura animarum — péče o duše. To vám ukládá, že vám musí býti
stejně drahý i poslední člověk na osadě, jímž třebas všichni opovrhují a byť
on opovrhoval i vámi. Není tu žádné omluvy na nepřízeň doby, že je kněz tu
i tam nerad viděn nebo i tupen a posmíván. Potká-li tě nezdar a zármutek
u jednoho, vyhledej druhého, třetího, pátého a desátého a někde se jistě po
těšíš a posilníš k vytrvalosti. Kristus se zvláštní péčí vyhledával ztracené. S hříš
níky jídal a nedbal, když mu to zákonníci vyčítali.
Takové apoštolování nemůže se ovšem díti bez veliké lásky a tu lásku
nelze utajiti: u věrných nalézá zase lásku, odpůrcům vyráží zbraň z ruky.
Kdyby tak byli apoštolovali všichni kněží aspoň v těch povinnostech, jež jim
ukládají církevní řády, na př. kdyby byli všude horlivě konali po svých osa
dách jenom předepsaná Křesťanská cvičení nebyla by nákaza nevěry postupovala
tak snadno a rychle, jako se stalo v poslední čtvrti stoleti. Nejvíce koukole na
sil nepřítel, kde kněží spali.
Za třetí takovou slabost, ne právě do očí bijící v povahách, ale velmi zá
hubnou v následcích, mám nedostatek náboženské vroucnosti a z toho nechuf
až i nezpůsobilost ku prohlubování života duchovního meditacemi a duchovní
četbou i modlitbou. Je to nákaza všeobecná, rostoucí den ode dne za úpad
kové doby, jejíž světská moudrost propadla v hmotařství do té míry, že. v blaho
bytu hmotném a službě tělu hledá a nalézá hlavní cí! života. Ať si jde tou ce
stou „úpadkové lidstvo,“ ale vy kněží, kteří je máte vésti od úpadku ku pra
vému pokroku ve světle učení Ježíše Krista, na tyto dráhy zahýbati nesmite.
Jako jediný a jistý lék proti modernímu hmotařství zazněl vám nedávno se
stolce Petrova příkaz: „Vše obnoviti v Kristu.“ Jak budete obnovovati vše ko
lem sebe, když ne sebe? A jak budete obnovovati v Kristu sebe, když vám
bude obtíží modlitba a duchovní četba, zejména překrásné poučné a posilující
meditace mystické, v nichž od prvotných a vyvolených autorů dědíme bohatý,
křišťálový pramen pro osvěžení nejhlubších a nejněžnějších citů náboženských.
Právě ta zevšednělost doby výstražně volá nejen na vás, ale i na nás laiky,
kteří chceme udržovati krok s učící církví, že bez radostné, vroucí modlitby a
meditace neobstojíme.

(Dokončení.)

Ročník XXXXÍ.

VYCHOVÁTEL

Strana 69.

FR. JEDLIČKA
:

Ze školní prakse.
(Dokončení.)

Ač naši kandidáti a kandidátky učitelství nejsou sice vynikajícími filosofy,
přece mám za to, že mnozí ze slov těch vycítí rozpor mezi biblí a nábožen
stvím křesťanským, jehož obojího původcem je Bůh sám a mezi názory Šva
dlenkovy paedagogiky, jež sice hned správně dodává: „Náboženství dává ho
tovou odpověď na záhady, které se člověka dotýkají; víra jest nezbytný psy
chologický požadavek k doplnění našeho vědění — kde nestačí věda, tam na
stupuje víra“ —

Paedagogika Karla Šmidka, díl I., druhé přepracované vydání, str. 71.
„Vznik a podstata citu náboženského“ má: „Člověk poznal záhy rozličné zjevy
přírodní, znamenal jejich stlu i moc a přesvědčil se, že jest naproti nim sla
bým a malomocným. Rovněž poznal, že nemůže běh života svého zastaviti
nebo přeměniti, že mu nelze vše ve svůj prospěch obrátiti a hlas svědomí
umlčeti. Na druhé straně znamenal člověk, že k zachování života svého po
třebuje prostředků, které nejsou v jeho moci a jichž se mu přece dostává.
Z těchto pohnutek probudil se v něm cit závislosti na bytosti, za jejíž půso
benívýjevy ty byly považovány. K tomu přistoupila ještě nejistota o stavu po
smrtném. To byl dostatečný základ, aby idea Boha vznikla a se vyvíjela“ —
Dle domněnky této by první lidé — prarodiče lidstva byli bývali původně ve
stavu surovém, divokém, o Bohu nic nevěděli, až teprve pozorováním zjevů
přírodních a celého vesmíru dospěli k jakési představě a domněnce o Bohu;
až pak prý „zjevením Božím, výchovou, učením a cvičením náboženským, rov=
něž i přemýšlením a zkušeností objasnil a ustálil se konečně v člověku pojem
Boha. a stal se podstatnou stránkou jeho mysli“ —
Pa

Jak vidno, paedagogiky dle nichž se učí na ústavech učitelských, dávají
náboženství, citu náboženskému a idee o Bohu vůbec vznikati úplně po lidsku;
dle nich se náboženství ponenáhlu — lidským přičiněnímzdokonaluje, jako každé
umění a vědění lidské vůbec. — A přece pravdou je pravý opak toho. Člověku
vrozeny jsou vlohy náboženské, a prvním lidem — prarodičům lidstva hned
v ráji zjevoval se Bůh; byli dle těla i dle duše dokonalí, jejich poznání Boha
-— nebo krátce náboženství — bylo dokonalejší, čistší a vznešenější, než pozděj
ších potomků jejich, kteří oddávajíce se hříšným vášním, zatemňovali jimi pů
vodní představy o Bohu a náboženství vůbec, až pak upadali v modloslužebnost,
že bylo nutné druhé zjevení Boží skrze samého Syna Božího Ježíše Krista. Ale
v tom jediném pravdivém smyslu — založeném na bibli a v ní obsaženém — ani
jediná mi známá paedagogika, určená pro ústavy učitelské, nemluví o původu
neboli vzniku náboženství a citu náboženském. Proto není divu, že tak značná
část — ne-li většina učitelstva našeho i z těch, kdož katolíky zůstali, má tak
prapodivné názory náboženské, považujíc náboženství vůbec a katolické zvlášť
jenom za lidský vynález; při hodinách občanské nauky a mravouky pak má do“
statek příležitosti pochybené své názory vštěpovati veškeré naší mládeži — i ka
tolické, jež se nám odcizuje víc a více; upřímných katolíků ani horlivých lidovců
veliké procento z ní nevyroste.
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Jak máme toto vše paralysovati a učiniti svěřené mládeži katolické neškod
ným? „Verba movent, exempla trahunt“, říkavali staří. Pěkná katechese, vhodný
výklad náboženský zmohou mnoho, nejvíce dobrého však vykoná vzorný příklad
kněze-katechety samého, jak potvrzuje skutečný případ uvedený na počátku článku
tohoto.
Jinou choulostivou věcí, která by mohla — zvláště větší školní mládež vésti
k pochybnosíi o pravosti a božském původu náboženství katolického jsou různé
pohádky o Ježíškovi a mnohé pohádky náboženské vůbec, jak ve „Vychovateli“,
1924 ukázal a skutečnými příklady odůvodnil profesor a katecheta Dr. Jos. Beran.

Jest ovšem ještě hojně jiných věcí, které nám škodí, ale jsou namnoze vše
obecně známy, proto pomlčím o nich. Je však jiná otázka. Co měli bychom či
niti, abychom zachránili aspoň to, co se zachrániti dá? Nejenom si dobře při
praviti každou katechesi též po stránce apologetické — nikoli však polemické, —
nýbrž i dětem dáti do ruky náboženské učebnice toho směru a to již ve škole
obecné. Apologetika se pěstovala t. j. vyučovalo se jí kdysi ve čtvrtém ročníku
měšťanském a ve vyšších třídách škol středních; ale z těch již dávno bylo ná
boženství odstraněno, a není vyloučena možnost, že v dohledné době — jak
svědčí připravené učebné osnovy — odstraní se náboženství i jako předmět ne
povinný ze všech tříd škol středních vůbec a hned potom také ze škol měšťan
ských a zůstane pouze ve škole obecné. Neutváří li se poměry kulturně nábo
ženské příznivěji v době dohledné, pak bude náboženství značně ohroženo i ve
škole obecné a ponechá se pouze soukromému vyučování; při stále stoupajícím
nedostatku kněžstva pak rodičům samotným: Potom bude nezbytně nutno i pro
žactvo škol obecných upraviti náboženské učebnice tak, aby dle nich vyučovati
mohli též laikové a našli v nich ne-li podrobnou apologii, tož aspoň náměty
k ní tam, kde je jí nezbytně třeba. Podrobnosti a širší rozvedent poskytnou
spisy odborné na př. Miklíkovy, Musilovy, Kadeřávkovy, Šmejskalovy atd. První
náběh k učebnici podobné učiněn malou učebnicí katolickou a připojeným Kkní
malým katechismem, které právě vyšly v Č. Budějovicích.
Výtka, že je předčasno, počínati s apologií hned ve škole obecné, vyvrácena
tím, co jsem právě řekl; a pak i ve škole obecné slyší naše drobotina námitek
a pochybností proti náboženství více, nežli lze vyvrátiti tak, aby to pochopila;
mimo to první dojem bývá nejmocnější a nevymizí tak brzy z mysli jako dojmy
pozdější. Ostatně obě knížky, jak malá učebnice tak zvláště malý katechismus
mají apologie pouze dávku skrovňoučkou, jež nikomu nebude překážeti v pravi
delném postupu. Věroučné i mravoučné jejich poučky jsou upraveny na základě
dosavadního katechismu středního, proto jsou i budou nadále vhodnou i lehkou
přípravou k němu jakož i k pokusu novému, jenž má býti jenom zjednodušením
dosavadního katechismu středního.

Bi

©

Nechtěje zůstati jednostranným poukáži v dalším článku na to, co nám pro
spívá; pro tentokráte upozorním jenom na dvě věc'.
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JAN N. JOS. HOLÝ, O. PRAEM.:

Všeobecné zásady křesťanské výchovy.
Vypravováno mi bylo o učiteli, že probírá učivo bez ladu a skladu, bez
určitého plánu, jak je právě naladěn. A přece vyučování, zvláště výchova není
bez určitého plánu skoro ani možná. Jestliže vychovatel působí na chovance
jen od případu ku případu, jaksi nevědomě, nemůže býti o výchově v pravém
smyslu slova ani řeči.
Jestliže výchova má míti určitý plán, musí vycházeti z pevných neochvěj
ných zásad, a má je při veškeré vychovatelské činnosti před očima míti. Kde
pevné zásady scházejí, tam výchova jen slepě sem a tam tápe, a ztrácí se
V pouhých pokusech. Jen tehdy, když se vychovatelská činnost opírá o pevné
zásady, může methodicky a důsledně pokračovati, aby chovance znenáhla při
vedla ke stupni, kde již výchovy nepotřebuje. Plán a methoda jsou s výchovou
podstatně spojeny; bez plánu a methody přestává výchova býti výchovoua jest
jen jejím pitvorným obrazem. Plán a methoda vyžadují však pevných vůdčích zásad.
Všeobecné zásady křesťanské výchovy vyplývají jednak z cíle výchovy,
jednak z požadavků přirozenosti a z přirozeného vývoje člověka. (O tom viz
můj článek: „Vychovatel“ 1913, str. 91 d.)
1. Výchova měj vždy nejvyšší svůj cíl před očima a veškerá vychovatelská
činnost směřuj k tomuto cili !
Cíl veškeré lidské jednání určuje a vede: „Ouidguid agis
respice fi
nem! Cokoli činíš, pohlíže, (při tom) k cílil“ a jen když cíl stále před očima
máme, můžeme jednati tak, jak jednati máme. Tak tomu i při výchově. Jen kde
stále cíl výchovy má před očima, může svou vychovatelskou činnost všude tak
zaříditi a spořádati, aby tomu cíli odpovídala a způsobilá byla chovance k to
muto cíli přivésti.
Jestliže vychovatelská činnost nemá stálého zřetele k nejvyššímu cíli vý
chovy, kolísá, jest nejistá; bez jistého a pevného měřítka sleduje vnuknutí pro
měnlivých názorů a nálad, a nemůže proto také ani chovanci dáti určitý, jistý
směr. Výchova se nevyhnutelně nezdaří.
Nejvyšší cíl výchovy pak záleží v tom, aby přivedla chovance k jeho věč
nému nadpřirozenému určení, a jakožto prostředek kdosažení tohoto věčného určení
jest příprava k jeho budoucímu Časnému povolání, příprava pro život časný.
Co se našim školám častěji vytýká, jest její malý“vliv na život, skrovné
podržení naučeného a nápadný nedostatek použití toho v životě. Tato výtka
působí tím hlouběji, když uvážíme, že děti jsou osm let ve škole, že tedy skoro
sedminu života ve školní lavici prosedí.
Učitelé, kteří váhu a dosah této výtky pocitují a kteří vážně se obírají
krásnou myšlenkou zušlechfovati školou život lidu, měli by si zvláště objasnit,
co vůbec zůstane a co zmizí.
Především zůstane a zůstati může vzdělání rozumu a srdce, kterého žák
za osm let nabyl. Zmizí mnohé vznešené hračky a výrobky školometské marni
vosti, mnohá jména a čísla, na pamět naučené vychloubání a cvičení paměti —
zmizí, Co bez přesvědčení o pravé vlasti člověka se sázelo a zalévalo — ale
co vážný učitel pro vážnou kázeň a návyk, co pro oživení nábožensko-mravních
citů, pro probuzení rozumové činnosti vykonal, zůstane a blahodárně na život
působiti bude. I když člověk leccos z mluvnice, přírodopisu, zeměpisu atd. za
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pomněl, hlava přemýšlení uvyklá nalezne v životě všude povzbuzení a snadno
se všude orientuje; nábožensko-mravní cit nikdy úplně nevymizí a na rozcestí
mezi ctností a neřestí pozvedne svůj hlas.
Nikdy nemějme proto jednotlivé předměty vyučovací za cíl, nýbrž jen za
prostředek k vyššímu, nejvyššímu cíli; tímto jedině správným pojímáním vy
hneme se také naznačené výtce. S tím se také spojí jednoduchost, která školám
našim jedině přísluší a prospívá.
K tomuto cíli má tedy celá vychovatelská činnost směřovati ; vše, co vy
chovatel v zájmu výchovy za dobré má rozkazovati, má v poslední instanci
k tomuto cíli směřovati, a nesmí se pod žádným jiným hlediskem pojímati než
pod tímto. Všechny prostředky, kterých výchova užívá, mají se dle tohoto cíle
určovati. Veškerá vychovatelská činnost má se tedy nésti zásadou, chovance tak
vychovávati a vésti, aby, když vstoupí v dobu dospělosti, byl úplně s to, aby
řádně vyplnil časné povolání, které mu Prozřetelnost vykáže, aby na dráze to
hoto povolání rozhodně v dobrém pevně stál a pokračoval, a aby tak na konci
své pozemské pouti šťastně věčného cíle dosáhl.
Jako však výchova sama všude k tomuto cíli směřovati má, nesmí také
chovanec se své strany zůstati v nejistotě o účelu, který vychovatelská činnost
má. Výchova mu proto přivediž k vědomí, že jest určen pro Boha, svět, pro
čas a věčnost, a poukazuj mu pří veškeré vychovatelské činnosti, že má účel
učiniti ho zdatným pro přítomný a budoucí život. Co by prospělo dítěti stále
říkati: Musíš býti způsobný, dobře se chovati, pilně se učiti atd., kdyby se mu
zároveň neoznámil účel, proč to všecko konati má. Dítě má věděti, kam to vše
směřuje, co mu výchova předpisuje; jinak mu schází pohnutka k plnění vycho
vatelských předpisů; neví-li, k čemu to vše sloužiti má, nebude také v sobě
cítiti popud horlivě vykonávati vše, co mu výchova předpisuje.
2. Výchova pracuj k tomu, aby povzbudila, vyvíjela a cvičila dobré vlohy
a síly chovancovy, at mají své kořeny v přirozenosti nebo v milosti, aby naproti
tomu potírala a vyplenila jeho chyby a zlé náklonnosti.
Chovanec přichází do výchovy, nadán přirozenými schopnostmi a sílami,
ale také vyzdoben sílou, ze které se má vyvíjeti nadpřirozený život, božskou
sílou milosti sv. křtu. Ale přichází také do výchovy, stížený mnohými chybami
a nedostatky, které mají původ svůj v náklonnosti ke zlému, která jako pozů
statek dědičného hříchu ještě po křtu sv. v něm zůstala. Tak, jak skutečně jest,
má výchova chovance přijmouti a dle toho svou vychovatelskou činnost zaříditi.
Co se nejprve přirozených schopností chovancových týče, má jeho výchova

© svou
činností
vzbuditi,
cvičiti
avyvíjeti
Neboť
jako
zrno
pšeničné,
byť
bylo
sebe zdravější, byť se vložilo v nejlepší půdu, přece nemůže klíčiti a se vyvíjeti,
jestliže mu schází potřebná vláha a sluneční teplo, tak i schopnosti a vlohy
dítěte, třeba sebe lepší, potřebují přece nejpečlivějšího povzbuzení a starostli
vosti, mají-li řádného vývinu se dočkati. S nadpřirozenými silami však, které
z milosti křestné vyplývají, věc se má právě tak. I ty třeba povzbuzovati a vy
víjeti, má-li z nich nadpřirozený život prýštiti. Proto má vychovatelská činnost,
povzbuzujíc a pěstíc přirozené schopnosti dítěte, zároveň s nimi také pěstovati
a povzbuzovati nadpřirozené síly, má-li se své úlohy úplně zhostiti.
Naproti tomu jest také věcí výchovy potírati a vypleniti vychovatelskou
činností náklonnost ke zlému, a chyby a nedostatky, které z ní pro dítě plynou,
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odstraňovati, po případě hojiti. Žádá toho nejen mravní cíl výchovy, nýbrž jest
to také v zájmu pravidelného vývoje chovancova. Jako totiž zrno nemůže
k pravidelnému vývoji dospěti, když se nechá bejlím zarůsti, tak také nemohou
v člověku přirozené a nadpřirozené síly k zdárnému vývoji dospěti, když se zlé
náklonnosti rozhodně nepotirají a nevyplení, poněvadž se tyto náklonnosti jako
právě tolik překážek tomuto vývoji v cestu staví. Vychovatelská činnost má
tedy v tomto směru se vší rozhodností vystupovati. Neprospěje nic pohlížeti na
dítě jen s jeho dobré stránky a zavírati oči k jeho chybám a nedostatkům. Tím
sílí vždy více zlé náklonnosti a konečně domohou se vší vlády v životě cho
vancově. Tu výchova cíle svého úplně se minula.
(Pokračování.)
AR. OLIVA:

Povinnosti katolíků k eírkvi na poli výchovy a školy.
(Dokončení.)

Právo církve na školu obecnou.
Škola obecná má dětem poskytnouti takové vědomosti a schopnosti, které
v pozdějším věku jsou potřebny všem dětem, aby staly se užitečnými členy lid
ské společnosti a došly cíle nadpřirozeného. S vyučováním musíjíti ruku v ruce
mravní vychování, které souvisí nerozlučně s výchovou náboženskou a tvoří pod
statnou část její. Z tohoto důvodu jest pro obecnou školu nejlepším, když stát
a církev svorně spolupůsobí a navzájem se podporují. Předpokládajíc toto har
monické spolupůsobení není církev proti mírné nucené návštěvě státních škol,
neboť poskytuje určité výhody církví i státu.
Úkolem cirkve jest nábožensko-mravní výchova, bude tedy církev samozřejmě
bojovati a musí bojovati proti odkřesťanění školy. Nábožensko-mravní výchovy
nedosáhne se vyučováním náboženství ve dvou týdenních hodinách, nepřihlížíme-li
ani k neutěšeným poměrům, kdy nerozumní učitelé pokládají za veliký pokrok
sesměšňovati náboženství a dokazovati jeho zbytečnost; veškero vyučování pro
katolické děti musí býti prodchnuto katolickým duchem a proto musí církev žá
dati účinné právo dozoru nad veškerým vyučováním a proto musí býti školy
konfesionální. Děti mají býti nabádány a vychovávány theoreticky i prakticky
k modlitbě, k přijímání svatých svátostí, k slyšení mše svaté, k zachovávání při
kázání Božích i církevních, zkrátka k smýšlení i jednání katolickému. To jest
jen tehdy možným, má-li církev dohled nad veškerým vyučováním a jsou-li tedy
školy náboženské. Proto církev vždycky požadovala právo účinného dohledu na
školy pro katolické děti.
Pius IX. v Syllabu zavrhl názor (thes. 45), že jen státní moc — s vylou
čením každé jiné moci (církve) — má právo spravovati, dohlížeti a zřizovati
školy veřejné, v nichž se vychovává křesťanská mládež. Rovněž odsoudil mínění
(thes. 48.), že smějí katoličtí mužové dovoliti výchovu dětí, která nepřihlíží ke
katolické víře a církevní moci a výslovně sleduje nebo aspoň na prvním místě
má cíle jen pozemské.
Děti jsou jaksi zástavou Bohem rodičům svěřenou, kterou jednou od nich
bude požadovati. Musí tedy první a nejdůležitější starosti rodičů býti vychovati
děti v pravé bázni Boží a v náboženství, bez něhož nemohly by dojíti spasení.
V náboženské a mravní výchově však podléhají rodiče církví a proto musí církev
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míti účinné právo dozoru nad vychovávacími ústavy pro katolické děti. Církev ne
může a nesmí ani vzdáti se tohoto práva dohlédacího nechce-li býti nevěrnou
poslání, které jí Bůh dal.
„Nikdo se nedomnívej, že lze nábožnost beze škody odloučiti od vyučo
vání. Nemůže li žádná doba života lidského ani v záležitostech veřejných ani
soukromých postrádati náboženství, tím méně možno odloučiti náboženství od
věku, jemuž se nedostává klidné rozvahy, kdy mysl je plná ohně, kdy jest duch
tak mnohým zkázonosným pokušením vydán. Kdo tedy vyučování tak nařizuje,
že je všeho spojení s náboženstvím zbavuje, ničí také zárodky krásna a ctnosti,
a nepřipraví tím vlasti ochranu, nýbrž mor a zkázu lidského pokolení. Jestliže
Bůh byl odstraněn, co může mládež udržeti v mezích povinností, nebo když
s cesty ctnosti sešla a do propasti neřesti klesla, kdo ji může přivésti zpět?"
(Encyk Militantis Ecclesiae ze dne 1. srpna 1897).
„Velmi jest důležito, aby byly dítky z křesťanských rodičů narozené záhy
poučeny o předpisech víry, aby náboženské poučování bylo spojeno s vycho
váním, jímž se člověk v prvních létech svého života vzdělává a cvičí. Jestliže se
obojí rozloučí, jest vlastně snahou, aby, jedná-li se o povinnosti k Bohu, dětství
bylo neutrální. To však jest systém lživý, zvláště v tak útlém stáří zhoubný,
neboť otvírá dokořán bránu atheismu a bezbožnosti, kdežto před náboženstvím
ji zavírá.“ (Encyk. Nobilissima Gallorum gens z 8. února 1884).
„Proto třeba vší silou varovati se škol, v nichž jeví se lhostejnost ke všemu
náboženství v nichž se všecka za stejně dobrá považují Ve školách těch platí
zásada, že, pokud Boha se týče, málo na tom záleží, následujeme-li pravdy nebo
bludu, zdravých nauk čili nic.“ (Encyk. Affari vos ze dne 8. pros. 1887).
„Církev jest strážkyní neporušenosti víry. Podle poslání Bohem, jejím za
kladatelem, jí svěřeného, jest jejím úkolem, přivésti všecky nárcdy k poznání
křesťanské pravdy a bdíti nad naukami, ježise mládeži její pravomoci podléhající,
přednášejí. Proto také zavrhovala vždy školy neutrální nebo smíšené.“ (Encyk.
Nobilissima Gallorum gens z 8. února 1884).
„Se všech stran se volá po školách neutrálních, smíšených, laických, simult
tanních za tím. účelem, aby žáci vyrůstali v úplné náboženské nevědomosti a
o náboženství vůbec se nestarali. Protože zlo to jest větší, než prostředky, jichž
se k ozdravění užívá, vidíme bohužel, jak vyrůstá pokolení, které nechce slyšeti
o statcích duševních, nezná náboženství a jest často bez Boha. Zamezte, ctihodní
bratři, tomuto zlu přístup do své vlasti, a za tím účelem s plným úsilím seo to
zasazujte“. (Encyk. Ouod multum z 22. srpna 1886).
„Znáte dobře, ctihodní bratři, směr i podstatu nového zákona o školách
obecných(míní sestu belgický zákon školský z1. července 1879). Účel, pro který
byl vydán, jest zajisté tento: Chtějí totiž mládež vlivu církve katolické vyrvati;
všechno vyučování má býti toliko na státu závislo. Zákon ten také vylučuje
z veřejných škol všeliké vměšování se duchovních pastýřů a dozor církve vůbec,
odlučuje náboženství naprosto od studií, chce z vyučování na veřejných školách
odstraniti vyučování náboženské . ©.Zákonu, jenž se do té miry protiví naukám
á právům církve a tak jest nebezpečný pro spásu duší, nemohlo se dostati od
biskupův úchvaly, aniž by porušili povinnosti svědomí, neboť jsou od Boha
ustanovení, aby bděli nad spásou duší a svatou víru hájili. Právě tak nemohli
jsme ani My jinak, než zavrhnouti se vší rozhodností zákon a to proto, že za
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stáváme na zemi úřad nejvyššího pastýře a nejvyššího učitele a povinní jsme
zachovati všude víru neporušenu, a hájiti práva církve a chrániti národy před
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jmenovaný zákon.“ (Promluva k sv. kollegiu z 26. srpna 1880).
Uvádíme ještě zásady, které stanoví nový církevní zákoník o právechcírkve
na školy. Canon 1381: S 1. Religiosa iuventutis institutio in scholis guibuslibet
auctoritati et inspectioni Ecclesiae subiicitur — náboženské vyučování mládeže
ve všech školách podléhá autoritě a dozoru církve. S 2. Ordinariis locorum ius
et officium est vigilandi ne in guibusvís scholis sui territorii guidguam contra
fidem velbonos mores tradatur aut fiat — jest právem i povinností biskupů bdíti,
aby se na školách jejich obvodů, ať jsou jakéhokoliv druhu, neučilo a nedálo
něco proti víře a dobrým mravům. 8 3. Eisdem similiter ius est approbandi reli
gionis magistros et libros; itemgue, religionis morumgue causa, exigendi ut tum
magistri tum libri removeantur — biskupové mají také právo schvalovati učitele
náboženství a náboženské knihy a rovněž z důvodů náboženství a dobrých mravů
požadovati, aby odstranění byli jak učitelové tak i knihy.
Všimněme si zvláště Su 2. z něhož jasně vyplývá, že církvi přísluší právo
dozoru nejen nad vyučováním náboženství, nýbrž i nád správcu a zařízenímškoly.
Biskupové mají zabrániti, aby se ve školách něco neučilo či nedělo, co odpo
ruje katolické víře a dobrým mravům. Mohli by to konati, kdyby měli jen do
hlížeti na náboženské vyučování a nemohli zabrániti, aby v jiných oborech a
zvláště v celém zařízení a správě školy nebořilo se to, co v náboženském vy
učování bylo postaveno? Církev také zakazuje katolíkům posílati děti do škol
mezináboženských a smišených. Canon 1374 praví: Pueri catholici scholas acat
holicas, neutras, mixtas, guae nempe etiam acatholicis patent, ne freguentent.
Solius autem Ordinarii loci est decernere, ad normam instructionum Sedis Apo
stolicae, in guibus rerum adiunctis et guibus adhibitis cautelis, ut periculum per
versionis ví tetur, tolerari possit ut eae scholae celebrentur — katolické děti
nesmí navštěvovati školy nekatolické, neutrální, smíšené, t. j. takové, které jsou
i pro nekatolíky. Jen biskup může určiti dle instrukcí Apoštolské Stolice, za ja
kých okolností a opatrnostných prostředků k zabránění nebezpečenství svedení
může trpěti, aby děti takové školy navštěvovaly.
Jsou-li školy simultanní t. j. pro děti všech konfessí, musí býti tak zařízeny
— vyjímaje vyučování náboženství — aby se všemu vyvarovalo Co jest na př.
specificky katolické a tak vlastně (est škola, vyjímaje vyučování náboženství, bez
náboženskou. Při ustanovování učitelstva, při volbě knih vyučovacích nebéře se
ohledu na určitou konfessi. O katolické výchově v takových školách nemůže býti
řeči, slouží jen náboženskému sploštění. Mají tedy katoličtí rodičové povinnost,
nepřihližíme-li aní k církevnímu zákonu, neposílati děti do takových škol, kde to
jest možno. Dobří katoličtí rodičové vážící si své víry a vědoucí, že jest jejich
svatou povinností drahocenný poklad víry svým potomkům neporušený zachovati,
nesvěří — je-li to ovšem možno — své děti takovým školám. Rodičové bezná“«
boženští nebo nábožensky indifferentní jsou pro školy simultanní a docela pro
ně i horlí, ale to nemůže býti důvodem, aby dobří katolíci následovali jejich
příkladu.

Snad si čtenář pomyslí: jistě má církev nezadatelné právo k dohledu na
školu z důvodů nábožensko-mravních, ale co je to platno, když dnešní stát práva

Strana 76.

VYCHOVATEL

Ročník XXXXI.

toho neuznává ? Znásilnění nemůže pro dobrého katolíka býti důvodem stále se
krčiti a mlčeti. Dobré právo své musíme hlasitě a důrazně požadovati, poslance
nutiti, aby s podobným návrhem na katolické školy přišli a ne jen v parlamentě
několika slovy o tom se zmínili. Slov už jsme slyšeli dost a dost, chceme také
viděti skutky. Ví-li stát, že jest v stálém rozporu s většinou svých poddaných,
kteří jašně vyslovili, že jsou si vědomí svých práv, jest to zajisté pro stát věc
nepříjemná a škodlivá. Proto nutno jasně a zřetelně své právo požadovati.
Nechce-li stát zřizovati státní školy náboženské, musí aspoň dáti svobodu
vyučování, aby si katolíci mohli zřizovati školy dle svých náboženských zásad.
Tedy: buď náboženské sfátní školy nebo svobodu vyučování, která umožňuje
náboženské školy. Proč aspoň stát nechce povoliti svobodu vyučování? Jest to
strach, že by církev sesílila svůj vliv na mládež a měla z toho jen prospěch.
Svobodu vyučování mají v Anglii, Americe, Holandsku, proč by nemohli ji míti
katolíci i jinde? Tu nutno ještě něco přičiniti. Ve Spojených státech ameri
ckých mají náboženské společnosti právo zřizovati privátní školy ale zároveň
musí platiti na školy státní beznáboženské i když jejich děti je nenavštěvují.
Tak jsou katolíci dvojnásobně zatížení daněmi, což jest nespravedlivé. A přece
tento stav jest snesitelnější než na př. ve Francii, kde privátní náboženské školy
potlačovali. Raději ztráceti peníze než nesmrtelné duše dětí. Ve všech skoro stá
tech pomýšlí se na rozluku církve a státu, jest tedy svoboda vyučování jedinou
schůdnou cestou k trvalému míru mezi státem a církví.
U nás jsou poměry zcela jiné než na př. ve Spojených státech amerických.
Katolíci v republice ČSL. jsou nejpočetnější a tím i největšími poplatníky. Mají-li
největší povinnosti břemen daňových, odvádějí-li státu největší procento vojska,
musí míti aspoň tolik práv, kolik chce mizivé procento nevěrců a volnomyšlen
kářů. Chtějí-li oni školy beznáboženské státem placené, máme i my právo po
žadovati školy náboženské stálem placené s katolickým učitelstvem. Čo jednomu,
to druhému, tak žádá spravedlnost. Požadavku škol náboženských státem pla
cených s katolickým učitelstvem se katolici ČSL. republiky nikdy nevzdají!
Co řečeno o školách obecných platí i o školách středních a vysokých. tyto
ústavy mají nejen učiti, ale i vychovávati a pravá výchova bez náboženství jest
nemožná. Mravní zákony jsou zákony božské, které zavazují ve svědomí z vůle
Boží a zachovávají se u vědomí, že soudcem naším jest vševědoucí Bůh. Zacho
vávání jich po delší dobu není možné bez milosti Boží a tu si musíme získati
přijímáním svaiých svátostí a modlitbou a jinými prostředky církve svaté. A právě
mládež na středních a vysokých školách potřebuje opory víry, kdy vášně začí
nají více se uplatňovati, kdy zkušenost a sebeovládání jsou ještě nedostatečny.
Proto v těchto letech musí náboženství hlouběji zapustiti kořeny do srdcí
mládeže. Bylo by tedy velikým nerozumem už se stanoviska mravního vylučovati
náboženství z těchto škol a bráti mládeži nejmocnější páku mravnosti. I zde má
církev právo žádati svobodu vyučování.
U nás pro zvláštní poměry má církev právo i zde požadovati školy státem
placené.
UAAAAARAAFRRAKŮ
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Veršovaný katechismus.

Zajímavá knížečka vyšla právě v nakladatelství V. Kotrby: „O vykoupení
lidstva, Ditkám veršem vypravuje Vincenc Drbohlav, farář a osobní děkan ve
Všeni“. (8%,51 stran, cena Kč 2:50). Spisovatel pěknými veršíky odpovídá na 145
otázek z katechismu a biblické dějepravy, vykládaje učení o Bohu, Otci-Stvořiteli,
Synu-Vykupiteli, Duchu svatém-Posvětiteli a o Církvi. Někde odpověď stručně
shrnuta ve dvou- až čtyřverší, jinde (80. Co se stalo na Zelený čtvrtek ?) je veršů
26, ba i 32 (125. Jak vstoupil Pán Ježíš na nebesa ?)!
Autor měl zajisté na mysli, že děti se velmi snadně učí veršovaným prav
dám a že v mnohých učebnicích katechetiky se doporučuje, aby nakonec pravdy
vyložené shrnuty byly v (krátkou větu nebo několik veršíků. Práce se mu po
dařila a za vhodných poměrů verše dobře se hodí do dětských zahrádek, do
tříd pomocných a nejnižších tříd školy obecné. (Drobné pěkné verše Karla Do
stála-Lutinova připojeny jsou k některým článkům v biblické dějepravě Panholzer
Podlahově.)
Pokus o zveršování katechismu není u nás novým. Bude tomu bezmála
sto let co vikář a školdozorce okresu votického, farář v Dublovicích Kristian
Fryček (nar. 1788, zemř. v Luži 1845) vydal: „Písně a průpovědi na celé učení
křestansko-katolického náboženství dle pořádku katechismu pro školní mládež i do
spělé“. V Praze 1834. O tomto „veršovaném katechismu“ pojednal AI. Dostál ve
„Věstníku katech. XVI. 1913 a dobře tam praví „jistě se nikde neujal“ (str. 149)
a zajisté zanikl se školdozorstvím Fryčkovým na Voticku.
Obecný veršovaný katechismus ve „Školníku“ r. II. a III. (1853 a 1854) od
kanovníka Josefa Ant. Šrůtka a v ročníku VII. (1858) a IX. (1860) od učitele
v Dymokurách Josefa Suchánka, jsou pouhá rýmování, která se neujala.
Druhý pokus učinil fundatista kutnohorský, známý svým čtyřdílným výkla
dem katechismu, /osef Boleslav Podstránský (nar. 1815, zemř. 1803). Vyšla v Praze
1856: „Kytička z přísloví pořádkem katechismu vázaná pro mládež a pěsťouny
její“. Krátké veršíky byly dosti oblíbené a knížečka vyšla v rozšířeném druhém
vydání r. 1858, ale pak zapadla.
Daleko šťastnější byla knížečka, jejíž první vydání v osmi měsících v počtu
5.500 výtisků bez reklamy bylo rozebráno. Vydal ji čestný konsistorní rada, farář
v Blánsku Peregrin Obdržálek v Brně r. 1883. „Cvičení maličkých ve svatým ná
boženství křesťansko-katolickém ponejvíc v prostonárodním rýmování.* Dilko to
vyšlo v druhém opraveném a rozmnoženém vydání tamtéž r. 1884 (str. 32) a ve
třetím r. 1890. Veršíky ty bylo možno slyšeti ještě před nedávnem v opatrov
nách, kde děti se jim rády učily.
Když vyšla knížečka ta, sloupský děkan AI. Wolf doporučil ji vřele kněžím
svého děkanství zvláštním listem okružním a pravil o ní, že „při cvičení mali
čkých velmi dobře působiti musí; neboť je to zkušeností stvrzená věc, že člověk
nic tak v paměti nepodrží, jako veršíky lehké, jimžto se v mladosti naučil; po
ukazuji — píše doslovně — na ty „Versus memoriales“, jimž jsme se my
starší
v gramatice latinské učili, a též víme, žejesuité vyučováním takových veršíků
u mládeže v XVII. století protireformaci provedli“. S nadšením uvítal knížečku
VL Šťastný v „Obzoru“ (1883 č. 10) píše: „Jest to zajisté myšlénka originální,
kterou tu p. spisovatel pojal a provedl veden jsa, tuším, snahou odpomoci ně
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jak velikým obtížím, jaké se za „nové školy“ vyučování katol. náboženství zvláště
při malých dítkách v cestu staví.“ Dilko bylo doporučeno biskupskou ordina
riatní kurrendou dto 25. října 1883 čís. 3636—II, jsouc již vydáno s povolením
konsistoře brněnské z 15. února 1883 čís. 550.
Ukázkou uvádíme z části III.oandělích (str. 11.) Proč stvořil Pán Bůh anděly *
Pán Bůh stvořil anděly,
Aby se mu klaněli;
By ho ctili, milovali,
A nás lidi ostřihali.
Z části V. Narození Spasitele a jeho život. (str. 22.) Vykládej nějaký div
či zázak, co Pán Ježíš učinil?
Byla svatba v Galilejské Káni,
Ježíš s Marii též byli na ní.
Když tam vína potom neměli,
Aniž sobě rady věděli,
Maria to Synu povídala
Za ty snoubence se přimlouvala.
K prosbě té se Ježíš smiloval,
A šest džbánů vody přinést dal.
Však když kázal z toho nalévati,
A přítomným hostům podávati,
Každý host se podivil,
Nejlepší když víno pil.
Když ten první zázrak poznali,
Mnozí pevnou věrou vyznali:
Žeť jest Bůh a Vykupitel náš,
Slíbený již v ráji Meseiáš.
Na 90 tázek učiva katechismového a biblické dějepravy je složeno 90 krat
ších a delších podobných rýmovánek, jichž verše jsou plynné, mluva dětem a
názoru jejich přiměřena. Je to dobrá pomůcka pro vyučování dětí nejmenších a
jak již bylo řečeno používalo se veršíků těch v opatrovnách. Knížečka způsobila
zajisté velmi mnoho dobrého při vyučování maličkých, jak ji předpovídal a přál
kanovník vyšehradský Beneš Method Kulda.
A jako oné knižečce dostalo se hojného rozšíření, tak přejeme i veršova
nému katechismu vdp. děkana Drbohlava. Knížečka je schválena nejd. Ordina
riaty v Praze, v Litoměřicích, v Hradci Král. a Českých Budějovicích.
Pro zajímavost otiskujeme souběžná mista i z této nové. Ot. 12. Proč stvořil
Bůh anděly? (str. 6.)
Proto stvořil Bůh anděly,
by mu v nebi slávu pěli,
lid na zemi ostříhali,
k dobrému jej nabádali.
72. Které konal divy Pán Ježíš? (str. 22.)
V městě galilejském Káni,
hostům, kteří byli zváni
jednou na svatební hody,
Pán učinil víno z vody.
Kéž by. i tato dobrá pomůcka psaná mluvou a názorem dětem přiměřeným,
způsobila za dnešních těžkých vyučovacích poměrů v náboženství, mnoho do
brého při vyučování maličkých!
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(bez zbožnosti) málo prospívají!“ platí i dnes.
Za třetí jest katechismus lékem proti pře
pínání smyslů. Je zhoubou, kterou rozsévá
Gattererova katechetika a kate film a radio, že lidé, kteří jen jimi živí du
chismus našeho spolku. V bohoslovné ševní život, zanikají ve světě smyslů, a otu
německé literatuře známý spisovatel P. Mich. puje se jejich sohopnost v práci duševní.
Gatterer S. J., profesor katechetiky v Inno Proto je katechismus školou čistě duševní
mostí v Tyrolsku vydal třetí přepracované
práce. Byl čas, kdy se přeceňovalo vědění
vydání svého výborného díla, katechetiky.
a čekala se od něho spása na škodu ostal
(Verlag Felizian Rauch. Cena 13 M. 50 pf.) ních sil duševních. Dnes trpíme podceňová
Obsah této knihy podal v „Našinci“ čís. 93 ním vědění.
a 95 Fr. Záhorský a velmi ji doporučuje.
Katechumeni mají ovšem považovati kate
(Pro naše poměry je cena velmi vysoká chismus za knihu pro život, ne jenom školní,
108 Kč!). Z tohoto referátu se dovídáme, pro lid a pro děti. Lehčeji budou sledovati
že autor mluvě o ruchu katechismovém
v cizině, poznamenává též o českém kate
uchovají si duševní rovnováhu v nepříjem
Chetském spolku v Praze, savedení kate nostech života, četl-li v katechismu o pro
chismu bez otázek v r. 1919, nagzývajeje zřetelnosti a vlastnostech Božích. Snadněji
radikalním a dokonce didaktickou chybou! prohlédnou bludy sekt, letáky šířené, znají li
Matka vychovatelka. Dle spisu „Das jasnou pravdu. Snadněji rozeznají v novinách
Glůck des Kindes“ od V. Fassbindera zpra a časopisech zrno od plevy, okusili-lí pše
nice v katechismu. Naše mládež snadněji
coval a v „Časových Úvahách“ (svaz. 301.
přemůže horečnou touhu po četbě, ucho
Cena Kč 2:20) vydal náš spolupracovník
vala-li
si zálibu pro vznešené pravdy kate
Ar. Oliva dobrou knížečku, která by se měla
dostati do rukou všech matek. Vycházeje od
pravdy, že matka je nejpovolanější vychova učení, které převyšuje osobní náladu i li
telkou dětí, znajíc své dítě nejlépe, podává bůstky.“
Srovnávejte! Spisovatel Jan Šanda
případné pokyny matkám pro výchovu duše.
Po všeobecných jaksi pokynech přechází líčí v „Čes. Západě“ č. 16. své potulky po
k nejdůležitějšímu výchovnému prostředku Šumavě. Šel k Černému jezeru a na cestě
„usedám do stínu vysokého smrku k pra
k náboženství, které jest a zůstává jediným
účinným prostředkem výchovným, když všechny meni a nabírám vodu. „Tamhle sedí ten
černý,“ slyším po chvilce. Opravdu dva páni
brožurka ta zasluhuje pozornosti všech kate učitelé jdou blíže, za nimi děti. Jeden z nich
chetů (v mnohém je povzbudí) a vychova proslovil tu moudrou větu „o černém“. No,
pan poválečný učitel, čtenář „Národního
telů (jimž bude poučením).
O významu katechismu v dnešní Osvobození“, které se dobře čte i po „Hu
době píše vynikající mnichovský arcibiskup moristických Listech“. Čekám, že mne děti
kardinál dr. Faulhaber ve svých kázáních na pozdraví aspoň: „Dobrý den I“ Jdcu kvapně
kolem děvčátka 1 hoši. Každý se podívá, ani
dobrou školou myšlení. Pro dnešní dobu ho nenapadne pozdravit kněze a mnozí vi
dvojnásobně zdravý. Naše doba trpí přece douce mne, jizlivě se zachechtají . . . Zcela
ňováním ruční práce, přeháněním péče o tělo, správně, mé pokrokové české děti! Kdybyste
pozdravily pocestného, ba dokonce kněze,
přepínáním činnosti smyslové. Katechismus
je dobrým lékem proti přeceňování tělesné
práce. Stojíme s úctou před výkony věd na Ostrý. „Před chýší na Ostrém, jež stojí
přírodních a technických; kromě nich a již na půdě bavorské, veselo. Hovor český
dlouho před nimi vedly však kulturu vědy i německý. Opět dětský vylet, ale je to
čistě duchovní. Humanistické vzdělání nestojí škola německá. Blížím se. Čo to? Dva starší
dnes na své výši, čistě duševní myšlení není učitelé snímají klobouky: „Grůss' Gottl“ a
v dnešní učebné osnově na prvním čestném děti všecky „(Gelobt sei Jesus Christus!“
místě. Zůstává však katechismus se svými, Opravdu stojím překvapen a děkuji.
Děti vypadají zdravé a veselé, učitelé jsou
vážní.“
Různá výchova, různé mravy!
pravdami, zdravou školou myšlení. Za druhé
Radio a škola. Mládež se velmi za
je lékem proti přehnané tělesné výchově.
Slovo Pavlovo k Timoteovi: „Tělesná cvičení jímá o radio. Radiofonie stala se dnes dů
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ležitým činitelem ve vzdělanosti, a to i ve
školství, Je dokázaná skutečnost, že pouhým
nasloucháním cizích stanic se velmi dobře
doplňují jazykové znalosti. Nechť každý žák
aspoň jednou vidí přijímací stanici a slyší
radiofonický koncert, bude 'to zajisté povzbuzu
jícím způsobem působiti na mládež. Bylo by
dobře poskytnouti mládeži střed. škol poučení
o radiotelegrafii jak teoreticky, tak 1 prakticky.

Ročník XXXAI.

nyní asi 30.000 nezaměstnaných. Příčinou
nezaměstnanosti učitelstva jest prý především
velký počet žáků v jednotlivých třídách a zvý
šení povinného počtu vyučovacích hodin.

Skolská anketa o kopané. Ministerstvo

vyučování výnosem ze dne 13. února 1926
vyzvalo. okresní školní výbory, jakož 1 ředi
telství a profesorské sbory středních škol a
učitelských ústavů, aby se vyslovily o hře
O požadavcích učitelstva prohlásil kopané ao účasti mládeže při ní. Ministerstvo
min. předseda Černý k deputaci německého vnitra upozornilo ministerstvo školství, že při
učitelstva že brzké vyřízení předloh státně
footballových zápasech dochází k nechutným
zaměstnaneckých jest nezbytnost, ale pod výjevům a násilnostem, takže policie musela
statných změn již že nelze se nadíti, poně zakročit a hříště vyklidit, což je na úkor mlá
vadž je třeba osnovy ty uzákoniti co nej deže po stránce mravní. Policejní ředitelství
dříve se zřetelem na hospodářskou situaci
v Praze učinilo proto návrh, aby mládež do
14 let na hříště footballové neměla vůbec
státu. Vyslovil naději, že předlohy ty budou
v nejbližší době parlamentem schváleny.
přístupu, nejen z důvodů bezpečnostních, ale
Socialisaci školy provádí president 1 z důvodů mravních. Zvrhlý footballový sport
vídeňské městské školní rady Glóckel. Tomu prý působí na dětskou důší mnohem zhoub
se brání spolek rakouských učitelů, který něji než biograf, kamž mládeži do 16 let je
čítá nyní 8000 členů. Za něj se postavilo přístup zakázán.
nedávno ve Vídni 40 000 katolických rodičů
Sv. Otec o škole. V neděli 21. března
a žádali katolickou výchovu svých dětí, po
předčítán byl v aule konsistorní za přítom
něvadž svou víru považují za nejdražší dě nosti mnoha pozvaných hostí dekret o zázra
dictví po svých předcích.
cích služebnice Boží Lucie Filipiny, zakla

Přetížení

školou. V Německuzačínají datelky řádových sester učitelek, zvaných fili

se čím dále, tím více množit hlasy proti pře
těžování národa školou. Moderní školská orga
nisace spěje k něustálému rozmnožování vy

učovacích hodin a předmětů. Nemineroku,
aby nebylo nařízeno pro ten neb onen obor
„předběžné vzdělání“. Nač dříve stačila pri
ma, na to se dnes žádá matura. Sám stát
pro dráhy, pošty a různé podružné úřady
žádá čím dále, tím větší „vzdělání“, které
záleží ve dlouholetém vysezování ve školách,
ačkoliv dříve stačila na tato místa docela
dobře obecná škola. Největší hřích páše se
na národě t. z. vyššími dívčími školami, které
příští matky těžce poškozují na zdraví. A různí
„odborníci“ a různé „odbory“ něpřestávají
vymýšlet nové a nové školy, nové a nové
předměty a další a další hodiny. Moderní
škola znamená takto úplné zneuznání zákonů
duševního a tělesného vzrůstu. V Německu
proto stále populárnějšími stávají se t. zv.
svobodné školy, na kterých se děti v polovici
hodin naučí více než na školách státních, kde
se prostě maří čas. Co je zde řečeno o Ně
mecku, má do značné míry platnost;také u nás.

Nouze mezi učitelstvem v Německu.
Jak oznamuje „Berliner Montagspost“, pro
testovalo v neděli 2500 učitelů a učitelek
v Berlíně proti tomu, že ze 110.000 učitel
ských sil na pruských obecných školách jest

pinek. Ústavy těchto sester jsou velmi roz
šířeny v Římě samém a v zámoří. Po pře
čtení dekretu a poděkování sv. Otci za tento
dekret, promluvil svatý Otec ke shromáždě
ným krátkou řeč o nové světici, poukazuje,
jak tato svatá učitelka a vychovatelka svatých
učitelek 'podjala se v dobách nesmírné ne
vědomosti a zpustlosti mravní, kdy život kře
sťanský na základech víry jen zevně byl pra
ktikován, apoštolátu napřed ve vlastním srdci
a potom apoštolátu v srdcích tak mnohých
a vnesla tak sama i svými spolupracovnicemi
bohatý paprsek blaha sociálního do tolika
duší a do tolik rodin. Svým blahořečením
vystupuje tato svatá učitelka a výchovatelka
svatých učitelek po letech opět na jeviště,
právě v dobách, kdy nic tak není potřebným
jako posvěcení stavu učitelského. Dnes se
stala škola vším, východiskem dobra i ne
bezpečím všeobecným. Nic není tak nutným,
než aby se škola stala dnes východiskem
pravdy a křesťanské výchovy, vchodem chrá
movým. Je skutečně pravdivým slovo Mi
kuláše Tomassea, že škola je buď chrá
mem nebo doupětem, buď nadějí všeho nebo
nebezpečím, vše ohrožujícím, buď chrámem,
z něhož vyjdou duše svaté, posvěcovat rodiny
a společnost, nebo doupětem a brlohem,z ně
hož vyrojí se bestie, dávící společnost irodinu.
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Knihy pro neokomunikanty.
V Německu mají velmi bohatou literaturu pro dítky, které poprve přistu=
pují k sv. přijímání, ba mají již i zvláštní knihovny pro ně. (Viz můj článek :
„Knihovny pro neokomunikanty“ ve „Vychovateli“ r. 1915, str. 80. a tamtéž na
str. 97. „Pius X., příznivec katechetů“). Rada spisovatelů v tomto oboru jest
dosti veliká, jen některé uvádíme: Helena Pages, Konrad Kiimmel, Josef Leins
berger, Frant. M. Willam, F. Hattler S. J. a Hildebrand Bihlmeyer O. S. B.,
jehož knížečka „Malá Nelli, fialinka nejsvětější Svátosti oltářní“ i u nás v pře

v kladě
jeznáma.
Knihy
těchto
spisovatelů
rozšířeny
jsou
tisících
výtiscích
(dět
ských legend: „Květinky z katolické dětské zahrádky“ od F. Hattlera S. J., vy
šlo již 78 tisíc výtisků !!!), a konají výbornou a užitečnou práci mezi neokomu
nikanty. Vypravování, příběhy, povídky, legendy ze života dětského, příklady a
legendy ze života svatých, povzbuzují mysl dětskou a připravují dítky na nej
krásnější den života, na první sv. přijímání, podporují katechetu a pomáhají mu
v přípravě školní.
Mám po ruce novou knihu z tohoto oboru literatury: Ich klopfe an! Kom
muniongeschichten fůr die Jugend von Schwester Maria Natalia. Mit Buch
schmuck von Bruder Notker Becker, Benediktiner der Abtei Maria Laach. Zweite
und

dritte

Auflage.

(6. bis 9. Tausend)

gr. 89%.(VIII. u. 170 S.;

1 Titelbild,

1 Vollbilder.) Freiburg i. Br. 1926, Herder. Geb. in Leinwand M. 5—.
Zkušená vychovatelka a učitelka na dívčím ústavě v klášteře Uršulinek
na hoře Kalvarii u kraj. města Ahrweileru v pruském vládním okresu koblenz
ském, s. Marie Natalie, napsala 20 zajímavých příběhů ze života dětského, od
nášejících se k prvnímu sv. přijímání. V katolickém nakladatelství Herderově
ve Freiburgu, vyšla kniha její poprve r. 1922 a letos ve vydání druhém a tře
tím. Tak brzké nové vydání této knihy pro mládež svědčí, že kniha jak u dětí
tak i u vychovatelů získala přízně veliké. (Ukázku z knihy té přinese příští roč
ník „Rajské Zahrádky“, vycházející redakcí V. Špačka.) Nakladatelství Herderovo
vypravilo nové vydání skvostně, ozdobivši knihu vhodnými obrázky, záhlavími
i zakončeními tak, že je kniha nádherným dárkem pro dítky, které ik sv. přijí
mání se připravují i krásnou upomínkou pro ty, které u sv. přijímání právě byly.
Oněch dvacet ze života dětského vybraných příběhů podáno Ssopravdo
vým uměním, dětsky srozumitelně a jasně a kniha jistě zachytí srdce mládeže
a poučení z ní hluboce se vtiskne v duši. Ať děvčata nebo hoši, všichni jistě
s radostí sáhnou po této opravdu případné knize, která jistě dosáhne svého
účele a bude i velmi vhodnou upomínkou na den slavný, plný milosti a ra
dosti pro čistou duši dětskou.
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U nás obvyklou upomínkou na den prvního sv. přijímání bývá obrázek,
jehož osudy a konce bývají různé. Katecheta vynaloží na obrázky mnoho, ale
často spláče srdce jeho. Snad dalo by se pracovati mezi katolickými rodiči
k tomu, aby i u nás upomínkou na tento den byla cenná kniha. Naše česká
literatura je v tomto oboru ovšem opravdu velice chudá a možno zajisté volati
se Svátostným Spasitelem v té příčině: „Hle, stojím u dveří a tuku!“ Snad do
té doby, než podaří se zprácovati rodiče k takovému věnování, najde se i spi
sovatel, který by připravil naší mládeži, našim rodičům a vychovatelům podob
nou, vhodnou knihu pro neokomunikanty |

JAN FRANT. HRUŠKA:

S

Spatní kněží.
(Nový článek z řetězu úvah: „Proč jsem neodpadl a neodpadnu.“)
(Dokončení.)

Však už zase raší nové svaté nadšení a za ním jde požehnané obrození.
Předně ujali se slibně kněží eucharistické schůze, založené před několika lety na
Strahově, ano už se volá, moudře a v čas po rozšíření této eucharistické úcty
na kostely venkovské, tak aby horliví hosté kazatelé mohli s dvojnásobným do
brým výsledkem uplatniti své kazatelské schopnosti. Za druhé z objevující se
nouze o duchovní, zejména a nové kaplany, vznikla v Praze podobně včasná a
zdravá myšlenka, aby při kostelích, kde chybí druhý kněz, bylo odpomáháno ne
dostatku slova božího dobrovolnými misiemi kněží obětavých, pro ten den a ho
dinu nezabraných vlastními povinnostmi. Utvořeno i ústředí, jež si vzalo na
starost šířit i organisovat tyto misie, tak aby se u něho mohli hlásiti i ochotní
kazatelé i duchovní správci, kteří by jejich pomoci potřebovali. Věc krásná, vý
znamná, v církevní vzájemnosti nanejvýš důstojná. Kéž jí využijí k slávě boží a
ke spáse duši, toužících po slovu božím, zvláště kněží-katecheti na školách, jimž
novotami ve školství vzata možnost ku plnění jejich nejkrásnější týdenní po
vinnosti — exortám. Ať sta a sta zrušených exort při školách budou promlu
veny přes všecky překážky a nepřízeň doby místo ve školách na místech jiných,
kde o ně bude voláno. Sám Kristus Pán tu čeká a žádá od Vás té náhrady.
Výtky zasluhuje dále také naše nejednotnost a roztříštěnost, s jakou vystu=
pujeme v soukromém i veřejném životě a z níž odpovědnost valnou měrou padá
na kněze, a to pohříchu právě na ty, jež vlastní horlivost, ať už jako přednost
či jako chyba, staví do popředí. Bývají ty důvody, pro něž se dělíme a tříštíme,
malicherné, někdy až naivní a bláhové a dokazují vesměs, že ve svých progra
mech — třebas nevědomky — hledíme uplatňovati více své lidské slabosti než
jednotnou sílu učení Kristova. Starý blud v novém rouše — já jsem Pavlův, já

Petrův.

Na veřejnost začali jsme vystupovati tuze pozdě, až nás k tomu vyburco
valy útoky a úklady nepřátel víry. Musíme se leččemus od nich učiti a vyučíme
se dobře i svorné jednotě, jen když je Pravda na naší straně. Zatím si přiznejme;
že z té naší roztříštěnosti zmařeno hodně úspěchů a naděláno dosti škod. Vy=
týkám pro doklad jedinou převrácenost, že jsme se dosud nedomohli svorného
spojení a tím i zmohutnění našich tiskových podniků. Kde je vina? Na vůdčích
místech! A kdo tam sedí, aspoň svou vlivnou většinou ?
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Naposled stavím se u výtky nevlastenectví, která se katolickým kněžím dává
a odbudu ji hned jako vědomou nepravdu a zlomyslnou urážku, kterou se má
ublížit katolické církvi vůbec v očích těch, kdož cítí vlastenecky. Kristus sám
dal vzor vlasteneckého smýšlení, ano posvětil je svým pláčem nad Jerusalemem.
Jindy pravil výslovně, že přišel hledat především, co bylo zahynulo v Israeli.
Kněží katoličtí jednali podle svého Věčného vzoru, jak se ukázalo slavně při na
šem probuzení, v němž kněžím zůstane věčně věkův památka nejčestnější. Ale
ukážete-li háncům z protivného táboru na kněze-buditele, uhnou vám chytrácky,
to prý bylo tenkrát, ale ti nynější už takoví nejsou.
Proč by nebyli a co by ztoho měli? Je to zas urážka zlomyslná a vědomá
nepravda. Sám bych mohl jen ze svých bývalých žáků uvésti slušný počet kněží
platných národu svým snažením vlasteneckým, Ale použiji raději svědectví cizího,
které prošlo tiskem s úplným udáním místa a jména osob a to dokazuje, že
druh kněží-buditelů nevyhynul v českém kněžstvu dodnes.
„Známo je v celém kraji táborském, jak v době válečné, kdy mělo hejt
manství právo dát zatknout každého jen zdánlivě podezřelého (tedy i bez jakých
koli důkazů), jak v této době zdejší pan děkan Fr. Vaněk projevoval svou ne
ohroženost protirakouskou, takže zde jistě nebylo druhého podobného vlastene
ckého příkladu. Vtéto době odepřel dát zvonit na oslavu, že Rakousko dobylo hlav
ního města srbského, Bělehradu. Odepřel, když pan hejtman mu vzkázal tento
rozkaz po sluhovi z hejtmanství, odepřel po druhé, když přišel mu totéž naři
zovat jménem pana hejtmana pan komisař Racek, a odepřel po třetí, když přišel
totéž nařizovat na děkanství sám p. hejtman Bóňim, odepřel i když vyzval ho
před P. Brabečkem: „Já vám to poroučím!l“ Odpověděl, že zvony mají hlásat
láskua mír, nikoli oslavovat vraždění. S hrozbou, aby si p. děkan přičetlnásledky,
odešel p. hejtman z kanceláře. Potom učinil udání místodržitelství a vojenskému
soudu, a na pana děkana byl už vojenským pražským soudem podepsán zatykač,
měl být odveden četníky do vojenského vězení pražského, a jen na osobní za
kročení nynějšího pražského arcibiskupa Kordače, biskupa budějovického Hůlky
(psal vojenskému soudu: „Ujímám se ho váhou celé své autority“), opata Za
vorala a j. byl vyšetřován „na svobodné noze“, a po výslechu vojenské komise,
která do Pelhřimova přijela za tou příčinou a k níž volána řada svědků, bylo
vyšetřování zastaveno. Když čeští spisovatelé vydali své slavné posláník národu,
připojili svůj souhlas s ním v „Národních Listech“ zvláštními zaslány p. děkan
Vaněk a dp. Brabeček, první (a snad jediní) z Pelhřimova, ke kteréžto odvaze
dostalo se jim blahopřání zdejších vlastenců. Ve zdejším děkanském kostele se
s kazatelny nečetly fermany okresního hejtmana o válečných půjčkách, rekvisi.
cích, ale kdykoliv takovéto rozkazy na děkanský úřad přišly, putovaly ihned do
koše. Že hlaholí dnes „Bartoloměj“ na pelhřimovské věži, k rozbití vojenskou
komisí už odsouzený, že nebyla měděná věž městská rekvirována, je zásluhou
p. děkana, který obojí klenot náš vyrval rak. válečnému molochu. Na Sv. Václava
r. 1918, tedy ještě za Rakouska, uspořádal zdejší p. děkan slavnostní bohoslužby
za československou samostatnost a pozval k nim všechny zdejší úřady. Tehdy
mu vzkázal p. hejtman po p. revisoru /Huttrovi, že nemůže strpěti bohoslužeb
a plakátů za československou samostatnost, ale že by nenamítal ničeho proti
bohoslužbám za blaho českého národa. Když pan děkan tento návrh odmítl a
odpověděl, že bohoslužby za československou samostatnost konány budou, dal
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p. hejtman strhati plakáty děkanského úřadu s dveří kostelních. Bohoslužby ko
nány, a přichvátaly na ně všechny úřady, pokud se nebály, ovšem bez u:iforem,
městská rada, okresní zastupitelstvo s p. posl. Dondtem, veškeré studentstvo kor
porativně v průvodu s praporem a nesčetné zástupy, jimiž kostel byl přeplněn.
S kazatelny promlouval pan děkan Vaněk o sv. Václavu. že vždycky byl sym
bolem samostatného našeho státu a vyzval přítomné, aby pro tento náš stát
všemi silami svými pracovali a za brzké uskutečnění čsl. samostatnosti se k sv.
Václavu pomodlili. Potom zahřměl kostelem chorál „Sv. Václave“ a „Kde domov
můj“. Byl to první a jediný veřejný projev pro čsl. samostatnost v Pelhřimově
za Rakouska. A vlastenecké smýšlení pana děkana a dp. Brabečka, vůdců na
šeho hnutí, bylo i naším smýšlením, smýšlením celé lidové strany na Pelhřimov
sku. Nestavili bychom si je vždy v čelo, kdybychom snimi nesouhlasili. —
Dáváme na uvaženou širší veřejnosti, zda jsme tedy do průvodu 28. října patřili
anebo nepatřili. Když ne my, kdo tam vlastně patřil? Snad jen ti příslušníci zná
mého národa, kteří za války němčili, německé časopisy odebírali, po každém
rakouském vítězství se na náměstí scházeli a smáli, a nyní mají pokoj ode všech
stran, jako by byli největší vlastenci. Snahu vylučovat lidovce při oslavě 28. října
máme za políček spravedlnosti a slušnosti. A není také spravedlivé poukazovat
na výjimky; ty byly ve všech stranách, a mohli bychom jimi, až příliš četnými,
posloužiti. Je smutné, že kletba staré české nesvornosti podlamuje stále síly ná
roda, obklopeného samými zevnějšímí i vnitřními nepřáteli, takže rozeštván na
tolik stran a straniček, nemůže se ani jednou za rok sejíti svorně pod společ
ným národním praporem.“ — (List z Pelhřimova L. L. 1924.)
Přidávám tu z r. 1926 zprávu z L. L., že v tomto místě, kde působí takoví
kněží, odhlasován většinou jednoho hlasu návrat křížů do 23 síní nové školní
budovy. Připisuji: ta zpráva pro ty roztrpčené a naříkající, místo nadšené vytr
valosti a lásky ku povinnostem.
A závěr všeho.

Pravdu pravdivou praví spisovatel Josef Merhaut o dokonalém knězi: „Je
den z vyvolených Páně, kteří ke kněžskému rouchu se rodí a rostou, jako se
rodí a roste umělec.“
Kdo ta slova uváží, nebude se ohlížet a hledat, aby hodil po knězi ka
menem.
*

K tomu pro poučenou na povzbuzenou aspoň jeden doklad, jaké vedení
mají čeští katolíci v Americe: „Pozoruhodná byla osvobozovací práce naší vlasti
u amerických katolíků sdružených ve Svazu, který pro naši republiku učinil mnoho
dosud neoceněné a namnoze i nepoznané práce a má důležitý podil na získání naší
samostatnosti, jak sám dotvrzuje Masarykův sborník. Obsáhlou tuto činnost pro
vlast zachycuje nám kniha v Americe vydaná Z boje za svobodu otčiny. „Dne 18.
listopadu 1917 zaslali katolíci američtí do Říma úpěnlivé memorandum, aby Sv.
Otec podporoval jejich boj za svobodu ujařmené koruny svatováclavské. V do
slovu pak memoranda žádají náměstka Kristova za modlitbu k Božskému Srdci
Páně, by vyprosil Českoslovanům samostatnost a bývalou svobodu. Doslovně
zní zakončení takto“ :
„Svatý Otče, jsouce si toho dobře vědomi, jménem milionu Čechoslovanů
amerických spěcháme v této těžké době světové války do věčného Říma, prosíce
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Svatou Stolici jménem takřka již ubitého národa československého, aby se ho
zastati ráčila, kde a kdy Tvoje svatost a moudrost otcovská za dobré uzná.
Tobě Svatý Otče, opakujeme prosbu, kterou po staletí k svému patronu sv. Vá
clavu vznášíme: Nedej zahynouii nám i budoucím! Prosíce pokorně za Tvé apo
štolské požehnání a za modlitbu k Božskému Srdci Pána Ježíše, by vyslyšel
naše prosby a vrátil Čechoslovanům jejich bývalou samostatnost a svobodu, jako
to bývalo v nejslavnějších dobách v zemi koruny svatováclavské, kdy se jí
i církev svatá v plné míře těšiti mohla. Hle, oto Tebe, Svatý Otče, co nejsnaž
něji prosí Národní Svaz českých katolíků v Americe jménem všech Čechoslovanů,
kteří k Tobě, Svatý Otče, a ke skále Petrově vždy zcela Inou a lnouti nepře

stanou“

Z knihy Františka Šindeláře: Z boje za svobodu otčiny.

DR. JOSEF BERAN (Praha):

Brožury Záhořovy.
Čítali jsme častokráte po převratu, že různé chyby, jichž se lid a jeho vůd
cové v té době dopustili, třeba mírně posuzovati. Že je to „popřevratová ho
rečka“, že jsme ještě „politickými dětmi“. — K takové popřevratové horečce a dětin
skosti patří též překotné řešení otázky pohlavní výchovy. Všechno zlo mravní
zkázy, zaviněné uvolněním kázně a znehodnocením náboženské výchovy odvo
zováno skoro všeobecně z nedostatku prý pohlavního poučování. Proto rychle
sechtělo zlu odpomoci hromadným tištěním a rozšiřováním nejrůznějších bro
žur „poučovacích“. Že se zašlo až příliš daleko uznáváno bylo i na II. sjezdu pro
výzkum dítěte (v r. 1924), kde předseda, univ. prof. dr. Ed. Babák, výslovně
prohlásil: „Není dobré, že seu nás celý život sexualisuje. Celá knihkupectví se
živí tím, že tisknou a prodávají neslané, nemastné, ba i zlé knihy, které Šíří
zmatek v obecenstvu; vtěluje se to i do filmů a myslí se, že se tak zvedne ve
řejná mravnost.“ (str. 195. Zprávy.) Kdo však u nás dbá varovného hlasu od

borníků?! —
Pro pohlavní poučování se jaksi specialisoval Zd. Záhoř. Zjednal si auto
risací ministerstva zdravotnictví, školství a nár. osvěty a sociální péče, a začal
vydávati knihovnu pohlavní výchovy. Svazek 3.—7. tvoří Čítanka pohlavní vý
chovy o 5 dílech. V intentích autorových je tuto čítanku co nejvíce zpopulari
sovati. Proto je třeba důkladněji se o ní zmíniti, jednak, aby katoličtí rodičové
se nedali v této tak důležité otázce másti, jednak též, aby katol. vychovatelé,
učitelé a katecheti věděli, jak rodiče o uvedené čítance informovati.

I. Poznámky všeobecné.
1. Mentalita autorova. — V kritice článku jeho v Pedagogických rozhle
dech (viz zde str. 19.) jsem podotkl, že autor jeví velké sklony k teosofii. Vy
dání dosavadních svazků knihovny jeho prozrazuje i jiný sklon. Sv. 2. je vě
nován Obrodnému hnutí československého studentstva (YMCA) a Sv. 8. je při
psán Obrodnému hnutí českoslov. mladých žen (YWCÁ). Je dobře uvědomiti si
tyto okolnosti, neboť tak se vysvětlí snáze jeho zaslepený odpor ke katolicismu,
zaslepený v tom smyslu, že nevidí a nezná — zda vědomě či nevědomě, o tom
nechci rozhodovati — blahodárný vliv pravé katolické morálky na výchovu mlá
deže i v otázce pohlavní. Jinak projevuie autor na mnohých místech duši ie
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mnou, plnou soucitu, až i sentimentality, charakterislické tolik u povah filosofií
náboženskou se zabývajících.
2. Katolický názor na otázku pohlavní výchovy.“) Třeba zdůrazniti, že v této
věci zásady zcela i námi přijatelné šíří známý pedagog Foerster ve svých spi
sech. Podle našeho názoru nutno dobře rozlišovati pohlavní poučování od po
hlavního vychovávání. Výchova je i v této otázce důležitější než poučení, ikdyž
významu poučování nepodceňujeme. Má-li celá výchova na zřeteli v první řadě
výchovu vůle, pak bylo tím již mnoho vykonáno i pro výchovu pohlavní. Kéž
by se proto více mluvilo i psalo o výchově vůle i v novinách a časopisech na
šich. Na pevné silné vůli závisí i pevný, ucelený charakter, a nebudeme-li míti
dosti pevných charakterů mezi katolíky, nemůžeme počítati ani s vítězstvím katol.
věci. — Jak ale působiti k výchově vůle? Nabádáním k sebeovládání a k sebe
zapírání. Mládež, které se všechno povoluje, která žije bez kázně a bez autority,
které je ponechána úplná volnost a zvůle, ta si nikdy pevné vůle nevychová.
A nestačí k tomu ani horečné pěstění sportu ani přemrštěné skautování. Nemůžeme
podceňovati při výchově vůle význam výchovy tělesné, ale zdůrazňujeme, že
s rozumnou výchovou tělesnou musí býti spojena rozumná askese se všemi oněmi
osvědčenými prostředky nadpřirozenými jako jsou modlitba, sv. svátosti, jež
právě katolicismus poskytuje a podporuje.
Pokud se týká pohlavního poučování (Srov.též čl. „Časové“ v Křesť.škole
I roé. 1922 str. 178 a II. r.1923 str. 38., 75.) je nutno připomenouti: a) k poučování
jsou na prvním místě Bohem samým povoláni rodiče (u dívek matka, uhochů otec)
a jich zástupci. — b) Poučování má býti soukromé. Určitou hranici věku, kdy
se má začiíti s poučováním, nelze stanoviti. Je to věcí vychovatelského taktu a
vychovatelské schopnosti poučujícího. Hromadné, společné a veřejné poučování
lze připustiti jen ve věku pozdějším (po 16. r.). Ale vždy třeba po stránce fy
siologické sděliti jen nejnutnější a spíše postupně, pokud toho vyžaduje potřeba
a věk dítěte. Jestliže by byla nerozumnou a někdy i škodlivou v této otázce
příliš velká úzkostlivost, příliš velká volnost a upřílišněná horlivost bývá ještě
škodlivější. Co zhouby natropí jen a natropily různé ty „poučné“ filmy!

Zd. Záhoř ve své „Čítance“ je spíše pro poučování hromadné a stanoví za
průměrnou hranici věk 10 let (podle Rousseaua v Emilu). V těch letech prý se
má dítě dověděti „plné pravdy“ (str, 17.). Ačkoliv sám připouští určité omezení:
„Případný přílišný zájem dítěte o to „jak“ odveďme k jiným úkonům: útrapám

—inebezpečí,
které
matka
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však
ooploze
u člověka dříve, dokud dítě výslovně se na to nezeptá.“ (str. 15.). Jinak posky
tuje v Čitance jen poučování, o návodu k výchově pohlavní ani řeči, a přece ta
kový návod by měl předcházeti poučování. Nevím ovšem, zda ve svém spise
„Pohlavní výchova“, jejž slibuje v I. díle Čítanky na str. 17. vydati ve druhém
vydání, po této stránce Čítanku svou doplňuje, ale je to rozhodně chybou,které
se ostatně dopouštějí i jiní autoři směru Záhořova.
3. Metoda autorova.**) Lze ji vystihnouti z druhé části úvodu nadepsané
„Jak je kniha uspořádána“ t. j. jak jí užíti (str. 16—20) a z „Prosby ke čtená
*) Upozorňuji zde na na spisek Katolická vychovatelka. C. II. aIll.a dodatek II. Vydaly
Skolské sestry v Praze u sv. Anny.
**) V pozn. na str.20. píše, „podrobné vylíčení metodiky (pohlav. poučování) na školách
bude obsahem zvláštních čísel naší knihovny“ (t. j. Knihovny pohl. výchovy).
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řům“ (str. 20—22.). Celá čítanka je rozdělena na 5 dílů. Autor vychází z pře
svědčení (str- 17.), že „většinou dospělí dnes ještě nejsou s to vyhověti této své
posvátné povinnosti“ (totiž poučovati děti pohlavně), a proto dospělým věnoval
jen jeden dil, první, kdežto mládeži věnuje 4 dily další, a to tak, že druhý je
určen věku as do 10 let, třetí od 10—12, čtvrtý pro hochy od 12—15 let, pátý
pro dívky od 12—14 let. Pro mládež starší 14 let vydal autor již dříve letáky, a
to pro jinochy „Pohlaví — láska — otcovství“, pro dívky „Pohlaví — láska —
mateřství“ (Srov. Věstník společnosti sv. Cyrila a Metoděje 1925 str. 20.) —
Článků v čítance je 71 a to 9 článků z české soutěže, kterou vypsala Společnost
pro potírání pohlavních chorob v r. 1921 (předsedou byl prof. Šamberger) 11
z obdobné soutěže říšskoněmecké (Důrerbund v Drážďanech r. 1909) a ostatních
51 vzato z různých spisů již existujících, českých, ruských, franc., angl. a jiných
(str. 15 a nn.). — Obsahem jsou články jednotlivých dílů rozděleny ve 4 kate
gorie. První vztahují se na „oplození rostlin a rodinnou lásku zvířat neb lidí“
(str. 18.). Druhé obsahují poučení vlastní, a to víl. dílu pouze o úkolu matčině,
ve Jil. až V. díle též o účasti otcově. Na třetím místě jsou články o těhotenství
a porodu a na čtvrtém o vztahu k malým dětem a poměru hochů k děvčatům.
Díl IV. a V. mají ještě poučení anatomické a hygienické (hlavně o onanii a čmýfře.)
Z rozboru metody autorovy je viděti, že postupoval promyšleně, plánovitě,
což třeba uznati a pochváliti, i když nelze stanoviti, pokud je v metodě autor
původním, a zda se neřídil předlohou nějakou cizí. Rozhodně ovšem musíme
odmítnouti a odsouditi snahu, setříti rozdíl mezi tvorstvem nerozumným a člo
věkém. Tato snaha, projevená již v letácích určených dorostu, je zřejmá jak
z volby článků, tak z jejich zpracování. Neboť, i když připustíme, že člóvěk při
vlastních výkonech pudu pohlavního podle slov samého sv. Tomáše Akv. (na př.
I. část. kv. 98. art. 2. ad. 3. m.) pozbývá nadvlády rozumové, zůstává přece jen
podstatný rozdíl mezi zvířetem, u něhož řídí všechny skutky Bohem.Stvořitelem
daný instinkt a člověkem, jenž je svobodnou vůlí obdařen a k zodpovědnosti
z rozumného užívání pudu pohlavního zavázán.
Na str. 18. přiznává autor, že článků 1. kategorie, se už dříve užívalo, ale
nebylo prý jich užíváno k pohlavnímu poučování. To není zcela správné.
Články ty vždy nepřímo poučovaly též, a nepřímé poučování, zejména při
hromadném čtení, mělo také velký význam pedagogický i vzhledem k výchově
pohlavní. Jestliže se v každém případě dosáhne sentimentálním zabarvením článků
oné „patřičné nálady, které je třeba, aby vlastní, zdánlivě i sebe choulostivější
poučení článku následujících bylo přijato s pravým pochopením a náležitě se
ujalo“ (str. 18.), je velká otázka. Snad někdy u jednotlivců, ale v celku asi sotva,
přihlížíme-li k těkavosti dětí i v jejich náladách, zejména, nebudou-li pozdější
články čteny neb vypravovány bezprostředně hned po článcích prvních.
Pokud se týká názoru na poučení anatomická a hygienická, bude projednán
později při rozboru jednotlivých dílů.
Zvláštní pozornosti zasluhuje námět autorův, jak užíti jeho Číťanky pro
účely školní (str. 19.). Doporučuje ve škole tento postup: a) Učitel nechť si svolá
rodiče svých žáků a promluví k nim o významu pohlavní výchovy. To je správné,
ovšem že výsledkem této schůze by mělo býti poučiti rodiče, jak oni sami si
mají počínati při pohlavní výchově a pohlavním poučování. — b) Pak prý má
učitel ve škole probrati článek prvé kategorie k zjednání patřičné nálady. Zde
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není řečeno, zda má učitel přímo vysvětliti účel článku přečteného neb vypra
vovaného, či ponechati, aby článek působil nepřímo. c) Pak se má přistoupiti
ke čtení neb vypravování článku dalších kategorie (2. a 3.). — Již dříve jsem
naznačil, že hromadné poučování pomocí článků 2. a 3. kategorie může více
uškoditi než prospěti. K zamezení možné škody nestačí nálada uměle vyvolaná,
zejména když nutno počítati s tím, že u každého jednotlivce tato „patřičná“ ná
lada zjednána nebude. Mimo to hrozí ještě větší nebezpečí se strany poučujícího.
Však to autor sám doznává, když píše: „Nesmí tak však činiti učitel každý
Pouze jemný, delikátní člověk, s jasným názorem, čistý a prostý jako ditě, hlu
bokých a přísných mravních zásad má právo o tom s dětmi hovořiti“ (str. 20.).
Kolik takových učitelů najde autor v řadách pokrokového učitelstva ? ?
Tolik o všeobecných poznámkách k Čítance Záhořově. Podotkl bych jen
ještě něco k jeho „Prosbě ke čtenářům“ (str. 20.—22.). Tato prosba svědčí o vel
kém idealismu autorově, spoléhá-li na součinnost čtenářstva. [ v prosbě své je
pln jemnocitu, pln něžnosti. Proto tím více překvapí otřepaný „šlágr“ tuctových
řečníků: „Staleté pouto, jimiž nás duševně mrzačilo Rakousko,a tisíciletá pouta,
jimiž nás dusil Řím, nejsou ještě odvržena“(str. 21.). Svědčí to o podvědomé nená
visti autorově proti katolicismu. Podvědomé pravím, neboť vždy neočekávaně,
najednou, a jakoby bezděčně zablískne se v proudu slohové jemnosti a uhlazenosti.
Či chce autor tím zjednati svým brožůrám populárnosti? Uškodil by své
Čítance spíše než prospěl. A jak se srovná tato nenávist s citátem z Písma,
jímž — třeba v jiném smyslu, než jaký toto místo z I. listu ke Korint. kap. 13
v. 1. 2. ve skutečnosti má a v jiném znění — končí svůj úvod“
„Kdybych jazykylidskými a andělskými mluvil, lásky pak kdybych neměl,
nic nejsem.“
(Pokračování.)
FRANTIŠKA REZKOVÁ:

Sen či skutečnost?

Před léty utvářil se život tak, že vynutil si úvahu, jak zaopatřiti přespo
četné ženy. Rokováno prudce i klidně, uštěpačně i vážně, mírně i vášnivě. Každý
hájil nedotknutelnost svých důvodů, jedni tvrdili, že má býti ženě poskytnuta
příležitost k čestné obživě, druzí pak houževnatě dokazovali, že žena patří jen
do domácnosti. Náhledy se tříbily a sporná věc částečně se uskutečnila po roz
umu prvých. A tak sedmdesátá léta minulého století dala národu v oboru školství
nový typ žen, ženy samostatné.
V rodinách usídlila se zářivá naděje, že dcera mající vlastní příjem, bude
trvalou podporou ostatním sourozencům. Jaké stanovisko zaujala širší veřejnost
k těmto průkopnicím samostatnosti? Z valné části nepřátelské, ježto staré zvy
klosti a předsudky se nezměnily. Proto bytosti, jež nechtěly býti nikomu bře
menem, zakoušely projevy závisti, nevraživosti i pohrdání, když musily samy se
živiti; chudinky! K líci snadno rub se najde. Jak dařilo se některým, jež byly
účastny této drahocenné vymoženosti devatenáctéhostoletí, povědi řádky následující.

Jsem samostatnou! Pracuji pro budocnost národa, každý jest povinen ob
dělati kousek úhoru! Tak asi zvolala P. při prvém, šťastném kroku do světa;
vystřídala několik míst. Pracovala do úpadu ikdyž práce její uznána nebyla, ne
polevila ani tehdy, když za vše sklízela jen pelyněk a zeměžluč. Měla mnoho
ducha, málo přátel, ale dosti škůdců. Bylo jí předhazováno, že straní se lidí, šla
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tedy mezi ně při jakés slavnosti. V sále nebylo kde usednouti, aby se nezdržo
vala hledáním, pravili jí krátce, že pro ni místa nezbylo. Souhlas zazněl kol
kolem: Dobře jí to řekli, když se nevdala, ať sedí doma! Potřebuje společnost,
když má své jisté! — Co ubohá as vytrpěla, než byla udolána tak, že tělesně
podlehla! Její cesta životem byla zasypána ostrým kamením, kráčela po něm mezi
hložím, každý krok krev
Milosrdná smrt popřála jí předčasně spánku,
z něhož se nikdo neprobouzí.
L. byla svědomitá v plnění povinností, v hovoru byla něžná, v jednání šle
chetná. Těžce nesla, že do školy vnikají nezdravé poměry, rdousily ji. Přimkla
se těsněji k své práci; chtěla býti hyacintou Života, jež odměňuje se krásnými
květy za chlad a studenou vodu. Bydlila sama, když unavena domů se vracela,
vítaly ji čtyři stěny, dvě okna a několik dopísů ve schránce. Listy končívaly
stejné: Děj, raděje víc, ty máš! Ale nikdo v nich se nezeptal, jak se jí vede, zda by
ji něco těšilo, zda zabezpečený příjem jest dostatečnou náhradou za osamělost?
Měla svůj chléb, pravda, ale jak často jí zkořkl v ústech, věděla sama nejlépe. Než
všecka psaní zodpovídala mívala oči v studánkách ; slza je světlá, ale zrak kalí.
Na krátko se jí vyjasnilo v duši, aby pak navždy se zatemnilo. Náhoda
seznámila ji s mužem, který jí byl útěchou v pouští života. Jak ráda čítala v po
nurých chvílich řádky tak přesvědčivě znějící! A bývalo psáno: Čekám netrpě
livě chvíle, kdy duše naše splynou v štěstí nevýslovném, kdy v mysli vaši jemné
spočinu jak na obláčku růžovém. — Žel, že krásněji mluvil než jednal, vždyť
ústa jelio lhala a oči též. Toulavé „oči lhou vždycky. — Zašlápnouti chudobku
v trávě nikoho nebolí. Duše její zahalila se v mlhu a ubohá dotrpěla tam, kde
tak často se skonává za cizí hříchy.
G. pravila si energicky: Chci býti ohněm, který všecko stráví a sám čistý
zůstane! Pracovati umím, střádati též, je potřebí míti bílý groš pro černý den.
Při tom se postarám o sirotky z příbuzenstva a nemusí o tom nikdo věděti.
Lidskou bídu lze mírniti i bez dobročinných bazarů a výborových schůzí. Po
znala již dosti stinných stránek své samostatnosti a perly z utrpení toho vzniklé
rozdávala ubohým. Leč „ubozí“ měnili se znenáhla v pijavice a vyssávali ji po
léta. Ať dala sebe víc, všeho bylo málo a vše bylo špatné. Zbytkem svých sil
přilnula k četbě a říkala si: Kniha jest přece jen nejlepší přítel, nepomlouvá a
nezradí. — Začala chřadnouti, „ubohými“ to nehnulo, stala se zadumčivou, i to
jim bylo lhostejno. Tu tajemný hlas jí zašeptal: Pojď v naruč mou, já ztiším
každou bolest! To vlídně zvala smrt, Ze sirotků přišel na pohřeb jediný, ostat
ním se to v ten den nehodilo.
K. zbyla z rodiny poslední. Viděla i slyšela události zkormucující, proto se
rozhodla nepodporovati nikoho a raději ukládati své úspory pro dobré spolky.
Dle toho se zařídila a žila nevesele. Měla nehezkou tvář, věděla o tom a nikdo
se neostýchal škaredost jí připomenouti. V hlavě bývalo myšlenek jak v úle včel;
dala-lí boly větru, vichřice jí je vrátila. Dosloužila a šla na odpočinek; nikdo
na ni víc nevzpomněl. Sil ubývalo, hlásilo se stáří. Hynula nemocí a neměla ani
nejnutnější obsluhy. Konečně sousedkám napadlo, že slečna nevyšla již několik
dní z bytu. Zaťukaly na dvéře, zprvu zlehka, pak hřmotněji — žádná odpověď;
vypáčily dvéře a — nalezly mrtvolu. Při jejím pohřbívání jen stromy zašuměly
poslední pozdrav země. — Různé spolky obdržely pak značné odkazy.

———
ASP
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FR. JEDLIČKA
:

Ze školní prakse.
(Dokončení.)

H. Co nám prospívá.
A) Bylo to za pěkného říjnového odpoledne r. 1919 něco po druhé hodině,
kdy v době školního vyučování před obecnou školou — smíšenou chlapeckou
a dívčí — na Pražském předměstí v Čes. Budějovicích shromáždil se zástup
rodičů v počtu hodně přes tři sta. A kdo je sem svolal? (Osoba na pohled
lhostejná — spolumajitelka domu a obchodního zahradnictví pí. Rozšafná; ofi
cielním majitelem je sice její pan manžel, ale život a řeč celému podniku dává
jeho paní, která se sice jmenuje jinak, ale rozšafnou jest. A co pohnulo paní
Rozšafnou k činu tak neobyčejnému ? Právo, spravedlnost a — povinnost. —
Do nedávna ještě chodily její dcerušky do školy staroměstské, kde v předsíni
právě proti vchodu z ulice zavěšen byl na stěně velký kříž, jenž prý celé školní
budově dodával rázu klášterního; tak se vyjádřil pokrokový p. učitel Soběslav
a proto na školní konferenci, jíž náhodou nemohl býti přítomen ani jeden z ka
techetů, prosadil většinou jednoho hlasu, aby kříž ze školní budovy zmizel, což
se též stalo. Ale paní Rozšafná viděla v tom neoprávněné zasahování do svo
bodných práv žactva, jež tehdy ještě bylo vesměs katelické, i do práv rodičů
jeho; ač nebyla žádnou spolkovou hodnostářkou, vyžádala si od předsedy sdru
žení katolických rodičů, mladého bystrého obchodníka Bělského jakož i od
duchovního rádce, tehdy spirituala v kněžském semináři, právomoc, aby směla
svolati rodiče dětí navštěvujících školu staroměstskou. Onu třístačlennou depu
taci až ke škole přivedl p. předseda Bělský, pí. Rozšafná zůstala se zástupem
venku a uloženo jí přísné mlčení; dovnitř budovy se tříčlennou assistencí —
dvěma statkářkami nár. demokratkami a lidovcem — majitelem velkého závodu
truhlářského, vešel p. Bělský; dal si ze třídy vyvolati p. řídícího, přednesl mu
žádost rodičů a neodvolatelné rozhodnutí, že se zástup od školy nehne, dokud
kříž nepřijde opět na své místo. Když po delším rozkladu s obojí strany se tak
stalo, celý třistačlenný zástup před křížem poklekl a společně hlasitě se modli)
ze blaho mládeže, zdar školy i za p. řídícího, jenž ostatně není a nebyl obrazo
borcem ani křížolamem, nýbrž byl prostě přehlasován pokrokovou většinou
jednoho hlasu.
Než, kříží hrozilo nové nebezpečenství ; p. učitel Soběslav sehnal zákonitý
počet podpisů pp. kollegů a slečen kollegyň, že p. řídící byl nucen svolati
mimořádnou konferenci „křížovou“. Co se dálo před i při ní, pominu mlčením,
to není ukázkovým zbožím, prostě konstatuji, že z 19, t. j. z devatenácti pří
tomných členů sboru jeden jediný p. učitel Soudruh šel s p. Soběslavem, ostatní
však všickni — pánové i dámy — šli se sdružením katolických rodičů. A tak
zůstal kříž nejen v předsíní školy staroměstské, nýbrž i ve všech jejích učeb
nách a ve všech školách českobudějovických vůbec, a do dvou školních budov
zakoupeny byly kříže nové — sádrové. —
Sdružení katolických rodičů také velmi účinně působilo při akci, aby ka
toličtí rodiče neodhlašovali svých dítek z vyučování náboženství; zakročilo —
ovšem bezvýsledně — proti nemravným filmům a proti nešvarům na sokolské

plovárně, kde se koupá vše společně pohromadě obojí pohlaví odnejmenších
až do největších; že se tak mravnost naší mládeže nepovznáší, netřeba. doka
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zovati. — Také se pořádají pro rodiče — bez rozdílu politické příslušnosti —
přednášky poučné, výchovné, vzdělávací, při nichž většinou přednášeli laikové,
na př. pí. ředitelka Em. Schmutzerová z Prahy, p. řídící Duha, poslanec, bývalý
ministr JUDr. Fr. Nosek, lékaři při zdejší veřejné nemocnicí, pp. Dr. Schneider
a Dr. Michl, zvláště pak zdejší katolické učitelky, jež již v roce 1922 o vánoč
ních prázdninách uspořádaly pro rodiče cyklus přednášek, řekl bych jakési vy
chovatelské exercitie. Že výbor sdružení katol. rodičů zakročuje u okresního
školního výboru i u ředitelství a správ škol nejednou se zdarem, stanou-li se
v některé škole nepřístojnosti proti náboženství, rozumí se samo sebou. NĚ
kolikráte též podniknuta byla s katolickými dětmi všech škol vycházka do lesa
přes hodinu vzdáleného za dozoru katol. učitelstva i všech katechetů. O tělesné
posilnění a občerstvení postaraly se obětavé dámy, o zábavy a hry se starají
děti samy, jenom je třeba na ně dozírati. Také tělesně slabá mládež z chudších
katolických rodin bývá posílána na náklad sdružení na prázdniny do zdravých
lesnatých krajin venkovských.
Velmi dobře se osvědčují besedy s rodiči, ne snad jenom takové, při nichž
zábavný program, nacvičený učitelstvem, prováději nejen děti, nýbrž i oni, při
nichž jak učitelstvo tak i katecheté, sdělují s rodiči školní zkušenosti radostné
i žalostné a podávají o mládeži zprávy příznivé i nepříznivé, aby rodiče byli
náležitě a správně informováni, čeho by si měli zvláště všímati a Čeho se va
rovati sami i jejich děti, by se jednou na nich dočkali radosti.
Při takové besedě, není-li člověk právě nešika, lze v podobě malého ku
kátka postaviti před duchovní zraky rodičů jak roztomilé dětské obrázky, tak
i pověděti pravdu neobalenou a neskrášlenou i když bývá peprna a skutečnými,
případy pepřena ; a působívá to nejednou bez jakéhokoli roztrpčení rodičů lépe
nežli soukromá žaloba na nezvedené a rozpustilé děti. Mám za to, že právě
těmito besedami, pořádanými sdružením katolických rodičů se dá ledacos za
chrániti, co by se krátce pro nás ztratilo.
A čeho je třeba k založení sdružení katolických rodičů ? Především dobré
vůle, hojně obětavosti a také trochu šikovnosti. Zde v Čes. Budějovicích dobrý
začátek a pevný základ položil býv, spiritual kněžského semináře a nynější profesor
bohosloví, Monsgr. Antonín Melka, známý spisovatel výborných děl homile
tických, uveřejniv ve „Vychovateli“ počátkem r. 1919 informativní článek o fran
couzských sdruženích a položiv základ k prvnímu sdružení rodičů českých ve
spolku křesťanských matek, jehož byl duchovním rádcem. Matky přivedly otce
— své manžele, a sdružení se mělo čile k životu, neboť ještě za Melkova ve
dení podniklo šťastné ono „křížové tažení“, o němž jsem se zmínil na počátku.
Když pak činnost sdružení byla rozvětvena, převzal úřad duchovního rádce
dp. Reban, bývalý katecheta prefekt v biskupském studentském semináři a zá
stupce lidové strany v okresním školním výboru. Za pomoci katol. učitelstva
i všech katechetů, kteří dle školních katalogů obstarali adresy rodičů katolické
mládeže, byla podniknuta rozsáhlá akce k získání nových členů, čemuž napo
máhaly též malé letáčky, rozdávané všem návštěvníkům zdejších chrámů. Před
ním cílem i našich sdružení jest — jako ve Francii — svobodné katolické škol
ství vydržované státem ; myšlenku tu má sdružení stále oživovati a šířiti. — Po
drobné informace o sdružení v každém směru ochotně podá ústřední tajemník
sdružení katolickýck rodičů, vdp. František Svátek, Praha II., Bredovská 3.
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B) Kdo pobyl v Čes. Budějovicíčh delší dobu a zašel si někdy v neděli
do chrámu sv. Václava na Pražském předměstí o 9. hodině, kdy mívají tam mši
sv. dívčí školy, zajisté na první ráz pozoroval vzorné chování dívčí mládeže
a milý bezvadný její zpěv přesně dle Orlova malého kancionálu, jehož písně
jak slovy tak i nápěvem značně se líší ode všech dosavadních zpěvníků škol
ních. Čí je to zásluhou? Katechetovou jistě ne, vždyť zde ani nebývá, nýbrž
touž dobou dlí š$ dětmi třetího obvodu školního z předměstí Vídeňského
v chrámě Růženeckém, vzdáleném od sv. Václava 25—30 minut, a nejsa hu
debně vzdělán, dětí v kostelním zpěvu necvičí; od dob dřívějších zpěvy Orlovy
zde známy nejsou, protože malé jeho kancionály se zde zavedly, a to právě
pouze v chrámě sv. Václava, až od počátku školního roku 1923—24. — Vše je
dílem i zásluhou několika katolických učitelek při oné škole působících. Samy
si mezi sebou rozdělují kostelní dozor, samy vodí dívky do kostela na mši sv.,
dvě z nich pravidelně mimořádně ve čtvrtek a v sobotu po skončeném vyučo
vání cvičí katolické žákyně v kostelním zpěvu, že pak je radost poslechnouti,
jak dojemně zpívají pěkné nové vánoční koledy.
A čeho je k tomu třeba ? Se strany učitelstva ovšem upřímného přesvěd
čení a citu náboženského, se strany katechetovy pak obětavosti a ochoty, aby
kollegům i kollegyním ve sboru učitelském ve všem dobrém a dovoleném rád
i ochotně vycházel vstříc. Tedy také jakási koalice, ale upřímnější, přátelštější
a obětavější, nežli jest koalice politická v republice Československé. —

PARP
RP

JAN N. jOS. HOLÝ, O. PRAEM.:

Všeobeené zásady křesťanské výchovy.
(Pokračování.)

3. Výchova ber zásady posiťivního křesťanství za neochvějný základ a hled
vychovatelskou činností chovance uvěsti v křesťanského ducha a v křesťanský život.
Tato zásada je velmi důležitá a zasahuje ve veškerou vychovatelskou čin
nost. Tato činnost může jen tehdy svou celou a úplnou sílu vyvíjeti, nese-li se
zásadami a duchem křesťanství, jen tehdy může podstatnému úkolu svému
v plné miře dostáti, jestliže s veškerou horlivostí a péčí směřuje k tomu, aby
chovance křesťanským duchem naplnila a v křesťanský život uvedla. Nebof
cestu k časnému a věčnému blahů nám jenom Kristus otevřel a ukázal. Co pro
spěje, když výchova se k chovanci obrací jen neurčitými a bezobsažnými na
ukami „lidskosti, humanity“! Nejen nemají síly dáti chovanci rozhodný směr
k dobrému a chrániti ho před záhubnými vlivy světa a jeho vlastních zlých ná
klonností, nýbrž nemohou mu také poskytnouti potřebný základ k blahodárné
činnosti v budoucím povolání, poněvadž jim schází směr k jednomu potřeb
nému, k věčnému nadpřirozenému určení v Bohu. Ovoce nekřesťanské výchovy
vidíme denně před očima. Buď končí přímo duchovní a mravní záhubou cho
vance neb alespoň ho vhání do směru, který, nespokojen se stávajícím, stále
jen novoty vyhledává, kterým však nedovede dáti obsah, poněvadž jen zá
porně vystupují a stávající bourají. Jest to hrozný hřích na dítěti, miláčku Páně,
které Pán na křtu sv. do své lásky přijal, vyrvati je z objetí Páně a vésti je na
cestu, která je od pramene všeho blaha a spásy vzdaluje. Duše dítěte takového
volá jako krev Abelova k nebi o pomstu, a neujdou trestu Božímu, kdo je
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Křesťanská výchova jest jedině oprávněná, jest jedině

4. Výchova má chovance přivěsti k samostatnosti, k šlechetné pevnosti cha
rakteru a má ho již zdhy cvíčiti v sebezáporu.
Konečným výsledkem výchovy má býti samostatnost. Samostatným musí
chovanec jednou býti, nemůže zůstati stále pod ochranou vychovatelův, výchova
právě k tomu má směřovati přivésti chovance k samostatnosti tak, aby byla
sama potom zbytečnou. Tento cíl musí proto výchova míti stále na zřeteli. Vý
chova má tedy dávati chovanci příležitost samostatně vystupovati, samostatně
mysliti, chtíti a jednati, a to tím častěji a štědřeji, čím dále výchova pokračuje.
Někteří vychovatelé vycháyejí z názoru, že se nesmí nikdy a v ničem chovanec
sám sobě ponechati, že jest spíše nutno stále a nepřetržitě ho spravovati a říditi.
Nejsou s to, aby dítě samo sobě ponechali; při každém kroku chtějí míti
ho na očích. Nepostačí jim dítě jen pozorovati, stále musí chváliti, vytýkati,
každý čin kritisovati, závěry a proroctví z toho vyvozovati, všechno napřed
ukazovati, pomáhati a pod. To je zcela obrácené; tím nedojde chovanec nikdy
k samostatnosti, zůstává vždy slabým nástrojem bez vůle v ruce vychovatelově,
a když z výchovy vystoupí, nenalézá v sobě pevné opory, aby se v životě
udržel. jest neschopný pro povolání, které mu ve společnosti připadá.
Velký význam, ano rozhodný význam pro posouzení, má-li výchova cenu
čili nic, jest znenáhlé osamostalňování chovance. Jestliže se nepřivede k tomu,
aby samostatně, ochotně křesťanskou svou úlohu plnil, byla celá, snad velmi
namahavá výchova přece jen bez výsledku. Ovšem, tato samostatnost jakožto
výsledek vychovatelské činnosti není autonomní samopovýšenost; naopak vede
k uznání všech oprávněných autorit a mezí z přesvědčení a s radostí. Ale tato,
jako každá jiná činnost životní, vychází u vychovaného člověka právě z hlu
bokého porozumění a silně ochotné vůle, aniž by ještě zástupná, povzbuzující
a řídící péče vychovatele nutná byla.
V kterém věku asi může nebo má člověk k této samostatnosti dospěti ?
Předem můžeme se domnívali, že dle přirozeného řádu duševní a tělesná do
spělost nemohou býti přece asi daleko od sebe, poněvadž jest člověk jednotnou
bytostí. Zkušenost tuto domněnku potvrzuje, ano, přihlížíme-li důkladněji, mů
žeme v tělesném a duševním životě velikou shodu stupňů vývoje pozorovati,
jestliže odezíráme od předbíhání tělesného vzrůstu před duševním v prvních
letech života. Prvnímu upevnění tělesné dospělosti, která průměrně nastupuje
s naším věkem pro propouštění ze školy, odpovídají při podmínkách poněkud
pravidelných první náběhy pevné, určité povahy. Ovšem, jsou to vše jen první
náběhy, které ještě proti všem bouřím nejsou dosti pevny: k úplnému vývoji
tělesných sil je ještě několik dalších roků třeba a i mravní síla musí v jinoš
ském věku ještě podstoupiti zkoušku ohněm, nežli můžeme počínati důvěrně
s ní počítati — s důvěrou totiž, jaká v lidských záležitostech vůbec možná jest.
Čím větší nároky na výkony nynějšího chovance, jakož předvídati lze, jednou
veškeré životní a kulturní poměry klásti budou, tím dále se jeho úplné pro
puštění z ruky vychovatele oddálí; ale v tomto případě nutno se ještě více
snažiti © úplnou samostatnost, nutno povaze chovancově co nejhlubší zá
klad dáti.
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Stojíme před základním zlem moderního umění vychovatelského. Místo aby
se mládež oproti velikým nebezpečím dnešního kulturního života až do hlubo
kosti duše upevňovala, zdá se, že není nic důležitějšího na práci, než postaviti
mládež co nejdříve do celého nepokoje a chvatu nynější doby. Tak se musí
ovšem konečná doba výchovy nepřirozeně daleko posunovati, a výsledek ?
Můžeme tu užít slov Fórsterových, která ovšem při případu více konkretním
vyslovil vzhledem k jistým ethicko-paedagogickým theoriím: „třeba uznati správ
ným, že se století naše označuje jakožto století dítěte — nebylo beze vší pochyb
nosti ještě století, ve kterém tolik velkých dětí chopilo se slova, aby své velké
dětské nápady stavěly na místo vyzkoušené moudrosti staletí.“ Více nežli jedno
dušší stará doba potřebuje naše perioda shromáždění, soustředění nejšlechet
nějších sil duševních, aby se nepromarnily na tisíceré zevnější nicoty. Také
pevnosti domůžeme se jenom nejpečlivějším a nejdůslednějším pěstováním ná
boženského činitele ve veškeré výchově mládeže ; neboť jen zakotvení v Bohu
zaručuje člověku samostatnost oproti dojmům zevnějšího života přemocně do
rážejícím.
Aspoň ta chvála náleží staré době bez výhrady, že nejdůležitější věc ve
výchově dobře znala a pěstovala: hlubokou nábožnost. Proto mohla konečný
termin vlastní výchovy poměrně záhy stanoviti. Mládež z lidu mohla klidně do
života postavena býti, když náboženské vyučování v hlavní věci skončeno
bylo; studující platili za dostatečně připravené, když jim filosofický běh
k ochraně nadpřirozené životní moudrosti také ještě zbraně a prostředky při
rozeného rozumu zprostředkoval. Ovšem, měl středověk ještě jinou mocnou
přednost před naší dobou v sociálních zařízeních úplně náboženským duchem
vedených, v něž se děl přechod dorůstajícího pokolení nerušeně, bez nebezpečí
pro ně.
Dnes počíná paedagogický svět volati po paedagogice vysokých škol.
Pokud se při tom jedná jen o vlastní didaktické otázky, o methody vyučování
na vysokých školách, nelze proti tomu ničeho namítati; pokud jsou tím miněny
přesně vychovatelské prostředky, jest to vysvědčení chudoby pro moderní pae
dagogiku; stará vychovatelská moudrost měla za to, že odborné studium uni
versitní předpokládá již vychované lidi.
Ale samostatnost sama nepostačí; spíše, je-li pravá a má-li ku blahu cho
vancově prospěti, musí zakořeněna býti ve šlechetné, pevné povaze, v karakteru.
Proto výchova musí ve vychovatelské činnosti největší péči si dáti, vychovati
chovance v pevný, šlechetný karakter. Stále musí miti na zřeteli vůli chovan
covu směrem k dobrému posilovati, těkavost a nestálost mladé mysli přemá
hati a přiměti ho k neochvějnému přidržování se zásad pravdy, mravnosti a
práva. Jen tehdy, když výchova do života propouští chovance tak pevnou po
vahou nadaného, bude míti při veškerém svém jednání chovanec před očima
cíl, jemuž třeba vše ostatní podřaditi, a zůstane neochvějně na cestě, na kterou
ho výchova uvedla. Jestliže se naproti tomu výchově nepodaří založiti v cho
vanci pevnou, nezdolnou povahu, když do života vstoupí, bude se každým
větrem nestálých mínění a bludů sem tam se klátiti a bude bez ochrany vydán
nebezpečím a pokušením, která život s sebou přináší.
Za tím účelem musí výchova již záhy hleděti cvičiti dítě v sebezáporu,
v odříkání. Neboť jestliže se každé přání a touha vyplní, jestliže nikdo se ne
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odváží, něco mu odepříti, stane se s něho otrok svéhlavosti a vášní — a to
jest opak šlechetné povahy. Nic není snadnějšího pro mládež než tato „mazlící
se“ výchova, která myslí, že třeba vyplniti každé přání dítěte, že se mu nesmí
nic odepřiti, třebas to bylo nerozumné a neodůvodněné. (Viz můj článek:
Chybná cesta. Učitelská příloha „Vychovatele“ 1913, str. 37, 38.) Takovou vý
chovou se celý budoucí život chovancův otravuje, poněvadž se mu předem
veškerá pevná opora odnímá; pokušení a nebezpečí života budou chovanci
na zhoubu; poněvadž se nenaučil sebe přemáhati, sebe zapírati a v odříkání
se cvičiti, upadá snadno v pokušení a zkazí se na těle i na duši. Proto jest
velmi důležité, aby výchova tomuto zákonu dosti učinila a následkem toho ne
úprosně a pevně vystupovala proti všeliké svéhlavosti a svévolnosti mládeže.
Tento cvik sebe sama přemáhati, přináší veliký zisk, totiž klidné, roz
vážné panování nade vším ruchem životním a nade všemi sílami vlastní osoby.
jest něco knížecího, vznešeného v člověku, který vždy a všude sebe sama
přemahá; rozum a rozumně zařízená vůle drží pevně úzdu nad zvířetem v člo
věku a nade všemi nižšími city. Děti, které jsme vedli, aby se v sebezáporu
cvičily, rozumějí brzy, jak veliká ctnost a velký zisk jest sebepřemahání. Sem
patří na př. také nehájiti se při nezaslouženém pokárání, na úzdě držeti zvě
davost a pod. V tomto cvičení třeba stále pokračovati. Velkou cenu zvláště
má cvik v přemahání jazyka. Denně přemáhati chuť k žvatlavosti, cvičiti se
v mlčení, když jen žvatlavost k mluvení vybízí, upevňuje mravní oporu duše velice.
Když čtvrtá všeobecná zásada křesťanské výchovy odůvodněna jest úče
lem výchovy, vyplývají následující zásady více ze zákona přirozeného vývoje
člověka.

é

SMĚS.
Eucharistický kongres v Chicagu
a děti. Mnoho tisíc dítek farních škol v Chi
cagu zakládá si své vlastní zahrádky pro vy
pěstování květin na ozdobu oltářů v čas eucha
ristického kongresu. Dítkami budou věno
vány statisíce květin k zvýšení dojmu kon
gresu. Tento návrh byl učiněn po vzoru kon
gresu v Anglii r. 1908, kdy byla poslána
plná loď květin na oltáře. Květiny poslaly
nejen dítky z Anglie, ale i z Francie, jež
samy ve svých zahrádkách vypěstovaly. Též
dítky z Holandska poslaly tisíce kytic.

Pražské děti Panně Marii. Na den
Nanebevstoupení Páně dne 13. května t. r.
přivedl vinohradský kaplan a katecheta P. Gar
gela dlouhou řadu dítek a jejich rodičů před
oltář královny nebeské do chrámn P. Marie
před Týnem. Byly to děti pražských dětských
besídek, které tu zapěly, přednesly básně a
uspořádaly 1 houslový koncert s průvodem
harmonia a zpěvů a Matce Boží se zasvětily.

(Pokračování.)

Patronové mládeže. Letos31. prosince
bude tomu 200 let co byli kanonizovám sv.

Alois z Gonzagyasv. Stanislav Ko
stka T. J. papežem Benediktem XIII. K to
muto Aloisianskému jubileu vydaly Hlasy
Svatohostýnské pěknou, milou knížečkou: Sv.

Alois a jeho životní program. Mládeži vě
nuje Jos. Lepka T. J. Vydáno na sv. Ho
stýně 1926. „Našinec“ uveřejnil 7. května
o této knížečce tento posudek z kruhů vy
chovatelských: „Obsahuje místa skvostná.
Vždy jsme si přáli sv. Aloise vylíčeného ča
sově, přiměřeně dnešním potřebám a pra
kticky uživotněného. P. Lepka to učinil. Vy
stihl psychu dnešní mládeže, její život, ná
zory a nebezpečí. Chce učinit z jinochů
apoštoly dobra a pravdy, k tomu jim dává
program. Mládež získá kdo ji rozumí, kdo
ji uchvátí nadšením, ideály, slovy krásnými,
ale také hluboce rozváženými. Autor to uči
nil. Učí ji lásce k práci, k sebezáporu, lásce
k Bohu a církvi, ušlechtilosti, čistotě, o níž
překrásně mluví, pevnosti a karakternosti,
k níž dovede povzbuditi. Přečetl jsem knížku
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takřka jedním dechem a na konci litoval jsem,
že toho není více. Katecheti zvláště a vůdci
mládeže najdou na každé stránce vhodné my
šlenky k hlubšímu nábožensko-mravnímu ži
votu svých mladých svěřených duší. Ano tak
s1 představuji vedení mládeže. Hluboce vští
piti kořen víry a z víry vyvoditi život křé
sťanský. Toť program úcty sv. Aloise, jenž
dán za ideál mládeži. Jsem proto jako vy
chovatel za knížečku vděčen a vřele ji do
poručuji. T.“ — Spisek tento v úhledné úpravě
vydaný velmi dobře se hodí k promluvám,
pobožnostem a exerciciím pro mládeža proto
na něj upozorňujeme a jeho rozšíření dopo
ručujeme. Seznamujme mládež s životem sv.
Aloise v promluvách, čásopisech a knihami,
tím vzroste láska a úcta k němu a mládež
duchovně se obnoví a povznese.

Vyučování církevním dějinám na
vyšších školách v Německu. V Prusku
vydány byly r. 1925 „Směrnice pro vyučo
vací osnovy na vyšších školách“. Dle směrnic
a nových osnov vydává nakladatelství Herde

rovo ve Freiburgu: Hilfsbuch fůr den ka
tholischenReligions- Unterrichťfr die mit
tleren Klassen der hóheren Lehranstalten.
Dosud vyšly dva svazky díla toho původně zpra
covaného prof. Jakubem Schumacherem nyní

dle novýchosnov upraveného prof.

bertem Lindemannem,

Dr. Hu

učitelemnábo

ženstvína gymnasiu v Kolíně. Svazek

dru

hý obsahuje církevní dějiny rozdělené na čtyři
třídy. V kvartě probírají se církevní dějiny
křesťanského starověku (Článků je 15. Od pří
chodu sv. Petra do Říma r. 42 až do sv.
Benedikta r. 480). V nižší tertii je nejobsá
hlejší učivo: význam katolické církve pro ger
mánské národy zvlášt v německém středo
věku (je tu 20. článků, počínajících r. 461
pap. Lev I. Veliký, až do r. 1660 sv. Vin
cene z Pauly). Ve vyšší tertii jsou církev.
dějiny od počátku války 30tileté až do: za
čátku 19 století. (9 článků v nichž hlavní
zřetel se obrací k šíření se protestantismu).
Učivem v nižší sekundě jsou dějiny 19.stol.
do doby dnešní se zvláštním zřetelem k roz
voji říše německé. (19 článků). V obrazech
ze života osob a dějin, podány tu vystižně
dějiny církevní v ladném celku. Zvláště nej
novější doby jsou krásně zpracovány i při
stručnosti jakou kniha se vyznamenává. Vý
borný je n. p. 8 59.: „Dnešní stav církve“,
kde mluví se o nejnovějších sektách, o ne
věře a znemravnělosti. Tento velmi pěkný
svazek je ozdoben 24 obrázky známého ma
líře Fil. Schumachera, 3 mapkami a tabul

kou círk, slohů. — Svazek

třetí

jedná
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o církevní bohoslužbě, liturgii. Dle osnov je
ve kvartě: důkladný návod do. liturgie (cír
kevní rok, udělování svátostí mše sv. a ne
dělní perikopy). V nižší tertii mají se nacvi
čiti dle osnovy liturgické modlitby a písně.
Příručka obsahuje 10 modliteb (latinsky ině
meecky), žalmy 1, 8, 14 a 129 a 18 litur
gických písní. Pro vyšší terti je předepsán
obšírný výklad liturgie mše sv. (ordo missae).
V knížce je 13 vyobrazení. Velmi pěknétyto
příručky zasluhují pozornosti i u nás, zvláště
naši spisovatele církevních dějin pro školy,
měli by si jich povšímnouti, nalezli by tu
četné vzory. — Díl první této příručky do=
sud v novém zpracování nevyšel.

O radiu při katolických bohosluž
bách. Arcibiskupský vikář v Pešti dr. Mes
zarosz vydal napomenutí 'ke katolíkům, že
účast osobní při mši sv. je katolíkům naří
zena a proto není nikdo, kdo by se chtěl
súčastnit mše v radiovém přenesení a mohl
jinak na bohoslužby se dostavit, osvobozen
od tohoto závazku. Též se katolíkům zapovídá
slyšeti bohoslužby rádiové, pořádané jinověrci.

„Školy domova“chtějí uskutečnitika
tolíci v Německu. Na tichých březích laaš“
ského jezera ve vládním obvodu kobleneckém
má býti zbudován a o velikonocích r. 1927
otevřen nový ústav nazývaný „Heimschule“,
v němž má býti uskutečněn jednotný vycho=
vatelský ideál, vše má úplně a svobodně vy
růstati z vůle po dokonalé katolické výchově.
Celé myšleace bude odpovídati i způsob
stavby, jednotlivé pavilony vždy pro 10 hochů
mají býti opravdovým domovem mládeže.
Celek seskupen bude v architektonickou jed
notu, jejím středem bude chrám. Základem
vyučovacího rozvrhu je christocentrické vzdě
lávání mladých duší. Základní katolické jed
notné vzdělání přejde ve vyšších třídách k vel
korysé diferenciaci. Rozhodnutí o způsobu a
druhu zkoušky zralosti bude v souhlase s mo
derními požadavky hodně posunuto. Vyučo
vání rodné mluvě a dějinám bude rozšířeno
v katolickou kulturní nauku. Latina bude pě
stována jako mateřská řeč církve. Nejen vše
chny ostatní obory mají býti probírány s nej
úplnější důkladností, ale také péči o tělo má
býti věnováno co nejvíce pozornosti. Tělesná
práce v zahradě a v dílnách budou poža
davkem pro všechny. K turistice, sáňkování,
plování, veslování atd. zve celé okolí už samo
od sebe. Též umění, zejména hudby a divadla,
bude silně využito. Celý plán není pouze snem,
nýbrž blíží se již k svému uskutečnění. Epi
skopát i ministerstvo vyučování sledují jej
s velikým zájmem.
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Heteronomia.

Jediná vynikajůca osobnosť v učinlivosti prevažuje celý národ. L'ud ma
kedonov s Alexandrom Velikým podmanil svet, bez Velkého Alexandra podma
neným otrokom sa stal rimanom. Historickým zákonom sa stáva, že v napredo
vání národov nie celkosf, ale jednotlivec spraví prvý a to odvážlivý krok, ktorý
rozhoduje osud budúcnosti. Velké duše, v ktorých sa vykryšťalizuje idea vel'kej
doby, rezomuju v dušiach milionov. Čo je teda podneť, kde je koreň, čo je zdroj
osobnosti Vudskej?
Novodobá filozofia človeka ako takého postaví do popredia, človeka osa
melého, neodvislého, ba od veškerého zákonodárstva emancipovaného chce videf
ako tv.rcu svojskej osobnosti. Osobnosť bez citu morálnosti, bez pójmu etiky
myslef sa nedá. Dokonála osobnosťfv dobrote sa vyčnieva. „Najváčšie čo človek
dosiahnuť móže je od všetkej skvrny očistená dobrota“ (Hilty: Tróste mein Volk.)
Otázná dobrota však je dokonálosť myšlienók, slóv a skutkov.
Bez osobního Boha najvyššieho zákonodarca, etika, morálnosť nasledovne
aj osobnosť predstaviť sa nedá. Kde neni zákonodarca tam ani zákona nieto, keď
neni najvyššej, dokonálej morálnosti, nevyčerpatelnej osobnosti, morálnosť a osob
nosť zemská teda všestranne ohradrená je nepredstavitelná.
Úbermensch! nadělovek! Toto protirečenie, tato contradiciia in adiecto nie
je vstave bojovať proti stelesneným skutočnostiam Vudskej vášnivosti, ktorá váš
nivosť hl'adá len svoje, keď to bude aj na úkor druhého.
Kant až tak ďalekoide ohladom autochtonie jednotlivca, že neváhal vypo
vedať: Nesrovnáva sa s Vudskou nadvážnosťou, aby táto podliehala zovnůtorným
zákonom, keďoy tieto aj od Boha pochádzaly. Hotová anarchia čo do společen
ského, čo do kulturálného života. Zásada táto uskutočnéna neposkytne výcho
disko ani pri najjednoduchejšom konaní a činení živým životom žijucému člo
vekovi. Konečne ani sam Kant nevedel najduť východisko z labirintov protirečenia
a prinůtený bol přijať jestvovanie osobného Boha (so všetkými jeho vlastnostiami
teda aj s najvyšším zákonodarstvom) a nesmrtelnosť duše ako postulát prakti
ckého rozumu. (Viď Kritik der prakt. Vernunft odstavec: Das Dasein Gottes, die
Unsterblichkeit der Seele, als ein Postulat der rein. pr. Vernunft str. 146.) Od
veV'komyselného Kanta je toto také priznánie, že týmto jedným machom škrtnul
všetky svoje podobné výpovede.
Keď morálnost, ktorá je základom a zdrojom každej osobnosti, nie od Boha
ako od najvyššieho zákonodarca pochádza, vtedy jedine od rozmanite nalade
ného, autonomného rozumu Vudského móže pochádzať. Keď je tomu tak, nena=
jdeme jednotnosť v morálnosti, nenajdeme všeobecnů zavázanosťt ohl'adom či
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nenia a konania. Každý jednotlivec od každého a všetkého neodvysle ustáli pre
seba kriterium čnosti a zločinu a tak octneme sa v úplnom rozvrate morálnom
nakolko čo jedon považuje za čnosf inému je to trestuhodný zločin. Dobre po
znamená Schoppenhauer, že ten pomer je medzi Kantovou a kresťánskou etikou,
ako medzi drevenou a živou nohou. Kto prečita evanjelium na prvý pohl'ad sa
presvedči o pravdivosti tejto výpovede, ba naskrze stači Ján I. 4. 8: Kto nemi
luje, nepozná Boha, lebo Boh je láska.
Autonomná morálnosť vytrhne nám veškerý pevný základ žitia, na ktorý
opierat by sme sa mohli. Božská heteronomia pozitivným zákonodarstvom do
ziera na prirodný zákon každému človekovi do srdca vštepený, aby úplná jed
notnost panovala medzi morálným citom jednotlivca a celkosti.
Kategorikus imperativus, ktorý nie z reálného sveta, nie z prozitivného zá
konodarstva pochádza morálnost nevytvori ani u najvzdelanejšieho, ani u najideál
nejšieho človeka. Táto etika protireči veškerej rozumnosti, skutočnosti a Vudskej
prirodnosti, neni čerpaná zo života, neni teda vytvorená a spósobila pre človeka
skutočným, reálným živolom žijucého.
Človek vedome či nevedome pred každým svojim jednanim pre toto svoji
jednanie zákon a pravidlo hl'adá. Pri každom morálnom jednani však učinkuje
na našu odhodlanosť zákona pravidlo najvyššej, nekonečnej, večnej a nemenlivej
morálnosti. Dobreznejuca sice, ale prázdná fráza je, že vóla človeková je nomo
tetická, že človek je pre seba neodvyslým zákonodarcom a že prave v tomto
záleži najváčšia hodnost Vudskosti.
Nie je fažko dohliadnuť a dokázať absurdum tejto výpovedi. Sama v sebe
nosí zrejmý znak protirečenia vyčnieva z nej najkrajnejšie pravidlo sobeckosti:
Neminem iuva, imo omnes, si forte conducit laede, ba svrchované zlo: Omnes
guantum potes laede. (Schoppenhauer: Die beiden Grundprobleme der Ethik
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str. 582.).
JAN N. JOS. HOLÝ, O. PRAEM.:

Všeobecné zásady křesťanské výchovy.
(Pokračování.)

5. Výchova počínej záhy, tak záhy, jak to přirozený běh lidského vývoje
vůbec dovoluje a vyžaduje.
Přirozený vývoj člověka jest v celém svém průběhu na výchovu odkázán,
neboť jen výchovou může tento vývoj býti řádně uspořádán a na pravé cestě
udržen. Z toho samo sebou vyplývá, že výchova má počíti v okamžiku, kdy
přirozený vývoj člověka v běh se dává. Vzhledem k tělesnému vývoji nikdo

o tom nepochybuje; ale totéž platí o duševní výchově. Jak duševní síly po
čínají se probouzeti, třeba již na ně vychovatelsky působiti, aby se jejich vývoji
již od počátku dal pravý směr. A jak zlé náklonnosti a nezpůsoby dítěte se
ukazují, třeba hned proti nim zakročiti, aby hned od počátku nesesílely.
Proto jest zcela falešný a zhoubný názor, když se myslí, že jest třeba ma
lému dítěti všechny jeho nezpůsoby trpěti a je nechati, poněvadž tomu ještě ne
rozumí. Později, až přijde k rozumu, že se již věc sama sebou poddá. Jestliže se
stromeček, dokud jest mladý, nepřívede v pravý směr, nemůže se do něho po
zději upraviti, když jeho kmen jest již příliš silný. Právě tak jest tomu s dítětem.
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Když necháme dítěti všecky jeho nezpůsoby projíti bez pokárání a nemáme je
k tomu, by jich zanechalo, jest později marná námaha jemu je odnaučiti neb
alespoň jest velmi nesnadno tohoto cíle dosáhnouti, poněvadž zlé náklonnosti,
čím volnější pole měly, tím více sesílily a zvykem se staly. (Co jest tedy dítě
v pozdějších letech konati povinno, tomu nechať se záhy navyká, a Co nesmí
konati, až přijde do rozumu, to se mu nesmí hned od začátku trpěti.

Možnost záhy vychovatelsky na dítě působiti nemůže býti popírána. Již
způsob, jak se s ním mluví, jak se pozornost vzbuzuje, jak se s ním zachází,
může vychovávati, ovšem také rozmazliti. Přirozeně musí se tato vychovatelská
činnost říditi dle způsobu stavu vývoje, ve kterém se dítě nachází. Největší úlohu
zde hraje uvykání a odvykání. I když první návyky na př. ke klidu a k sepnutí
rukou při modlitbě, při dělání kříže a pod. z počátků jsou jen mechanické, přece
mají tu dobrou vlastnost, že tím dítě hned od počátku dostává směrk dobrému;
k náboženskému, který v pozdější době sám sebou potom vlastní mravně-nábo
ženský ráz přijímá. Právě tak se věc má i s odvykáním. Neméně má a může
ditě již záhy dostávati první náboženské a mravní pojmy, i když mu ještě po
rozumění schází. Neboť se tu jedná jen © zapuštění prvních mravních a nábo
ženských zrnek do duše; vývin jejich sám sebou později přichází časem svým.
A ptáme-li se, komu tyto první počátky výchovy přirozeně připadají, odpovídáme,
že jest to úkolem matky. Matka má základ položiti k celé následující výchově:
to jest její nejsvětější úloha. Nic nemůže nahraditi nedostatek této první mateřské
výchovy. Jestliže matka zanedbala první zárodky dobrého položiti do duše dítěte,
může další výchova jen s největší obtíží zanedbané dohoniti, a leckdys se to
ani při největší námaze nepodaří. Není pro dítě větší nutnosti, avšak také není
pro ně většího dobrodiní nežli pečlivá mateřská výchova, jmenovitě v prvních
letech jeho života.
Bože můj, praví otec (Ribbe, Le livre de femille), který v dějinách výchovy
svými vzácnými výsledky se proslavil, jak těžko jest člověka vychovati.
Zajisté, jest to těžká a dlouhá doba! Výchova má již dávno, záhy začiti,
dříve než dítě slovu rozumí, jinak jest již zanedbané, dříve nežli počínáme je
poučovati. Nejdříve se učí návykem a činem, a potom nalézá poučování úrod
nou půdu.
6. Výchova následuj přirozenost, t.j. následuj přirozený běh vývoje chovan
cova krok za krokem.

Tato zásada jest jedna z. nejdůležitějších pro veškerou výchovu. Vychova
telská činnost má totiž jenom k tomu sloužiti, aby zprostředkovala a podporo
vala přirozený běh vývoje chovancova; proto již jest v jejím podstatném určení,
aby se držela přirozeného běhu vývoje a stupeň po stupni s ním déle pokračo-.
vala. Vždy budiž od chovance jen to žádáno, co dle své schopnosti nebo vloh
právě ve vývoji jsoucích dovésti může. Ne všechny fysické síly vyvíjejí se v stejnou
dobu; vývoj spíše bere svůj stálý běh ze zdola nahoru, poněvadž vývoj vyšší
síly vždy jest podmíněn předcházejícím vývojem síly nejblíže nižší. Dle tohoto
stupňového běhu vývoje má se tedy výchova přesně říditi, a dle toho s chovan
cem vychovatelsky tak zacházeti, jak jest přiměřeno přirozenému stupni vývoje;
na kterém právě stojí. Vlastní učení proto má teprve šestým rokem počínati a
odtud nepřetržitě pokračovati.
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Této zásady, ač jest tak nutná a očividná, přece se, jmenovitě při naší
„moderní“ výchově často a to hrubým způsobem nedbá. Již rušivě působí na
tělesný vývoj dítěte, když se nechá příliš dlouho ve škole, aniž by se mu do
přál volný pohyb, pro ně tak potřebný. A což teprve se rozumového vzdělání
týče, kladou se ohromné požadavky na děti, které ještě vůbec nemají schopnosti,
aby těmto požadavkům dostály. Nespokojují se zdlouhavým sice, ale moudrým
stupňovitým během přirozenosti, a žádají na dítěti, aby už umělo Čísti, psáti, po
čítati, kresliti a všelicos vědělo dříve, než dovede řádně se dívati a mluviti. Ne
zřídka se přihází, že zvláště tak zvané užitečné předměty začátečníkům se hned
v systematických formách, ve vědecké miniatuře, v řadě odtažitých pojmů, po
dávají. Žádají na dítěti věci, které ještě nemůže dokázati, podkládá se mu po
rozumění, pro které ještě nemá potřebné dospělosti.
Následky tak nerozumného jednání se jistě dostavují. Duševní sily dítěte
se tím předráždí, a toto předráždění jest velice osudné pro ditě. Děti se stávají
předčasně zralé, a tato předčasná zralost působí v každém ohledu škodlivě.
U mnohých přivádí zhoubný vliv na tělesný vývoj; churaví, a leckdy předčasná
smrť ukončuje tuto churavost. U jiných nastupuje po předráždění zcela přirozeně
otupení, ochablost; děti stávají se nevnímavými pro další vzdělávací činnost a
často zůstávají několik let v duševním rozvojí pozadu. Opět jiné čerpají z oné
nepřirozené námahy nikoli lásku, nýbrž odpor neb alespoň lhostejnost oproti du
ševnímu vzdělání vůbec, jakož i řádnou nenávist oproti vychovateli, kterého za
svého trýznitele pokládají. Jiné předčasně zralé cítí se povýšenými chválou, kterou
pro své „vědomosti“ klídí, a vzbuzuje se u nich odporná pýcha a přeceňování
sebe, při čemž pohrdají těmi, kteří s ními nemohly udržeti stejný krok. Tak má
nedbání zásady, že výchova má následovati přirozenost v každém ohledu zhoubné
následky. Škodu, která se tím nadělá, lze v řídkých případech opět napraviti.
(Pokračování.)

VÁCLAV ŠKRLANT:

o

Křesťanská cvičení.

(Odpověď na pastorální otázku ve vikariátní poradě I. obvodu městského vikariátu
pražského r. 1925.)
„Máš-li syny, cvič je a shýbej je z mládí
jejich.“

(Sir. 7. 25.)

Zvolil jsem ši za motto své práce o křesťanských cvíčeních uvedená slova
z Písma sv. St. Zák., protože se do poslední písmenky hodí i na naše doby.
Nemyslím ve svém krátkém pojednání opakovati pastorální stať, jak byla podá
vána za let studií bohosloveckých, protože přinesla prakticky prováděna již velmi
mnoho dobrého ovoce. — Pokusím se jenom stručně nastíniti odpověď na kon
ferenční otázku: jest naznačiti způsob, kterak oživiti neb obnoviti křesťanská cvi
čení dospívající mládeže i ostatních věřících, aby získala oblibu — vzhledem
k tomu, aby i vskutku bylo prováděno to, co nám nařizuje již provinciální koncil
r. 1860, Tit. II., cap. VI. (De catechizandis parvulis), zejména pak co synoda
Pražská z r. 1873 cap. II. stanovila.
I. Pozorujeme-li způsob, kterak se křesťanská cvičení v různých dobách
konala a kterak se i v dnešních dobách přítomných koná —-poznáváme velikou
různost v názorech a v praxi.
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Dnes jedni chtějí míti křesťanské cvičení na výši řečí konferenčních, druzí
opět je chtějí pokládati za obyčejnou školní katechesi. Který z těchto názorů jest
správný ? Retrospektiva na minulost a pohled na přítomnost nám dokazují, že
jako vždy i zde platí zásada: via media aurea est.

Chci proto ve svém pojednání poukázati krátce:
I. na vývoj křesťanských cvičení již od dob apoštolských,
II. na nutnost konati křesťanská cvičení a
HI. zmíniti se o prostředcích, kterými by se dala křesťanská cvičení buď oži
viti neb obnoviti v dnešní přítomné době.
ad I. Můžeme říci, že křesťanská cvičení svým původem a vznikem sahají
až do dob apoštolských. Podíváme-li se, jakého druhu duchovní řečise užívalo
v tehdějších dobách — tu seznáváme, že bylo pěstováno výhradně kázání dog
matické, jež bylo oné době nejpřiměřenější a nejpotřebnější. Vždyť měl-li kdo
ze židovstva nebo pohanstva býti obrácen, musil se o pravosti víry katolické
přesvědčiti a to se mohlo státi jen dogmatickou řečí. Druh tohoto posvátného
řečnictví kvetl zvláště až do 2 stol. v městě Alexandrii, kdež byla zvláštní ka
techetická vysoká škola křesťanská, na níž nejslavnější toho věku učitelové pů
sobili jako Pantenus, Klement Alex., Origenes, Tertullian a m. j. — Bylo tedy
v těchto dobách kázání a křesťanské cvičení jedno a totéž a mělo u učených
pohanů a židů formu řečí konferenčních a u prostých katechumenů formu ká
zání dogmatických. Katechese pak dítek menších byla ponechávána zpravidla
lektorům nebo jáhnům a mívala ráz nynější katechese školní.
Co bývalo předmětem těchto prvních křesťanských cvičení čili dogmatických
kázání? Jich předmětem bývalo důkladné vysvětlování základních pravd věro
i mravoučných — vysvětlování — „Věřím v Boha, Otčenáše, Desatera, sv. svá
tostí“ — což vše bývalo protkáváno příběhy ze St. i N. Zák. Zvláštností však
bývalo, že hlavní mysteria sv. náboženství se ponechávala až na konec vyučo
vání a výsadní právo tyto pravdy vysvětlovati bylo ponecháno jen toliko bisku
pům dle svědectví sv. Tomáše Ag.: „Institutio de profundis mysteriis fidei et
perfectione vitae christianae de officio pertinet ad episcopos,“
Brzo po této době apoštolské nastal žalostný úpadek křesťanských cvičení
čili dogmatických kázání. Když totiž ve 3 stol. křesťanství nad pohanstvím zvítě
zilo a po celém tehdy známému světě se rozšířilo, přestávala se poznenáhlu pě
stovati dogmatická kázání. Mělo se za to, že postačí vyučování dítek čili t. zv.
školní katechese. Avšak i ta během doby byla zanedbávána a následek toho byl,
že mnohé dítky pro vzdálenost škol a nevědomost rodičů byly s pravdami věro
a mravoučnými málo obeznámeny.
V bouřlivých dobách reformace zastavil se vývin duchovního řečnictví úplně.
Tím že byla kázání katechetická zanedbávána, nastala hrozná neznalost sv. ná
boženství. A právě tato nevědomost ve věcech sv. víry — toť byla ta hlavní pří
čina, že protestantismus tak úžasně se mohl šířiti. — Lid kolikráte ani dost málo
si neuvědomoval, že jinou víru tak lehce přijal. A toho všeho bylo vinno pod
ceňování křesťanských cvičení čili důkladného vysvětlování katechismu.
Chybu tuto dobře vystihl slavný sněm Tridentský a proto ve své 24 sessi
cap. III. nařídil všem farářům, aby mimo obvyklé kázání dopolední, konali i od
poledne křesťanská cvičení. — A když později opět někteří počali věc podceňo
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vati, vydala s. Congregatio Concilii 5./10. 1658 toto nařízení: „Sacra Tridentina
synodus exigit, ut parochi omnes saltem in dominicis et solemnioribus diebus
festis non tantum ad populum e loco sublimiore dicant, sed etiam, si non festis,
ad minimum diebus dominicis, in singulis parochiis fidei rudimenta explicent.“
Tím tedy sněm Tridentský probudil a vzkřísil opět křesťanská cvičení a
poukázal na jejich důležitost.
(Dokončení.)

FRANTIŠKA REZKOVÁ:

Děti a bajka.“)
Není účelem těchto řádků vykládati, co jest bajka, neboť význam její každý
zná. Stejné známi jsou i vynikající spisovatelé (Esop, Bidpaj, La Fontaine, Krylov,
Vincenc Zahradník a j.), kteří oděli v prosté, však půvabné roucho bajek mou
drost vlastní, zkušenost svou i cizí a neměnící se pravdy života. Jiní šlehali
bajkou různé nepřístojnosti a současné poměry politické. Ti všichni psali pro
dospělé.
Kde však hledati bajky věnované dětskému světu? Těch není mnoho, ne
boť není snadné napsati je tak, aby rozvíjející se rozum dětský našel v ně vlo
ženou mravouku. Jiný důvod, proč nesnadno jest psáti, tkví v tom, že děti ne
mají vědomostí, nijakého rozhledu ve světě, ani trpkých zkušeností životních.
Ale bajky nemají býti při výchově opomíjeny, sám Komenský praví: „Veřejně
také vtip a rozum dětem brousí bajky. — Poslouchají takových rozprávek rády
a zpamatují je sobě snadno. — Můž' se jich dítkám pro svoji potřebu přáti,
i aby na ten čas mysl jejich něčím libým zanášena byla, i pomaličku to, což se
potom hoditi bude, v nich vázlo.“
Tomuto nedostatku dětských bajek odpomohl svého času školní inspektor
V. Hey (1789—1854). Napsal bajky (Hey—Speckter), jež vyhovovaly dětským
tužbám a jež rozešly se tehdy ve své vlasti v půl milionu výtiscích. Jest pocho
pitelno, že bajky vzbudily též zájem ciziny a byly přeloženy do francouzštiny,
angličtiny, italštiny, holandštiny a jiných ještě jazyků. K pobídnutí Bolzanovu
zčeštil Heyovy bajky Václav Štulc (1814—1887). Vyšly r. 1844 jako druhý sva
zek všeobecné biblioteky pro mládež českoslovanskou od učitelských porad
*) Poznámka

„Nezapomínejme

redakce:

V letošním ročníku „Pedagog. Rozhledů“ (č. 1—2) v článku

na bajku“ spisovatel V. F. Suk ukládá škole a vychovatelůmvůbec,

aby šířili mezi dětmi větší zájem o bajku, aby jí hojně užívali ve škole při svých výkladech
a aby také při půjčování knih ze žákovské knihovny na ni upozorňovali a přičinili se, aby se
bajky více četly. Ukazuje, že už proto také je potřebí se vraceti zase k bajce, že proti fan
tastičnosti pohádky uvádí člověka na reální půdu obrazné skutečnosti, navádí k samostatnému
pozorování, učí všímati si podrobností různých zjevů v přírodě, vede k přírodě blíž, kdy tak
jsme zase rubem Civilisace od ni vzdálení. Bajka nutí k přemýšlení nikoli jen o morálce, která
z ní snad vyplývá, ale i o zvířatech samých, která jsou hrdiny příběhů. Přednost bajky vidí
v její stručnosti a úsečnosti formy slovesné. „Nedejme se klamati, všude nás obklopujícím
modernismem a nezapírejme si skutečnosti a vlastních dětských vzpomínek! My jsme se na
bajkách vychovali, poněvadž nebylo zhusta jiné četby. Máme ma ně špatné vzpomínky? Ne
zanechávaly v nás často hlubokých dojmů? Dodnes jich umíme řadu zpaměti a cítíme,že při
spěly hodně k utužení našich mravních zásad. Proč by nemohly tedy bajky vychovávati dále

naše
děti a proč bychom je — jsou-li současně uměleckými výtvory — vyhazovali z dětské
iteratury.“
Zajímavo, že z nejnovějších moderních bajek pokládá V. F. Suk za vhodné jen bajky
prof. Jana Fr. Hrušky a Jos. Chudáčka, dvou uvědoměle katolických spisovatelů. (Srovnej:
„Hlídka“ (Brno) 1926 č. 4. str. 196.).

Redakce „Vychovatele“ s radostí zařazuje do obsahu článek o bajce vynikající a zku
šené vychovatelky.
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v Budči, již založil a řídil Amerling. Druhé vydání těchto bajek objevilo se u ve
řejnosti r. 1847 a třetí r. 1862, což dokazuje, že i u nás razily si cestu k dět
skému srdci. Po řadě let zmizely z knižního trhu; aby úplně nezanikly, pokusila
jsem se napsati vyprávění, k nimž podkladem jsou druhdy oblíbené Štulcovy
bajky. Podávám ukázkou některá z nich.

1. Mopsík a Sobák.
O prázdninách jsem byla na venkově. Bydlila jsem v pěkném domě; u domu
byl dvůr. Na dvoře si vykračoval kohout se slepicemi, procházely se husy a
někdy se tam objevil i hnědý náš pes Mopsík. Chodil zvolna a nikoho si ne
všímal, domníval se býti něčím lepším, maje kolem krku červený obojek s bam
bulkami.
Proti nám bydlil zahradník, jenž měl u svého domku dosti rozsáhlou za
hradu. Sousedův majetek hlídal čilý, bílý pes, říkali mu Sobák.
Náš Mopsík byl zavalitý, pohodlný a rozmazlený. V domě každý ho hýčkal,
chválil, hladil a mazlil se s ním. Mopsík spal na měkkém polštáři i na pohovce,
dobrého jídla dostával nadbytek, až byl z něho tlustý a lenivý pes. Po obědě vy
spal se Mopsík na sluníčku, protahoval se, potom zdlouhavě obešel dům a již
při tom přemýšlel, kde by si zase odpočinul. Když viděl jiné psy dům hlídati,
zvěř v lese honiti, vozík s nákladem táhnouti, řikal si vždy: „Jsem to pán! Jaký
chudák je proti mně pes, který běhá po silnici, líhá na slámě a má trochu brambor
k obědu!“
Zahradníkův Sobák byl jinší kos! Neživili ho darmo. Svému pánu hlídal
řádně dům se zahradou ve dne i v noci. Někdy si také zaběhl k nám na dvůr
a tu prováděl samé veselé kousky, bylť on podařený šibal. Sotva se ukázal na
dvoře, již běhal z kouta do kouta a proháněl slepice, kuřata a husy; nejraději
škádlil kočku. Neměl-li koho proháněti, točil se sám do kolečka a chňapal hubou
konec svého huňatého ocasu.
Náš Mopsík znal se dobře se sousedovic Sobákem, vídali se často a roz
mlouvali spolu. Dnes si také porozprávěli za domem na trávníčku, ale nerozešli
se vdobrém,rozhněvali se, Rozmazlený Mopsík sedlsi, aby přílišhovorem se neunavil
a ptal se Sobáka: „Co to dnes u vás strojily? To bylo vůně po celém dvoře!“
„Velký oběd, přijeli hosté,“ vysvětloval ochotně Sobák, „vařilo se maso a pekla
pečeně; kostí jsem měl dost.“ — „Nezbyla ti žádná ?“ vyzvídal slaďounce Mo
psík. „Co ti po tom?“ durdil se Sobák. „Dnes se ptáš na kost a jindy se chlubíš,
že ti už ani zvěřina nechutná!“ Mopsík ho chtěl lichocením upokojiti a pravil:
„Ptám se jen tak, vždyť jsme přece sousedé a kamarádi.“ Lhal však ničema,
když tvrdil, že bez úmyslu se ptá, zahlédl totiž Sobáka, když si odnášel velikou
kost, nevěděl však, kde ji zahrabal a chtěl to na něm nenápadně vyzvěděti.
Mopsíkovi, dobrým jídlem přesycenému, zachtělo se kosti a umínil si, že ji musí
míti i kdyby ji ukrást měl. Sobák však věděl, že jeho Soudruh je líný a mlsný
povaleč, který každému všecko závidí a proto ho rázně odbyl: „Nečekej, že ti
o úkrytu povím, chceš jej znáti beztoho jen proto, abys mi kost vzal“
Mopsík rozhněval se, že Sobák tak bystře prohlédl nekalé jeho úmysly,
vzdálil se uraženě a myslil si: „Proč jsem se vlastně tázal? Vím přece, kterým
směrem Sobák běžel, tak brzo-li si kost nevyčenichám ?“ A skutečně nalezl scho
vanou kost za ovčínem u zahrady. Zajásal! Již si ji v hubě odnáší, již se těší,
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jak si ji někde v koutku rozkouše! Dlouho se však neradoval
Z nenadání
zaskočil ho čiperný Sobák a tak ho popad a pokousal, že Mopsík kost upustil
a bolestí kňučel. „Zasloužil by's ještě mnohem víc,“ volal rozhorleně Sobák,
„kost závidíš a ukrást ji chceš! Takový jsi tedy můj kamarád, kliď se mi s očí
a vícekrát se ke mně nehlas!*

Mopsík měl hanbu i bolest, budeme ho proto litovati? Dokonce ne, zdví
stivého lenocha nikdonelituje.

2. Havrán.
Byla tuhá zima, sněhu leželo vysoko na zemi, na střechách, i stromy byly
jím obaleny. Na vesnici i v městě bylo každému zle, kdo neměl čím topiti.
Ptákům bylo ještě hůř, vyhledávali lidská obydlí, jakoby v nouzi o přispění
žádali.
Ve venkovské chalupě uslyšel hoch z venku krákání, přistoupil k oknu a
uviděl ve sněhu zabořeného havrana; sníh ho studil, proto jednu nohu vytáhl,
k tělu přikrčil, aby si ji aspoň trochu zahřál, mnoho to však nepomohlo, pro
tože mu druhá tím hlouběji do sněhu zapadla. Otec též vynlédl oknem a spa
třil, jak k němu ještě jiní dva havrani přiletují. Podotkl: „Ti musí míti veliký
hlad, když jdou až ke stavení, neboť havran o lidi nedbá. “ Tu znovu se ozval
smutný hlas havranů: Kvákvá! Jak je ta zima zlá, kvá! Kdo hladovému sousto
dá ? Kvákvá!
„Chudáci,“ litoval jich hoch, „to je hrozné míti hlad v takovém mrazu! Dám
jim zbytky jídla, aby se aspoň trochu zasytili.“ „Dnes nevycházej,“ pravila matka,
„obstarám to sama.“ Vyšla z chalupy, hodila havranům potravu a pro krutý mráz
vrátila se rychle do teplé světnice. Havranům chutnalo, sezobali vše do posledního
drobtu a odletěli. Hoch díval se za nimi, až mu S očí zmizeli, pak zeptal se
tatínka, jest-li vícekrát nepřiletí. „Přiletí často dokud bude sníh a led.“ A ne
mýlil se, zima byla dlouhá a havrani denně přilétli k chalupě pro své obživení.
Již se nebáli, usedli často u samých dveří a čekali, který obyvatel domku je
jidlem obdaří; poznali, že jsou to lidé hodní. Nasyceni a uspokojení vracívali
se pak havrani do svých zasněžených lesů.
Konečně zima přestávala, sníh se ztrácel a havrani již řidčeji létali si pro
potravu k chalupě. Der po dni bylo tepleji, travička se zazelenala a květinky
usmivaly na boží slunko. „Milé jaro k nám se vrátilo, pomine sháúka o živo
bytí,“ liboval si havran. A zaradoval se, když uviděl na poli oráče, nebude hladu
víc, půjdeme za oráčem a nasytíme se vyoranými ponravami. Slušnost však žádá
poděkovati se dobrosrdečným lidem, kteří v krutých dobách nad námi se slito
vali. I rozepjal křídla a letěl k chalupě, vznesl se nad ni a volal vesele: „Dík,
za vše dík, laskaví přátelé !“
Lidé byli útrpní a havran vděčný; tak se to patří.

3. Sněhulák.
Hoši si lepili sněhuláka, byl to kus perné práce než se jim vydařil. Všem
ruce zkřehly a zruměnily se líce, nikdo toho nedbal. Oči svítily radostí všem,
když největší z hochů zdokonaloval mistrovské jich dílo. Zasadil sněhulákovi
kousky uhlí v obličej, to byly oči, drobné kaménky značily knoflíky na kabátě,
do ruky mu dal hůl, aby z něho Šla hrůza, do úst zastrčil mu dřívko jako dout
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ník a na hlavu dal mu děravý klobouk s pccuchaným pérem. Byl to furiant!
„Klaníme se vám, pane sněhulákul“ volali na něj hoši. „Pojď nás honit!*, vy
bízeli ho ti smělejší a ti rozpustilí uhnětli sněhové koule, házeli je na něj křičíce:
„Pojď na nás! Nabij nám holí!“
Sněhuláku, jaký jsi ubohý, kousek života v tobě není! Ani nezbednostem
hochů nedovedeš se opříti! Dokud mrzlo byl sněhulák aspoň zdánlivě chlapík,
sotva se oteplilo již změknul a první svit jarního slunce ukončil jeho vládu. Hoši
jásali, když sněhuláka lepili, několik dní je bavil a když zmizel, víc na něj si
nevzpomněli
AŽ dospěješ nechtěj se podobati sněhuláku!l Buď mužem z ocele, rozum
tvůj buď zářivým drahokamenem a srdce ryzím“zlatem !

PAR
R

DR. JOSEF BERAN (Praha):

Brožury Záhořovy.
(Pokračování.)

Poznámky všeobecné byly nezbytné k lepšímu pochopení rozboru jednot
livých dílů Záhořovy Čítanky pohlavní výchovy. Rozbor ten budou tvořiti:

II. Poznámky podrobné.
K dilu I. Je určen rodičům. První skupina (12 článků) má název Vznik
života; druhá (2 články) Pohlavní úkon, třetí (2 články) Onanie; a čtvrtá
(2 články) Poučení ve škole. Mnohé dobré a přijatelné jádro pravdy je v ně
kterých těch článcích uloženo, ale toto jádro se ztratí úplně v záplavě názorů
nesprávných a často upřílišněných. 1. O věku vhodném pro poučení pohlavní
hlásal autor podle Rousseaua, že nejvhodnější je věk 10 let. A teď zcela ne
důsledně v článcích, jež uvádí, schvaluje věk i daleko menší: 2 roky (str. 55.),
4 roky (str. 30. a 31. — kde ve čl. Marie Havlínové: Mami, jak jsem se já
narodil? zabíhá se až do podrobností fysiologických; sám autor se nad tím
pozastavuje v pozn. str. 36 — ale přece čl. uveřejňuje), 5 let (str. 37.), 6 let
(str. 23.), 7—8 let (str. 57.) Přílišné zabíhání do fysiologického poučování v tak
útlém věku jistě odsoudí každý rozumný vychovatel. A i když by bylo lze snad
ve výjimečných případech u dětí — jedináčků — připustiti větší probudilost,
přece v čítance, jejímž určením jest, aby se stala populární, důslednější a urov
nanější výběr je nezbytný. — 2. V poznámce na str. 33. zcela správně píše, že
děti nemají býti přítomny při naskakování dobytka, ale na str. 47. uveřejňuje
článek, v němž se doporučuje přímo ukázati dítěti, jak kohout pojímá slepici,
a na str. 40. otec s 5letou dceruškou prohlížejí „srostlé“ brouky. To by musili
býti otec i matka hodně jemně vychovaní, aby s patřičným pochopením dětem
svým podali náležité vysvětlení. Přečísti články, jak autor je uvádí, a způsobem,
jakým jsou psány, by se jistě ve většině případů s dobrým výsledkem nepo
tkalo. — 3. Na mnohých místech (srov. str. 24., 30., 54. a jinde) horií proti
„lži“ a „bájkám“ o čápu i u těch nejmenších, ale za to doporučuje „pohádky“
jiné, jež stejně vlastní smysl úkonu zahalují. Na př. z pohádky vyprav. v 1. článku
mladí posluchači podle dětské logiky a chápavosti si utvoří úsudek: tedy děti
nenosí čáp, nýbrž je přinášejí anděličkové s nebe, a položí vedle maminky. Jak
má ditě pochopiti (str. 27.), že maminka vidí andělíčka venku — jenž „třikrát
foukne na okenici“ — její vlastní dítko ji má býti dáno — to dítko odloučí se
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od jejího srdce — a už nevidí andělíčka — ale leží vedle ní atd.? — Čo si
vezme dítě z věty (str. 46.) „a jako Šípková Růženka musila čekati na prince,
tak musí spící buňky v těle matčině čekati — na otce ?“ I další parafrase po
hádky o princi a Šípkové Růžence je při nejmenším nevkusná. Dítě do 7 let
tomu neporozumí, je zbytečné mu to vyprávěti, a ditěti staršímu se mnoho na
poví, nic však nedopoví, což v něm jen zvědavost a chtivost probouzí. — Dí
těti „útlého věku“ (pozn. na str. 42.) vysvětlovati oplození v lůně matčině, jak
se děje „jiskřičkou“ (str. 42.) a spojením buněk (str. 43. a nn.) je upřílišněné
— 4. Zvláštního rozboru by zasluhoval článek „Dopis matky“, str. 54. a nn.,
v němž přímo si matka libuje, že děti znaly „věci, o nichž se nemluví nikdy
s cizími,*“že znaly skutečnost pohlavního styku otce s matkou. Kam až zabíhá
nemístná horlivost poučováníl Matka nestydí se v dopise svému příteli to psáti
a přidává: „Nikdy jsme se nesiyděli býti nazí před dětmi. Nikdy jsme neopo
mněli ukazovati dětem krásu nahého těla
„< (str. 56.). Bylo nutno uvésti tato
slova, aby bylo pochopeno, jaké názory šíří Záhoř ve svých brožurách. "Tím
má býti lid český zbavován „pout, jimiž nás dusil Rím ?“ — Jak směšné,
kdyby to nebylo zároveň smutné, nesmírně smutné. Což všechen stud a cit pro
stydlivost, tito dva ochránci Bohem samým přirozenosti lidské daní, ochránci

© čistoty
mravní
mají
býti
vlastními
rodiči
ubíjeni?
Mají
rodiče
sami
podporo
snahu židovsko-zednářských spolků, jichž účelem je rozvrátit život křesťanských
rodin znemravnělostí? Je málo ještě těch různých „hygienických“ výstav a „po
učných“ spisů? Ó té zaslepenosti! Nakladatelství Fr. Ziegner — Vinohrady,
rozesílá školám výzvu k odebírání nové sbírky „Knihy vášní“, již doporučuje
slovy: „Lidské vášně, na krátké uzdě nedržené, vedou neodvratně k propasti.
Je nutno poznati zlo těchto vášní k jich vyvarování.“ Sylogismus nesprávný,
poněvadž závěr vyvozuje víc než je možné, a zakládá se na témž klamném
předpokladu jako celá moderní výchova pohlavní, že totiž poučování — vy
zbrojení rozumu — je při výchově hlavní věcí. Výchova vůle se úplně zane
dbává, a proto v praktickém životě ve chvíli pokušení rozum vždy selže. Ještě
rodiče by tedy měli rozněcovat vášně svých dětí? To je snad přece jen příliš
mnoho! — 5. O pohlavním úkonu vlastním jednají dva články, jeden je určen
pro dívky 13leté, druhý pro hochy 15leté. První článek je upřilišněný a celkem
zbytečný; rozumná matka 1l3leté dívce něco podobného vykládati nebude.
Děvče samo dobře vycítilo, že vypadalo to ošklivě, (str. 65.) a takový do
jem v mladé duši vyvolaný se těžko setře i poukazem na „posvátnost“ úkonu
pohlavního, který ovšem jen tehdy může býti zván posvátným, jestliže je vy
konáván v manželství platně před Bohem a církví uzavřeném. — Druhý článek
je přiměřenější, a snad by ho mohlo býti použito pro hochy 15leté, jak
určuje autor, ačkoliv zase se hodí pro rodiny, kde děti jsou vychovány
v dětinné důvěře k rodičům ; všeobecně užívatelný naprosto není. — Další
dva články jsou výstrahy před onanií, jeden pro dívky 1lleté, druhý pro
hochy 12—13leté. První článek považuji za nevhodný, neboť dívky onanují více
jinými způsoby, a před tím varovat je možno matce, aniž by při tom musila
zabíhati. do tak podrobného líčení, jak se to děje v článku. Druhý článek je
pěkný, jednak proto, že předpokládá už hochy, kteří o hříchu tom vědí (první
článek tohoto předpokladu nemá), jednak velmi jemně a šetrně, bez podrobného
líčení, výstrahu podává.
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G. Poslední skupina článků je jakýmsi příspěvkem k metodice pohlavního
poučování, o níž autor mluvil v úvodu (srov. poznámky všeobecné, zde str. 103).
První článek — není blíže určeno — snad by se hodil pro žáky 14leté — ve
3. tř. měšťanské školy, ačkoliv i zde poučení soukromé hochů neb hocha,
o němž učitel pozná, že by toho potřeboval, by bylo jistě účinnější. — Druhý
článek má název: Poučení na obecné škole (str. 73.), ale z dalšího plyne, že se
dálo „v nejvyšších třídách vícetřídní obecné školy“; není tedy jasno, zda žáci
nebyli ve věku odpovídajícím škole měšťanské. Článek obsahuje několik zásad
správných : a) vyučování pohlavní nemá býti přikázáno osnovou školní v rámci
přírodopisného vyučování o pohlavních vztazích (str. 74.); b) není dobře, aby
poučení toto vzal na sebe školní lékař; c) pohlavní poučování v dívčí třídě ne
má podávati učitel (str. 79.); d) „v literatuře o otázce sexuelního poučení
vzmáhá se příznačný diletantism“ (str. 80.) Nemožno však úplně schváliti ná
Zor, že „nezastřená krása září cudností“ (str. 79.) To předpokládá člověka
zralého a ukázněného. U dětí snad chvilkový dojem nemusí býti vždy nejhorší
— alespoň ne u dětí jinak mravně zdravých, ale u dorůstající mládeže, v níž
vše se bouří, „nahotiny“ jen uškodí. A znovu třeba upozorniti, že při pohlavní
výchově nikdy nesmí býti otupován stud a stydlivost.
Probral jsem I. díl důkladněji. Je určen rodičům, a proto bylo nutno vě
novati mu větší pozornost.
Celkem bych řekl tolik: — Čítanka Záhořova podle intencí autorových
měla býti zpopularisována. Širší veřejnosti však čítanka tak, jak je podána, ne
postačí. Některé články se hodí jen pro rodiče „jedináčků“, neb nanejvýše dvou
dětí. Rozhodně lépe by byl autor udělal, kdyby byl své názory, třeba ve formě
kratších článečků, aby příliš neunavovaly, sám zpracoval. Tím, že čistě jen vy
bral články hotové z literatury hlavně cizí (převážně německé — a jak se zdá
protestantské), dopouští se mnohdy nedůsledností proti svým zásadám, jež
v úvodě rozvádí. Je to zřejmé jak z poznámky podrobné 1. o vhodném věku,
tak i z článků jiných, viz zde č. 2., 3. a 4. Vím, že jako první systematický
pracovník na tomto poli má práci velmi těžkou. Ale celá otázka pohlavní vý
chovy měla by býti napřed odborně projednána, a naší české mládeži by jistě
prospělo, kdyby po této stránce pro ni pracoval užší kroužek pracovníků dobré
vůle všech směrů. Jeden pracovník jednoho směru všechnu práci nezdolá a
správně nepropracuje.
(Pokračování.)
JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
Naše doba označována je různými krásnými a libivýmí hesly: nazývá se
dobou techniky, stoletím elektřiny a motorů, rájem demokracie epochou huma
nity a bratrství, velmocí tisku a organisace atd. atd.
Podíváme -li se však bedlivěji a pozorněji na tuto naši dobu, dáme raději
za pravdu těm, kteří ji nazývají dobou krise — označení „všeobecná krise“ hodí
se pro naší dobu nejlépe. A. Streuber o tom praví“): „Žijeme v době nepokoje,
nestálosti, rozervanosti. Naprosto beznadějně stojí proti tomuto chaosu přítomné
1) Literarisches Zentralblatt fiir Deutschland, red. Ed. Zarneke, 1923, 149., cituji dále pro
úsporu místa LZ.
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doby průměrně vzdělaný. Všechny duchovní boje naší doby jsou konec konců
rozporem (protikladem) víry a vědění; jejich harmonie je toužebným cílem
Budou-li u vzdělanců rozpory víry a vědění vyrovnány, budou i široké massy
vysvobozeny ze svých pochybností. Neboť tyto pochybnosti nepocházejí přede
vším z duše lidu, nýbrž ze zevnějšku, od těch, kteří zevně stojí výše a zdánlivě
více vědí.“
Je-li „krise všeobecná“ charakterem naší doby, je záhodno jednotlivé jevy
a stránky této všeobecné krise blíže poznati a tak jasně poznati tuto naši dobu
a tím i nás samy.
Je jistě Kkrisevědy: „V naší době na útraty přísné vědeckosti hemží se
v knihkupeckém obchodě luxusní vydání a obrazová dila,“ praví A. Schatff.?)
Je v krisi světové hospodářství: „Arnošt Schultze ve spise Die Zerrůttung
der Weltwirtschaft, 2. vyd. 1923, na více než 600 stránkách zkoumá a kriticky
oceňuje úpadek Evropy, krisi v přerůzných oborech hospodářských (krise suro
vin, průmyslu, dopravy, kapitálu), otázku světové nezaměstnanosti, valuty, pro
blem Německa,“ píše Ant. Grauer.“)
Je v krisi politika: „O politice pravil prof. de Reynold na 6. sjezdu švý
carských katolíků v Basileji: „Šestým úkolem jest zavéstí znova intelligenci v po
litice. V pravdě je to snad nadlidské nebo dokonce opozděné. V tomto případě
musela by však k tomu vésti katastrofa. Rozklad vládních kabinetů je dnes úka
zem obecným, a co je to jiného než rozklad duchový?“ Intellektuelní rozklad
však bývá prvou známkou, že se blíží konec vlády. Politika, na to nezapomí
nejme, není pro každého; pamatujme na to právě dnes, kdy se ráda ponechává
nevzdělancům. Politika jest odvětvím filosofie. Pravda tato se dnes neuznává.
Čtyry vlastnosti však přes to jsou politikovi nezbytny: jasnost myšlenek, jíž člověk
nenabude bez povšechného vzdělání a bez jakési dávkyfilosofie ; dále volnost ducha,
věrnost k podání, pevná povaha. Panovačnost i slabošství však nadmíru škodí.
Není těžko svou pevnost v zásadách prohlašovati, ale těžko jest podle ní jed
nati. Je snadno žvástati, není však snadno mysliti. Politika jest oním tak zatí
žena, že politik často nemá ani kdy se vzdělávati, neřkuli sám na sebe sama se
rozpomněti. Dějepis kdysi zneužívání politiky zaznamená za jedno z nejnepocho
pitelnějších poblouzení a za známku úpadku našeho věku. Že by to mohlo vésti až
k zesurovění, jest až příliš věrojatno“
„Dle mého názoru jest politika nejšpi
navější věcí, která existuje, a činí z lidí zvířata, a dáme-li k ní mamon, tož s Bo
hem s ideálem sbratření a s láskou!“ napsal onehdy jeden „podomácí pracující
krejčí“ v dělnické „Budoucnosti“. Také stanovisko, a ne docela bludné! Z ně
meckého Porýnska píše čelný pracovník: „A teď jsme došli až tam, že i poža
davek staré strany po federalistické úpravě říše se od rozhodujících vůdců Centra
zapírá a plave se plnými plachtami do centralismu, z něhož konečně budou míti
užitek jen plutokrati. „Organisace“ vstoupila na místo „ideje“. A vybudováním
této organisace sekretáři strany a dělnictva nabyli vlivu, který jim podle jejich
vzdělání naprosto nepatřil. To zvláště vzdělané katolíky odpuzovalo a hnalo do
tábora jiných stran, které katolické církvi nejsou příznivy.“*) „Nevelikou mou
drostí sice je svět řízen, jak praví známý výrok, ale přece velikou, jest-li řízen
dobře. A nynější poměry v nynějsích státech ukládají požadavky velmi těžké.
2) LZ. 1923, 255. — *) Literarischer Handweiser, red. Gustav Keckeis, 1924, 355, cituji
dále LH. — *) Hlídka, red. Pavel Vychodil, 1924, 415—6, cituji dále Hl.
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Kolik poslanců jest si toho vědomo? Kolik jim rozumí a je ovládá? Říká se
pořád, že demokracie se ponenáhlu vžívá. Ano, ale nikoli po své lepší stránce |
Jest více než naivnost, co rozhoduje o výběru „zákonodárců“, naivnost u voličův
i u volených. Není proto divu, že parlamentarismus upadá v nevážnost. V Italii
a ve Španělích už jej oklešťují, a to ne panovníci, nýbrž politikové; jinde by
rádi učinili totéž, jen že není tam osobností, které by se na to cítily dosti sil
nými. U nás budou dále vládnouti strany. V jakém poměru, dovíme se brzy.
Poručníkování závisívá na obojí straně: na aktivní i na passivní. Dosud passivní
byla strana lidová. Pevěsti, že se k ní připojí ludová, jsou zatím jen pověstmi,
a to mala fide šířenými, neboť ludová bez autonomie Slovenska nechce s vládou
nic míti, lidová pak svým — arci marným vpádem na Slovensko mostu k lu
dové nevystavěla a nestaví; spíš naopak!“*)
Také vychovatelství je v krisi: „Krise vychovatelství je podstatně sloučena
s krisí naší kultury. Smysl této krise je zpětný pohyb proti duchu nové doby,
jenž usiloval o rozvázání a osamostatnění všech hodnotných oborů (Wertgebiete).
Kdekoli zasadíme rýč, narazíme při hlubším kopání na základy křesťfansko-kato
lické, které čekají na další stavbu. Křesťansko-katolickou náboženskou paeda
gogiku čeká obří úloha.““)
Právě zmíněnou krisi kultury dosvědčuje i Hl. 1924, 392., kde mluví o krisi
filosojie a kultury: „Že moderní filosofie jest ve značné krisi, opakují v posledních
letech nejen odpůrcové moderního myšlení, nýbrž i četní stoupenci sami. S osudy
filosofie jsou spjaty osudy kultury vůbec, jak evropská tak i americká kultura
jsou v obdobné krisi. Všechno dokazuje, že jsme na přelomu dějinných epoch.“
Na krisi mravnosti ukazuje Rádl slovy"): „Nemravnost šířící se v Orientě
vlivem civilisacé jest tam tak těžkým problémem jako v Evropě nepořádek po
litický i mravní, šířící se vlivem demokracie: Lidé nejsou na svobodu zvyklí;
svoboda se mění ve zvůli ; revoluce proti zaostalým příkazům mravním má za

následek mravní anarchii...“
Není divu, že mluvíse o krisi celého našeho života, když jednotlivé jeho složky
jsou v krisi, „Myslitelé různých směrů hrozí se následků, které zůstavil materi
alismuss positivismem, přeceňování exaktních věd a zevnějších vymožeností na
ujmu vzdělání duchového. Spengler jako jiní rozlišuje kulturu a civilisaci a ny
nější úpadek kultury (od 18. stol.) označuje za (méněcennou) civilisaci, která
mnohé oslňuje a zaslepuje, aby úpadku vlastní vzdělanosti, tedy kultury, nevi
děli. Známky této staroby lidstva jsou mu: zintellektualisování kulturního života,
kde srdce (cit a vůle) zatlačováno rozumem, náboženství churaví a ustupuje nez
náboženství, věda se stává jednostranně theorií, umění zplošťuje, stát ustupuje
společnosti (socialismu), zdůrazňuje se přirozené právo proti dějinnému, velko
město vyssává a kazí zdravou mízu venkova.“*) „Professor Saitschick podal svým
spisem Die geistige Krise der europáischen Menschheit, 1924, hluboký vhled do
naší doby, rozervané, nejtěžšími krisemi otřásané“ praví H. Grundei.“) A dříve
napsal týž autor."?) „Dnes stojíme na poslední možné cestě, o níž Alfred Weber
míní, že je to cesta politické a ekonomické šílenosti, která vypráhne Evropu
střední a odtud podkope všechen evropský život a vydájej bolševistickým ten
dencím .
. Dnes jeví se neuvěřitelně rychle opotřebení přemnohých talentů
v dnešním státě a ve velkých organisacích hospodářských a politických.“
5) HI. 1925, 528. — ©) LZ 1925, 118. — *) Dr. E. Rádl, Západ a východ, 1925, 210, citují
dále Rádl. —*) Hl. 1923, 75. — *) LH. 1924, 340. — *©)LH. 1923, 651—2.
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Byl by opravdu zázrak, kdyby za takových poměrů a v takovém prostředí
pouze náboženství uchráněno bylo veškeré krise. Bohužel, zázraku takového není,
i náboženství prožívá v naší době velikou krisi. „Krise byla zaviněna tím, že stá
vající náboženství nebylo s to, aby se vypořádalo s oběma nejvýznačnějšími
fakty nové doby: všdou a demokracií.“1*) „Národové ohromné oblasti ruské,již
jen zevně k pravoslaví náleželi, beztak již je opustili, a žijí podlé svých pověr...
Vlastní hlavou anglikánské církve jest náčelník strany, která právě jest u vládního
vesla: byl jím na př. žid Disraeli byl jím nonkonformista Lloyd George, jenž
výběr biskupů dával pořizovati svým tajemníkem
Věroučné různosti jsou
v anglikanismu toliké, že se o nich raději nemluví, dokud není nutno. Podle the
orie má ve sporných otázkách rozhodovati vlastně král, ale rozhoduje parlament,
složený také z nevěrců a židů
„ Takto dvě větve křesťanské, pravoslaví a
anglikanismus, umírají bez náboženského střediska na svou státní a národnostní
výlučnost.“**) „V pamětech císaře Viléma II. se praví, že k jeho žádosti, aby
papež působil na kněžstvo Dohody, aby nepodněcovalo k válčení, poznamenal
nuntius, že poměry papežovy v Italii toho nedovolují. Nuntius to popírá, a lze
předpokládati, že si po své rozmluvě s císařem ihned zaznamenal, co bylo mlu
veno, tedy že má pravdu. Ale že poměr papežův byl skutečně takový, že přímé
ta
kové výzvy by římskou lůzu, zfanatisovanou francouzským velvyslancem Barrérem,
byly poštvaly k útoku na Vatikán, nemluvě ani o nebezpečí rozkolu ve stejně
zfanatisovaném kněžstvu francouzském, jest jisto, i lze se domýŠleti, že při roz
mluvě Vilém ten dojem měl. Vímeť, co papež jen pro svou neutralitu v Římě vy
trpěl, tak že se jednalo i o jeho odchod! Kdyby dnes docela zjištěná slova Pia X.,
k Rakousku ne zvláště přátelského: „Rakousko vede válku spravedlivou“ byla
tehda se rozhlásila, revoluce proti Vatikánu byla neodvratna.“!*) (Pokračování.

AN

kterých služebních poměrů učitelstva obec
ných a občanských škol byl oběma sněmov
nami po různých odkladech konečně schvá
Nové náboženské učebnice pro len s některými změnami (hlavně v SS 7.,
střední školy. Nákladem Českoslovanské 8., 10., 21., 36., 38., 44 ) a vysvětlivkami.
akciové tiskárny vyjdou počátkem příštího Tak na př. k 1. odst. $ 17. a k S 93.
školního roku dvě učebnice z péra dra odst. 1. prohlašuje zástupce vlády dr. Fiseher,
že pokud jde o paragraf 17., nebude vlád
B. Augustina, profesora náboženství v Jičíně.
„Základní nauka náboženská“ (apologetika) ním nařízením, jež bude vydáno, dotčen čl.
IV. zákona čís. 306 Sb. z. a n. z r. 19920.
pro střední školy (4 a sůlarchu) a „Mravo
K
paragrafu 23. poukazuje, že osnova, po
uka“ pro vyšší třídy škol středních (7 archů).
kud
se týká učitelů již ustamoveňých, vy
Obě knihy jsou již schváleny přísl. úřady
chází přirozeně z nabytých nároků, tedy
církevními 1 školními. Obě knihy ;budou
vkusně vypraveny, tištěny na dobrém skoro
dřeva prostém papíru ve velikosti medianové zůstanou zachována. Paragraf 23. má vý
osmerky. — Táž tiskárna připravuje III. díl znam pro budoucnost, kdy vládním naříze
„Příručky k biblické dějepravě“ od dra ním má se upraviti! otázka započtení urči
tých období pro postup. Na přání posl.
O prvním díle této příručky psáno ve „Vy Roudnického bylo toto vládní prohlášení pro
tokolováho. — Jak denní listy oznámily,
chovateli“ 1924, str. 106 a n.
budou v červenci vyplaceny všechny doplatky
Učitelský zákon schválen. Vládní stát. zaměstnancům podle nového zákona od
1. ledna 1926.
návrh (č. 101) o úpravě platových a ně

SMĚS.

©
všechna
období
pro
mároky
směr
| Miklíka,
obsahující
archeologické
obrazy.
1) LZ. 1924, 488. — 1*) Hl. 1925, 79—80. — 1* HI. 1922, 480.
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peklo, očistec;

choroby ma zemi atd.). 3.
Otec, Syn a Duch
sv. (Trojice; Život, Moudrost, Láska; Krása,
Pravda, Dobrota). 4. Bůh Otec stvořil svět,
jej zachovává a řídí. (Tři světy: neviditelný
(duchové), viditelný (zem, vesmír), v třetím
světě spojil ducha s tělem, člověka, mikro
kosmos). 5. Syn Boží stal se člověkem,
aby nás smrtí svou na kříži vykoupil. (Život
P. Ježíše, hřích, ospravedlnění, založení cír

V „Národ Jsou čři Božské osoby:

ních Listech“ č. 141. (23. května t. r.)
universitní profesor V. Láska ve článku
„Konec positivismu“ poukazuje na názor
moderní fysiky, že přírodověda není možna
bez metafysiky, a že existují reality nepo
znatelné našimi smysly. Článek končí slovy:
„Proto nemáme možnost dospěti cestou zku
šenosti k nějaké morálce. Z toho plyne, že
věda nemůže dokázati nebo jakýmkoli jiným
způsobem vyvoditi příkazů mravních, a že
tudíž nemůže položiti základů mravnosti. Tak
soudí Planck. Že laická morálka není my
slitelná, bylo již na tomto místě dokázáno
na základě úvah filosofických. Viz „Národní
Listy“ z 2. prosince 1923.) Zde máme,
abych tak řekl, experimentálně fysikální dů
kaz pro naše tvrzení. Musí-li však zákony
morálky nám býti dány, potom nezbývá než
předpokládati jakousi nejvyšší kosmickou au
toritu, která je schopna je formulovati. Víra
v její existenci jest pak logicky nutna, máme-li
vedle fysikou rozkvantované přírody uznati
současnou existenci principu kausality. Tak
nejen filosofie, avšak i fysika nutí nás uznati
existenci světa mimo nás. To však znarňená:

kve). 6. Duch svalý nás posvětil a bez
jeho milosti nemůžeme býti spasení (milost
posvěcující a pomáhající, dobré skutky, křest.

dokonalost). 7. Duše naše je nesmrtelná
(má dojíti života věčného, víra, posila v Nej
sv. Sv. oltářní). Zajímavý článek tento je
pěkným příspěvkem k pracem o úpravu no
vého katechismu.

Město Praha

bude míti

správu svého školství.

novou

Vláda je hotova

s osnovou zákona, kterým bude nově upra
vena správa pražského školství. Správu škol
Velké Prahy povede ústřední školní rada
města Prahy (až na malé výjimky) a místní
školní úřady. Předsedou ústřední školní rady
bude primátor, členy budou učitelští zástup
cové (5), jakož i zástupcové občanstva (10)
a ústřední referenti. Funkční období budou
pětiletá. Na ústřední školní radu přejde
všecka dosavadní působnost městských škol
ních výborů pražských i předměstských,
místní školní rada zřídí se pro každý obvod
působnosti místního výboru, může jich však
býti zřízen 1 větší počet. Budou to také po
radní sbory a výkonné orgány ve finančních
a hospodářských otázkách, které budou ří
zeny ústředním zastupitelstvem.

©konec
positivismu.“
Tak
sednes
soudí
na
vrcholcích vědy. Co však naše škola? Není
celá dnešní československá soustava školská
vybudována na t. zv. „vědeckém“ (t. j. po
sitivistickém) názoru na svět? Nehlásá kde
jaký pokrokový učitel „laickou“ morálku?
Ve skutečnosti je dnešní československá škola
zaostalou hlasatelkou nevědeckých názorů a
obskurní nevěry.

Základní pravdy náboženské, V ča
sopise slovenského katolického duchovenstva
„Duchovný Pastier“ č. 6., autor pod znač
kou — Prototypon — stěžuje si, že v ka
techismech (slovenských) není jednoty v uvá
dění „hlavných pravd“. Někde je jich pět,
jinde šest a správno je podávati — sedm
pravd.
Vykládá svůj názor a dělí pravdy
I. na takové, které znali Israelité i pohané:
že 1. jest Bůh, 2. že Bůh dobré odměňuje
a zlé trestá; 3. že Bůh stvořil svět; 4. že
máme duši nesmrtelnou; II. na ty, kterým
učí křesťanské zjevení; 5. že jsou tři Bož

Vzory řádné výchovy. Matkapřivedla
dcerku do školy a stěžovala si, jak je zlá
a co od ní doma zkusí, ale otec že nedo
volí ji potrestati. Po matčině odchodu do
mlouvala učitelka dívce, aby matku tak ne
trápila, že je to hřích. Malá dareba odsekla
však zpurně:
„00 je vám po tom, že zlo
bím?!“ — — Při hře shýbly se dvě dívky
současně pro míč, prvá bezděčně zavadila
o prstíček druhé, jež jala se hned plakati
a křičeti, že V. ji uhodila do prstíčku. Uči
telka jí vysvětluje, že to nic není, jest-li
o ni při hře někdo zavadí. Tu zpupná „vla
dařka“ odpověděla pánovitě: „Ale na mne
se nesmí vůbec ani sáhnouti!
F. R.

ské osoby, 6. že Syn Boží stal se člověkem ;
7. že milosti Boží jest ku spasení třeba.
Vykládá, v jakém pořádku má se jim učiti,
co z každé lze vyvoditi a v jakém pořádku
do katechismu zařaditi se mají. 1. Jest jen

Rusku.

jeden Bůh (jsoucnost Boží, vlastnosti). 2.
Bůh dobré odměňuje a zlé trestá (nebe,

učitelů hezká řada. Kritisují svou vlast často
názvy méně vychovatelskými, ale žádný z nich

Zaopatření učitelstva v bolševickém
V naší republice je komunistických
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fermany vlády stavajů ich pod policajný do
zor. Čechoslovácki školskí inšpektori, krmení
mozoVným slovenským grošom, zauškujú ka
tolíckych učitelov. Keď len muknůú za tú
našu vieru, štátnu subvenciu pre školu ka
tolícku ihneď zastavia. Školou chcú nás o
krestanskú výchovu obrat. Plán je hotový.
Dl'a tohoto plánu evanjelické cirkevné školy,
aj židovské školy ponechávajúů, ale školy
naše, školy katolícke, slovenske, idú jedno
ducho zoštátmť. Toto je Prahy plán, poli
tckému svetu verejne oznámený. (Co zna
mená zoštátnenie škól u nás, to vieme.
Zoštátnenie u nás neznamená to, čo znamená
v cudzozemsku, že totiž farchy prejíma štát
a že vedie výučbu dla potreby Vudu. U nás
zoštátnenie školy znamená toďko, že cirkev
alebo obec školu štátu oddá, farchy zváčša
sama znáša a že sa zriekne nad školou
všetkého práva. Miesto cirkve alebo obce je
pánom školy štát, pofažne jeho úradníci.
Miesto učiteVov prídu do škól naše deti
vyučovat neverci, lžipokrokári. Miesto sloven
ského katechizmu a hiblie príde na celej
O poměrech školských pravdiváslova čiare laická morálka, Miesto učenia ohlupo
napsal „Život“ : „Katecheta je dnes mužem,
který nevýslovně trpí. On, jenž má intelli lách robí: štátny učitel, to jest: pokrokár,
genci daleko větší než učitel, jest zesměš zakazuje detom pozdravovat veriaci Vud
ňován a práce a zdárné působení jest mu s Pochválen Pán Ježiš Kristus! A čo z na
všelijak znemožňováno. Podrýti u dítěte au ších šk5l bude, sk ich štát pobere, ak si
ich veriaci Vud a páni biskupi neobránia,
sklony děcka jakoby zvláštním instinktem tu to sme videli už dávnejšie na príklade škČl
šily, že mají v katechetovi a nauce, v níž polských v Nemecku. Tam za pol'ské slovo
vychovává, velikého nepřítele. Učitel se stýká a za polský otčenáš bitkou a vázením tre
stali deti aj ich rodičov. — Takéto nebez
s dětmi přes 20 hodin týdně a katecheta
jen 2 hodiny. Důležitým činitelem, který pečenstvá hrozia našemu školstvu pod vla
dárením pánov lžipokrokárov. Vláda tmy za
usnadňuje vítězství učitele nad knězem, jest
slabá náboženská výchova v našich katolic lieha nám na školy. Mračná idú na naše školy,
aby vláda tmy zalahla na náš dorast, na
kých rodinách. Život sám k tomu napo
máhá četnými obtížemi a překážkami. Ro náš katolícky slovenský Vud.
diče dnes mají často velké starosti, jak vy
Skolské požadavky říšskoněmec
živit vícečlennou rodinu a stává se, že děti kých evangelíků. V Jeně konal se IV.sjezd
bývají oběti těch starostí, které bych mohl evangel. rodičů, na němž dne 8. dubna při
nazvati fysickými. Dříve bývalo zvykem v ka jata byla resoluce, v níž se žádá říšský škol
tol. rodinách čísti Písmo sv. za zimních ve ský zákon, jenž by rodičům zaručoval roz
čerů či knížky, které opravdu, 1 když pro
hodování o charakteru světového názoru ve
stinké a neučené, učily. Dnes v mnohých
škole, patřičné zastoupení ve školských vý
těch rodinách Písma sv. nemají, mají-li je, borech a deputacích, jakož 1 ve školních ra
pak ho nečtou.“
dách. Evangelická náboženská. věda má býti
Obavy Slováků před státními ško vzata za podklad pedagogické výchovy. V jiné
lami.
Ve Svatodušním čísle „Slovenských resoluci žádají evangeličtí rodičové zákon na
L'udových Novin“ (č. 21.) píše Florian To ochranu dětí a mládeže před nemravností a
mánek:
„Aby sa naši katolícki učitelia ne pornografickoúů literaturou, dále zákon na
opovážili byť vernými k svojmu národu a ochranu dětí a mládeže při divadelních před
k svojmu katolíckemu náboženstvu, rÓzne staveních a předvádění filmů.

nejeví chuť praštit „byrokratickým chomou=
tem“ a veplouti do vod ráje sovětského.
Sama bolševická „Pravda“ přiznává, co se
vyšetřilo o hmotných poměrech učitelů na
obecných školách v gubernii tulské. Učitelé
jsou tam nuceni pracovati denně 14—15
hodin, jelikož hubený plat doplňují přivydě
láváním si buď vyučováním soukromým, pí
sařením, prací zahradnickou atd. Na 75 pro
cent učitelstva tam nic nečte, protože na
sebevzdělání času nemají. 96 procent z nich
nemůže se oddati odpočinku ve dnech svá
tečních, 80 proc. z nich nemá potřebného
šatstva, 82 proc. je zadluženo tak, že jejich
společenské postavení je velmi neblahé. Na
dotazy odpovědělo učitelstvo, že současní
žáci stojí na nižším stupni kultury, nežli
žactvo ze školy staré. — Tu máme vysvět
leno, proč nemají chuti okusiti ruských slastí
bolševických ani ti komunističtí učitelé států
„buržoásních“, kteří trochu rusky umějí a
proč se tak blahodárně ponižují, že raději
berou peníze i z rukou odsuzovaných „kle
rikálů“, než by sáhli po ruském rublu.

©
vame,
Veď
vidíme,
čo
savštátný
o ško
©toritu
kučitelovi
lze
velice
snadno.
Nižší
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Katechetský kurs na Velehradě.
Za deště sjížděli se katecheti i kněží z duchovní správy dne 30. června na
posvátném Velehradě, na půdě posvěcené apoštoly našími Cyrilem a Metodě
jem, aby byli účastní čtvrtého katechetského kursu pořádaného olomouckým
spolkem katechetským. Přes 100 se jich sešlo u hrobu nezapomenutelného arci
biskupa Antonína Stojana, jehož duch tu vane a jehož dilo — Stojanov, byl
v ty dny příbytkem i pohostinným domem kursistů. Vzpomináno tu jeho činné
účasti jako předsedy na kursu prvním, jeho vůdcovství i pokynů, jeho oběta
vosti při druhém a třetím kursu; vzpomínáno jak na třetí kurs zavítal mezi nás,
jda za odpoledního horka pěšky ze stanice Staré Město na Velehrad a jak žer
tovně odpovídal na pozdrav, když vcházel za potlesku do Slovanského sálu.
My pak z Čech zvlášť vzpomínali na jeho povzbuzující slova a ocenění práce
katechetské na kursu katechetském v Praze před čtyřmi roky, kdy mezi námi
katechety naposledy dlel.
Tradičným průvodem od Cyrilky, hustý dešť nikoho neodstrašil, za zpěvu
velehradské písně o šesté hodině ubírali se kursisté do velechrámnu, z něhož
vstříc jim vyšel P. rektor Kubíček T. J. v rouše církevním s asistencí.
S kazatelny P. Habeš T. J. vítá katechety ukazuje na důležitou práci je
jich, spolupráci se samým Bohem, který jim svěřuje duše nevinných dítek, aby
v nich pěstili dar boží, svatou víru, za mocné přímluvy prvních našich učitelů
víry sv. Cyrila a Metoděje.
Předseda Svazu katechetských spolků v republice čsl., kons. rada Antonín
Benda po vzývání Ducha sv. udělil svátostné požehnání, načež účastníci ode
brali se k hrobu arcib. Stojana do král. kaple, kde místopředseda olom. spolku
Pavel Kvasnička, profesor z Hvolešova, věnoval vzpomínku vděčnosti, lásky a
úcty zvěčnělému příznivci, otci a povzbuzovateli katechetů a položil na hrob
jeho kytici lilií a růží s bílou stuhou s nápisem: „Vděční katecheti svému pří
znivci.“ Modlitbou a písní za duše v očistci ukončena tato pietní vzpomínka.
Po večeři ve Stojanově byla úvodní přednáška se světelnými obrazy: „Hu
sitství zhoubou českého umění“. Odborník na slovo vzatý P. Augustin Neumann
O S. A. zminiv se o důležitosti přednášek s obrazy, které poskytují zdroj po
učení nejživotnějšího, upozornil na dvě serie světelných obrazů: „Spolupráce
katolíků v boji osvobození národa Českého“ a „Ze života sv. Františka“, a zde
podávátřetí, husitskou. Praví, že jednou a snad brzy přijde doba, kdy na hu
sitství bude celý národ pohlížet jako na hrozné poblouzení, celými věky draze
placené. Vždyť čím jiní národové Evropy právem se chlubí, u nás na nepatrné
zbytky bylo zničeno husity, hlavně ovšem Tábority, kteří kazili, rozbíjeli a pálili
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vše, co dle jejich mínění bylo modlářstvím, ať to byla stavba kostela nebo dílo
sochařské, maliřské, ozdcbnické nebo knižní. Ti, kteří prohlašují husitskou dobu
za nejslavnější dobu českých dějin, chtějí-li se pochlubiti něčím velkým musí
ukazovati na to, co zachovali katolíci v těch místech, kde se proti husitům
udrželi, anebo na to, co vyhrabou z trosek husitských spálenišť. Jak bolný je
pohled a smutné srovnání těch zbytků staré umělecké slávy české, husitv zby
tečně slepě a fanaticky ničené, s těmi katolíky uchovanými stavbami chrámo
vými a jinými díly uměleckými, ať z období románského nebo gotického. Pohled
na nádherné chrámy ve Vyšším Brodě, v Třebíči a jinde a pak na truchlivé
zbytky kláštera Nepomuckého, Ostrova, Sázavy, Benešova, Zbraslavě, Vyšehradu
a j. m. utkví více v paměti než sebe lepší výklad a četba. — — — —
Za deště vrací se účastníci do Stojanova, aby večerní modlitbou v kapli
tamní, v duchu zvěčnělého arcibiskupa vykonanou, zakončili první den kursu.
Ráno 1. července ve tři čtvrti na sedm v kostele v promluvě zdůraznil
P. Habeš T. J., že ve své spolupráci s Bohem ve vychovávání dětí musí si
katecheta vždy býti toho vědom, že víra naše není jen samé přikazování a za
kazování, nýbrž život, vroucí, plná láska k Bohu a úkolem katechety je při
váděti dítky ke Kristu a učiti je žíti láskou k Bohu vždy a všude.
Po tiché mši sv., kterou sloužil předseda olom. katechetského spolku
prof. Anfonín Janda z Kroměříže u hlav. oltáře a mnozí účastníci u postranních
oltářů a po společné snídaní byl v klášteře ve Slovanském sále kurs oficielně
zahájen.
Předseda /anda vzpomněl tří prvých sjezdů, na nichž na všech živou účast
měl zemřelý arcibiskup Stojan. Letos ho tu postrádáme, ale dále s námi a v nás
žije a vždy bude žíti jeho duch, duch lásky k Bohu, k Panně Marii a k milé
vlasti. (Památka jeho uctěna povstáním.) Předseda poukázal, že dva poslední
sjezdy byly na širším základě více vědecké, letošní je kratší, ale více praktický.
Poukáza: na důležitý význam našich sjezdů a připomněl, že vždy na sjezdech,
i v nejbouřlivějších dobách jsme ukázali, čím jsme. Navrhuje projev oddanosti
sv. Otci a československému episkopátu, aby tak i dnes dáno bylo najevo, že
vždy ve spojení s matkou církví Chceme pracovati na poli nám svěřeném ku
spáse dětských duší a celého národa. Výraz oddanosti dán na jevo zapěním
papežské hymny.
Jednatel olom. katech. spolku /. Mičoch navrhuje čestné předsednictvo: za
Svaz katech. spolků a za Český spolek katechetů Ant. Bendu; za brněnské ka
techety /ana Odstrčila, za olom. Jednotu duchovenstva far. F. Eliáše, za brněn
skou Jednotu far. Ant: Nevrklu, za Těšínsko katech. Tylečka, za redakci „Vy
chovatele“, red. Frant. Košdka, za dekan. duchovenstva /ak. Hudečka, za papež.
kolej velehradskou rektora P. Kubíčka T. J. Za zapisovatele zvoleni katech.
Bureš, Penka, Tomášek.
Předseda uděluje slovo P. Augustinu Neumannovi O. S. B., aby promluvil
o „Dějinách husitství ve službě katolické apologetiky“. Dnešní novohusitské hnutí,
které chce úplně vyhladit katolictví v našem národě, působí katechetům velmi
mnoho svízelů. Nejlepší zbraní proti oživovatelům husitismu jsou vlastní výroky
protivníků jejich. Tak hned při otázce: „Byl Hus bludařem, byl spravedlivě od“
souzen“, dává mluviti protest. „Času“, který 6. července 1915 napsal, že sku
ečně kacířem byl a že právem byl odsouzen. Vždyť stál na stanovisku, že au
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toritou ve věcech víry není učitelský úřad církve, nýbrž Písmo svaté. O tento
základní článek se jedná nejvíce, ať už bloudil jinak v 10 nebo v 1000 věcech,
na tom nezáleží. Táboři příjali tento princip a provedli do důsledku. Potvrzuje
to nejnověji i protestantský dějepisec Odložilík, který doznává v posledním
svazku Matice mor. ve studii o začátcích husitského hnutí, že jsou velké od
chylky v Husovu učení od nauky církve a že svým destruktivním učením o církvi
předurčených udělal Hus nejsilnější průlom do soustavné nauky církve Kristovy.
Při otázce „svobody svědomí“ ukazuje řečník, jak velký rozdíl byl mezi katol.
arcibiskupem Zbyňkem a husitským Rokycanou a husity. Zbyněk vážil si Husa
právě proto, že vytýkal kněžím jejich vady na synodách a zakázal mu kázat,
až když bez důvodu a bez potřeby začal tupiti kněžstvo před laiky, kdežto Ro
kycana nepřipustil kázati proti vadám husitských kněží ani na synodách. Na zá
kladě usnesení několika husitských synod ukazuje, že si zavedli pravou inkvi
sici a špehounství mezi svými, do něhož zapřahali i ženy a děti. Sám prote
stantský dějepisec Urbánek ukazuje, jak utraguisté násilím uplatňovali svou au
toritu proti táboritům, kteří ani slovem se nemohli bránit. Při heslu „Autorita
církve a primát papeže“, podává řečník zajímavý příklad konverse přítele Hu
sova Šimona z Tišnova od husitství ke katolicismu, ne ojedinělý v té době.
Šimon se vrátil ke katolické církvi právě následkem hádek mezi husity, vznik
lých nedostatkem autority a že v katolické církvi viděl v ťěchto smutných do
bách jednotu víry. Výzev jeho, aby se vrátili k autoritě církve, ovšem popletení
husité neposlechli, ani když k nim volal bolestně: „Smilujte se nad širou zemí
českou, jejíž řád vaším neřádem byl zaražen.“ Podobným vědomím ztracené
autority byl proniknut sám Rokycana; odtud jeho snahy sjednocovací,
odtud i ten neuvěřitelný úkaz, že nemocen dal si Rokycana zavolati kato
lického augustiniánského opata z Karlova a dal se jím zaopatřit! Konečně
při posledním bodě „reforma církve“ vlastními slovy husity Valešovského
je dokázáno, jak uboze se vyjímají vedle katolických kněží husitští svým
zpustlým životem, ač s takovou chutí začali reformovat! — Přednášející upo
zorňuje na příští číslo „Studií a textů“, v nichž ukáže, jak při posuzování mrav
ního stavu před Husem byla akta, z nichž se čerpalo, falšována. Dnes musíme
boj proti husitství vítězně dobojovati.

Po hlučném potlesku děkuje předseda /anda přednášejícímu za vzácnou
přednášku a ukazuje, jak velké dobrodiní národu prokazuje, kdo se těmito
otázkami vážně zabývá.
Jednatel Mlčoch, jemuž přednášející dává text přednášky, oznamuje, že ne
bude vydána samostatná zpráva o kursu pro obtíže nabyté s minulými, ale že
budou přednášky otištěny ve „Věstníku Jednot duchovenských“, a tam aby si je
každý opatřil.
Po krátkém zodpovědění několika dotazů (klep o arcib. Zbyňkovi, že ne
uměl čísti — vždyť byl sám spisovatelem a měl velikou knihovnu), mluví s hu
morem, svým ojedinělým způsobem, docent katechetiky v Olomouci Václav Ku
biček o otázce „Po jakém toužíme katechismu“. Přednáška jeho byla obsažností
i formou tak poutavě podána, že byla výslechnuta skoro se zatajeným dechem
posluchačů. Při okolnostech, že všechny naše školy nejsou úplně organisovány,
že kázeň — i v nejlepších — proti dřívějším hanebně poklesla, volají všichni
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po katechismu přiměřeně stručném. Půl třetího sta otázek, při hutném obsahu
by stačilo.
Vše by tam bylo, jen pamětného učiva méně než dosud a formou, jež by
žáky neodpuzovala. Otázky ovšem musí zůstat. Řečník promlouvá o jakémsi ne
úspěchu svého „Svatého učení“, kde byl katechismus zučebněn ve článcích, což
se při naší neúplné organisaci školství méně hodí. Jako direktivu pro nový ka
techismus udává několik pravidel: Nepomýšlet na žádný překlad, bylo by to
snížením sebe samých. Určité osobnosti (vyzvány episkopátem) nechť podají pí
semně vypracované návrhy nového. katechismu (ze všech našich diecésí) během
1 2 roků; biskupská komise by pak nejlepší návrh vybrala a zavedl by se na
tři roky na zkoušku.*)
Čilá a živá debata svědčila o časovosti této otázky, kterou velmi jasně pro
bral přednášející. Debaty se súčastnili insp. Benda, Eliáš, Sýkora, Obdržálek,
Odstrčil, Odrážka, Nejedlý, Dolák, Olšina, Beneš, Holubníček a redaktor „Vy
chovatele“, který poukazuje na dnešní různost katechismů ve školách, mluví
o smutných zkušenostech s katechismovou komisí, která zavinila nejednotnost a
neucelenost ——katechismus pražské komise zapadl. Ukazuje, že P. Gatterer vy
týká katechismu Spolku katechet. v Praze, vynechání otázek jako chybu. Bylo
by třeba katecnismu snadného, třeba osnovy pro třídy, které dnes jsou spojo
Vány 1.—3. a 4.—5. Bylo by třeba zvláštního rozdělení učiva pro 4. a 5. třídu
školy obecné, kde je práce velmi těžká, zde zvláště platí non multa, sed multum.
V celé debatě kladen hlavní důraz na to, aby se déle neotálelo. Jednatel
Mlčoch pravil, že nového katechismu se tak brzy nedočkáme, a že tedy bude
vydán upravený katechismus starý, snadnější a lacinější, takže aspoň něco se
stane. Zatím podá katechetský spolek, vyzván tímto kursem, nejdůstoj. episko
pátu memorandum, v němž své návrhy a přání přednese.
Pak přečteny pozdravné přípisy, které s přáním zdaru kursu poslali nej
důst. páni arcibiskupové a biskupové dr. Leop. Prečan z Olomouce, dr. Kupka
z Brna, dr. Kordač z Prahy, Šimon Bárta z Čes. Budějovic, dr. Kmefko z Nitry
a za nepřítomného dr. Kašpara konsistoř z Hradce Králové. Ústně přednesli
pozdravy : Insp. Benda za pražský katech. spolek a jako předseda Svazu katech.
spolků v republice, P. Nevrkla za brněnskou Jednotu, P. Odstrčil za brněnské
katechety a P. Eliáš za olomuckou Jednotu kněžskou.
Po obědě byla prohlidka kostela, památností velehradských a musea, vý
klad podal laskavě P. Vítek T /. O půl třetí pokračováno v jednání dalším
Předseda pražského spolku, kons. rada Ant. Benda, v široce založeném a ná
zorném výkladu promluvil o úpravě platů katechetských v době tvoření zákonů
předchozích, zvláště pak při novém zákoně učitelském. Zpráva jeho přijata
s pochvalou a namnoze překvapením; vždyť tu bylo mnohé vysvětleno, co dříve
bylo kamenem úrazu mezi katechety moravskými a českými. Tabulka B. 3.
k vládnímu návrhu č. 101. o úpravě hmotných poměrů učitelských je v té pří
čně instruktivní.
Assesor prof. Dr. Jan Martinů promluvil o „naších přáních týkajících se
nového kancionálu“ (moravsko-slezského). Do debaty zasahii Liška, dr. Tauber,
:) Tohoto návrhu o katechismus povšímla si i „Národní Politika“, která v čísle 187.
(11. července) jedinou tuto zprávu z katechetského kursu přináší.
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Rešek, Olšina a jednatel Mlčoch. Předsednictvo katech. spolku podá jako při
katechismu memorandum nejd. p. arcibiskupovi i arcibiskupské konsistoři.
Výkladem k dosti pestře uspořádané praktické výstavce katechetských po
můcek umístěné v dolejší části Slovanského sálu na stolech i na stěnách, která
byla živě v přestávkách prohlížena a poskytovala mnoho praktického poučení
a podnětů k napodobení a následování, byla přednáška pilného a snaživého vy
stavovatele všech téměř věcí těch a chvalně známého odborníka, katechety
Leop RŘečka z Opavy: „Zak si opatřiti potřebné pomůcky k vyučování nábožen
ství?“ — Cestou zákona a práva. Náboženství je předmětem povinným, škola
sama musí opatřiti pomůcky k jeho vyučování.
Z obrazů jsou dnes nejlepší a nejlacinější opravdu umělecké Fugelovy
(24 za 300 Kč) Ovšem musí se katecheta chopiti i svépomoci, a sám si se
stavovati obrazy (z pohlednic, z vystříhaných obrazů a časopisů a pod). Katech.
spolek se pokusí podobné laciné serie sestaviti a vydati. Třeba kráčet s dobou
a usnadnit dětem i katechetovi práci. — Živá debata rozproudila se po této za
jímavé a poučné přednášce. Do debaty zasáhli a pokyny podali Mlčoch, dr. Tau
ber, Nevrkla a |. Modlitbou ukončen první den práce a vzácného poučení pro
všechny účastníky kursu.
(Dokončení)
DR. JOSEF BERAN (Praha):

Brožury Záhořovy.
(Dokončení.)

K dilu 2. a 3. — Dil druhý je určen pro mládež asi do 10 let. Je poměrně
tenký, a zdá se, že autor se nutil, aby do tohoto dílu nějaké články sehnal.
Článek „O hráškovi“ (Bohumil Němec) je pěkný, další dva článečky „Vrabec“
(Turgeněv) a „Špačíček v úzkostech“ (Jan Herben) nejsou zlé, ovšem že třeba
oba případy vysvětlovati pudem, a ne láskou ptactva neb rozumným jednáním
zvířat. Upozornil jsem na tuto snahu autorovu dříve (viz zde str. 103), a třeba
to častěji zdůrazňovati. Neboť i v denních listech, našich nevyjímaje, častokráte
bývá zmatek způsobován líčením života zvířecího. Křesťanská filosofie pevně
stanoví, že co je u člověka rozum, to je u nižších bytostí pud, jímž Tvůrce
sám, tedy nejdokonalejší bytost rozumová — a ne „Příroda“ — vede a řídí
všechno zvířectvo. Dále však učí táž filosofie, že i u zvířat nutno připustiti ja
kousi soudnost, na asociaci představ založenou, ale ne soudnost rozumovou,
nýbrž čistě smyslovou, která pracuje s pojmy jedinečnými, určitými znaky ome
zenými, a ne s pojmy obecnými, abstrakcí nabytými. — Článek „Velká událost“
(od Karly Mučkové z Prahy) by se hodil spíše do dílu prvního. Rodiče by ho
mohli použiti, ale dáti jej do ruky dětem, to by bez dalšího působení vychova
telů jen škodu způsobilo. Příliš dráždí zvědavost dětskou. Článeček „Maminka
a hošíček“ (Marie Záhořová-Němcová) a následující „Odkud jsou děti ?“ (Lora
Sedláčková z Prahy) se pro děti do 10 let nehodí. Alespoň ne všeobecně.
V článku „Maminka“ (j. L. Kostelecký z Kostelce u Jihlavy) autor Čítanky to,
před čímž varuje, aby totiž děti nebyly pohlavně poučovány od výrostků, schva
luje. Jádro je sice dobré, může dobře působiti „náladu“ onu přípravnou, ale
zas napoví, a nedopoví, a to je v této věci nesprávné. Děti pátrají dále. Více
již je napověděno v článku Bernharda Nestler-a (Drážďany) „O jablku, které ni
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kdo nesnědl.“ Ale ani tento článek se pro děti do 10 let nehodí. Josefa Kožíška
„Kdy maminka spí?“ je náladový, článek od Rabindranáth Thákura je úplně
zbytečný a nejasný, podobně čl. Heleny Čapkové „O čem snila Mařenka“ a ze
známé knihy „Hýta a Batul“ vyňatý „Malá sestřenka“, Poslední článek „Svenova
nevěsta“ od Gustava af Geijerstama ze švédštiny mohl také úplně odpadnouti.
Opakuji znovu, díl druhý, pokud se výběru článků týká, je ještě méně urovnaný
než byl díl první, a mnohé články byly vybrány jen proto, aby přece ten druhý
dil stál za tisknutí.
Dil třetí je věnován mládeži od 10. let do 12. Je skorem dvakrát tak silný
(má 66 str.) jako dil druhý (má 38 str.), a nedůslednost i neurovnanost je
i v tomto díle znatelná. Těžko čtenář pochopí, proč byly do této části zařazeny
články od Rabindranath Thákur. Snad proto, že se tento spisovatel indický stal
poslední dobou moderním. Mládež od 10—12 oběma článkům neporozumí. Ne
mají pro ni významu. Vyňatky z krásné a cenné knihy Florence Montgomeryové
„Nepochopen“ jsou velmi pěkné a náladové, ale nemají vztahu k osnově čítanky
pohlavní. Článek Herbenův „Co se přihodilo koroptvičkám“ a Ignáta Herrmanna
„Myší příběh“ jednak svým sentimentalismem, jednak přílišným antropomorfis
mem jistě nebudou působiti zdravě na správné vytvoření životního názoru mlá
deže a na správné pochopení poměru člověka k tvorstvu, jehož úkolem je po
dle ustanovení Tvůrce samého, sloužiti lidstvu. Josef Hais-Týnecký je znám svou
hrubou stylisací; článek z jeho spisu „Na pasece“ je celkem ještě dosti umír
něný. Fráňa Šrámek v čl. „Aniččina nejhezčí pohádka“ ukazuje, jak se nemá
s dětmi jednat. Vyličuje poměr 27letého — snad je to Fráňa Šrámek sám —
k sedmileté holčičce, již poučuje. Hnusné opravdu! A pohádka ta vyšla ve
sbírce „Klíčení, čtení pro děti“, r. 1908 (R. I. č. 2.). Je vyloučeno, aby sedmi
leté dítě pochopilo výklad podávaný, a kde je autor (Záhoř) se svou zásadou
o poučování dětí v 10 letech? Nám se zdá spíše, že by měl článek zakončiti
výstrahou Kristovou: „Běda tomu, kdo pohorší jedno z maličkých těchto“, a ne
takové článečky doporučovati. Také v jiných článcích ; jsou sice určeny mládeži
od 10—12 let, ale v článcích samých poučení se podává dětem daleko mladším.
Mnoho, mnoho zbytečného, upřílišněného. Chyby to, jež možno vytknouti všem
dílům Záhořových brožur.
K dílu 4. a 5. — Tyto jsou obsahově nejslabší. Neboť jak v díle 4., ur
čeném pro hochy od 12—15 let, tak v díle 5., pro dívky od 12—14
let, většina
článků je nevhodná a zbytečná. — V obou dílech prvních 6 stejných článků je
vzato ze života zvířat. Vedle přehnaného sentimentalismu a nevkusného antropo
morfismu, jenž by se snad snesl v knize pro malé děti, ale jenž je úplně ne
vhodný pro mládež dospívající, vytkl bych jako vadu tu okolnost, že úkony
života vegetativního u rostlin a zvířat jsou opřádány výrazy „zasnoubení“,
„svatba“, „ženich“, „nevěsta“, což jistě v duši mladých probouzí vášně a chtíče,
a mnohé nedovolené tužby. Po přečtení uvedených článků hoch neb děvče budou
jistě nebezpečně rozrušeni. V díle pro hochy následují pak dva články, v díle
pro dívky 5 článků pohlavního poučování. Považuji za zbytečné, dívkám do
15 let podávati podrobné fysiologické výklady o orgánech pohlavních, hlavně
vnitřních, rozhodně nevhodné je do příručky určené pro dívky do 15 let tyto
orgány vymalovati. V těch letech kromě poučení o tom, jak vzniká člověk, po
učení ovšem bez detailů fysiologických, nejlépe matkou podaného, stačí upo
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zorniti na nutnost čistoty tělesné i duševní. Více není třeba. Článek „O mateř
ství“, tak jak je podán se pro dívky do 15 let nehodí. — V obou dilech dal
ších 10 článků je zase stejných. Mohly býti úplně vypuštěny. „Nepostradatelný“
Rabindranáth Thákur zase uveden 2 zbytečnými články, a úryvky z knihy Jiřího
Duhamel a mládež do 14, 15 let baviti nebudou. „List ruských matek“ by si
měli přečísti naši komunisté. Poslední článeček obou dílů nadepsaný „Nejkrás
nější dopis z války“ je uveřejněn z „Národních Listů“ 1920. Je dojemný, ob
sahově hluboký. Škoda, že nemůžeme zde užiti o obou těchto dílech známého
rčení: Konec dobrý — všecko dobré.
Rozebral jsem důkladněji pětidílnou „Pohlavní čítanku“ Zdeňka Záhoře,
který v pravém slova smyslu zaplavuje, nebo zaplaviti chce literaturu naši spisy
o pohlavním poučování jednajícími. Připouštím, že česká literatura až dosud na
podobné spisy bohatá nebyla. Ale nebude záplava brožur Záhořových literár
nímu vývoji po této stránce spíše na škodu než k prospěchu ? K čemu to pře
kotné, a častokráte ani dost neurovnané a nevybrané překládání článků a spisů
z literatur cizích? Nebylo by lépe pomaleji, ale s větší kritičností doplňovati
mezery literatury naší pračemi původními, českými ? Snad řekne autor, že nutno
oceniti jeho dobrou snahu. Dobrá, oceníme ji, ale stačí-li dobrá snaha k tomu,
aby byl někdo pochválen, nestačí k tomu, aby nějaké dílo bylo důkladně, vě
decky a odborně propracováno. Rozhodně však nesmí dobrou snahu na ne
správnou cestu svádět zášť a zaslepenost proti některému náboženství, tím méně
pak honba za popularitou a velikášství. A ze všeho toho značná „trocha“ po
kazila v práci Záhořově to, co dobrá snaha s horlivostí započala.
VÁCLAV ŠKRLANT:

Křesťanská cvičení.

(Odpověď na pastorální otázku ve vikariátní poradě I. obvodu městského vikariátu
pražského r. 1925.)
(Dokončení.)

Ad II. Tolik jsem chtěl za potřebné uvésti z dějin o vývoji křesťanských
cvičení a nyní na druhém místě chci pojednati o nutnosti konati křesťanská cvi
čení a o prostředcích, jak opět oživiti neb obnoviti křesťanská cvičení v dobách
přítomných.
Všichni katoličtí kněží jsou povinni lid křesťanský učiti svatým věro- a
mravoučným pravdám tak, aby všichni věřící obsah Zjevení Božího poznali
a život svůj podle vůle Kristovy uspořádali. Aby této povinnosti kněz zadost
učinil, vyučuje jednak dítky ve škole, jednak dospělý lid nakazatelně. Avšak
ani škola ani kazatelna sama o sobě nevychová katolíky vycvičené a ve víře
utvrzené. Ve škole nelze dítky všemu vyučiti, co každý řádný katolík má věďěti.
Kazatelna pak sama o sobě nevychová katolíky dokonalé, poněvadž v kázáních
mnoho se předpokládá a toho opět leckterý katolík nezná. (Co tedy nemůže
škola a kazatelna, toho se má dosíci křesťanskými cvičeními. Jak důležitá jsou
proto křesťanská cvičeníl
Co jest jejich předmětem? Jejich předmětem jest zpravidla soustavné vy
světlování katechismu s vhodným poukazováním na biblické vzory a příklady.
Odchylky se mohou díti v době adventní nebo svatopostní, kdy v křesťanských
cvičeních má se probírati staf o utrpení Páně, učení o Nejsv. Svátosti oltářní,
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s ohledem na to, aby věřící v nejhojnějším počtu přistoupili k sv. zpovědi a
k sv. přijímání. Za dnešní doby pak stává se akutním, aby se v nich probíraly
též systematicky hlavní zásady mravní křesťanské výchovy dítek a dospívající
mlád: že.
F rma kř fanský h cvičení jest forma kázání katechetického, ovšem v řeči
pros €, jed :oduché nehl dané a každému srozumitelné U č o misi převládali
P vah. dů. ě né rozmluvy mezi knězem a věricím lid m.
R
Po modlitbě, v kostele af farnim nebo ři fálum po Veui S necte a

po přečtení připadající nedělní perikopy, kněz probírá některou pravdu nábe že
skou. Poukáže na její božský původ, vylčí j ji krásu. užitek a po'řebu, aby
p: sluchačí vycítili, jak svaté, dokonalé a potř bám Č:ověka vyhovující a Člověka
povznášející jest právě učení vykládané. Rovněž případně vyvrátí námitky proti
onomu učení a příklady buď biblickými nebo ze života vzatými přednes zpří
jemní. Konec cvičení tvoří krátké opakování přednesené látky a povzbuzení po
sluchačů, aby takto nejen věřili, nýbrž i při dané příležitosti dle toho se též
v životě řídili. Po křesťanském cvičení následuje nějaká kratší nebo d.lší po
božnost s litaniemi, která se řídí dle místních poměrů a zvyků.
Místo: Ku zdárnému konání křesťanských cvičení doporučuje se na prvém
místě chrám farní, pro vzdálenost docházejících kostel filiální, kaple, škola, ba
posléze i lepší byt starostův na vsi. Méně vhodnou a doporučovanou místností
jest hostinec.
Ad III. Mezi prostředky, jimiž by se dala křesťanská cvičení opět oživiti
neb obnoviti, dlužno uvésti dle slov nezapomenutelného, velkého biskupa Bry
nycha, hlavně tyto tři:
1. Povzbuzování lidu k jejích většímu účastenství.
2. Zajímavé sestavení křesťanského cvičení.
3. Modlitba za jejich rozvoj.
1. Příležitost k povzbuzovánílidu k účastenství na křesťanských cvičeních se
nám naskytá při kázání. Na počátku školního roku nebo i jindy neopomeňme
vysvětliti a vylíčiti laskavými, ale důraznými slovy důležitost křesťanských cvi
čení a prospěch z nich plynoucí.
Dle slov apoštola národů sv. Pavla „argue, obsecra, increpe in omni pa
tientia — usvědčuj, přimlouvej, kárej a to se vší trpělivostí, “ (II. Tim. 4., 2),
uveďme zvláště rodičům na mysl hrozivé následky nedbalosti a netečnosti ná
boženské ; jmenovitě připomeňme, že se žádných radostí na svých ditkách pro
zanedbání této povinnosti nedočkají; příklady ze života praktického v tom ohledu
velmi mnoho poslouží. Někdo však snad namítne: „tak jsem činil a kázal a
slova má přece zůstala marná.“ „Avšak to se stalo i jiným,“ — pravím na to,
náboženský indifferentismus a vlažnost zmocnily se lidu našeho v takové míře,
že zvláště mnohé rodiče z jejich nepochopitelné nedbalosti o náboženském vy
chování dítek ani prosbou ani hrozbou nelze probuditi. Přes to však neustaňme
v tomto směru kázati, abychom mohli jeden každý z nás jednou říci: „Drxi et
salvavi animam meam.“ A jestliže jednu nebo dvě duše jsme snad povzbudili
— již to jest veliká odměna za naši práci a námahu.
Mímo kazatelnu vhodným prostředkem k obnovení a oživení křesťanských
cvičení jest zpovědnice. Nikdy nepropouštějme ani jedné matky nebo otce, aby
chom s nimi nepromluvili anebo se jich neotázali, navštěvují-lí jejich dospívající
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dítky odpolední křesťanská cvičení. Za tou příčinou, aby naše slova Co zpo
vědníků nezůstala bez účinku, můžeme ukládati vhodné pokání. -Na př.: „po
čtyři sváteční day vždy při službách Božích budete se modlití ty a ty modlitby,
aby vám Bůh popřál té horlivosti, byste ditťy své na křesťanská cvičení posí
lala.“ Nebo „až při oznamování pořádku slu eb Božích uslyšite ohlašování kře
sf+nskéno cvičení, řekněte si v duchu: Bože, zde před tvým oltářem Číním to
prvné předsevzetí že dnes pošlu svých ditek na křesťanské cvičení.“ Snad lec
která duše takovým způsobem jsouc vedena, zanechá své liknavosti. — Avšak
i na mládež dospívající jest nám třeba ta.to působiti. Heslem naším budiž:
„Každého, kdo má povimost býti přítomen na křesťanském cvičení, tažme se
ve zpovědnici, jak jí dostál a bez pokání k odložení takových hříchů směřují
cího, nikoho nepropouštějme.
Dalším prostředkem k oživení křesťanských cvičení jest soukromá roz
mluva. Stává se velmi často, že přijde otec tebo matka takových dítek na faru
za jakoukoliv záležitostí. — Tu vezmeme t kovou nedbalou matku nebo otce
stranou a důrazně a se vší laskavostí jim při>omeneme jejich povinnost. Takové
soukromé napomenutí mnohdy více působí n>žli výtečné kázání. Jindy opět při
procházce můžeme se zastaviti s tím nebo čním osadníkem. Náš lid jná rád,
promluví-li s ním kněz srdečné slovo, na to hleďme v řeči obrátiti jeho pozor
nost na křesťanská cvičení a ku konci můžeme připojiti své přání a prosbu,
aby osadník plnil také rád svou povinnost ku křesťanským cvičením.
Při zaopatřování sv. svátostmi nemocného otce nebo matky dospívající
mládeže naskytá se nám také velmi vhodná příležitost, abychom o hojnou ná
vštěvu křesťanských cvičení se zasadili. Můžeme vyzvati takového otce nebo
matku, aby dříve nežli odejdou na věčnost, svolali své dítky ku svému loži a
v přítomnosti kněze vážným způsobem a dojemnými slovy Kknim promluvili
o užitku a prospěšnosti křesťanských cvičení. Jistě slova umírajícího otce nebo
matky neupadnou v zapomenutí, poněvadž dítko jen trochu útlocitné a něžné
poslední slova svých rodičů bude si dobře pamatovati až do své smrti.
2. Křesťanské cvičení budiž tak spořádáno a sestaveno, aby vábilo a lá
kalo věřící lid do chrámu.
První jeho vlastností budiž zajímavost. Je-li ke kázání zapotřebí dobré pří
pravy, platí to stejnou měrou i o křesťanském cvičení. Nepřipravíme-li se, ne
bude naše křesťanské cvičení zajímavé a tím chatrnější bude jejich návštěva. —
Hleďme příklady ze života s překvapujícími výroky sv. Otců a církevních učitelů
křesťanské cvičení vyzdobiti a tak stane se poutavým. — Zajímavosti dodáme
křesťanskému cvičení, nebudeme li vždy pouze katechismus vykládati, nýbrž
budeme-li lidu vysvětlovati též i liturgiku a z ní opět na prvním místě o mši
sv., dále o věcech rituelních jako o posv. obřadech sv. týdne.
Druhou neméně důležítou vlastností křesťanského cvičení jest, aby ne
bylo příliš dlouhé. Nikdy nemá křesťanské cvičení trvati déle jak '/, hod.
Proč? Poněvadž mluvíme-li dlouho, oddá se lid v létě dřímotě a v zimě
se pak vůbec pro chladno na křesťanské cvičení nedostaví. Mějme na
paměti, že náš lid jak městský tak i vesnický jest dnes mnoho zchoulostivělý.
— Táž choulostivost ukládá každému knězi, aby byl opatrným v napomínání
dítek nebo kladení otázek k dítkám. Stačilo by, kdybychom jen jedenkráte ta
kové nepozorné dítko pokárali i sebe laskavěji a jeho nemoudrá matka by je
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pak více na křesťanské cvičení neposlala. Naše otázky po vyložených pravdách
buďtež k lidu kladeny jen toliko snadné, přiměřené a jen zřídka je pronášejme.
Při křesťanských cvičeních neobracejme se jen toliko k dítkám, nýbrž
i k dospělým, třebas i k rodičům z toho důvodu, že náš lid jest posud toho
názoru, že křesťanská cvičení jsou určena jen výhradně pro mládež.
3. Posléze velmi mnoho dobrého ovoce a z probuzení křesťanských cvi
čení můžeme očekávati ze své soukromé modlitby. V epištole sv. Jakuba jsou
psána tato slova: „Mnoho může modlitba spravedlivá, ustavičná.“ Denně mo
dleme se k „Dobrému Pastýři“, aby uváděl bloudící ovečky do svého ovčince.
Denně volejme u oltáře Páně „Memento Domine animarum curae meae com
misarum.“ Kdož ví, nepřivede-li takováto modlitba ustavičná rodiče i mládež ku
poznání cesty spásy.
Naší péčí a starostí budiž křesťanská cvičení učiniti tak zajímavými a
mravně poučnými, aby připadala osadníkům jako krásná odpolední pobožnost,
kterou mají doma, nemusíce vážiti cesty do vzdáleného kostela.

PAP
A RO

JAN N. JOS. HOLÝ, O. PRAEM.:

Všeobecné zásady křesťanské výchovy.
(Pokračování)

T. Výchova buď všestranná, t. j vychovatelská činnost vztahuj se na všechny
sily a vlohy chovancovy, a nevzdělávej příliš jednu sílu nebo vlohu na úkor ostatních.
Všeobecný vývoj člověka jest jen tehdy pravidelný, jestliže všechny síly
a vlohy, které lidské přirozenosti vrozeny jsouc, jedna po druhé v činnost
jim přináležející vstupují. Jestliže by jedna nebo druhá síla jaksi v dřímotě
zůstala a v činnost nepřešla, byl by celý vývoj abnormální, nepravidelný, po
dobně jako tělo je znetvořené, když jeden nebo druhý úd ve vývoji zakrní. Po
něvadž úloha výchovy právě v tom záleží, aby zprostředkovala a podporovala
duševní vývoj chovancův, platí také pro ni zákon, že má hleděti všechny síly a
vlohy chovancovy vzbuzovati a vyvíjeti, žádnou z nich nezanedbávatí a žádné
na úkor ostatních přílišně přednost nedávati.
Jest proto velká chyba, jestliže se výchova dá svésti, aby byla jednostranná.
Nezřídka se přihází, že vychovatel u chovance právě na to největší váhu klade,
pro Co jest sám nebo chovanec zaujat a ostatní zanedbává, nebo míní, že vy
konal již vše, když jen rozumové síly chovancovy k vysokému stupní vývoje
přivedl a hromadou jednotlivých vědomostí je naplnil, kdežto srdce a vůle cho
vancova se nevzdělává. Takové jednání dokazuje nedostatečné porozumění lidské
přirozenosti jakož i podstatě a cíli výchovy. Právě tak bylo by výchově špatně
porozuměno, kdyby se myslilo, že úplně postačí, má-li dítě nábožnou mysl a
dobré srdce, a na vývoji rozumových sil, na nabytí vědomostí nezáleží. I v tomto
případě byla by vychova jednostranná. Jako všude, tak i zde platí slovo: Jedno
třeba konati a druhé nezanedbávati.

Za dnešních dob namnoze se ve školách klade velká váha na vědomosti,
kdežto vychovatelská stránka ustupuje do pozadí: Třeba bdíti, aby obecné školy
neztratily vychovávací povahu. Tím je vysloven velmi vážný požadavek, jejž třeba
plniti, nemá-li pro budoucí pokolení veliké nebezpečí nastati.
|
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Dějiny všech věků poukazují, že národové jdou vstříc záhubě, když hmotařský
smysl a požitek se náboženskou výchovou nezušlechtěje a v mezích se nezdržuje.
Ale křesťanská výchova nepodceňuje také vědomosti pro časný život po
třebných a dovedností s nimi spojených, nepodceňuje vzdělání rozumových sil,
v nichž oceňuje obraz Boží, nepotlačuje jich, ale vychází z přesvědčení, že vě
domosti bez náboženského základu ani pravou cenu asi pravý cíl nemají ani
dostatečnou záruku neposkytují pro pokoj a pro časné a věčné blaho lidské
společnosti. Přeje si, aby veškeré vědění spočívalo na nábožensko -mravním zá
kladě a vedeno duchem křesťanským na pravé dráze zůstalo, přeje si, aby za
pozemským cílem, po němž vědění touží, aby nad smyslným životem, k němuž
se tak rádi nakloňujeme, ještě jiný, vyšší cíl v Bohu pevně udržován byl, a aby
člověk za prvý jen tak bojoval, aby ho zároveň k druhému přivedl.
Úlohy výchovy nedosáhne, kdo by jen kus člověka, buď rozum buď jen
vůli vyňal ajenkus vzdělávati chtěl. Může tím získati sice obdivu světa, ale vede
to jen k nestvůrám člověka.
Jednostrannost ve výchově vede vždy jen ke škodě chovancově, jak zku
šenost učí. Pouhé vědění nechrání člověka před mravní zkázou, není s to, aby
zločiny z lidské společnosti odstranilo; pouhé vědění bez náležitého nábožensky
mravníno zušlechtění srdce nepůsobí nic jiného, než že zločiny vzchytralé, raffi
nované postavě vystupují. A ještě tomu není vždy tak, neboť surovost a spro
stota je u tak zvaných „vzdělanců“ mnohem větší než u obecného lidu. Ale
i opačně zabloudí dobré srdce na mnohé scesti, nevedeé-li je opatrný rozum.
A právě tak může živá obrazotvornost člověka zavésti, když se jí nedostává rozumu
a zralého úsudku. Proto vše záleží na tom, aby výchova byla všestranná a chrá
nila chovance před nepatřičným bujením jedné duševní sily na úkor ostatních.
Jako dodatek k této zásadě zní zásada:
8. Při veškeré všestrannosti přece výchova přihlížej k tomu, aby byl zacho
ván přirozený poměr nadřadnosti a podřadnosti mezi duševními silami chovanco
vými, a aby vnitřní soulad oněch duševních sil mezi sebou nebyl porušován, nýbrž
spíše každým způsobem podporován.
Přirozený mravní řád jakož i křesťanství vyžadují, aby v člověku nižší bylo
podřazeno vyššímu poněvadž jen za této podmínky umožněna jest souladná čin
nost všech sil směrem k nejvyššímu určení člověka. Smyslné poznávací síly —
nazírací mohutnost, obrazotvornost, pamět — mají státi pod dozorem rozumu:
smyslnost — smyslná žádostivost se všemi svými náklonnostmi a vášněmi —
má býti svobodnou vůlí ovládána, a tato má se říditi rozumem. K dodržování
tohoto poměru musí proto výchova se vší rozhodností přihlížeti.
Proto nesmí výchova trpěti, aby se v chovanci nižší síla nad vyšší po
vznesla a nadvládu nad ní nároky činila. Dále sama se musí chrániti, aby sama
nedala podnět k obrácení pravidelného poměru, když by nižší síle nebo vloze
oproti vyšší síle přednost dávala a na jejím vývoji zvlášť si záležeti dala, což by
se jen tak provésti dalo, kdyby se vyšší síla zanedbávala. Ne tak jakoby nižší
síly, aby se zajistila jejich podřadnost pod vyšší, a aby se soulad duševního
života nepokazil, měly zůstati nevyvinuty nebo alespoň ve svém vývoji jako by
měly zakrněti. Nikoliv. Neboť tím by všeobecný vývoj již opět zabředl do ne
pravidelného běhu a stal by se opět nestvůrou. Vývoj jejich musí se pohybovati
jen v těch mezích, které jim předpisuje přirozený a nadpřirozený řád mravní.
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Ale ještě v jiném směru může se výchova proti této zásadě proviniti. Nebof
nezřídka se přihází, že v některém dítěti jedna nebo druhá sila příliš do pozadí
ustupuje, nebo se zdá, že úplně chyb:. Vystupuje-ii pak j'ná sila rozhodněji do
popředí, je vychovatel snadno v pokušení první zanedbávati na úxor druhé a této
druhé veškerou svou pozorncst věnovati. Tím však je výchova jednostranná,
mizí soulad mezi duševaími sílami, a celý duš2vnm život chovancův trpí potom
pod tímto nesoulademn. Jest proto úlohou výchovy nezanedbévati slabší síly a
v.ohy dítěte a nelekati se obtíží, s nimiž jest jejich vývoj spojen, pněvadž jen pod
touto podmínkou všeobecný vývoj chovancův řádným způsoben: utvářeti se může.
Vnitřní soulad! Jak kouzelné tc slovo! Nejvyšší, čeho člověk vzhledem
k mysli dosáhnouti může, jest duševní klid při veškeré zmíně vnitřních a zevni
třních událostí, jak již Horác vystihl v básni: Aeguam memento
Člověk,
který takového klidu duševního nabyl, nemůže býti v životě nikdy nešťastným.
Písmo sv. nám naznačuje, kde lze mít stálý duševrí klid; Kristus praví: „Pokoj
dívám vám, jaký svět dáti nemůže.“
Tak jest mistrným kouskem křesťanské výchovy, aby děti ve štěstí i v ne
štěstí uvnitř a zevně klid zachovaly. 'To se může státi jen tehdy, jestliže se do
dítských duší pravé křesťanství vštěpeje a k pevné vládě přivádí. To jest právě
„pPokoj, jaký svět dáli nemůže.“
Pouhé napomínání a trestání při nezpůsobech dovede je snad k zevnějšímu
kiidu přivésti, ale nedovede vzbuditi onen šleche ný pokoj, ten lze jen uvnitř
způsobiti. Učení o Bohu všudepřítomném, vševědot cím, stile k'idném, trpělivost
Páně, mod'itba o dary Ducha sv., otraz Rodičky Boží rod křížem: to se má
dětem vždy znova na mysl uváděti, zvláště když se ukazuj vášnivé výbuchy.
Mysli nemá nikdy v člověku vládnouti, nýbrž vždy rozum a to rozum kře
sfansky osvícený. Jest také těžko u chovanců zbudovati řádný poměr a soulad

duševních sil. Duší úplně souladnou, t.j takcvot, jejíž schopnosti v řádném
poměru vyvinuty jsou, nalezneme zřídka jako dokonalou tělesnou krásu. Jsmeť
právě duševně a tělesné padlé přirozenosti. Hlavní věcí zůstane vždy, aby rozum,
vira a svědomí vládly nad rozhodnutím vůle, aby hnutí mysli nikdy nevládla,
nýbrž ovládána byla, proto je třeba odstraňovati neb jich použivati dle toho
jsou-li zlá neb dobrá. Bez tohoto souladu v srdci dostene člověk málo kdy
řádný karakter, I zdánlivě dobré vlohy mysli učiní člověka bezkarakterním, lživým
a nesvědomitým, když se hnutím mysli bezmocně oddává.
(Pokračování)

PARP
PRA

JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračováni.)

O krisi náboženství světových pěkně pojednává Rád! v cit. spise a proto
uvedu nyní jeho slova zvláště. Čísla v závorce značí stránky jeho díla. Žijeme
v době ohromného světového převratu, kdy čtyřtisíciletékultury čínská a indická
se rozpadají
Rozvráceny jsou státy orientální; v inte igenci vládne radíka
lismus sociální a politický; rodinný a sociální život jest od kosti rozežrán, ná
boženství jest tam právě tak v těžké krisi jako u ns; pokisy o restauraci bud
hismu jsou jen dokladem jeho umírání. Nevěra není domovem jen v Evropě a
Americe; jest mnohem více rozšířena v Orientě. Ruské bolševictví náboženské
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naznačuje názorně nálady Orientu vzhledem k náboženství ,
ruské bolševictví
proticírkevní by nebylo možné, kdyby tam nevládla nevěra v lidu; pravoslavné
země jsou nevěrečtější než protestantské; Orient pak jest, jak se zdá, ještě ne
věrečtější. Turecký racikalism ais proti kalitátu jest dokumentem doby. Naciona
lismus, romantické poxusy o obnovení starých zlatých dob, socialismus, positi
vismus, osvobození ženy, osvobození pariů, křečovité pokusy ubrániti se moder
nímu duchu doby, to :sou dnešní orientální otázky
Orient proživaje je v těž
kých krisích probouzí se ke «ulturnímu životu (6)
„ podnes jest náboženství
v dálném Orientě důl žitější částí sociálního života než u nás, ačkoli v posled
ních desitiletích | v fisponsku, Číně a v Indii jest náboženská lhost*jnost mezi
vzdělanci tak modní jako u 1ás. Massy lidu však jsou dosud moderní skepsí
netknuty (65). S duševní pos:ročilostí Japonska souvisí také veliký počet lidí,
hlásících se, že jsou bez vyznání. V tom ohledu stojí vzdélané Japonsko a ne
vzdělané Japonsko a jevzdělainá Indie na protilehlých krajnostech: v Japonsku
jest největší množství lidí bei. vyznání, kdežto v-Indii r. 1911 se prohlásilo při
sčítání ze všeho obyvatelstva, majícího přes 300,000.000, pouze 17 osob za at
heisty a 50 za bez vyznání (100—1) Masaryk upozorňoval na ten důležitý zjev,
že katolík, i když přestane věřiti a stane se atheistou, pořád ještě zachovává
temperament katolický na rozdíl od evangelíka, který opustiv svojí církev ztrácí
náboženský charakter. Vidíme kolem sebe, jak se ke katolictví nevědorrky a časio
i vědomky hlásí mnolio lidí, kteří učení katolické už dávno odvrhli. I tyto po
měry vládnou v orien álních náboženstvích; také indičtí, čínští a japonští inteli
genti liberalisují o naboženství, ale podléhají mu a často je hájí z politických
ohledů (312). V osledním půlstoletí se rozšířil po celém Orientě odpor ke kře
sťanství. Skepse, vědeská kriika Písma, evoluční theorie, positivismus a soci
alismus se u asijské irteligence ještě snáze ujímají než u nás, k čemuž. přistupuje
ještě rassový a politický odpor ke křesťanství jako víře bělochů (312). Do války
bylo zvykem stavěti ezbožrost vzdělancho světa západního proti hlubokén:u
náboženskému cilu ruského riužíka a asijského buddhisty. Už tehdy však byio
slyšeti námitky: je ruský mučžíknení tak zbožný, jakým jej ličí stará ruská lite
ratura, a že jest třeba rozeznávati mezi zbožnosti, a pověr:čnosti
„ Jestliže
bylo Rusko tak :boži.é, jak inobla še polařiti bolševická revoluce, jež byla r+
volucí také protí pravoslaví? Proč snesou Rusové tak lehko v Moskvě pomník
s nápisem, že ní.boženství jest j2dem pro lid? V Rusku byl revolucí proveden
světový experiment, jik jest 1evzdělanost a pověrečnost špatnou ochranou nábo
ženství. V Orieniě není jinak..
jedině naši romantikové, uctivající vymýšlený
tajemný Východ, líčí aám jej jako vlast oddané víry a jako naději obaovenéto
náboženství; vskutku má Oriznt k bezbožnosti ták blízko jako Rusko a budeli
tam jednou postiven pomník s aápisem > náboženství jako jedu pro lid, bucie
ještě méně protestů než v Rusku; sympatie Orientu pro komunistické Rusl:o

| ostatně
mluví
řečí
zřstelnou
(314—5).
—Křesťanství
mádnes
nejpevně
obránce v Americe. Snad i Arglie jest pro ně stejně významná, ačkoli se zdá,
že v ni lhostejnost zeujala piiliš široké vrstvy; katolické země jsou však dnos
tozvráceny náboenským liberalismem
Ostatně i v Americe jest náboženskél o
rozvratu více ne; dosti; světová krise náboženská se tam cítí jako kdekoli jinde,
ale nezmizela dosud víra, že náboženstv; jest a má býti veřejnou mocí..
církevní university jsou celkem dosud lepší než státní
naší agitace protika

Strana 14%.

VYCHOVÁTEL

Ročník XXXXIL

tolické Američan nechápe a jestliže ji pochopil, jest mu nesympatická, protože
jakoby neslušná
. Každý podnik, i církevní, vynáší na odiv své přednosti,
ale nedotýká se chyb podniků jiných .
význam náboženství v Americe zna
mená spoléhání na mravní síly jednotlivcovy, kdežto u nás vlastenectví i soci
alismus přeceňují moc zákonů, jimiž se chce všechno řešiti...
V křesťanství

jest anarchický prvek; myslím, že se s ním svět dosud nevypořádal (394-8)....
všude cítíš agitaci bolševickou, zpola evropskou, zpola asijskou, obracenou však
i proti Asii i proti Evropě i proti Americe a připomínající, že dnešek neuspoko
juje nikoho; všude krise a zvláště rozklad starých náboženských ideálů. Kdejsou
rodící se ideály nové? Přinese nám je snad rodící se nová Asie? (Co vůbec
nám přinese nové lidstvo, v němž se barevné rassy stávají ponenáhlu, ale jistě,
rovnocenným světovým faktorem ? (401).
Je zajímavo srovnati s názorem Rádlovým o Americe mínění Karla Born
hausena: jako u nás i v Americe je prudký útok na církev a náboženství, kte
rému však náboženské společnosti úspěšně čelí. Podpírají svou posici především
vyzdvihováním určitých populárních hesel: boj proti alkoholu, pacifismus. Druhý
znak náboženského položení je pronikání katolicismu, proti němuž zvláště se
staví organisace Ku—Klux—Kan."“)
Jaký může býti výsledek nynější všeobecné KAriše?Jenom jedna z těchto dvou
možností: „proeifování nynější krise může býti buď znamením rozpadu, proti
kterému stojíme bezradni, nebo také předzvěstí začínajícího'novéhoživota, jenž chce
vyrůsti na místě starého a nad něj,“ napsal o tom theolog Arnold Rademacher.'“)
Ať už je výsledek ten či onen náboženství a církev musí k této krisi vše
obecné a specielně ke kriši náboženské zaujmouti již teď své stanovisko. A jaké?
„Náboženské krisi, ve které stojíme, musíme dobře porozuměti, máme-li ji
překonati,“ napsal zajistě případně Wilhelm Lůtgert.!“) S ním souhlasí J. Chr.
Schulte slovy: „nejdůležitější tu jest jasný vhled do požadavků naší doby, do
potřeb dne,“ !") což Arthur Liebert konkretněji projadřuje takto: „nespatřuji svou
úlobu v tom, abych poukázal na nějakou libovolnou krisi ze života přítomnosti,
nýbrž v tom, abych odkryl vlastní pravou krisi naší doby a celého nynějšího
světového názoru a veškeré nynější životní náladovosti t.j. pojem a smysl všech
jednotlivých krisí, jejich společný duchový a metafysický pramen.“ '$)
Řídice se methodickými pokyny právě podanými vylíčíme nyní zevrubněji
ráz naší krise.
Povšechně jeví se nám naše krise dle katolíka P. Ernsta takto :**) „Nynější
národové vytvořili společenský řád, ve kterém Bůh nepřebývá a přebývati ne
může.
Bezplánovitost a zbabělost naší (německé) zahraniční politiky pochází
ze zlůzovatění (Verpobelung) národa. Zřídka úpadek národa byl tak spojen se zlů
zovatěním jakou nás“*. Dle evangelíka Fr. Niebergalla jeví se tento ráz takto?“):
„Křesťansky maskované pohanství, massivní katolicismus, středověká mystika,
nábožnost obojí formy reformace, orthodoxie, pietismus, osvícenství s rationalis=
mem, idealismus klassické doby, romantika s náboženskou restaurací. Obrat v nej
hrubší materialismus a nenávist církve, liberální theologie, monismus, svobodářství,
obrat v mystiku a okkultismus: tato hešla charakterisují nynější náboženský stav.*
1) LZ. 1925, 1159. — 5) Theologische
ThRe.

— '*) LZ 1924, 196. — !*) ThRe

(dle Hochland-u). — 2) LZ 1924, 729.

Revue, red. Fr. Diekamp, 1924, 316, cituji, dále

1925, 22, — 18).ThRe

1924, 319. — 19) LZ 1924, 742
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K tomu dodává katolik Rademacher?"): „Fysiognomie naší doby ukazuje tra
gický rys, jenž založen jest právě v krisi moderní kultury
Problem nábo
ženský stal se osudovou otázkou (Schicksalsfrage) naší doby.“
Podrobně (konkretně) uvažována má krise náboženská dvojí ráz, jiný v mě
stech, jiný na venkově. Velice instruktivně píše o tom katolík Jos. Mayer,**) proto
více z jeho slov zde uvedu:
„Když v Německu tovární komíny jako lesy vyrůstaly k nebi, lekali se du
chovní pastýři. Patriarchální doby byly i pro duchovní správu pryč. Vzplanula
dělnická otázka. Začal boj o duši továrního dělníka. Když rostla velkoměsta, le
kali se pastýři ještě víc. Duše velkoměštáka nenacházela už svého Boha. Rodina
velkoměšťáka ztratila jednotu a sounáležitost: otec, matka, děti, všichni spěli
jinam, každý do jiné práce, na jiné místo občerstvení a zábavy. Tím vznikly pro
blemy velkoměstské duchovní správy. Začalo mocné organisování spolků a svazů:
vznikly sociální spolky k ochraně různých stavů, i církevní spolky ožily, aby
massy udržely v jednotě a ve víře, a konečně přišly i spolky čistě zábavní a
sportovní, jež se brzy provalily i na venkov.
Na venkov, na kterém všechno krásně a pokojně probíhalo jako v době
patriarchální — jak se vůbec mělo za to. Říkalo se: náš bodrý venkovský lid
je ještě nezkažený.
Tak mluvili ti, kteří lid neznali; faráři venkovští mlčeli v Širší veřejnosti, pro
tože jejich hlas považován byl za méně význačný a málo učený
(Pokračování.)

SMĚS.
Nové zákony.

Zákon o úpravě plato

vých a některých služebních poměrů státních
zaměstnanců (platový zákon) ze dne 24, června
1926 vyhlášen 3. července ve Sb. z. a n.
pod čís. 103. — Zákon o úpravě platových
a služebních poměrů učitelstva obecných a
občanských škol (Učitelský zákon) ze dne
24. června 1926 pod č. 104. Sb. z. a n.
— Zákon z téhož dne o platových poměrech
státních obecních a obvod. lékařů pod č. 105.
Sb. z. a n. — President republiky podepsal
dne 10. července zákon ze dne 25. června
1926 o úpravě platů duchovenstva církví a
náboženských společností státem uznaných,
případně recipovaných. Vyhlášen byl ve
Sbírce zák. a nař. pod č. 122,

Všechny platové zákony státních za
městnanců, učitelstva, obec. a měší. škol,
duchovenstva, obec. a obvod, lékařů s pří
slušnými resolucemi a zákonem o nemocen
ském pojištění veřej. zaměstanců, platným od
1. srpna 1926 s úplným rejstříkem ke všem
zákonům, právě vyšly v laciném vydání v na
kladatelství J. Svátek, Praha II. — Na 160
stranách čitelného tisku je seřazen veškeren
20) ThRe 192, 316.

materiál, zpracovaný v přehledném rejstříku,
takže Svátkovo vydání platových zákonů bude
nepostradatel. příručkou funkcionářů všech
organisací a korporací stejně jako každému
státnímu a obecnímu zaměstnanci, profesoru,
učiteli, staropensistovi, duchovnímu, soudci,
lékaři atd. Každý na základě rejstříku ihned
se informuje o služném, požite'ch, povýšení,
výplatě, výslužném, služeb. pragmatice atd.
Cena Kč 11"—, váz. v celopl. vazbě Kč 16'—,
poštou o Kč 1:— více. Dodá každý knih
kupec 1 nakladatel J. Svátek, Praha II. Spá
lená 38.

Přání učitelstva.

Učitelstvosdružené

v Zems. Ústr. spolku jednot učitelských v Če
chách pojednalo o novém požitkovém zákoně
učitelském a usneslo se na resoluci, ve které
se m. j. praví: Novým požitkovým zákonem
nebylo vyhověno volání a jednotnému přání
učitelstva čsl., aby pro další budoucnost byla
plně zachovátiá jeho hmotná i právní parita
se státním úřednictvem stejného předběžného
vzdělání tak, jak byla mu přiznána článkem
ll. a IV. a $ 35 parit. zákona č. 274/1919,
Učitelstvo je nuceno přijmouti tento zákon,
považuje jej však pouze za základ pro další
jednání o zlepšení svých existenčních poměrů.
Učitelstvo očekává od odpovědných činitelů,

— ?*) LH 1924, 385—394.
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kteří nemohli vzhledem k těžké šituaci vy
hovět oprávněným požadavkům, že splní své
shby v nejbližší budoucnosti a že v tom
směru budou podporováni všemi pokrokovými
vrstvami národa. — Valná hromada delegátů
ZÚSJŮ dne 2. července 1926 vykládá: „Věrni
odkazu české reformace, vyjádřené husitstvím
a českobratrstvím, věrni duchu revolučního
boje osvobozenského, prohlašujeme, že tak
zvanou drobnou prací kulturní přičiníme se
v národě o revoluci hlav a srdcí, aby z kon
gruového zákona lid nabyl poznání, že mo
derní demokratický stát s náboženstvím a
církvemi nemá míti nic společného a že úplná
odluka církví od státu a školy v nejbližší
době jest nejpřednějším a nejnaléhavějším
kulturně politickým požadavkem, pro jehož
uskutečnění budeme obětavě pracovati.“ —
A učitelstvo žádá: „odstranění církevních
vlivů na školství, důslednou rozlukou škol a
církví, odstranění politicko=stranických i ji
ných škodlivých vlivů na školství, ochrana
školství a učite!stva proti mm.“

Děti a eucharistický kongres v Chi

©

cagu.
Popisuje velkolepost tonoto meziná
rodního kongresu v „Našinci“ č. 159, píše
Dr. B. Vašek o pondělních — 20. června

|

— slavnostech ve stadionu — Soldier Field —:
„Úchvatné divadlo. Dole na širém prostran
ství mezi tribunami 62 000 dětí stojí ve
vzorném pořádku. Stojí tam všichni v bilých
šatech — hoši jsou oblečení jen v bílé kal
hoty, bílou košilků, na nohou bílé střevíčky
a v rukou bílé čapky a to vše zdobeno žlu
tými stuhami, kravatami (děvčata i hoši na
bílých čapkách na žluté stuze mají ponejvíce
všichni zlatými písmeny označenu školu, do
níž patří). To děti z farních škol chicagských
jsou zde nachystány ke zpěvu. U jednot.ivých
řad řeholnice-učitelky stojí, aby oken. be
dlivě oviádaly celou skupinu a zasáhly, | dyby
na příklad některé dítě omdlelo. Dri ze
všech farních škol: vedle sebe děti bí háčů
i chudiny, ze čtvrtí nejvýstavnějších 1. od
lehlých předměstí. Závistivě se dívám na ty
děti: ve stínu kříže dostává se jim ol ře
holních sester, tedy učitelek katolickýci., ve
dení v duchu pravého křesťanství.
Pak nastala mše svatá. "Tisíce zraků dět
skýčh obráceno na profesora Singenbe: gera,
jenž na vysokém můstku uprostžed Pole stojí,
v bílém lehkém plášti s delšími červenými
manšetami (aby bylo zřetelně viděti každý
pohyb jeho ruky). Profesor Singenberger za

©

číná dávati takt — 62.000 dětí jako jecněmi
ústy začíná zpívati „Missa angelica“ 62.000

Ročník XXXXÍ.

zpívá — jak se ten chorální zpěv krásně
nese! O, kdybyste byli slyšeli, jak úchvatně
tyto děti zpívaly chorální Čredo, při oběto
vání „Panis angelicus“, pak „Sanctus“,
„Agnus Dei“, jak krásná byla responsoria
jejich při mši svaté. Krásně se nesl celým
„Polem“ hlas celebrujícího kardinála legáta,
megafonem zesílený, krásně se vyjíma y ma
lebné obřady na velikém, vysokém, maleb
ném oltáři, krásné byly kolem oltáře postavy
kardinálů v červených řízách, krásné byly
pod oltářem v lavicích fialovou barvou se
vyznačující skupiny biskupův a jiných hod
nostářů církevních; ale můj zrak se spouštěl
dolů širou prostorou mezi tribunami k řa
dámhochů a dětí vůbec: toť budoucnost národa.
Budoucnost církve! Církev, která má takový
dorost. nepotřebuje se chvěti o svou budouc
nost! O jedné hodině jsou obřady ukončeny,
ohromné masy se rozcházejí do ohromného
města. Čo svět světěm stojí, ještě nikdy neřídil
žádný sbormistr pěveckého „tělesa o 62 tisí
cích členech ! Ale 1 tento div pěvecké techniky
mizí proti morálnímu významu. slavnosti !“

zástupu
katolických
učitelek
mezi
jiný
Sv. Otec o katolických učitelkách.

V audienci

16.

června t. r. řekl sv. Otec

takto: Tázal jsem se, kolik vás je. Nezáleží
však na tom, je-li vás zde 500 nebo tisíc.
O učitelkách platí opravdu, co teleskopem
vidíme na slunci a na všech hvězdách. Každá
hvězda má kol sebe fotosferu, okruh svě
telný, je obklíčena vyzařujícím jasem. A tak
není možným mysliti nikdy na učitelku samo
jedinou a nemysliti při tom na zástup dět
ských duší okolo ní, jež přijímají od ní
vzácné dobrodiní výuky a výchovy.
zde zástup učitelek a okolo každé
kolik to během doby sedělo hochů a
tek, hltajících první stravu duchovní.
tu mluvit o nesmírném rozzařování

Vidím
z nich
děvčá
Dá se
dobra.

velkých
vzdálenostec
ašpatnýc
cest
Vyučování náboženství radiem. Při

v ohromných krajích kanadských
mnohé katoliky nemožným posílati
školy nebo do náboženských hodin,
v zimě. Proto zavedli v Saskatoonu

je pro
děti do
zvláště
vyučo

vání
náboženství
rozhlasem
Dvanr
kaž
týden je vysvětlováno křesťanské učení dítkám
radiem. Rodiny jsou vyzvány, aby děti v tento
čas poslaly do „radiové školy“. Počitá se,
že poslouchá tyto přednášky na 10.000 hdí,
hlavně dětí. I ranozí nekatolíci rádi poslou
chají toto vysvětlování katechismu a dali
dokonce dobrovolně příspěvky, aby toto za
řízení se ještě zdokonalilo.

VYCHOVATEL.
Vedoucí redaktor:
čislo 9.

ZÁŘÍ

FRANTIŠEK KOŠÁK.
1926.
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Nová učebnice a nové pomůcky.
Svědomitý učitel a horlivý katecheta stále pátrá a zvlášt před počátkem
školního roku se ohlíží po dobré učebnici a zkoumá byla-li by takovou, aby mlá
dež snadno a Ssradostí z ní se učila, vyhledává dobré pomocné knihy, ze kterých
by mládeži učení ozřejmil, objasnil a snadně a správně vyložil. To jsou jeho
dobří pomocníci na roli školské. V článku tomto chceme zatím na tři do oboru
toho spadající knihy upozorniti a je vřele doporučiti.
V loňském ročníku „Vychovatele“ s radostí uvítali jsme a psali (str. 133
a n.) o nové učebnici náboženské, kterou složil docent katechetiky na Cyrilo
Methodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci Václav Kubíček. Kniha ta „Bí

blické dějíny pro katolickou mládež“ vyšla před rokem jako návrh na zkou
šku a podána byla odborné kritice k posouzení, k opravám a návrhům na její
zlepšení. Vydání to vzbudilo v odborné veřejnosti příznivou ozvěnu a kniha byla
ve třech měsících rozprodána.
Letos vychází v novém vydání, má 51 obrázků a přehlednou mapku bibli
cké Palestiny, 219 stran tisku, je pevně vázána v tuhých deskách. (Cena 12:80 Kč.)
Dle podaných podnětů a opravných návrhů upravil autor knihu a místy
přepracoval tak, aby co nejlépe hodila se za učebnici pro vyšší třídy škol obec
ných a pro školy měšťanské. Není jediného článku, aby'v něm nebylo něco zdo
konaleno buď v biblickém textu nebo v poznámkách. Některé články sloučeny
tak, že místo dřívějších 202 je v nové pouze 197.
Zajímavo, že Srdínko má Starého zákona 119 stran, Kubíček pouze 90.
Celkem má Srdínko 216 stran, Kubíček 217 a obsahuje přece poměrně mnohem
více než Srdínko, nehledě k dikci, která je dětem přiměřenější.

Již v prvém vydání byly před a za jednotlivými články připojeny poznámky
drobnotiskem, které zachycují pro pamět žáků nejpotřebnější vysvětlívky, Čímž
se vyhovuje čl. 1391 Cod. jur. can. Vzhledem k těmto poznámkám, jimiž jsou
biblické články opatřeny a jež přicházejí vhod jak žákům tak učiteli, aniž by
volnost tohoto omezovaly, je to nový typus biblické učebnice.
Novum biblických dějin Kubíčkových jsou i obrázky! Místo obrazů skupi
nových jsou tu pohledy. Proč? Obrazy skupinové viděli žáci na úižším stupni
buď v knize nebo na stěně. Mají tedy o ději představu. Pro žáky vyššího stupně
je velmi potřebnou představa místa. Oproti tomu, že obraz skupinový je celkem
vzato cosi básnického podává pohled skutečnosf, tím se biblický děj stává věro
hodným a nezní jako pohádka.
Pěkná přehledná mapka biblické Palestiny ukazuje všechna místa o nichž
je v knize řeč. Jen označení krajiny Gessen chybí, což stalo se jistě nedopatřením.
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Kniha má approbaci ordinariátní, a schválení ministerstva školství a národní
osvěty zadáno a jístě dodatečně dojde, tak že kniha může býti hned počátkem
školního roku zavedena jako učebnice ve školách.
Na knihu tu, původní české zpracování dějin biblických, zatím upozorňu
jeme, vybízejíce katechety, aby ji zavedli, dle ní vyučovali a co by se jim snad
na ní nelíbilo, neb co by uznali, že třeba by bylo opraviti, oznámili spisovateli,
který ve své všeobecně známé ochotě a snaze vyhověti a upraviti pro mládež
knihu opravdu vzornou, jistě vděčně přijme nové pokyny a rady ku zdokona
lení náboženské knihy pro katolickou mládež tak důležité a významné.
Němečtí katecheté mají k vyučování biblickým dějinám ve škole různé
vhodné výklady a pomůcky. Jmenujeme jen na př. Dr. Fried. Justus Knecht:
„Praktischer Kommentar zur Biblischen Geschichte“ (25. vydání), nebo novější
dílo Dr. Ign. Schuster u. Dr. Johann Bapt. Holzammer: „Handbuch zur Bibli
schen Geschichte, (8. vyd.). U nás tak velkého díla nemáme, ale máme výbornou
pomůcku pro výklady biblické ve škole, která praktičností předčí ony německé,
na kterou již r 1924 ve „Vychovateli“ jsme upozornili (str. 133) Je to výborné
dilo, stojící na výši doby, vykládající události biblické na základě nejnovějších vý
kladů a poznatků, dra Josefa Miklíka C. SS. R.: Příručka k biblické děje

pravě pro školy obecné a občanské. Di! I. Starý zákon.
Zatím však vyšel již v Českoslovanské akciové tiskárně v Praze díl II:
Nový zákon, který je zpracován na stejných zásadách jako díl první. Ve 114
článcích na 223 stranách nalezne tu katecheta podrobný výklad článků biblických,
uspořádaný tak, aby zajímal žáky škol obecných a občanských. Autor přihlíží
k biblickým dějinám Srdinkovým a Doležalovým vykládá téměřkaždé slovo, uvádí
důsledky dogmatické i morální a připojuje vhodné otázky k opakování, ale i k pro
hloubení učiva. Všude připojena hojná literatura, která poukazuje na další vý
klady, které podávají nová řešení a lépe orientují. Bez této knihy nemožno, zvlášť
mladšímu katechetovi při výkladu biblických dějin se obejíti. Podrobný, takřka
slovný výklad činí jednotlivé články biblických dějin jasnými, zasvěcuje katechetu
hlouběji v události biblické, činí je zajímavými a jasnými jemu a tím umožňuje
srozumitelný výklad mládeži, činí je katechetovi novými a tím pobádá jej, aby
na základě uvedené literatury dále se vzdělával a pracoval v oboru bohovědy
a to pokládáme ze velikou přednost díla Miklíkova. Upřímně proto a vřele do
poručujeme všem katechetům, aby si toto vynikající dílo našeho biblického pra
covníka opatřili, je studovali a dle něho vykládali, budou míti radost z práce
své a i z výsledků, kterých se pomoci této knihy ve škole u mládeže dodělají.
S radostí vítáme, že spisovatel vydá v krátké době ještě fřetí díl, který bude
obsahovatí výklady z archeologie egyptské, babylonské a palestinské, pokud
osvětlují dějiny biblické. Právem zajisté autor od tohoto třetího dílu slibuje si
velice mno!;o pro bibl. dějepravu. „Sám jsem se přesvědčil,“ píše v předmluvě
dílu druhého, „že takový obraz působí mohutněji než nejlepší apologie.“
„Příručkou k biblické dějepravě“ obohacuje autor i čsl. akc. tiskárna naši
katech. literaturu spisem významným a vzácným, který nesmí scházeti v rukou
žádného katechety, žádného kazatele a který dobře se hodí i do rukou rodičů,
kterým při vhodné příležitosti budiž vřele doporučován.
Zajímavo je, že Kubíček do svých výše uvedených biblických dějin zařazuje
pohledy na sv. místa a totéž doporučuje i Dr. Miklík, píšeť v předmluvě svého
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druhého dílu „Příručky“: „Vhodné obrázky krajin a míst novozákonních najde
"čtenář v Můllerově „Svaté zemi“.
Na letošním katechetském kursu na Velehradě P. Aug. Neumann O. S. A.
i katecheta Frant. Mléčka zdůraznili ve svých přednáškách, že třeba osvětlovati
naše dějiny, jak doby husitské zvlášť tak další, aby to co tu bylo zfalšováno a
a zkresleno vyniklo v pravém světle. Tu katecheta má těžký, ale vděčný úkol při
výkladu dějin církevních.
A tento těžký úkol mu usnadňuje nedávno vydaná kniha nákladem česko

slovanské akciové tiskárny v Praze: Víra a kultura. Napsal Tomáš Blatenský,
(str. 242, velká osmerka).
Spis sleduje tisícileté kulturní dějiny národa našeho, které obsahují pět dob:
dobu katolickou. husitskou, protestantskou, bělohorskou a probuzeneckou (druho=
a třetíkatolickou). Spisovatel každou dobu posuzuje v oboru náboženském, ná
rodním, školském, literárním, uměleckém, politickém, vojenském a sociálním. Zí
skává tak celkový obraz rozkvětu či úpadku kultury, jaký ta neb ona doba v ná
rodě českém vytvořila. Na základě odborné literatury a vědeckého bádání vy
vrací nepravdy a lži šířené liberalismem a volnomyšlenkářstvím o katolicismu a
dokazuje pravdu, že národ náš dosáhl nejvyššího rozkvětu kultury ve víře ka
tolické a že víra husitská a protestantská vedly jej k hlubokému úpadku.
Kniha jest pro katechetu při výkladech církevního dějepisu ve škole jak
obecné, měšťanské a střední nepostradatelnou, pro kazatele a řečníky nevyčer
patelným pramenem, a pro každého kdo chce poznati nefalšovanou pravdu vý
borným klíčem a jasným obrazem do dějin naši vlasti. Kterákoliv otázkaz dějin
oněch dob ve které spisovatel dílo své rozděluje, je tu vyložena, šíře po pří
padě probrána, prameny a citáty doložena a objasněna.
I touto knihou prokázala čsl. akciová tiskárna velkou službu naší katolické
literatuře a platným přírůstkem jistě přispěla do knihovny každého katechety,
katol. učitele, kniha, která nebude v knihovně ležeti, ale po které majitel často
sáhne, aby mu byla rádcem a průvodcem v jeho učitelském povolání.

RNANÉNŘA
PARP
Katechetský kurs na Velehradě.
(Dokončení.)

Dne 2. července v ranní promluvě P. Habeš T. J. krásně a pravdivě uká
zal na základ úspěchu katechety ve škole — lásku k dětem. Mši sv. u hlav
ního oltáře sloužil předseda Svazu katechetských spolků a Spolku pražského
Anf. Benda.
V sále po zahájení mluvil univer. profesor z Olomouce dr. Jos. Matocha :
„Obětní úkon na kříži a na oltáři“, aby seznámil účastníky s nejnovějšími vý
klady oběti Kristovy. Po důkladném rozebrání pojmu „oběti“ dle svatého To
máše, ukázal, že po vtělení byl Kristus celým svým životem obětí a Golgota
byla jen dovršením oběti, viditelným důsledkem přijetí lidské přirozenosti. Úplná
oddanost vůli nebeského Otce byla podkladem. Při mši sv. na oltáři ve stavu
oslaveném nemůže Kristus smrtí projeviti tuto obět, děje se to jen jeho vnitř
ním úkonem oběti při proměňování, kdy se dvěma oddělenými způsobami na
značuje jeho smrt. Hojnými citáty moderních dogmatiků provázaná, hluboká
přednáška byla zakončena přáním, aby Kristus-Slunce zazářil na našich oltářích,
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by znovu vše vzkřísil k nadpřirozenému životu milosti. Přednášející vyřídil zá
roveň pozdrav od diec. výboru Apoštolátu a vyzval účastníky, aby věnovali
péči i dorostu Apoštolátu.
Dle programu mělo býti dále jednáno ve dvou sekcích, ale pro zajímavá
a všem potřebná témata bylo upuštěno od úmyslu pořádati sekce středoškol
skou a měšťansko-školskou a byly další všechny přednášky předneseny opět
před plenem, což za obezřetného řízení schůze, zkušeným předsedou profeso
rem Jandou se plně podařilo.
Katecheta Fr. Mléčka probíral důležitou otázku: „Čemu a jak učiti zcír
kevních dějin na škole obecné.“ Je třeba učiti i církevním dějinám a podati dě
tem správný názor. Dějiny církevní se dětem zkreslují, podávají stranicky a už
to málo, co se dovíme, nám ukazuje, že právě dějepis nejvíce brzdí naši pů
sobnost a děti nejvíce otravuje. Běda národu, který má falešné události za svou
minulost a myslí, že v ní musí pokračovat! Našim pravidlem budiž: Pravdu
dětem vždycky říci a upozornit je, že pravý dějepis musí říct, jak co ve sku
tečnosti bylo, a ne, jak by si to kdo přál, aby bylo. A právě náš dějepis, Če
ský zvlášť, je falšován protestanty už od šestnáctého století. Nedivme se, že
naši protestanti a pokrokáři mají tento protestantský názor na naše dějiny. (Co
se týče příruček, nejrozšířenější na našich školách je Dvořákův a Volfův, přes
to však musí mít katecheta zvlášť důležité katechese osobitě vypracovány. Pří
ležitostně, dle doby a dle dotazů žáků katecheta poví pravdu i na obecné škole.
Zvlášť poukáže na naše svaté patrony, neopomene říci, že máme mncho tisíc
mučedníků z dob husitských (na 6000), kteří pro víru byli nejhnusněji husity
umučeni, třebas nebyli ještě svatořečení, poučí děti o řádech, o Husovi (proč
se stal knězem, proč byl souzen — ne za pravdu, ale za své bludné přesvěd
čení, jako katolický kněz od katolické církve, že nebyl první ani ve snahách
národních ani opravných, jak jeho ovocem bylo 600 tisíc povražděných katolíků
a všecky smutné následky až do, ba i po Bílé hoře, ba i proč se stal knězem,
dle vlastních slov, aby lidem byl vzácen a dobré bydlo měl, o Českých bra
třích, o Koniášovi, o jesuitech atd. Dnes je třeba nebát se říci pravdu, příleži
tosti naskytne se dost. Přednášející poukazuje na brožurky vydané o husitštví
družstvem Vlast, v nichž katecheta najde hojně materiálu pro své obranné působení.
Přednáška, jedna z nejzdařilejších z celého kursu, byla přijata velmi
vděčně. Debata ukázala, že je to hlavně dějepis, jímž srdce dětí je odvracováno
od náboženství. V debatě doporučeny i nedávno vyšlé spisy, v nichž nalezne
katecheta hojného poučení: Tomáš Blatenský: Víra a kultura a dr. Kašpar: Huš a
jeho ovoce. (První v čsl. akc. tiskárně v Praze, druhá v Hradci Králové, Čas.úv.)
Další referát měl profesor Habeš T. /.: „Pokud lze ve škole připustiti vý
vojovou teorii.“ Vymezuje napřed, jak biblická komise svými rozhodnutími za
vazuje, že akt jejího rozhodnutí nepatří do neomylného rozhodování církve.
Místo Genese o stvoření člověka připouští dvojí výklad: 1. Činnost Boží se
týká pouze stvoření duše, nebo 2. bezprostředního vlivu i na úpravu a přímé
stvoření lidského těla. První je článkem víry, druhý výklad je myšlenka com
munis. Ale možno říci, že evolucionismus (integrální) nijak neodporuje moci
Boží. Přednáška přijata opět s povděkem, zvláště po úvodním vysvětlení řeč
nika, že pravdy víry jsou negativní normou, která může a musí zvrátit výsledky
vědy, odporují-li dogmatům.
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Posledním řečníkem byl temperamentní obhajce náboženství ve škole a
bojovník za náboženskou školu Dr. Of. Tauber, který mluvil „O osnovách ná
boženského vyučování na středních školách.“ Praví, že osnovy jsou takové, že
každý si dělá, co sám chce. Každý sám cítí, že dnešní studenti i žáci jsou
opravdu zaostalí oproti předválečným žákům, že je proto třeba, aby katecheta
stál na výši a dovedl v nich vzbuditi zájem a připoutati je k sobě, aby byli
s to náboženské problémy zcela a vážně řešiti. Žáci sami budou nejlepšími
obránci a bojovníky, budou-li katechetou dobře vedeni. I sebe starší katecheta
musí stále se připravovati a svými vědomostmi a pohotovostí bude žákům
imnponovati.

Po uvítání poslance Rýpara předsedou, a zodpovědění několika otázek
a doporučení, aby se katecheti v otázkách zákonů školských obraceli na praž
ského předsedu Anf. Bendu (Praha VII.) zakončuje předseda Janda kurs. Dě
kuje kazateli a všem, kdo se o kurs a jeho zdar přičinili. Odnášíme si mnoho
užitku, mnoho ovoce. Zachovejme si vzájemnou lásku, pracujme pro Boha, pro
církev, pro duši dítěte. Kéž bychom se mohli sejíti každý rok! — Vybízí
k zapění národní hymny a volá „na shledanou |“
Účastníci odcházejí do kostela, kde zapěno „Bože, chválíme Tebe“ a
dáno požehnání. Návštěvou hrobu Stojanova a modlitbou zakončen tento zda
řilý čtvrtý katechetský kurs na Velehradě.
Pro úplnost dlužno ještě se zmiíniti, že hned prvního dne zaslány byly
holdovací telegramy do Říma, Olomouce, Brna, Prahy, Budějovic, Hradce Krá
lové a do Nitry. Zaslán byl děkovný přípis straně lidové a vdp. děkanu v Na
pajedlech Balt. Hřívovi, za péči jeho o Stojanov, kterou se přičiňuje, aby dilo
nezapomenutelného arcibiskupa bylo dokončeno. Jsme přesvědčeni, že by bylo
obětavého vdp. děkana velmi potěšilo, kdyby bylo pořadatelstvo si vyžádalo
několik set losů věcné loterie ve prospěch dobudování exercičního domu
„Stojanova“, a kdyby každý účastníx si jich několik byl zakoupil a tím dal
nejlépe na jevo svou spokojenost i s materielní stránkou kursu, která chvály
opravdu zasloužila.

(AN N. JOS. HOLÝ, O. PRAEM.:

Všeobecné zásady křesťanské výchovy.
(Pokračování.)

9. Výchova budiž individuální t. j. vychovatelská činnost utvářej se tak, jak
jest individualitě chovancově přiměřeno, jak tato toho vyžaduje.
Při vší rovnosti přirozenosti a přirozenýchsil jsou přece jednotliví lidé
od sebe velice rozdilní. Jmenovitě různost duševních vloh, letor a karakteru po
hlaví podmiňují pronikavé individuelní rozdíly mezi lidmi. Tyto rozdíly vystu
pují již u dítěte záhy a podmiňují zase ze své strany přiměřené rozdíly v při
rozeném běhu vývoje dítěte. Poněvadž se výchova všude přesně držeti má to
hoto přirozeného běhu, nesmí také pomíjeti, ignorovati tyto individuelní rozdíly
chovancův ; naopak, všude má se říditi dle individuality chovancovy. Jinak za
cházeti třeba s chovancem nadaným, jinak s méně nadaným, jinak s sanguinicko
živým, jinak s flegmaticko-ospalým, jinak s cholericko-vvpínavým, jinak s me
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lancholicko-uzavřeným, jinak s hochem, jinak s dívkou, jinak s hněvivým, jinak
s tichým dítětem. Již zdravý rozum praví, že se tu nedá všecko na jedno Ko
pyto dělati. Úplně stejnoměrné vychovatelské zacházení bez šetření rozdílů in
dividualit minulo by se úplně cíle.
Proto jest úlohou vychovatele, aby se důkladně seznámil s individualitou
svých chovanců, aby ji studoval. Tu jest dobře pozorovati chovance zvláště
v době, když jsou na svobodě, při hře a jak zacházejí s rovnými sobě, když
vědí, že nejsou pozorovány. Neboť tu se objevují dobré i zlé vlastnosti jejich.
Dále poskytuje tvářnost obličeje, fysiognomie dětí vychovateli mnohé pokyny
pro studium jejich duševního stavu, má-li k tomu potřebný ostrý pohled. A také
úsudky jiných lidí o dětech zasluhují ohledu, jmenovitě když s ditětem jsou
stále ve styku nebo často příležitost mají dítě pozorovati. Nemůže sice vycho
vatel úplně se na tyto úsudky spoléhati, jmenovitě když vycházejí od lidi, kteří
jsou dítěti nakloněni nebo proti němu zaujati; ale rozumné a opatrné šetření
všech okolností umožní mu pravdu od falešného nebo přehnaného rozpoznati.
Než i tu jako při všem třeba pravé míry se držeti. Když by se přílišný
zřetel bral na individualitu chovancovu, bylo by tu neméně škodlivé, než úplné
nedbání individuality. Stejné zacházení s více chovanci pod jednou a toutéž
správou jest mnohem lepší než úzkostlivé, beztaktní zření na jejich zvláštnosti.
Jedná-li se o plnění všeobecně jdaného příkazu nebo o společné vypracování
úlohy, shledávají chovanci stejnoměrné zacházení s nimi za zcela přirozené Peč
livý a při vší pečlivosti přece odměřený zřetel na individualitu není lehkou
úlohou pro vychovatele, jejíž plnění vyžaduje mnoho zkušenosti, správne mo
hutnosti rozeznávající a pevného taktu. Nabýti těchto předností jest úlohou vy
chovatele, aby v tomto směru mohl přiměřeně jednati.
10. Výchova ber zřetel jednak Kkosobám, které jsou s dítětem ve styku a na
jeho osobu vliv mají, jednak ke stavu a životním poměrům, v nichž se chovanec
nalézá.
Dítě je totiž již v rodině ve styku s rozličnými osobami, dědečkem, ba
bičkou, se scurozenci, s příbuznými a služebnými, a mimo rodinu přichází ve
styk také s jinými osobami, jako soudruhy a soudružkami. Všechny tyto osoby
mají vliv na dítě a mohou buď výchovu podporovati nebo jí škoditi. Proto jest
velmi užitečno, aby výchova měla bdělé oko na tyto osoby. Již dědeček a ba
bička jsou často naklonění přehlížeti při vnucích chyby, často je proti rodičům
v ochranu berou. Proto nemají jim býti děti zcela ponechány.
Nejvíce zřetele vyžadují služebné osoby a soudruzi. Dobré služebné osoby
jsou v rodině prospěšnými spolučiniteli při díle výchovy; naproti tomu mohou
špatné služebné na dětech více pokaziti než nejlepší výchova na nich napravo
vati. Jsou pravým morem pro děti. I když přímo děti nesvádějí a nekazí, působí
špatný příklad jejich škodlivě na ně a přispívá k tomu, že se od nich děti
zlému přiučí a po nich do zkázy přicházejí. Proto jest také péče o dobré slu
žebné povinností, kterou rodičům výchova. dětí sama ukládá. Jmenovitě bdělé
oko třeba míti na chůvy a služky u dětí, neboť ta může býti andělem, ale také
svůdkyní a to tím nebezpečnější, čím skrytěji si u dětí počíná. Podobně je
tomu se soudruhy. Neuvěřitelno jest, jaké nezpůsoby, chyby a surovosti dětí
z her domů přinášejí. Kazí se špatnými kamarády. Takové od nich vzdalovati
jest úlohou vychovatelů,
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Jedná-li se o vychovatele, který místo rodičů zastává, tedy o učitele ve
škole, nalézá se tento leckdy v nepříjemném postavení, že musí sám chrániti
děti před nepříznivým vlivem rodičů samých. Mnozí rodiče nemají vůbec nebo
málo porozumění pro výchovu. Buď zacházejí s dětmi tyransky nebo v neroz
umné lásce jim vše přehlížejí a mají zálibu v tom, v přítomností dětí, jejich
skutečné nebo domnělé přednosti chváliti a tak zárodek pýchy sami do srdce
dětí vštěpovati. Nezřídka vyznamenávají jedno dítko před druhým, které jest
pak ú nich pravou popelkou. Tu třeba, by učitel vystoupil a napravil dle
možnosti chyby, kterých se rodiče sami dopustili. Jest to ovšem obtížná úloha,
tím obtížnější, že se nesmí dotknouti před dětmi autority rodičův. Ale šťastné
dítě, které za takových okolností přece ještě přichází v ruce dobrého učitele;
bez jeho vlivu, chyby rodičů dle možnosti napravujícího; bylo by na těle i na
duši zkaženo.
Ale nejen k osobám, se kterými je dítě ve styku, nýbrž i ke stavu a ži
votním poměrům jeho má výchova zřetel bráti. S dětmi vyšších stavů má se
v mnohém ohledu jinak zacházeti než s dětmi nižších stavů, poněvadž jest
u obou rozdílné životní povolání, k němuž vychovány býti mají. Ne jakoby
stranickost nebo úmyslné odstrkování dětí nižších stavů proti dětem vyšších
stavů bylo odůvodněno. Nikoliv. Zásady, jichž výchova dbáti má, jsou u obou
stejné, a právě tak všeobecné vychovatelské zacházení. Jen potud má vycho
vatel dělati rozdíl, aby vědomí rozdílu stavů u dětí nebylo zničeno, jelikož roz
díly stavů rovněž v poslední instanci na vůli Boží spočívají. A toho opatrný
vychovatel dociliti dovede, aniž by tím dětem vyšších stavů zároveň zárodek
pýchy, sebepřeceňování a pohrdání dětmi nižších stavů vštěpoval.

AAR

(Dokončení.)

Výchova mládeže dospivající.
Všeobecně naříká se na mládež, že odcizuje se rodičům a že mezi domem
otcovským a mládeží jeví se jakési vzájemné neporozumění. Z toho úzkost a
strach o příští pokolení. Částečně právem, částečně neoprávněně. Je jisto, že jest
mistrovským činem vychovatele, vychovávati a vésti, ne malé dítko, ne dítko v prv
ních letech školních, ale mládež v době dospívání.
Prvnim požadavkem, který výchova ukládá vychovateli je, aby vychovatel

mládeži rozuměl,aby s ní cítil a hlavně pochopil způsob

života

této mlá

deže. A právě v tomto požadavku, porozuměti mládeží v době dospívání, zá
sadně se chybuje velmi často, jak se strany rodičů, tak namnoze i vychovatelů
a to z neznalosti života mládeže.
Okruh záhad, které v dospívající mládeži se vytvářejí jest široký a obsa
huje různé otázky, ku kterým dobrý vychovatel přihlížeti musí. Jak má mládeži
raditi a jak ji vésti při volbě a touze k příštímu povolání, jak říditi její život
k mravnosti a k životu pohlavnímu, jak upraviti život dle náboženství a upev
niti viru v duši mládeže, jak zachovati se k jejím sklonům ke sportu a hrám,
jakým způsobem ji povzbuzovati, chyby odstraňovati a jim odvykati. Vychovatel
musí vše s mládeží prožívati, do života jejího se vžíti, vše to chápati, v pravý
čas varovati, napomínati, nenápadně odvracovati, vyhledávati příležitosti vhodné,
tu dobrým příkladem a Širším rozhovorem, jindy opět stačí mu pouhé slovo
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v daném okamžiku. Jsou to cesty různé. které vedou k pravému cili. A tyto
různé cesty vyhledává, zkoumá, upravuje, na ně upozorňuje, otevírá a jimi vede,
rodiče a vychovatele, profesor na universitě ve Frýburku Dr. Linus Bopp ve

svémspisu „Das JugendalterundseinSinn. Eine Jugendkunde
zur Grund
legung der Jugendiůhrung.
(89,VIII.a 340st.) Freiburgi. Br. 1926.Herder.
(Vázáno v plátně 750 marek.)
Prof. Dr. L. Bopp v desítidenním kursu na universitě ve Frýburku v září
1925 promluvil v přednáškách svých o zásadách poznání mládeže a na přání
účastníků vydal upravené a rozšířené toto dílo své. V sedmi kapitolách probírá:
tělesný vývoj mládeže v době dospívání, její vývin duševní v době té; jak hod
notí mládež svět v této době a jak se její duši jeví; různé typy mládeže muž
ské a duševní život mládeže ženské; jaký jest smysl mládí a jaké má býti ve
dení mládeže, aby konečně bylo vyvarováno při výchově chybám v době do
spívání. V konečné stati podává idealní obraz vychovatele mládeže jak se týž
jeví již v Hirscherově-Katechetice (v devátém vydání 1840).
O co se spisovatel snažil. to se mu podařilo plnou měrou. Problem mlá
deže, královský problem poznání duše a výchovy na základě vědeckých zásad
spojený s praktickými směry je zde rozvinut — zdravý realismus a idealismus
— v pravé paedagogické vedení mládeže. Výuka a výchova mládeže staví se tu
na zcela nové základy a podává návod pro duchovní i světské učitele, rodiče
a pěstouny, jak mají se učiti pohlížeti na mládež jinýma, zcela novýma očima.
Autor vykládá, že zcela jinak třeba hleděti na mládež ženskou, jinak na mužskou,
jinak na venkovskou, jinak na různé druhy moderní mládeže městské.
Kniha, plná citátů různých vychovatelů a spisovatelů i myslitelů (obsáhlý
rejstřík), plná nových i obnovených zásad a pravidel vychovatelských, zasluhuje
pílného studia, přemýšlení a uvažování a my na ní upozorňujeme a ji doporu
Čujeme všem vychovatelům, zvláště těm, kteří mají mnoho co činiti s mládeží
dorůstající.
S. U.
JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračováni.)

Po světové válce stáli jsme i na venkově najednou před zříceninami. S úža
sem jsme pozorovali, že svobodní a mužové vrátili se domů zcela zjinačeni; byli
osvíceni, samostatní, s neskrotitelným pudem po svobodě a naprosto nebyli
svolni, dáti se patriarchálně vésti jako nábožné ovečky, nedbali ani na jemné
vábení ani na tvrdé hanění; mužové, kteří v „důstojném pánu“ neviděli už po
svěceného zástupce božího, nýbrž úřadem pověřeného spolučlověka v obci, kte
rému byli odhodlání dle jeho osobnosti buď úctu neb odpor jak v úřadě tak
v soukromém životě projevovati. Duch pochybovačnosti a svobody vězí jako
bacil i v srdcích mladíků
S pádem starých královských rodin padlo i krá
loství rodin venkovských
A nyní nervosní otázka: „odkud to přišlo ?*
Proudem času
na
podobením měst ©. Nábožensky. politicky, sociálně, společensky dnes je roz
tříštěna každá, i nejmenší ves
Všeobecný náboženský úpadek našich vesnic
je na pomyšlenou
hrozí nám francouzské poměry. Ve Francii jsou průměrně

Ročník XXXXIL

VYCHOVATEL

Strana 153

měšťáci nábožnější než sedláci
. Venkovská duchovní správa je nyní velkým
problemem
Nařízení a knihy, katechismy a kázání jsou nelidově psány
Mladí kněží potřebují leta, než trochu lépe rozumějí srdci a řeči sedláka
Katolická duchovní správa, život spolkový a školství na venkově musí býti osvo
bozeny z nepřirozené městské kazajky a musí nastoupiti vlastní cesty, venkovu
přizpůsobené a k srdci sedláka vedoucí. Nesmíme měštáka oblékati v selskou
halenu, nesmíme však také, sedlákovi dávati městský frak.
Náš katechismus, velký i malý, je skrz naskrz nedětský a nelidový. Téměř
aní jedna věta v něm nevyrůstá ze života dítěte nebo z vesnické jizby nebo
z vesnického kostela, naopak, bohatý cenný život vesnického dítěte katechismem
je vpressován do studeného, rozumového schematu a tím málo nábožensky pů
sobí
Sedlák je nábožensky jinak vybaven než měšťák ©.. U sedláka točí
se všechno kolem jeho majetku, jeho práce a budoucnosti jeho hospodářství,
má starost, aby úsedlost zůstala jeho rodině; proto má sedlák své představy
o Bohu, svou zvláštní bázeň před Bohem, své zvláštní přání k Bohu, své vlastní
modlitby a náboženské, částečně i pověrečné zvyky. Jako dnes celý svět pro
dělává převrat v životě věřícím, tak i sedlák. Ale svým způsobem. U něho točí
se pochybnosti a přání po nápravě docela kolem jiných věcí než u studovaného.
Jestliže dnes u sedláka pevná, neotřesená víra, důvěra v Boha, úcta před auto
ritou povážlivě se kolísá, jestliže u něho nábožné domácí, kostelní a pracovní
zvyky mizejí, pak musejí se tato onemocnění docela jinak léčiti než ve městě.
Mravní životní zásady sedláka, jeho pojmy o práci, ctnosti jsou zvláštního rázu
a vyžadují zvláštní studium. Pohlavní problem musí se na venkově docela jinak
chápati než v městě. Mravní nebezpečí jsou na venkově jinak uzpůsobena než
v městě. Krátce: venkovský život má své vlastní zákony
Jen tenkráte, když
přirozená půda je úplně známá a náležitě připravena, ponese nadpříroda mno
hem více a lepších plodů mezi selským lidem než dosud
Nikomu, kdo má oči, nemůže ujíti, že dnes opravdu proděláváme velikou
náboženskou krisi
Dnes musí celý člověk s rozumem, citem a vůlí jinak
býti uchvacován než jen důvody rozumovými, jak tomu bylo za vlády bývalého
intellektualismu
©..“ Tolik katolík Jos. Mayer.
Nebude bez užitku přidati k tomu slova katolického lékaře Jos. Graszla**):
„Dějiny dokazují, že vždycky, když žena opustila domácí krb, muž a tím i ná

rod zanikl. Muž je vlastní nosič morálky, kultury, pokroku, života národního.
Přehodnocení americké ženy je nejpovážlivější zaámkou tohoto nového ná
roda
Biblické vypravování o ovocí poznání vidíme tu v moderním rouchu.“
Hlasy evangelíků zní ještě smutněji:2“) „ 1. číslo letošního ročníku „Allge
meine Evang. Lutherische Kirchenzeitung“, orgánu orthodoxního protestantismu,
stěžuje si do nebývalé bezradnosti dnešního protestantismu. „Ještě nikdy ne
ukázala se lidská malomocnost ve své slabosti, ano zbědovanosti jako nyní.
Stojíme u samých smrtelných loží — na smrtelném loží leží pacifismus — so
cialismus — též idealismus
Ze všech pyšných ideí zůstaly veliké trosky ve
státě, v národu a škole
Uprostřed tohoto všeobecného neklidu stojí církev
evangelická. Chtěla býti lidovou církví a byla ji ©«. Nyní její hlas v životě
státu umlkl.“ Různé návrhy byly dávány, avšak vše bylo marné. „Cesta z bídy
2) LH 1924, 414—5,

%%)HI 1924, 351—2,
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nebyla nikde nalezena. Nepřijde-li nové pomoci od Boha, není na světě pomoci
žádné.“ Superintendent Zoellner píše v květnových číslech téhož časopisu
o shroucení německé kultury a táže se, co udělala evangelická církev proti tomu.
„Jediné, čeho bylo dosaženo, jest, že v evangelické církvi nikdo již neví, co jest
vlastním a skutečným evangeliem.“
Bylo by jak zajímavým tak poučným probrati podrobněji, jak vypadá dle
toho morálka, mravní chování nynějších lidí. Mám o tom sesbíraný bohatý ma
teriál, Aby však práce nevzrostla nad rozměry časopiseckého pojednání, podám
zde jenom schematický náčrt, o čem materiál onen jedná, a jenom nejvýznač
nější hlasy uvedu obšírněji jako ukázku mravně-náboženské krise naší doby.
Celá řada lidí církvi zapsaných žije leta bez modlitby, bez bohoslužby,
bez svátostí, tedy v úplném indifferentismu. — Jiní účastní se pouze vedlejších,
dobrovolných pobožností (pob. májové a p.). — Že takoví lidé jsou indifferentní
i k nejvyšším a nejhlubším otázkám života, zkušenost hodně často ukazuje. Je
dině, proudem času nešeni, ctí Husa, aniž by ovšem o jeho životě a významu
něco solidnějšího věděli.
Následek takového světového názoru je, že v praxi žijí úplně protikřesťan
sky: vyhánění plodu, úmyslné překážení početí, různé pohlavní výstřednosti,
nevěrnost manželská — a mají-li jedináčka, vychovávají jej naprosto převráceně
(rozmazleně, jako modlu a domácího tyránka).
Pomlouvačnost, ostouzení i vylhanými zprávami panuje často i ve „zbož
ných“ kruzích:
Veřejná mravnost poklesla ještě více než soukromá, protože přestupky
nižších lidí přece ještě dosti Často jsou trestány, kdežto zločiny vysokých, vlivných
lidí ujdou vždy trestu. „Mysleme jen na případy šikovných bursovních a ban
kovních spekulací! Tu rázem zmizí tisícům lidí z kapes dlouholeté úspory, cena
majetku a cena hodnot klesne na nulu a pachatele vůbec není vidět. Dlouhá
ruka jedním obróvským hmatem sáhne do cizích kapes a vybere je do dna, ale
ruka je neviditelná
A v jiných oborech životních je tomu podobně. Vy
kutálení byrokratičtí karieristi a šplhouni na př. předskočí sta bývalých kama
rádů
Osvědčeným prostředkem politického boje jest lež, rotační výrobou
tiskovou lze ji v tisících a statisících exemplářů vrhati do světa a dělati jí
„veřejné mínění“
Menger jako hlavní morální zjevy současné společnosti
uvádí lež, hamižnost a pýchu
možnost, ukázati na bezpráví a křivdy lidí,
kteří mají v rukou moc, jest obmezena nebo zcela podvázána
. je známý
názor o dvojí morálce: pánů a otroků jakožto faktickém stavu lidské mrav
nosti
Čím se člověk dnes kompromituje? Je-li důsledný. Jde-li přímočarně.
Je-li pravý,“**)

„Politika a mravnost! Jak je to dnes zastaralé, nemoderní, šosácké! A jak
nemožné!
vlastenectví kvete. Kvete zejména tam, kde z toho něco kouká,
ale to už se dá zařídit, aby z toho něco koukalo
Byl-li dříve každý po
řádný člověk v Čechách zrádcem, je nyní velezrádcem . .“*“) „Przeglad War
szawski“ soudí o nás Češích, že Čechy jsou nyní venkoncem positivistické a
všude že se uplatňuje jen a jen vášnivá touha za K (korunou), touha po oká
zalém životě a po požitcích.“?") „Nápadný je (u nás) nepoměrný počet podvodů
*) Var, red. Zd. Nejedlý, 1924, 275—283.

**) Ib. 452—4.

*") Hl 1923, 520,
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a zlodějství, a to právě v kruzích osvobozenským vlastenectvím nad jiné se vy
chloubajících
Poněkud ovsem oboje souvisí: právě z těchto nejvíc do
plňovány mezery v úřadech, a když po převratě čelní osvoboditelé náležitě po
dělení, aniž se dostalo na všecky, podělují se nyní tito sami; vždyť jest jich
tolik!
nejedna „aféra“ velkorysá ukončena tím, že schodek zaplatí slavná
vláda, a poplatnictvo tedy okradeno dvakrát!
2) „Ve všech stranách (poli
tických se lajdačilo a kradlo, nyní všecky strany natahují své „čisté ruce“ o po
moc z bahna ©. obchodníci pro zaviněný úpadek bývají zavíráni, družstva
mají býti z cizích peněz „sanována“! Veřejné mínění již vyslovilo svůj úsudek
o tomto fondě, jenž má býti zřízen z peněz poplatníků a těch peněžních ústavů,
které hospodařily dobře a beze schodků, zvouce jej fondem pro zloděje.“**)
Tyto ukázky jistě postačí. Bohažel, že převrácenost naší doby má vliv
i na projevy náboženské: „náboženský zájem dneška silně je odkloněn na ne
podstatné a zevnější, na sensační a citové v náboženství.**%) — O veliké změně
náboženského prostředí u nás a jaká krise jednou z toho vznikne, nabyl jsem
sám názoru při vyučování, a to dětí zemědělců, u kterých možno očekávatí zá
jem o náboženství ještě nejvíce. A tu jsem zažil velké zklamání. Dříve malé děti
při vyprávění biblických příběhů takřka ani nedýchaly, jak pozorně poslouchaly
— a pamatovaly si nejen děj, nýbrž i jednotlivá slova a dovedly pěkně vše
opakovat, jevíce při tom zvláštní duševní radost. Dnes u většiny dětí není pro
to vůbec zájmu, vrtí sebou a hravě si vedou, a těch několik, které trochu po
slouchají, stíží dovedou dobře opakovati děj, slova význačná a úsloví nepa
matují. To je znamení, že domácí život dnes již na biblické události nemá
zřetele, jako tomu byio dříve v rodinách, že rodinný život valem se vybavuje
z náboženského (specielně biblického) ovzduší. Kam to povede, každý lehko se
domyslí. Ještě hůře tomu je u dětí větších, ty přičíňují k slovům kněze různé
poznámky, směšné, protinábož. a p. Na přízlad vybízel jsem k účasti při sv. biř
mování: tu slyším, jak jeden žák ve 3. měšťance ptá se potichu druhého, zda-li
půjde k šv. biřmování, a tázaný odpovídá: nepůjdu, nebudu přece dělat kleri
kála (otec jeho, řemeslník, je bez vyznání).
Myslím, že jsem uvedenými citáty i vlastní zkušeností dostatečně osvětlil,
jak vypadá nynější stav náboženství v městech i na venkově, jinými slovy, jaký
je ráz nynější krise náboženské.
Nyní obrátíme zřetel svůj k tomu, abychom poznali, která je příčina ny
nější krise náboženské.
Příčinu tu uvedu nejdříve všeobecně, schematicky, tak aby na první po
hled každý měl o tom celkový názor, pak rozvedu příčinu tu podrobněji.
Všeobecně schematicky podaná příčina naší krise ukazuje se takto:

vývoj
kultury
Means římské-

(Kainovci)
vývoj zjeveného
náboženství(Sethovci)

imperium

-úmrtí apoštolů,
otcové, základní

TOVOlUCE- ráznaší
franc.

doby

8)

sněmy.
**) náboženství se po úmrtí sv. apoštolů dále nevyvíjí, jen se applikuje,
kdežto kultura se vyvíjí stále dále.
28)HI 1924, 138, ?) Ib. 411. *) ThRe 1922, 66 (Arn. Rademacher),

Strana 156.

|

VYCHOVATEL

Ročník XXXXIL.

O významu římského imperia ve vývoji kultury netřeba se zvláště roze
pisovati, věc ta je všeobecně známa. Za to třeba dovoditi, proč jsem franc.
revoluci dal tak význačné zařazení. Josef Weiger zdůvodňuje to takto :*') „Svě
tově rozhodné slovo ve vývoji laicisace promluvila teprve francouzská revoluce,
kterou klademe duchově-dějinně za začátek nové doby. Člověk po roku 1789,
není-li věřící katolík nebo věřící protestant, nenáleží už středověku. Tvoří si
svou vlastní vůli a své vlastní orgány k duchovému a politickému ovládání
světa. Od (světové) války a revoluce stojí střední a východní Evropa ve znz
mení laicisačního processu
Musíme se (v náboženství a církví) především
vypořádati s tímto člověkem evropským, jakým se stal po r. 1789.
Při podrobném probírání příčiny naší náboženské krise musíme tedy míti
na zřeteli tohoto evropského člověka po r. 1789 a uvažovati o něm meiiadicky
dvojím směrem: pokud tu působí příčina zevnější a pokud příčina vnitřní.
a) Příčina zevnější, mající vliv na sovčasnou krisi náboženskou, jeví se mi
v prostředí (milieu) čili v kulturním stupni naší doby — všechen ráz naší doby
vypadá docela jinak, projadřuje docela jinačí kulturní stupeň než tomu bylo za
doby předcházející, jež se ukončila před 50 lety. Musím tedy nyní podati ráz
naší doby. Učiním tak opětně dvojím směrem: pokud jde o její veřejný, a pokud
jde o jeji fajný ráz.
Materiál mám o tom sebraný hojný, ale usuzuji, že pro názor čtenářův bude
methodicky lépe, když předvedu ráz naší doby pouze přehledně. schematicky,
a když podrobněji rozvedu jen to, co je zvlášť důležitého pro seznání tohoto
rázu naší doby. Schema je toto:
Příčina zevnější — prostředí — kulturní stupeň — ráz naší doby:
ráz veřejný —=moderní světový obraz, jeho podstatné rysy:
1. idea:
2. život:

a)mechanismns
rationalismus
a)vláda rozpoltěn
naturalismus
monismus
tendence k metafysice, k ab- irrationalismus
solutnu
B) historismus
životní filosofie

techniky
mamon
P) egoismus

zrada
theosotie, faleš,
mystika, spiritis
mus
třídní boj, nedo

koalice,

pych, nemravnost

© relativismus organisování,
statek
ethiky
pře
—
©
—
|

)ž

3. kultura:

4.a)
dragika:
1
objektivismus
socialismus
tragika
života
sociální
neklid
imperalismus
nadvládí
(teror)perversnost
nervosa
moderní
otroct
8)veřejné
právní
smysl
internacionály,
rozvolněn
rodin
mínění
koncernyp)tragika
kultury
kapitalis
nad
o) Subjektivismus individualismus
nacionalismus

revoluce

|

Šev
ži

sebevražednost rvavá politika

proletariá
mus,
bolvlá

ráz tajný — tajné společnosti, zvl. zednáři.
působení (většinou tajné) židů v politice, v hospodářství, ras
sově (svádění děvčat.)
O vlivu zednářů a židů ve všech nynějších státech není třeba dlouze psáti,
je každému, kdo chce vidět, až příliš patrný. Heinz Brauweiler o tom napsal*?);
3) LH 1923, 402.

— *?) LH 1923, 13, 16.
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„Že zednářství ve světové válce hrálo důležitou roli, je bezodmluvně dokázáno...
Tirpitz byl zednářem ©.. Vilém Il. ve svých pamětích praví: bylo mi sděleno,
že podstatnou roli při připravování světové války namířeno proti monarchickým

středním mocnostem hrála dlouholetá, cílevědomá politika mezinárodní lóže
„Velký Orient“... Ve Španělsku „stařičkýkardinál Juan Soldevilla zavražděn ...
že
ohradil se proti vládnímu návrhu na změnu ústavy (S 11), jímž katolické
náboženství mělo přestatí býti náboženstvím státním. Po nedávném slavnostním
zasvěcení španělské říše Srdci Páně tato politická vražda překvapila, zvláště tam,
kde není známo, že polítikové jako Romanones, Santiago Alba, M. Alvárez, Ler
roux j30u zednáři

„*85)

Zednářství a židovství je vellce podporováno nerozumným nationališmem
a Šovinismem kněží: „V soukromé a nyní i zvláštním listem napomněl Píus XI
hodnostáře francouzské, aby podle jeho hesla Pax Christi; in regno Christi hle
děli válkou rozvášněné mysli raději uklidňovatí než ještě jitřiti. Neboť jak ně
kteří z nich proti Němcům soptili, přesahovalo již nejkrajnější meze. „Vlaste
nectví“ nad náboženství i nad lidskost!
„ O povazea životě Rampollově nutno
v zájmu pravdy podotknouti, co vídeňský kanonista a býv. ministr Husšarek,
svědek zajisté nepodezřelý, o stycích mezi Kurií a vídeňským Ballplatzem za Ram
polly z hruba naznačuje, že totiž ze státního sekretariátu římského docházely
někdy do Vídně dopisy mimořádně ostré, až nediplomatické, jež se nepříznivě
odrážely od jednání se zednářskou vládou jrancouzskou,“**) „Od konce r. 1921
vyjednáváno mezi Kurií a Francií o nějakou slušnější úpravu poměru církevně.
politických ©. Že vláda svůj ústup zakrývala poukazem na to, jaké služby du
chovenstvo „Patrii“ prokazovalo za války, je známý způsob nemravného politi
kaření, u něhož nerozhoduje právo či neprávo, nýbrž „vlastenectví“.**) „Pius XI.
má věru mnoho práce s krocením francouzsko-belgického chauvinismu (Mercier
a j.) mařícího jeho snahy o „pax Christi in regno Christi.“ *S)
Další neblahý následek přepjatého nationalismu je, že fakovou politikou stra
vají se duchovní síly věřících na škodu náboženství a církve. Toto nebezpečí stalo
se po válce akutním vé všech státech: katolíci šli do vlády a všude v ní po
dlehli vlivům socialistickým, velice proticírkevně zaujatým ; škody tím způsobené
teprve se ukážou. až doroste pokolení nynější školy. Nemohu to zde probírati,
něco málo jako doklad uvedu z naších poměrů českých: „.
když pozbýváme
k vůli vládní koalici půdy kus za kusem, ačkoli prý jsme na postupu, těžko nebýti
guerulantem. Ti, kdo jsou ve veřejné činnosti duchovní správy atd., mohou
o tom mluviti, a ti především
Ve Francii a Belgii máme odstrašující příklad,
iak si katolíci nedbalostí svou nechali vyrvati, co měli, a teď S nesmírným ná
porem na troskách budují znova, co jim zničeno: katolickou školu a vědu, ka
tolickou bohoslužbu, katolickou karitu.“s") „S/ran politicko-náboženských poměrů
u nás třeba se ještě vrátiti k tomu prý neoprávněnému brekotu nad nimi. Pře
horliví obhájci koalice totiž vidouce na všech stranách rozhořčení nad kultur
ními násilnostmi, za vhodných i nevhodných příležitostí poukazují na znamenitý
postup myšlenky náboženské v národě naproti době „rakušácké“ uvádějíce na
př. číselný rozmach strany, její velkolepé manifestace a pod. Pokud jde o zev
nější úkazy rostoucího katolického sebevědomí a také o nesporné prohlubování
2 HL 1923, 383—4. — %) HI, 1924. 75. — %*)ib, 74. — **) jb. 172

7) HI, 1923, 192.

Strana 158.

YCHOVATEL

Ročník XXXXÍ.

náboženského života (na př. přijímání svátosti), kteréž ostatně s politickým pře
vratem pranic nesouviselo a nesouvisí, možno se ztoho všeho jen radovati. Avšak
1. smělo se dříve kdy ve škole soustavně proti katolictví tak štváti ?
2.

m

p Ve vojsku katolictví „osvětnou*“ prací tak tupiti ?

3. stalo se kdy dříve, aby vláda ve své úřední osvětné činnosti nejen dopou
štěla, ale přímo nařizovala katolictví snižovati a podrývati?

Kdo by měl odvahu k otázkám těm odpověděti ano, ten by věru stál za
podívanou. V pravdě není všechno omlouvání této surové skutečnosti a její krá
šlení ničím více a ničím méně než balamucením veřejnosti, balamucením nejenom
nermravným, jelikož v sobě nepravdivým, ale i nebezpečným, jelikož, je s to,aby
přátele uspávalo, nepřátele ještě k surovějším náporům dráždilo ©.. Bylo by
pošetilým optimismem domnívati se, že náboženský život politickými boji získává.
Stalo se pohříchů nutným zlem je podstupovati a nabývati tak přiměřené moci
a vlivu, ale nikoli k vůli moci, nýbrž aby práva byla uhájena a zabezpečena.
V žádném boji žádná strana nevyhrává docela, ani vítězná ne. Tím méně strana
zájmů duchovních v boji se surovým násilím
„438)
-© Jak si možno dostatečně vysvětliti uvedené nationalistické a šovinistické jed
nání mnohých katolíků, i kněží, zvl. kněží francouzských. Není možno uvésti při
měřenější vysvětlení než to, že fu působí na ně podvědomě celé nynější pro
středí světové — celý moderní světový názor: oni bezděčně mu podlehají v celém
svém základním myšlení; katolicismus je u ních jen povrchním rouchem, zevnější
klidnou formou, na kterou se hned zapomene, jakmile jde o zájmy státu (zed
náři vedeného).
Proto musíme nyní předvésti tento moderní světový názor čtenářům, aby
sami mohli právě uvedenou kritiku verifikovati — tím zároveň vnikneme do
vlastního jádro nynější krise náboženské. Snad bude nejlépe, když začnu otázkou
jak se liší moderní světový názor od názorů náboženských, a především od
světového názoru katolického ?

„Podstatným znakem nového světového názoru je dualismus. Tento dualismus
je však docela jiného rážu, než dualismus křesťanský. V dualismu křesťanském jde
o rozdil Boha a světa, Bůh však je pánem světa, není to vlastní pravý dualismus,
kdežto v moderním světovém názoru jde o dualismus přírody a lidského ducha,
z nichž ani tento ani onano nemůže převládnouti, nýbrž oba tyto světy úplně sa
mostatně, paritáticky trvají vedle sebe; svět přírodní (animálně biologický) má
však v tom výhodu, že je přesně a důsledně uzavřen, kdežto svět duchový je
jaksi přerýván.“**)
Čo pravě pojmenováno světem přírodním a duchovým, jiní jmenují světem
mechanistickým a intellektualistickým.““) Ve směru intellektualistickém (idealisti
ckém) převládá nyní ethicismus,“") a v dalším vývoji dnes u nás hlásaný huma
nitismus — člověk nastoupil místo Boha! — člověk jak jednotlivý, tak zvláště ná
rodně nebo sociálně postavený. Odtud je jen krok k odstrčení Boha vůbec a
k nastolení národnosti nebo sociální třídy místo něho! U katolických šovinístů
není odstrčení Boha tak prudké a silné, ale vynahražuje se to tim, že nastolení
národnosti nebosociální třídy je prudčí a silnější než u nekatolíků — katoličtí
3) ib. 382—3. — %) ThRe 1924, 316—7. — *) LH 1925, 15. — 4) ib 16.
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šovinisté chtějí tu přetrumfnouti ostatní! Tím si vysvětlíme chování šovinistických
kněží francouzských — velice silné proticírkevní a moderní prostředí francouzské
přivádí je podvědomě do takového protikatolického jednání. Ale i v jiných ná
rodech a zemích katolických je nebo se silně připravuje podobné jednání ná“
sledkem všude (ve všech prostředích) dnes převládajícího moderního světového
názoru a v tom vidím jádro naší krise náboženské, pokud jde o náboženství
katolické.,

V

(Pokračování.)

FRANTIŠKA REZKOVÁ:

Poupata člověčenstva.
Tak nazval útlou mládež František Sláma (1792—1844), český buditel a pro»
slulý vlastenec. Týž napsal r. 1841 posudek o Svobodově „Školce“ a vřelými
slovy v něm zdůraznil její původ český. Začátky byly svízelné „bylof všude
celemjíti, nikdež cesty proráženo.“ Co sílilo Svobodu v odstraňování překážek?
I to Sláma pověděl: „Živou láskou k vlasti byl nadšen a bez té neopovažuj se
nikdo svatyni vychovatelské co dělník se blížiti.“
R. 1825 založil Sláma v Prachaticích českou opatrovnu (přípravnou. třídu pro
nejmenší dítky) a teprve o sedm let později byla otevřena v Praze na Hrádku.*)
— V uplynulém století přibylo hojně školek i opatroven, myšlenka je v jádru
svém dobrá, proto ani za dvětisíciletí nezanikla.**) Dnes navštěvuje humánní
ústavy tyto na 60.000 dětí československých; takové číslo jest hodno úvahy
i práce. Opatroven přibylo, ale nepřibylo v témž poměru dobrých, praktických
knih a tak se chodilo (a snad někde dotud chodí) po cestičkách hrbolatých
i nepravých. Mimo to byli jsme Častěji živlem napodobovacím, než prvkem tvo
řivým. „Člověk nemyslící jest slepým poutníkem na cestě zdejšího života.“ (Fr.
Sláma). — Bludné jest shledávati v cizině, co tam dělají a Co se nám — ne
hodí. Mysliti umíme, proto musíme soustřediti a napnouti všecky své sily, aby
chom ze sebe samých néčím byli. I v tom máme býti pány ve své zemi! České
dítě nežije v poměrech amerických, švýcarských, anglických a j., nýbrž v po
měrech českých a proto jest mu nejpřiměřenějšídomácí strava. Mají li býti naše
školky duchem a vedením české, moravské, slezské a slovenské musí se v nich
pracovati ne po vzorech cizích, ale po našich vlastních. Máme hojně svých Če
ských zaměstnání a zábavek k výchově drobných dětí, jen je vyhledati a upra
viti nutno. Vše hleďme dětem zpestřiti lidovou poesii, neboť v ničem se národní
duch tak nejeví jako v ní! Dejme jim píti z této křišťálové studánky a pobyt
ve školce vyzní dětem lahodnou písní jara. Jen tak rozvinou se československá
poupata v utěšené květy.
Kdo miluje svou vlast, miluje nejen její přítomnost, ale také její minulost
a budoucnost, proto veškera řádná práce přítomnosti je posvěcena minulostí
a bude žehnána budoucností.

+) Lepař napsal r. 1878: „Koménského, škola mateřská dala podnět ku zřizování opa
troven a německých Kindergarten“. — Tedy ne my od Němců, ale Němci od nás se učili. Je
dokázáno, že to byl německý filosof Krause, který Fróbla upozornil na Komenského.
**) Plato (429—348 před Kristem) hlásal: Až do třetího roku ošetřuje se dítě doma
v rodině, od třetího do šestého mají děti navštěvovati opatrovny umístěné v chrámech, v nichž
pěstují se příhodné hry. (Dr. Otakar Kádner: Dějiny pedagogiky.)
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hlásil americký president Coolidge

Na začátku školního roku. V dnešní
době, kdy katecheta ve spojovaných třídách
mnoho se v požadavcích svých musí uskrov
niti a na žáčích může žádati jen to nejnut
nější upozorňujeme na některé vhodné učeb
nice a pomůcky o nichž již několikráte ve
„Vychovateli“ bylo psáno. K vyučování v niž
ších třídách školy obecné jest velmi dobrou:

Malá učebnice katolická. Pro mládež školní
v republice československé. Dle schválených

knihškolníchupravilFrantišek

Jedlička,

katecheta v Čes. Budějovicích. Pro žactvo škol
obecných upravil týž katecheta: Malý kato
lický katechismus. Obě knihy vyšly ve tře
tím vydání, nákladem spisovatele ve prospěch
zřízení lidové knihovny a ve prospěch vý
chovy kněžského dorostu. (Viz „Vychovatel“
letos str. 32. a 63.) K domácímu opako
vání katechismu dobře se hodí knížečka:
„Malý katolík“, která vyšla nákladem re
dakce „Práva“ v Přerově, Kratochvílova ulice,
v VÍL vydání (viz „Vychovatel“ 1925 str. 30.
a 91.) Dvě dobré pomůcky pro školy obecné
vydalo Družstvo Vlast. Je to stručná Lifur
gika na 16 stranách obsahující vše nejdůle
žitější z toho, co má žák z této části nábo
ženské nauky věděti. I na obecné škole třeba
jest, aby katecheta seznamoval žáky s nej
důležitějšími událostmi dějin církevních. Dobře

k tomu se hodí Stručné dějiny církevní,

napsal Václav

Oliva.

Levná cena umož

ňuje, že možno tyto stručné dějiny dávati pil
ným dítkám jako odměnu, aby v nich čtouce
poznávaly dějiny té církve, jejímiž jsou údy,
a o níž tak často v dějinách jiných nesprávně
se píše a mluví.

Vyučování občanské nauce a laické
morálce bude z nařízení minist. školství
redukováno se 2 hodin na jednu. Volná ho
dina bude věnována pravopisu a mluvnici.

Angličtina na českosloven.středních
Školách.

toto:

„Pouhé zostřování bystrosti, holý výcvík ro
zumu, pouhé získání vědomostí, to vše zvý
šuje moc pro dobro, ale také pro zlo. Ro
zumový pokrok přispěje pouze k našemu
zmatku, nebude-li jej také provázeti pokrok
mravní. Pokud mne se týče, neznám žád
ného pramene mravního pokroku: pouze ten,
který přichází z náboženství.“

Spanělský národní katechetský kon
gres. V Granadě ve Španělsku konal se ne
dávno kongres kněží katechetů a laických
učitelů náboženství. Na kongresu se před
čítal list sv. Otce, v němž papež poukazuje
důraznými slovy na potřeby a nutnost udí
lení křesťanského vyučování, poněvadž nábo
ženská nevědomost je hlavním pramenem po
blouzení ve víře a dosti často panuje iu
vzdělanců. Sjezdováni se súčastnilo celkem
4000 osob, mezi tím velký počet dobrovol
ných laických učitelů náboženství. — Rwk.

Zákon o úpravě platů duchoven
ských byl sice již ve Sbírce zákonů a na
řízení vyhlášen a vydání prováděcích před
pisů vyžádá si poněkud delší doby, poněvadž
zákon nebyl projednáván na podkladě osnovy
vládní po důkladném studiu nezbytných ma
terialí, jak se děje u osnov vládních, nýbrž
na rychlo byl sdělán parlamentárníky. Pro
váděcí nařízení mohou se pohybovati sice jen
v mezích zákona, ale musí při tom bráti
zřetel na vše, co měly vlastně uvážiti již obě
zákonodárné komory. Tolik připomínáme k upo
zornění na chystané vydání zákona, které vyjde
ihned, jakmile budou publikovány prováděcí

předpisy v nakladatelství V. Kotrba

v Praze

II., Pštrossova č. 198. Kniha, kterou uspo
řádá známý a horlivý zastance kleru, prof.

a redaktor A. B. Drapalík,

stane se takto

nezbytnou příručkou pro každého kněze v du
chovní správě a katechety, obsahovati bude
mimo zákon s prováděcími předpisy, výňatky,
ze všech jiných k věci se vztahujících zákonů
a různýmistatistickými tabulkami a přehledy,
aby každý kněz nalezl tu nejen spolehlivé a
dostatečné vysvětlení, co ho tu může vůbec
zajímati, nýbrž 1 příručku k event. obraně
proti nepřátelům, kteří mu snad budou vyčítati
několik těch korun, jež dostává od státu za
svou práci pro stát. Nakladatelství žádá vše
cky p. t. interesenty, aby si knížku již nyní
objednali, by mohl býti stanoven bezpečný
náklad. Proto nechť nikdo s objednávkou ne
otálí a druhé p. t. spolubratry na knížku la
skavě upozorní.

——
w

Pedagogičtí odborn. domáhají se

toho, aby vyučování anglickému jazyku na
středních školách bylo poskytnuto přiměře
nější místo, jaké této řeči podle jejího vý
znamu přináleží. Angličtina se u nás takto
ještě velmi málo pěstuje, kdežto Rakousko
ji zavedlo letos na gymnasiích, kde moder
ním jazykům dosud nebylo vyučováno. Jak
se proslýchá, je tato otázka v Československu
nyní rovněž blízká řešení.

Mravní pokrok prýští pouze z ná
boženství.
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Mexiko — výstrahou.
S největším zájmem a opravdovým obdivem sleduje celý křesťanský svět
boj katolického lidu v Mexiku za existenci a práva církve svaté. Boj, který tam
byl vyvolán ke škodě národního míru a pokoje, jest odstrašujícím dokladem
národům a státům, kam vede zneuznávání a opovrhování práv Kristových a roz
vrat vyvolaný na poli církevním.
Zápas mezi de Callesovou vládou v Mexiku a tamějšími katolíky je ukáz
kou, kam směřují snahy nepřátel: ožebračiti církev, aby nemohla vydržovati
chrámů a kněžstva, z katolíků udělat občany druhého řádu a tak je zaleknout,
aby si netroufali bránit se zvůli vlády a při tom katolíky zbavit sympatie v ci
zích zemích rozhlašováním zpráv do světa, že vinu na náboženských zmatcích
těch mají jedině katolici. Dobře nedávno poukázal vyznavač-arcibiskup Mora
v del Rio z Mexika na to, jak se během staletí v pronásledování církve vždy
opakují děje Nerona a pronásledovaného křesťanství.
Dnešní nepřátelé církve nezažíhají ovšem ohňů po městech, oni naopak
dusí oheň lásky ke Kristu a všemi prostředky snaží se zabrániti tomu, aby za
níceno bylo světlo víry v duších dětských a proto hledí znemožnit „hlavně ná
boženskou výchovu dětí, budoucích občanů a tak z nich nadělat tvory nábo
žensky neuvědomělé a vlažné, kteří budou buď lhostejně přihlížet k utiskování
církve a potlačování náboženství aneb budou nepřátelům církve pomáhat při
jejich díle. Tam směřují snahy zednářů a jejich zaslepených přisluhovačů —
všude — i u nás.“ („Selské Hlasy“, č. 36.)
Ano, i u nás hned po nabytí svobody začal boj nepřátel církve, aby ji
ožebračili. Známý jest z té doby výrok: „Kdo zůstane katolíkem, bude žebrá
kem.“ Hned v té době začal boj proti náboženství ve škole; nebylo ovšem
usneseno vyloučiti náboženské vyučování ze školy vůbec, ale „zvolena za
cházka, která jest méně nápadná, ale nutně vede k odkřesťanění školy. Aby
vlastní cíl byl zastřen, byl k vůli lhostejným a slabým ve víře učiněn ústupek
„duchu času“: domnělé nucení k náboženským úkonům bylo zrušeno. Účast
na všech, i přísně povinných náboženských úkonéch, byla ponechána libovůli dětí.“
(Pastýřský list z r. 1924. O křesť. výchově.)
A v prvním školském zákonu republiky „rozvážný zákonodárce“ prohla
Šuje sice povinným vyučovacím předmětem na prvním místě náboženství, ale
stát dává občanům svobodu rozhodnouti se volně pro náboženskou nebo laic
kou výchovu dítek, neboť náboženské výchovy „budou žáci okresním úřadem
školním zproštěni, požádají-li © to písemně nebo protokolárně jejich rodiče
neb jejich zástupci.“ (8 3. odst. 5. zák. ze dne 13. července 1922/č. 226. Sb.
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z.a n.) Správně tudiž napsal posl. Šamalík v „Selských Hlasech“ (č. 36.): „A tak
u nás vlastně škola beznáboženská je, ač to není výslovně v zdkoně napsáno.“
Zápas o školu — má-li býti náboženskou nebo beznáboženskou — v zá
konodárství dosud skončen není. Směrům protináboženským jde o to, aby byly
náboženské hodiny z počtu řádných předmětů vymýtěny a aby zákon výslovně
prohlásil, že škola československá je školou beznáboženskou.
Protivníci náboženské výchovy ve škole teď tak hrubě proti náboženství
nevystupují, jsou opatrnější a pracují pomalu, ale tím úsilovněji na zpracování
duše dětí pro své plány. Několikráte se prořekli, že doba pracuje pro ně, že
z nynějších dětí ve škole si vychovají generaci, která s jejich plány bude sou
hlasiti, která dovolí, aby školy byly zbaveny náboženské výchovy.
Dílo se jim daří. „Právo Lidu“ sděluje, že v Bernově u Nýdku mají školu
jedinou toho času v republice, na níž se nevyučuje náboženství. Do této školy
chodí 92 dítek, z nichž jest 21 bez vyznání. Rodiče ostatních 67 dětí zažádali
o zproštění vyučování náboženství. 3 zbývající dítka se nalézají v různých třídách.
S odhlašováním dětí z náboženství dobře to mají nepřátelé církve vypočteno.
Dítě rok, dva roky na náboženství nechodí, rodičové je odhlašují, pak zpohodlní,
zvlažní úplně a za čas vystupují z církve, odpadají i s dětmi. Rodičové žijí snad
ještě z těch zbytků křesťanství, ale nemajíce základů náboženských, upadají
mravně. Bez Boha není mravnosti a mravnost co neúžeji spojena jest s nábo
ženstvím. Kdo podkopává náboženství, ničí mravnost. „V náboženství má lidstvo
páku mravnosti“ napsal Dr. Heveroch v Paedagogických listech (r. XIX. str. 172)
a nedávno vyznal Coolidge:
„Nevím o lepším zřídle mravnosti než z nábo
ženství“. Národové bez víry zráli k rozkladu, pádu, zahynutí.
Dnes jsou u nás ještě mnozí z rodičů nábožensky velmi nebo úplně lho
stejnými a neuvědomují si jaký význam má náboženství pro člověka vůbec. Po
slední události v Mexiku, kde katolíci boj o své vyznání platí krví, jsou varov
ným mementem rodičům, kteří zanedbávají povinností svých k náboženské výuce
a výchově svých dítek. Nebudou-li dbáti té povinnosti, dočkají se ještě ve svém
stáří i u nás poměrů mexických, ve kterých budou hráti úlohu katů katolického
náboženství vlastní jejich děti.
Tomuto zlu nejlépe budou čeliti katoličtí rodičové, když co nejdůkladněji
budou své děti doma vychovávati po křesťansku, když budou dbáti o jejich účast
na náboženském vyučování a náboženských úkonech, když budou si všímati i ostat
ního vyučování, jakým směrem se nese a hlavně když Alasitě u důrazně dovolávati
se budou zřízení škol náboženských S katolickým učitelstvem, aby mohli takovým
školám bez obavy svěřiti duše svých dětí.
JAN N. JOS. HOLÝ, O. PRAEM.:

Všeobecné zásady křesťanské výchovy.
(Dokončení.)

11. Výchova budiž časová!
Někteří rodiče berou děti si sebou do divadla, pořádají dětské plesy; roz“
ličným zdvořilůstkám učí a to vše odůvodnějí tím, že toho vyžaduje „duch času“
a že se třeba dle času říditi. Jednání takových rodičů jest převrácené, byť i od

povídalo duchu času.
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Jestliže se zásadou: „Výchova budiž časová“ rozumí: „Výchova má všechná
bláznovství mody spolu dělati,“ jest tato zásada falešná.
Jiní rodiče opět mluví k dětem o dobré, staré době a na nynější jen ne
dostatky a převrácenosti shledávají. Tím se stává, že se dílky nešťastnýmicítí v době,
v níž přece žíti musí.

Zásada: „Výchova budiž časová,“ jest správná, jestliže jí rozumíme tak, že
výchova má oceňovati a používati dobra, které přítomnost podává.
Mravní zákon, jak nám jej náboženství a svědomí hlásá, jest věčný a ne
změnitelný; co dnes je spravedlivé a dobré, bylo jím vždy a bude jím vždy.
Cil výchovy nemůže tedy ani duchem času změny doznati; naopak jestliže duch
času mravnímu zákonu odporuje, jest právě duch Času na scestí. Zásadě: „Vý
chova má býti časová“ rozuměti třeba tak: „Vychovávej časově, pokud nábo
ženství, mravní zákon a přirozený vývoj dítěte toho vyžadují.
12. Výchova budiž vlastenecká !

Také této zásadě může se dobře a špatně rozuměti.
Jestliže vychovatel dětem přednosti vlastního národa nad míru vynáší,
o ostatních národech jen s opovržením mluví, jedná proti nejvyššímu mravnímu
zákonu křesťanství, proti přikázání lásky k bližnímu. Ale také jedná nespravedlivě;
neboť jako jednotlivý člověk, mají i národové své přednosti a vady, kdo chce
býti spravedlivým, nesmí ani tyto ani eny přehlížeti.
Jestliže se tedy této zásadě tak rozumí, jako by se měly k národnímu sebe
přeceňování a k pohrdání jinými národy vychovávati, jest tato zásada falešná,
poněvadž nemravná, neboť odporuje nejvyššímu zákonu mravnímu.
Ale jako máme více milovati rodiče a sourozence, aniž bychom proto jinými
lidmi opovrhovali a je nenáviděli, má také již dítě se učiti milovati svůj lid
a národ.
Kdyžtedy vychovatel děti upozorňuje na krásu mateřské řeči, na bohatou
literaturu, s nadšením o dějinách vlastního národa, o jeho velikánech mluví,
jedná správně. V tomto smyslu může a má býti výchova vlastenecká. Jest to
správné, neboť k povinnostem, které nám náboženství a mravní zákon ukládají,
náleží také láska k vlasti.
13. Výchova zařizuj svou činnost všude tak, aby chovanec stále potřebu a
touhu po vlastním dalším vzdělávání v sobě vřele pociťoval.
Člověk nesmí na své životní dráze nikdy zůstati státi. Má hleděti vždy více
se zdokonalovati; každý den života jeho má jak další krok v čase, tak i další
krok v zdokonalování sama sebe naznačovati. „Buďte dokonalí, jako Otec váš
v nebesích dokonalý jest!“ praví Spasitel. Slovo to platí především o mravním
zdokonalení člověka; ale platí také v druhé řadě o všech jiných okolnostech,
v nichž zdokonalení člověka možno jest. Kdo stojí, nepostupuje, nejen v mrav
ním, ale i v rozumovém ohledu. Zpátečníkem však člověk nemá býti v žádném
ohledu; jeho vlastní časné a věčné zájmy jakož i zájmy společnosti vyžadují po
kroku — pravého pokroku k dobrému, kterého docílíme neustálým dalším vzdě
láváním a zdokonalováním sebe sama.
Má-li se to však státi, třeba již od mládí potřebu a touhu po vlastním dal
ším vzdělávání v chovancích probouzeti a v živosti udržovati. Neboť jestliže
v mládí tuto potřebu a touhu nepociťují, později ne tak snadno se vzbuzují.
Sama sebou se t-to potřeba zřídka pociťuje. Jest proto úlohou výchovy tuto
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horlivou snahu v srdcích probouzeti a posilovati, aby i dále se vzdělávali a zdo
konalovali, až z výchovy vystoupí.
Bylo by tedy chybou, kdyby chovanec vínou výchovy ji opoustěl, aniž by
mu byl dán popud k dalšímu sebevzdělávání. Nezřídka se děje, že chovanec,
když z výchovy vyšel, vše od sebe odhazuje, na další vzdělávání ducha a srdce
svého, na další pokrok v pracích svého povolání nemyslí, a buď v tupé lhostej
nosti proti všemu, co s jeho vzděláním souvisí, dále žije nebo nastupuje cestu
sprostoty a nemravnosti. Ne vždy má výchova na tom vínu; ale kde tomu tak
jest, jest to jistá známka, že byla pochybená a úloze své nedostála. Vše jí má
na tom záležeti, aby se jí tato výtka nemohla činiti. A nebude se jí mocičiniti,
když působí na chovance tak, aby tento sám z dosavadní výchovy čerpal lásku
a horlivost ku dalšímu vzdělávání. Tento zárodek výchovou dobrou zasazený
pak sám sebou v chovanci.vzklíčí, poroste a ponese ovoce pro jeho příští život,
když chovanec sám tento zárodek později nepotlačí, zač ovšem výchova pak
zodpovědná není.
To jsou tedy hlavní všeobecné zásady, jimiž se má výchova řídit. Vše na
tom záleží, aby byly přesně a svědomitě zachovávány; neboť jen na základě
jejich lze příznivé ovoce výchovy očekávati. Nic se netrestá citlivěji než jednání
bez určitého plánu při velkém a posvátném díle výchovy. A nejsmutnější při tom
jest okolnost, že zla, která z toho plynou, nedotýkají se tak vychovatele? jako
spíše ubohého dítěte, které si samo pomoci nedovede a ve všem na vychovatele
odkázáno jest. Jest tedy posvátnou povinností vychovatele říditi se svědomitě
těmito zásadami; neboť Bůh jednou bude od něho požadovati, aby kladl počet
z duše dítěte jemu svěřeného. (Stóckl, Stolz, Klus, Kellner, Lindner-Tupetz, Weiszaj.)

Knihy pro neokomunikanty.
V devátém čísle „Vychovatele“ bylo psáno o knihách, které v německé ka
tolické literatuře jsou velmi četně zastoupeny a které tvoří velmi vhodný dárek
pro dítky, které byly poprve u sv. přijímání. Právem knihy ty jsou lepší upo
mínkou než u nás obvyklý obrázek, jehož význam katecheta snadno dětem spo
lečně vyloží, nebo děti již z dřívějšího názoru při vyučování poznaly.
Upraviti však neb napsati knihu takovou, která by obsahem i formou opravdu
vyhovovala malým i velkým dětem a jim byla trvalou památkou, není zajisté
věci snadnou. Vždyť ty dítky, které v památný ten den přistupuji k oltáři Páně,
aby do chvějící se dušičky poprve přijaly Krista svátostného, nejsou všechny
stejné. Na pohled zdá se sice když ty řady dítek svátečně oblečených, s rukama
sepiatýma a v posvátném tichu blíží se k oltáři a poklekají u mřížky, že jsou
si rovny. A přece, byť byly by v tomto posvátném okamžiku všechny stejné před
Bohem, dle lidského úsudku nejsou všechny stejné, ba ani usuzování a chápa
vost není u všech stejná. Jedno je bohaté, druhé chudé, jedno bledé a smutné,
jiné silné a zdravím kypící,; jedno je ještě naivní, druhé již rozumu rozvinutěj
šího. Jedno si představuje Krista jako děťátko v jesličkách, jiné jako mírného a
dobrého učitele, to vidí v něm dítko v dílně sv. Josefa, ono trpitele na kříži,
jedno chápe jeho tichost, jiné jeho spravedlnost, mnohé chápe, že bez něho není
možno býti dobrým, snad všechny vědí, že bez něho nelze dosíci spasení.
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A všem těmto dítkám má vyhovovati kniha, která by byla upomínkou na ten den
v životě památný, kdy poprve sklonil se Kristus v duši dětskou.

Těžká to věru úloha napsati knihu takovou, aby porozuměly všechny je
jimu obsahu, aby byla pro ony malé i pro ty větší duchem, aby je těšila nejen
v den prvního sv. přijímání, ale stále, a aby je vedla znovu ke stolu Páně, aby
se k němu často a rády vracely a posvátným chlebem duši nasycovaly. Taková
kniha je pak opravdu nejlepším dárkem pro dítky poprve přijímající, nejlepší
památkou pro celý život.
Bude to ještě asi dlouho trvati než začne se i u nás pěstovati literatura
pro neokomunikanty, než vymaníme se ze zvzku vžitých obrázků, které však
často bývají pohozeny, jichž dítko si neváží, protože je dostalo zdarma, o něž
rodiče namnoze se nezajímají, vždyť oni na ně ničeho nevěnovali. Co lidi dnes
nic nestojí, nemá u nich ceny!
V bohaté německé katol. literatuře pro neekomunikanty nalézáme dilo, jehož
vyšlo již 15. vydání, třicet sedm tisíc výtisků. V něm spojeny jsou obrázky, mi
loučké legendy, drobné příběhy ze života svatých, něžné povídky a jemný a vy
stižný výklad obrázků v ladný celek, k němuž přidány čtyři drobné básničky
Jacinta Verdagaera a úrývek ze staré duchovní písně. Je to dílo známé v tomto

oboru spisovatelky:HelenePagés: Ehrenpreis. Eine Festgabe

fůr Erst

kommunikanten aus Beitrágen mehrerer Mitarbeiter zusamen
gestelt.
Mit sieben Bildern. 8" XIV. a 252 s,) Freiburg i. Br. 1926. Herder. Ge
bunden in Leinwand. M. 3:80.

Spisovatelka vedle svých prací, hlavně legend o Ježíškovi a o svatých, sou
středila tu nejlepší z prací nejosvědčenějších spisovatelů. Kniha ozdobená sedmi
obrázky slavných mistrů — Murillo, Fra Angelico, Důrrer, Rembrandt — předčí
svým obsahem i svou případnou obrázkovou výzdobou všechny až dosud vy
dané podobné spisy. Byla také veškerým německým tiskem pro svoji pečlivost
a dětem přiměřeně podané práce uznána za nejlepší dárek pro dítky, které prvně
přistupují k sv. přijímání. Těžká úloha malým i větším dětem něco pěkného po
dati jest tu dobře rozluštěna.
U nás máme drobný časopis, měsíčník „Pán přichází“, věnovaný přípravě
dítek k prvnímu sv. přijímání, který vydává Matice Cyrilo-Metodějská v Olo

mouci za redakce P. Em. Soukupa,

dominikána, za nepatrné předplatné ročně

2 Kč. Počíná vycházeti právě XIV. ročník a přes 30.000 dítek ho odebírá. Odtud
dala by se vybrati řada povídek a příběhů, zvlášt od těch které píše tam M. Al
fonsa, pro podobnou knihu pro neokomunikanty.

Družstvo Vlast po několikaleté přestavce počalo právě znovu vydávati

„Vzdělávací četbu katol. mládeže“ v úhledných svazečcíchza roční předplatné
8 Kč. Redakce ujal se zkušený katecheta Arnošt Oliva, který šťastně zahájil
nový ročník (XIX.) řadou drobných povídek a legend ze života Pána Ježiše, pod
názvem „Dětem i rodičům“. Ve vydaném dvojčísle jsou povídky z doby naro
zení a mládí Kristova a naše mládež jistě ráda si přečte ty krásné příběhy ze
života našeho Vykupitele a dětí, které byly jeho současníky.
Zdá se nám, že právě tato „Vzdělávací četba“ mohla by naší mládeži při
nésti pěkný dárek knižní, malou knižečku drobných legend, příběhů, povídek
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podobných oné, kterou vydala Helena Pagés, jako slavnostní upomínku pro dítky
poprve k sv. přijímání přistupující. Nebyla by naše knížečka snad tak nádherná
a drahá jako ona německá, snad cena její by se mohla rovnati ceně ročníku
„Vzděl. četby“, což odpovídá dnes ceně lepšího obrázku k prvnímusv. přijímání.
Snad za pokus by to stálo, pramenů našlo by se dosti u nás a po případě
i jinde.
E. K

POPP

JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračování.)

Porovnejme nyní moderní světový názor, přehledně a stručně právě podaný,
se stručně podaným obrazem katolického světového názoru, a uvidíme hned
ohromný rozdíl mezi oběma. Nepřátelé církve nám toto porovnání usnadňují
tím, že docela nepokrytě prohlašují, co se jim na katolickém světovém názoru nelíbí,
a to právě je to, čím se oba názory podstatně liší. Proto uvedu, co o tom píší.
Největším kamenem úrazu jsou pro ně dogmata katolická. Jediná církev
katolická má vlastní dogmata, jak nepokrytě doznává Rádl“") slovy: „v katolictví
(v němž jediném dogmata v plném slova smyslu se uznávají) se předpokládá,
že dogmata byla jednak ustanovena úředně na koncilech, jednak pocházejí z tra
dice a a ducha církve od jejího počátku ©..* Moderní lidstvo však nechce
o dogmatech katolických nic slyšet, jeho touhou je „náboženství bez dogmat“.“*)
„Moderní“ člověk touží sice po náboženství, ale nechce náboženství jako věc
podání (tradice), jako věc poznání a víry, nýbrž jako bezprostřední cítění Boha
a prožívání Boha. To však u mnohých béře obrat do pantheistického a natura
listického“, tak píše LH 1925/26 str. 170.
Co dále zvláště vytýkají názoru katolickému a co je pro ně rovněž velkým
kamenem úrazu, je praktické užití dogmat v katolickém náboženském životě. Rádl
výtky nepřátel sem patřící sebral stručně ale výstižně v těchto slovech““) „... vlast
nosti katolictví, které urážejí mysl moderního kritického vzdělance: mystika svá
tostí, kultický ráz náboženštví, theosofické výklady o Trojici, symbolismus mše
s kněžskými rouchy, svíčkami a kadidlem, mechanické modlení litanií a růžence,
klášternictví, asketismus a celibát mnišský, nebe a peklo, splývání s pověrami
lidovými
|
Jak viděti, je tu veliká propast mezi názorem moderním a názorem katoli
ckým. Pohled na hořejší naše schema o vývoji kultury a zjevení (zjeveného ná
boženství) to vysvětluje po stránce časové: moderní názor a. názor katolický co
do svého vývoje mají mezi sebou vzdálenost 1800 let. Za takovou dlouhou dobu
nazírání lidstva jistě hodně se změnilo.
Tím však nevysvětleno nic po stránce věcné. Je-li moderní světový názor
na našem kulturmm stupni nynějším lidem líbivější a milejší než názor katolický,
tím ještě o pravdě, o věcném oprávnění obou není rozhodnuto — moderní není
samo sebou ještě také věcnější, správnější. Než o to v našem pojednání nejde,
nám jde o konstatování „Jfakta, že moderní světový názor má zcela konkretní, ře
kněme viditelný a hmatatělný vliv ina mnohé katolíky dosuď v církvi se nalézající.
:) str. 242 v poznámce. — *) ThRe 1925, 366. — “) Rádl 177—8.
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A to je nepopiratelný fakt a zjištěním tohoto fakta a vylíčením jeho rozsahu
jsme u vlastního jádra nynější krise náboženské, jak z dalších vývodů vysvitne.
Jak si četní katolíci představují dnes Boha? Jednak tak, že se přimykají
k modernímu světovému názoru, a jenž „jsoucího Boha proměnil v něco ideel
ního, ethického, estetického a psychologicko- emotionálniho,“ 5) ale fakticky ne
stávajícího, jednak tak, že mají Boha za nějakého starého dobráka,““) ke všemu
shovivavého a ke všemu mlčícího na způsob nynějších rodičů, kteří ke všemu
rozpustilství a ke vší rozmazlenosti svých dětí mlčí anebo ještě lichotivě se usmí
vají. Co je na Bohu přísného, nazývají osudem.“") Takový Bůh netrestá vůbec
žádný hřích! Jak tento moderní názor — humanita — pronikl již i do církvel
Hledejte ve sbírkách nynějších kazatelů nějaké opravdu katolické (= z katolického
názoru čerpané) kázání o pekle, o věčných trestech, marně je budete hledat. Cu
krové vodičky, limonády tam najdete dost. Samá kázeň církevní má tu chybu:
v každé době církevní povstávali ohniví kazatelé proti časovým neřestem — dnes
církev proti hromadnému vraždění dětí nenarozených, velice rozšířenému všude
i na venkově, kázeňsky nijak nezakročuje — Francie, učitelka v této neřesti všech
ostatních národů, je stále „nejmilejší dcerou církve.“
Odtud plynou další důsledky: O postu, o zpovědi, o obětování, se velká
většina katolíků nechce ani slyšet. „Nynější člověk nemá živého poměru k oběti,
k oběti ve smyslu, jak mínějí věty: „musím přinésti oběť, pro člověka, pro věc.““*)
Tím vším vzdalují se lidé Boha Ofce. Ještě více vzdalují se Boha Syna, Vy
kupitele, neboť oni žádného vykoupení nepotřebují, jelikož nemají žádného hříchu,
jen nějakou slabost.
proto pryč s křížem ze škol, z úřadů ....
A mluviti
o Duchu Sv., o jeho posvěcení, to už je jim docela k smíchu..
proto křest a
ostatní jsou jim jen hloupostmi, balamucením lidu kněžími
Tak popírají četní katolíci, formálně ještě v církvi se nalezající, samu pod
statu, sám základ křesťanství — moderní světový názor již tak daleko je pronikl,
infikoval. „Bezpodmínečná víra v Ježíše a i víra v božství Ježíšovo jest speci
ficky křesťanská a nemá v jiných věrách analogie“*“*) „Smrt a z mrtvých vstání
Ježíšovo stává se od doby Pavlovy východiskem učení křesťanského.“*“) Čo je
katolíků, kteří na výkupnou smrt Syna Božího naprosto nic nedbají a nedají!
Obratme se k jinému oboru naší doby, k technice. Technika činí vždy více
lidi méně závislými na přírodě a tím i na Bohu — cit závislosti na Bohu tím
vždy více mizí — Bůh pro celou řadu lidí stal se vedlejším, ano docela zbyteč
ným. — Technika v fovárnách hromadí vždy větší davy a dav vždycky a všude
je nakloněn ke vzpouře a nemravnosti, k odboji proti autoritě a k násilí. — Tech
nika v úřadovnách byrokracie, v obchodech má též neblahé následky; výlety, sport
v neděli a svátky, zvl. o vánocích lyžářství .
na služby B., na modlitbu žadný
z nich ani nevzpomene.
„Naše moderní doba ztrácí osobní, živý poměr k Bohu.“**) „Hvězdné světy
nad námi, neobsáhlý prostor kolem nás, spící příroda, tichý let staletí, v němž
duch náš se probouzí na prchavý okamžik, naše nicotnost v této propasti ves
míru budí v člověku mrazení na duši a tato posvátná hrůza (mysterium tremen
dum jmenuje ji Otto latinsky), jest tak ohromným zdrojem náboženského cítění,
že pro většinu národů, většinu historie se zdá býti jedinou formou, jakou se Bůh
s) LH 1925, 17. — *S) ib 18. — *) ThRe 1925, 395. — **) LH 1925, 17. — “) Rádl 49, —
50) jb, 54—55. — *1)ib. 44.
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člověku zjevuje... Od dob reformačních ustupuje náboženství posvátné hrůzy
před vírou v mravní zákon, ačkoli dosud jest jeho vláda mohutná..
Moderní
demokratism a věda setřely se světa hrůzostrašnost a odnaučily nás pocitům po
svátné hrůzy. Moderní náboženská skepse, kritika zjevení, útoky na pověrečnost,
boj proti parádám církevním a proti nárokům církví na politickou nadvládu jest
z velké části bojem proti náboženství posvátné hrůzy
V našem století se ně
kteří domnívají, že jsme zašli v přezírání posvátné hrůzy příliš daleko; moderní
potřebou náboženství se často rozumívá potřeba mystiky, uznání velebnosti a
tajemnosti boží.“**)
„Pokud lze přehlednouti historickou souvislost náboženských forem, jest
pantheismus konečným rozkladným produktem víry druhdy živé...
Psychylo
gicky se projevuje úpadkovost pantheismu tím, že jest ducha malátného, pouze

© kontemplativní,
sesklony
kestétství.
Kdo
dnes
není
nakažen
nemocí
panthe
stickou ? Liberální theologové theologisující básníci, volnemyšlenkáří hledající oporu
proti církevnímu učení, vědečtí diletanti, lidé koketující s atheismem, kazatelé „potřeby
náboženství“, spisovatelé vlastenecky národních katechismů, theosofové a okultisté,
všechna moderní nerozhodnost náboženská klečí před oltářem všeboha.***)
„.
kde bůh není autoritou, tam jest náboženství mimo dobro a zlo.“*“)
K popsanému právě stavu velice přispívá hlásaná u nás lolerance. „Ener
gičtí, věřící lidé bývají velmi nesnášenliví .
Snášenlivost se někdy velice po
dobá lhostejnosti
Číňané jediní na světě dovedli asimilovati tak houževnaté
sociální útvary jako jsou židé a jesuité
podařilo se jim to snášenlivostí..
Podstata tohoto druhu snášenlivosti jest, že podlamuje sebevědomí, duši, paměť,
oslabuje vůli
„“55)— Ke stavu tomu přispívá i odanthropomorfisování, zvl. šířené
školou; tím se míní, že podoba a úkony na způsob lidí, se Bohu upírají a Bůh se
představuje čistě filosoficky jako actus purus. Máme-li na paměti, že „jest původní
a pravou podstatou modlitby rozmluva s Bohem, prosba o pomoc a díky za vysvo
bození,“*“*)pak nemůžeme si při modlitbě Boha jinak představiti nežli jako osobu
Na třetím místě, chceme-li poznati jádro nynější krise náboženské, musíme
míti zřetel na dějiny náboženské hojně nyní pěstované. Dějiny náboženské stírají
vždy více zvláštnosti křesťanské, nadpřirozený ráz křesťanství hledí vysvětlití zcela
přirozeným vývojem, jaký se projevil u všech náboženství mimokřesťanských.
Theolog katolický Pavel Schanz již před lety upozornil, že z dějin náboženských
vyroste nejúpornější nebezpečí křesťanství, odtud že nepřátelé budou bráti nej
silnější námitky a budou podnikati nejprudči útoky proti křesťanství, mnohem
více, než tomu je u námitek z přírodních věd. — Nesmíme ovšem přehlednouti,
že dějiny náboženské v mnohém ohledu aké křesťanský názor zvláštním způso
bem podporují. Rádl ve svém spise Častěji podává o tom doklady, na př.:,... vrchol
náboženství indického leží v předhistorii a všechno, co přišlo potom, vědy, brah
mínství, buddhismus, hinduismus, byla cesta s kopce. Není to jediný případ, kde
„dějiny náboženství neposlouchají formule o neustálém pokroku. Orientální nábo
ženství mnohem častěji budí dojem úpadku než pokroku: brahmínství jest úpad
kem proti védismu, hinduismus jest úpadkem proti buddhismu, dnešní buddhis
mus jest úpadkem proti buddhismu původnímu; i v Číně jest dnešní náboženství
na nižším stupni než byl konfucianismus v době rozkvětu a ctění nebes, mno
hem starší, samo konfuciánství jest opět úpadkovou formou ještě staršího mono
52) Rádl 68—74. — 5*)ib. 116. 184. — 5*) ib. 116 v poznámce.

— **)Rádl 238—241. —*5)ib. 112.
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theismu. Také v Egyptě původní náboženství se pokládá za lepší než pozdější
historické, a o primitivních kmenech divokých národů panuje skoro všeobecné
přesvědčení (vyjímaje kruhy těch, kde věří předem ve všeobecně platné schema
nutného pokroku), že nejsou původní formou náboženství
Stagnace, zapo
mínání, zmechanisování, malátnění, rozklad, jsou zjevy, které přetvořovaly nábo
ženství, zvláště v Orientě, kde jest tak málo individuálních vůdců. Také na Zá
padě tento úpadek jest mohutnějším faktorem v náboženství, než si uvědomujeme
Od Mojžíše do šířícího se pohanství, od proroků do farisejství, od Krista do
gnose, od Augustina do scholastiky a v celém katolictví vůbec, od Homéra do
kultu Dionysova, od Platóna do novoplatonství, všude a pořád napětí náboženské,
způsobené velkým reformátorem, povoluje a zpovrchňuje se a jen noví básníci,
svatí, proroci, filosofové, reformátoři, vracejíce se pokaždé k pramenům a nutíce
lidstvo k novému napětí sil, zachránili Západ před osudem Východu“ (110—111).
„Buddhismus se dává někdy za příklad náboženství bez Boha. I tomu jest třeba
rozuměti cum grano salis. Buddha věřil v „bohy“ jako jeho indické okolí a jako
Cíňané; v mátožné vidiny, v strašidla, dobré a zlé duchy
„* (168). „Výklady
o buddhistickém vědění nejsou jediným případem, kde evropští nadšenci pro
Orient zastírají smysl jeho učení, aby je učinili našim čtenářům přijatelnější“ (169)
„Nesmíme srovnávati vývoj buddhísmu, lidové víry, s vývojem křesťanství, učení
založeného na autoritě sebevědomého vůdce. Ježíš byl vůdcem, mesiášem, je
dinou cestou k spasení. Potom přišel Pavel, opět s učením promyšleným a ori
ginálním. Toto učení přijal Západ, zvyklý přesným formulacím, organisaci, kritice.
Nic z toho nebylo v Orientě; nebylo ani průpravy řecké filosofie ani organisač
ního ducha římského. Buddhismus se rozvíjel, jako se šířily ruské sekty anebo ve
středověku bogomilci nebo Valdenští“ (173). „Jeden mravní zákon vládne lidstvem
a obyvatelé dob předhistorických neměřili svého jednání jinou mírou než lidé
dnešní a všechna plemena se hlásí k stejným základním povinnostem“ (197).
„V tomto velikém pokroku nad starověký chaos, jest založen i epochální význam
dogmatu jako uvědomělé vůdčí zásady pro organisování společnosti
orga
nisace křesťanské zvláště se upevnily za bojů s gnósí
Po dlouhých bojích
křesťané formulovali řadu zásad, jež měly jasně vytýkati jejich stanovisko a od
děliti je od gnóstického chaosu
Světový úspěch katolictví jest podmíněn
i tím, že vždycky kladlo důraz na pevné zásady
ruský anarchismus je dů
sledkem toho, že pravoslaví nezná logicky zpracovaných dogmat.“ (251—3). —

© „. Bůh
musí
býti
vprvé
řadě
zákonodárcem
©.náš
zrak
jest
zostřen
mo
derním positivistickým objektivismem, který chce jen konstatovati, diviti se, vy
světlovati, ale nechce poslouchati příkazů“ (34). „Naši předkové četli Starý i Nový
zákon, jak již jméno ukazuje, jako „zákon“, t. j. absolutní příkaz, podle něhož
jest se nám říditi
Aniimísta čistě historická nebyla chápána jako historické
záznamy o tom, co se stalo, nýbrž jako poučení o moci živého Boha nad vzpur
nými národy a jako příklad a výstraha pro ty, kdo mají oči k vidění a uši ksly
šení“ (45). „Asiat nemá jména pro své náboženství. Jest mu prostě, jako bylo
Židům, „zákonem“, jenž u Číňana sluje „tao“, u Inda „dharma“. Evropan si po
máhá tím, že dává jednotlivým vyznáním orientálním jména po jejich vůdcích
anebo podle některého zvláštního rysu. Samo sebou se tedy rozumí, že na pf.
„taoismus“ jest jméno západní“ (80).
(Pokračování.)

Strana 170.

VYCHOVATEL

Ročník XXXXI.

Prof. Š. POKOJ:

Katolické obyčeje a výchova náboženská.
Náboženství jest základ života lidského. Již pohané žili podle svého ná
boženství. Jejich život soukromý i veřejný byl úzce spojen s náboženstvím.
Když už pohanství mělo tak mocný vliv na život národův, ač bylo tmou a stí
nem smrti (Luk. 1, 79), čím větší vliv provozovalo na život národů křesťanství,
jež jest milostí a pravdou (Jan 1, 17)! Na náboženství křesťanském se splnilo,
co předpověděl zakladatel jeho Ježíš Kristus, když mluvil o kvasu, který pro
niká všechno (Mat. 23, 33). Na náboženství křesťanském splnila se také slova
sv. Pavla: „Spravedlivý žije z víry“ (Gal. 3, 11). Náboženství křesťanské pro
niklo život národů do nejtajnějších záhybů, takže jejich veškeré představy a
veškeré jednání soukromé i veřejné mají vtištěnu pečeť křesťanskou. Zvláštní
důkaz toho tvrzení jsou četné obyčeje křesťanské, s nimiž se setkáváme v osa
dách křesťanských, zvláště na venkově. Města za našich dob setřela se sebe
namnoze ráz křesťanský, ač za starších dob i v městech kvetl mrav křesťanský.
Vlivem měst také na venkově mnohé obyčeje křesťanské pominuly. —
I. Které obyčeje katolické se až dosud zachovaly v naších krajinách.
Starých, ryze katolických obyčejů zachovalo se až dosud v našich kraji
nách mnoho. Pro snazší přehled rozdělíme je 1. v obyčeje obecné, s nimiž se
stýkáme kdykoli; 2. v obyčeje zvlášíní, jež vídáme při zvláštních událostech
rodinných; 3. v obyčeje výroční, jež jsou vázány k určitým dnům a slavnostem
roku církevního.
1. Z obyčejův obecných jest uvésti: užívání sv. kříže, křesťanské pozdravy,
kropení svěcenou vodou, úctu sv. obrazů, rozličné modlitby, posvátnou četbu
a posvátný zpěv.
a) Nejstarší a nejrozšířenější obyčej katolický jest žehnati křížem sebe, jiné
a věci přírodní.
První pohyb, jejž Činí ruka probouzejícího se křesťana, jest znamení sv.
kříže. Se křížem křesťan také umírá. Se křížem venkovan opouští světnici, se
křížemzačíná svou denní práci. Křížem na čele ohrožený křesťan čelí nebezpe
čenství. Proto když se zableskne, znamená se křížem. Rovněž když slyší slova
rouhavá, ozbrojuje se sv. křížem, aby slova ta se nedotkla zhoubně jeho duše.
Také křesťané dělávají kříž, když koupajíce se vstupují do vody, aby se neuto
pili. Se křížem začíná křesťan všechny své modlitby a při modlitbě častěji zna
mení to opakuje. Tak na př. při doxologii „Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu
svatému,“ žehná se vždy křížem. Rovněž po kázání posluchači dělají kříž. Kří
žem znamená se křesťan, když jde podle chrámu Páně, podle kapličky, podle
kříže, podle svaté sochy nebo podle svatého obrazu. —
Tímto posvátným znamením žehná velice často křesťan i jiné. Porodní
asistentka první dělá křížek děcku, když spatřilo svět, po ní rodiče a jiné pří
tomné osoby. Každý, komu novorozeně bylo ukázáno, jest povinen poznamenati
je sv. křížem, jinak by u matky novorozeněte upadl v nemilost a byl by po
kládán za člověka světáka. Zvláště významný křížek dělají rodiče dítěti na čele,
když je posílají do světa. Kříž na čele dělají mrtvole všichni, kteří se k ní při
bližují,
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Konečně dobří katolíci žehnají sv. křížem i věci přírodní. Tak zbožný ven
kovan, připravuje na sýpce obilí k setí, rovná je v hromadu a na jejím temeni
ryje lopatou znamení kříže. Křížem žehná i potah, když vyjíždí ponejprv do
pole. Zbožná hospodyně, zadělávajíc na chléb, dělá měsidlem v díži kříž a sá
zejíc chléb do pekárny, znamená první pecen «řížem. Když načíná pecen, dělá
nejprve tři křížky na spodní kůře. Třemi křížky znamená křesťan závěť a jiné
důležité listiny, když neumí psáti, nebo když už není schopen podepsati se
celým jménem.
Pod znaměním kříže odehrává se veškeren život zbožného křesťana a
zvláště zbožného venkovana. Pod křížem křesťan se rodí, pod křížem pracuje,
pod křížem se raduje, pod křížem Ilká a trpí, pod křížem umírá, pod křížem
odpočívá. Křesťanu toto znamení jest tak milé, že je chce vůkol sebe všude
míti. Proto tolik křížů v křesťanských osadách. Kříž nechybí v žádné křesťan
ské domácnosti, kříž zdobívá i štíty selských statků, kříž bývá umístěn před
každou vesnickou kapličkou, kříž stojí téměř na každém rozcestí, kříž udává,
kde stalo se co pamětihodného, kříž jest charakteristický znak křesťanských
chrámů Páně, kříž koná stráž u hrobů zesnulých. Křížek nosí každý zbožný
křesťan s sebou neustále buď jako přívěsek u růžence nebo jako ozdobu. Ves
nická děvčata nosí křížek na krku.

b) Druhý obyčej starý a všeobecně zachovávaný, jsou křesťanské po
zdravy. Jako naše oko při každém kroku spatřuje kříž, jejž křesťanská ruka
lidu postavila nebo jímž se znamená, tak všude a vždycky doléhají k uchu na
šemu slova, jimiž křesťanská ústa svého Boha chválí, prosí, usmiřují nebo mu
děkují.
Potká-li křesťan a zvláště venkovan jiného venkovana, nebo vejde-li do
cizího statku, pozdraví uctivě: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“ V ústrety
zní mu odpověď všech: „AŽ na věky. Amen.“ Také jinak pozdravují se kře
stané: „Dej vám Pán Bůh dobré jitro, dobré dopoledne, dobré poledne, dobré
odpoledne, dobrý večer, dobrou noc.“ Potkají-li někoho vznešeného, jsou hned
zdvořilejší. Proto pozdravují: „Pán Bůh rač dáti dobré jitro!“ Pozdrav někte
rých řemeslníků jest: „Zdař Bůh!l“ Nabízejí-li hostu chleba, zdráhá se slovy:
„Naděl Pán Bůhl“ a jest-li neúprosnou hospodyní donucen ukrojiti si, děkuje:
„Zaplat Pán Bůh. Hospodyně dokládá: „Dejž to Pán Bůh“ Provází-li venkovan
hosta po hospodářství a ukazuje-li mu stáje a stodolu, host neustále pronáší
prosbu: „Požehnej Pán Bůh“ Naleznou-li kde pracujícího, volají na něho
„Pomáhej Pán Bůh!“ „Pochlubí-li se venkovan hostu, že bude vdávati dceru
nebo že dá syna na studie, host přeje mu: „Dej P. Bůh štěstí!l“ Táže-li se venko
van venkovana po zdraví, odpovídá: „Chvála P. Bohu!l“ Také dopisy venkovanů
začínají se obyčejně slovy: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus — Drazí přátelé |
Vědomost Vám dáváme, že chvála Pánu Bohu zdrávi jsme, a doufáme, že i Vás
s těmito řádky při dobrém a stálém zdraví vynatrefime.“ Zaznamenávajíce si
letopočet na štítu domu, píší: „Léta Páně
= Loučí-li se venkované, říkají:
„Buďte tu s Pánem Bohem,“ nebo „Zachovej a opatruj Vás Pán Bůh,“ začež
opuštění volají za ocházejícím: „Provázej Pán Bůh“ nebo „Pán Bůh rač pro
vázet.“ Rozmlouvají-li venkované o budoucích věcech a o svých plánech, ne
zapomínají nikdy připojiti podmínku: „Dá-li Pán Bůh“ nebo „Jak Pán Bůh
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dá.“ Obcházejíce vyprahlé pole, povzdychují a říkají: „Kéž by se Pán Bůh
smiloval a dal vlažičku.“ Nedostaví-li se vlažička včas, vidí v tom „metlu boží“.
Jdouce do kostela, pozdravují se: „Vítám Vás ke slovu božímu“ nebo „Vítám
Vás od slova božího.“ Kýchne-li někdo, volají na něho z daleka: „Pozdrav Pán
Bůh.“ A kýchnuvší odpovídá: „Dejž to Pán Bůh.“ Rozmlouvají-li o nemocném
sousedu, jemuž lékařl sčetli dni života, říkají: „Kéž mu Pán Bůh ulehči.“ A když
zazněl umíráček, jako z jedněch úst zní: „Už jest v Pánu “ „Už mu Pán Bůh
ulehčil“ „Odpusť mu Pán Bůh,“ „Dej mu Pán Bůh lehké odpočinutí a věčnou
slávu, “ „Dej mu Pán Bůh nebe,“ „Dej mu Pán Bůh radost věčnou.“ Setkají-li
se s přáteli nebožtíkovými, vyslovují jim soustrast: „Potěš Vás Pán Bůh.“ Se
pisujíce poslední vůli, začínají: „Ve jménu nejsvětější Trojice.“ Když kněz do
končil kázání a slibuje jim odměnu nebeskou za každou námahu, kterou pro
Boha podniknou, volají všichni: „Dejž to nebeský Pán Bůh!“
c) Třetí obyčej ryze katolický a obecně rozšířený v křesťanských domác
nostech, jest kropení svěcenou vodou. Tento obyčej jest tak starý a tak roz
šířený jako znamení kříže, protože se znamením kříže bývá obyčejně spojeno
kropení svěcenou vodou.
V každém katolickém obydlí visí u dveří kropenka, do níž hospodyně ob
čas dolévá svěcené vody. Touto svěcenou vodou kropí se všichni domácí, vy
cházejíce ze světnice. Touto svěcenou vodou kropí se také všichni, než jdou
spat. Protože děti nedosáhnou do kropenky, kropí je matka. I když jsou již na
lůžku, matka kropí je svěcenou vodou, dříve než uléhá. Svěcenou vodou kropí
hospodář obilí určené k setí, svěcenou vodou vykropuje hospodyně pekárnu,
nežli sází chléb. Konečně svěcenou vodou kropí se nemocný a v Pánu zesnulý.
Ve klášterech benediktinských jest krásný obyčej, že každou neděli časně
z rána jdou dva akolyti po klášteře se svěcenou vodou. Vcházejí do každé cely
a nalévají svěcené vody do kropenek. Podávajíce asperges jednotlivým bratrům
řeholním, říkají: „Ecce agua benedicta.“ Bratři odpovídají: „Sit mihi salus
et vita.“
d) Čtvrtý obyčej jest úcta ke svatým obrazům a sochám nejen v kostele,
nýbrž i mimo kostel. Světnice křesťanských rodin mají vzhled kostelů. Všechny
stěny jsou ověšeny svatými obrazy. Zvláště místo nad stolem jest bohato na
obrazy. K tomu mají venkované také příčinu. Stůl jest katolickým venkovanům
domácím oltářem. Denně berou se stolu chléb, chléb obyčejně na stole neustále
bývá položen a téměř na každém venkovském stole odpočívalo také Tělo Páně,
když byl někdo z domu zaopatřován svátostmi umirajících. Odtud ta úcta ke
stolu, takže nic neslušného nesmí se na stůl postaviti. Zbožná matka křesťan
ská pokládá si za hřích posaditi dítě na stůl. Mezi obrazy a soškami svatých
nechybí v křesťanských rodinách nikdy kříž, cbraz Matky boží, obraz anděla
strážce, obraz domácího požehnání a obraz některého patrona buď zemského
nebo křestního. Domácím požehnáním nazývají se obrázky nade dveřmi, ob
sahující nějakou průpovídku, jež klade důraz na požehnání boží. "Takové prů
povídky jsou: „Bůh žehnej práci naší“ nebo „Na božím požehnání všecko zá
leží“ nebo „Kde láska, tam Bůh“ nebo „Kde Bůh bydlí, tam se nouze neusídlí“
nebo „S Bohem zační v každé době, podaří se dílo tobě“ nebo „Kde Bůh
hospodaří, tam se dobře daří“ a podobné. Venkovské rodiny křesťanské veli
kou mají radost, mohou-li si opatřiti svaté patrony všech členů rodiny. Odtud
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to prohlížení obrazů na trzích. Někdy rodina mívá zvláštního patrona rodinného,
který v té rodině od nepaměti byl uctíván. Obraz takového světce mívá ve
světnici přední místo a bývá také vymalován nebo umístněn v kapličce ve
štítě domu. Svátek takového patrona rodinného bývá pro tu rodinu svátkem za
svěceným nebo aspoú zpola zasvěceným. Také osady mívají své svaté patrony. Bý
vají to obyčejně světci, jejichž obrazy mají ve své kapličce nebo na božích mukách.
K takovým světcům osada mívá zvláštní důvěru. Obraz místního patrona v kapličce
nebo na božích mukách bývá od osadníků často navštěvován a bývá osadníkům tak
milý, že ho nezamění za žádný jiný. Mnohé obrazy a sochy místních patronů bývají
od lidu prohlašovány za obrazy a sochy zázračné, což mívá za následek, že i pout
níci k nim putují. Na mnohých osadách zachovaly se dosud cechy z křesťan
ského středověku, jež mají rovněž své svaté patrony. Úctu ke svatým obrazům
a soškám křesťané dávají najevo, častěji k nim povznášejíce zraky, zvláště při
modlitbě, okrašlujíce je kvítím a všelijakými ozdobami, zapalujíce před nimi
lampičky a líbajíce je, jsou-li přístupné. Na některých osadách bývají sošky
oblíbených světců, zvláště Rodičky boží, oblékány ve skvostné šatečky a no
šeny od družiček při průvodech. Křesťanské cechy opatřují obrazem svého pa
trona spolkový prapor a spolkovou pečeť. O svátku svého patrona účastní se
hromadně služeb božích. Poutníci, vrátivší se s pouti, podělují svatými obrázky
známé a dodávají: „Panenka Maria ze Svaté hory“ nebo „sv. Anna z Roseče“
vzkazuje Vás pozdravovat.“ Podle svátků svatých, křesťané zařizují také své
jednání, jako setbu. sklizeň, a počítají dni v roce. Proto říkají: „Tu neděli po
sv. Bartoloměji“ nebo „po sv. Václavu, o sv. Havle, e sv. Řehoři“ atd.
e) Pátý obyčej ryze katolický na všech osadách jest, konati pravidelně
rozličné pobožnosti domácí. Katolické pobožnosti domácí jsou: modlitba ranní,
medlitba večerní, modlitba před jídlem a po jídle, modlitba Anděl Páně, mo
dlitba ve 3 hodiny odpoledne v pátek.
Modlitbu ranní a večerní koná každý soukromě. Děti konají ty modlitby
za dozeru matčina, proto modlí se hlasitě, aby je matka slyšela, a jest-li třeba,
opravovala. Rovněž modlitbu k uctění pěti ran Krista Pána ve 3 hodiny od
poledne v pátek děje se soukromě, protože rodina bývá rozptýlena po práci.
Ale modlitba před jídlem a Anděl Páně konají se společně. Tyto modlitby
koná hospodář hlasitě buď sám, buď střídavě s rodinou. V některých rodinách
vždy některé z dítek nebo někdo ze členů rodiny vůbec, se modlí hlasitě a
ostatní tiše. Jsou-li venkované v poli a zaslechnou znamení zvonu, vybízející
k modlitbě Anděl Páně nebo k modlitbě ve 3 hodiny v pátek, ihned ustanou
v práci a modlí se. Muži smekše, obyčejně stojí, ženy klekají. Od těchto po
božností zbožný vénkovan neupustí ani ve společnosti ani při radovánkách.
Jakmile zazní domácí zvon, utichá šumot a hluk v hospodách a všichni se
modlí Anděl Páně. Rovněž zábavy se přeruší, když zvoní Anděl Páně. Byl-li
by přítomen nějaký světák, který by nesmekl nebo neumikl v hovoru, když zvoní
Anděl Páně, se špatnou by se potázal. To měšťáci již znají, proto meškajíce
na venkově, podrobují se této kázni nenuceně. I židé umlkají v hovoru, když
se křesťané modlí, aby jich nerušili.
f) Šestý obyčej katolický ve mnohých osadách jest čísti posvátné knihy
nebo modlili se z knížek i doma. Jest velice mnoho rodin katolických, jež mají
knížku perikop a předčítají z ní nedělní a sváteční evangelia. Obyčejně dítky
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bývají vybízeny, aby přečetly nedělní evangelium. V některých rodinách vtip
nější děti umějí nedělní evangelia z paměti. Kde se nepředčítá doma nedělní
evangelium, rodiče ptávají se dětí, jaké bylo evangelium a jaké kázání. Takové
posvátné rozhovory konají se obyčejně při obědě v neděli a ve svátek. Jest to
zároveň kontrola, zdali všichni členové rodiny byli v kostele a zdali dávali
pozor při kázání.
Jiná památná četba v křesťanských rodinách jest říkání z modlitebních
knížek. Ve spořádané rodině katolické každý člen rodiny má modlitební knížky:
Děti dostávají je darem k prvnímu sv. přijímání nebo k biřmování. Zvláště ženy
libují si v modlitebních knížkách, jež mají mnoho říkání. Této touze jejich vy
hovují objemné nebeklíče. A právě ženy rády si poříkají v neděli odpoledne
ve svém nebeklíči. Nevidí-li na to, nebo nejsou-li ve čtení příliš sběhlé, při
držují děti k tomu, aby jim předčiítaly. Nežli se venkovan začne modliti z kní
žek a nežli je zavře, líbá je.
Také jinou četbu posvátnou pěstují zbožní venkované. Mnozí jsou členy
Dědictví svatojanského nebo Cyrilo-Metodějského, Dědictví maličkých, Dědictví
sv. Ludmily atd., mají hojnost nábožné četby. Mnozí kupují si Čísla časopisu
„Kříž“, „Maria“, „Sv. Vojtěch“. A co katolických kalendářů spotřebuje každo
ročně venkov!
g) Konečně doplněk a vrchol domácích pobožností a posvátné četby jest
posvátný zpěv.
Lid náš jest velice zpěvný. Má velice mnoho písní národních i posvát
ných. Každá osada má jednoho nebo více zpěváků, kteří řídí posvátné zpěvy
na osadě, zvláště o poutech a průvodech a při pohřbech. Někdy až řevnivost
mezi nimi vzniká. Tací zpěváci mívají zásobu posvátných zpěvů, jež si vypsali
z kancionálu, nebo jež zdědili po svých předchůdcích, nebo jež si sami zbás
nili. Právě takové se lidu nejvíce líbí, protože jsou vzaty z jeho ovzduší. Na
některých osadách jsou dosud jednoty literátské, jež z bohatých sbírek písní
cirkevních vynášejí na světlo nové 1 staré.
Avšak i jiní provozují na venkově posvátný zpěv. Jsou to zvláště dívky.
Kde dosud se scházejí dívky na přástky, kde společně pracují na poli, nebo
společně máchají prádlo u rybníka nebo v řece, dosti často propukají v po
svátný zpěv. Obyčejně zpívají písně kostelní, jež znají z paměti. Velice překvapí
za našich časů kněze, jde-li mimo tabákovou továrnu a uslyší zpívati ženy po-'
svátnou píseň.
(Pokračování.)

SMĚS.
Biblické dějiny V. Kubíčka bylyprávě
schváleny též ministerstvem školství a národny
osvěty v Praze, č.j. 103.252-[., ze dne 13.
září 1926, pro školy obecné a měšťanské,
Blahopřejeme k tomuto úspěchu autorovi a
přejeme této nové vyborné učebnici mnoho
zdaru. — V druhém vydání opravil V. Kubíček
mnoho po stránce jazykové, upravil nadpisy
některých článků a zaměnil některé veršíky

za vhodnější. Mnohé dřívější články přemístil
Kubíček do poznámek a vysvětlivek, na př.
Smí se léčiti v den sváteční; židé ujednali,
že Krista zabijí; Choďte ve světle; jiné z po
známek upravil v článek, na př. Daniel v jámě
lví ; jině spojil, na př. Kain zabil Abela a Synové
světla. Skupinový obrázek na str. 78. „Jak
se obětovalo modle Molochovi“ mohl býti
vypuštěn, odpovídá více fantasii. K utrpení
Páně mohlo býti více obrazků. Škoda, že autor
mále dbal textu Sýkorova v Novém zákoně
a příliš se odchyloval od slov Písma sv. Kniha
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je přehledně tištěna na pěkném papíře, je
pěkně vypravena a polotuze vázána a cena
mírná. — V. Kubíček pracuje na vydání své
„Prvouky“, která mnohým se zdála příliš
objemnou v dosavadních vydáních.

Nová učebnice katolického nábo
ženství pro vyšší třídy středních škol.
Tiskem a nákladem Českoslovanskéakc. tiskár
ny v Praze-I[I., Spálená 15. vyšla nová Apolo

getika, Základní náboženská nauka. Napsal
ThDr. Bedřich Augustin, profesor státního uč.
ústavu v Jičíně. Kniha jest schválena minist.
škol. a nár. osvěty, arcib. ordinarátem v Praze
a biskupským v Hradci Králové. Je zcela
stručná vzhledem ku sníženému počtu hodin
a upravená dle nové učební osnovy. Velice
dobře vystihl spisovatel potřebu dnešní doby
a proto šířeji pojednal o lidské duši a o bož
ství Kristově, čímž kniha stává se apologetikou
velmi časovou. Při své stručnosti ničeho ne=
opomíjí a v drobnotisku podává hojně dokladů
z nejnovějších spisů ruzných spisovatelů. Cena
váz. knihy o 94 stranách Kč 13'—.

Drobné zprávy. Podle posledníhousne
sení ministerské rady zaváděno jest letoškem
počínaje povinné vyučování němčině i na všech
středních školách v českýeh zemích. Na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi jest němčina i
nadále předmětem nepovinným. — Minister.
předseda přislíbil péči vlády 1 o školy pomocné,
to jsou školy pro děti duševně abnormální,
avšak vzdělání schopné. — V Československu
objevil se citelný nedostatek středoškolských
profesorů. Pro 361 míst nedostává se sil. —
„Nár. Noviny“ oznamují: „V Bratislavě ko
naly se porady několika předních židovských
hodnostářů, za předsednictví hlavního rabbiho
dra Funka, na kterých bylo jednáno o vybu
dování vysokého židovského učiliště, které by
vychovávalo židovský kněžský dorost. Bylo po
dáno na ministerstvo školství a národní osvěty
příslušné memorandum.“ — Maďarské dívčí
školy proti přemrštěné módě žákyň. Při za
hájení nového školního roku sdělili ředitelé
dívčích škol svým žákyním a jejich rodičům,
že se žákyním zakazuje nositi sukně, nedo
sahující ke kolenům, jakož i blůzy s krát
kými rukávy. Rovněž bubikopf, jakož i líčení
se zakazuje. — Dekretem italského minister
stva vyučování se stanoví, že počínaje příštím
rokem bude školní rok od 1. října do 15.
července. — Mezi mládeží u nás dnes se
nejvíce čtou krváky Texaský Jack“, „Nick
Carter“, „Sherlok Holmes“, „Buffalo Bill“
atd. Na pražských nárožích je vylepen me
trový plakát s uplakaným klukem, jehož „už
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nic netěší, “ protože nemá 50 hal. na „Ku
líška“. Hledá se literatura a la „Lucerna“,
„Houpačka“, „Komár“, „Urn“ a pod.

„Srdce Ježíšovo zdrejem útěchy“.
V homiletické knihovně „Živé Slovo“ (vydává
Českoslov. akc. tiskárna v Praze) vyšlo jako
svazek V.třicet desítiminutových kázání, která

dle Herz-Jesu-Predigten J. H. Schulze zpra
coval známý řečník, kazatel a katecheta 47
nošť Oliva. V dobře stavěných promluvách
těch sneseno hojně citátů a příkladů, kterých
1 katecheta dobře může použíti v kateche
sích. Kázání jsou výbornou pomůckou pro
slavnosti, tridua, noveny a zvlášť měsíční
pobožnost ku cti božského Srdce Páně.

Snahy a práce zemskéhospolku pro
léčbu a výchovu mrzáků a Jedličkova ústavu
pro zmrzačelé v letech 1918— 1925. Uspo
řádali Aug. Bartoš a Dr. Jiří V. Klíma.
Praha 1926. Nákladem vlastním. Byla za
slána naší redakci tato zajímavá kniha, opa
třená hojnými obrázky, která podává názor
a přehled, jak je u nás postaráno o mrzáky,
jak se o ně lékařsky pečuje a zvlášť zají
mavě popisuje výchovu mrzáků. Trináct let
trvá ústav a první jeho chovanci vstupují
do života. V ústavě je nyní 95 chovanců.
Co lidské bídy bylo již tu odstraněno a co
by mohl ústav pro dobro mrzáků vykonati,
kdyby bylo dosti prostředků. Mnoho se jich
hlásí do ústavu a jen malé procento může
býti přijato, není místa, není zajištěna do
statečná pomoc. Jsou u nás velké subvence
na nejrůznější společenské potřeby, ale není
dostatek prostředků na to, aby se dítě vy
tržené ze sociální a tělesné bídy, najedlo,
když přece je dostatek subvencí na různé
dostihy a zábavní podniky tam, kde není
peněz na zakoupení náhradních noh (protés),
aby se mohl mrzák lidsky pohybovati. Jak veliké
dílo pro dítě zmrzačelé koná ústav Jedličkův,
ukazuje ta zpráva, která zasloužíširší pozornosti,

První cikánská škola v Evropě zří
zena bude v Užhorodě. Za maďarského re
žimu nikomu ani na mysl nepřipadlo, aby
cikánské děti navštěvovaly školu. Po převratě
československé školské úřady snažily se při
měti cikánské děti k návštěvě stávajících škol,
Výsledek byl nečistota a úplný mravní roz
vrat mezi ostatními dětmi. Proto musilo býti
od nucení cikáňat k návštěvě školy upuštěno.
Podle sdělení Podkarp. Hlasů, chtějí však
sani cikáni školu pro své děti a mají ra
dost, že jejich tužba bude splněna a že cikán
nebude již tak nízkým a opovrhovaným tvo
rem, jako byl dosud.
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Agitace komunistů mezi školní mlá
deží. Komunisté na počátku školního roku
zahajují novou agitaci mezi školní mládeží.
Zakládají organisace „Mladého průkopníka“
a agitují pro rozšiřování „Kohoutka“, který
vychovává mládež k zločinnosti a chce rušit
výchovu národních škol.

Nová úprava školních tax na střed

ních školách.

a

Vládním nařízením zavádí

se na středních školách jednotné školné 200 Kč
pololetně. Řádní žáci mohou býti osvobozeni
od poloviny nebo celého školného, když pro
spívají ve škole, když sami, ani jejich zá
konní živitelé nejsou podle svých majetko
vých poměrů s to, aby platili školné bez
zkrácení výživy, nutné pro ně a jejich ro
dinu. Privatisté a hospitanti platí bez vý
jímky školné. Za přijímací zkoušky do vyšší
třídy se platí taxa 50 Kč, za mimořádnou
zkoušku učiva jedné nebo několika tříd 200 Kč,
za celoroční zkoušku privalistů 300 Kč, za
zkoušku dospělosti platí řádný žák 100 Kč,
privatista nebo externista 200 Kč. Zcela chudí
žáci mehou býti vyjímečně osvobozem od
maturitní taxy. Ostatní taxy jsou odstupňo
vány od 30 do 150 Kč. Současně se upra
vují také slevy poplatků těch studujících,
kteří bydlí v internátech státem spravovaných
nebo podpórovaných (na příklad na Slo
vensku), povolují se slevy od 1, 2, 3 čtvrtin,
ve výjimečných případech od celého inter
načního poplatku.

Rodiče a povinná školní návštěva.
Platná nařízení o povinné školní návštěvě mají
býti upravena tak, že otec nebo matka, kteří
dvakráte za školní rok byli potrestání za
přestupek proti školní povinnosti, pozbudou
na příští rok volebního práva do všech za
stupitelských sboru. Otec, který přes opě
tovné tresty znovu se dopouští týchž pře
stupků, má býti soudem zbaven otcovské
moci na čas nebo navždy.
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ným účelem i světové spojky mírové. Na svě
tové konferenci pro praktické křesťanství
v srpnu 1925 ve Stockholmu proslovil prof.
Nordenskjold úvod k pojednání o učebnicích
dějepisu, a nyní vydal komitét dvě knížky
o učebnicích jednotných zemí. Komise chce
za tím účelem: I. Spolupracovat napříště
s Weltbundem fiůr internationale Freund
schaftsarbeit der Kirchen a Evropskou cen
trální Čarnegieho nadací pro mezinárodní mír,
v universálním a nestranném duchu. 2. Přeje
si dosazení výboru, který by sledoval vývoj
učebnicové literatury. 3. Doporučuje vyučo
vání dějepisu, který si v různých školních
stadiích všímá universálního vývoje v národ
ním a vedle národního také v kulturním a
politickém směru — a který posuzuje poli
tické sporné otázky s největší, pokud možno
objektivní pravdou. — Německo, jak se jeví
švédským posuzovatelům, je prý poměrně ve
svých učebnicích dosti objektivní. O Anglii
nelze v této souvislosti mluvit, stejně jako
o Spojených Státech, kteréž obě země vyšly
ze švé isolace teprve válkou. Nejšovinističtější
jsou učebnice francouzské, střední a východní
Evropa živí ve školách nejvíc nenávisti (mladé
státy nebo mladá svoboda), vyjímajíe Rakou
sko, jež zase propadlo druhému, pacifisti
ckému extrému. O Československu se píše;
V J. Pekařových Českosl. dějinách pro nej
vyšší třídy škol středních mění se tón vůči
Němcům mezi uznáním a kritikou, zatím co
nevraživost k Maďarům je rudou nití v dru
hém díle líčení. V J. Pěškově Mé vlasti se
hlasitě naříká nad německým odporem k če
ským snahám a rovnoprávnosti. Naši nepřátelé
nebyli nikdy nevybíraví v prostředcích, jimiž
nás hleděli zmčit. Neštítili se podvodu, zrady,
násilí. Jen aby rozdrtili českou většinu v zem
skému sněmu,tvořili německo-židovské spolky.
(Lidové Noviny, 20. 7., 26.) („Argus“ čís.

11.—12.)

Mezinárodní kontrola učebnic děje

Beznáboženská škola francouzská

pisu. (Emil Walter.) V ustavujícím sedění
švédské delegace Všeobecné církevní konfe.
rence ve Stockholmu r. 1924 sešla se tří
členná podkomise, aby zkoumala nepravdivá
nacionalistická a pro druhé národy urážlivá
tvrzení v učebnicích dějepisu v různých ze
mích. Otázka ta není zcela nová. Zabývá se
jí už League of Nations Union, dále he
Moral Education Congress a jeho meziná
rodní kancelář v Haagu a pak Centre euro
peén de la dotation Carnegie pour la paix
internationale. Vedle toho pracují za podob

odsouzena byla, podle svědectví arcibiskuda
Lemaltra v Karthagu, i tuniskými mohame
dány. Četných 50 rodin obrátilo se naň, aby
jeho kněží jimi založili a vedli školy, jelikož
školy státní „nejsou schopnyjejich dětem správ
ně mravní názory vyložiti a vštěpovati: upři
lišují práva člověka, pletou naši mládeži hlavy
a zasévají nesvornost do našich rodin“. K ná
mitce arcibiskupově, že nemůže jejich mlá
deže vychovávati v jiné mravnosti než v kato=
Jické, odpověděli; „To je nám vhod, z té mohou

se sdostatek poučiti všichni!,(„Hlídka“ č. 8.)
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Zákon a prováděcí nařízení.
Letošního roku bylo vydáno několik zákonů, které upravují i poměry těch,
kteří vyučují náboženství ve školách. Ke každému zákonu připojeno několik re
solucí, které mají zmírniti „ostří“ zákona a býti směrnicemi ku prováděcím na
řízením, která ke každému zákonu ministerstvo vydává.
Připravují se nyní prováděcí nařízení ku kongruovému zákonu a nejsou ještě
úplná k zákonu o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců. Ministerstvo
školství a národní osvěty připravuje, jak sděluje ÚTK., sedm prováděcích naří
zení k zákonu o úpravě platů učitelstva, z nichž jest nejdůležitějším všeobecný
prováděcí předpis k platovým ustanovením, dále vydání služební pragmatiky, před
pisy pensijní, započítání služební doby a předpisy o litulech, jež vesměs budou
upraveny samostatnými nařízeními. Zpracování jich vyžádá si ještě nějaké doby,
ježto po dokončení jejich osnov v ministerstvu školství budou musit býti pro
jednány ještě meziministersky s resorty vnitra a financí.
Pokud prováděcími nařízeními dáván jest směr ministerstvu možno vždy
předpokládati, že budou dodržována. Ne tak tomu však, když má se říditi těmito
nařízeními nějaký úřad zemský. Školské zákony u nás dosud provádí v každé
zemi zemský výbor event. dle jeho pokynů zemská školní rada. A tu bývají
prováděcí nařízení problematická. Že tomu tak, poučuje letošní zkušenost!
V oddilu IV. vládního nařízení ze dne 4. dubna 1925 č, 64 Sb. z. a n.,
kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922 č. 266 Sb. z. a n. stanoví se
v $ 13. — zvláštní oddělení školní — v odst. 2.:

„Při tom všakdbáti jest podle možnosti toho, aby pro vyučování nábo
ženství, ručním pracím a tělocviku a mimo to i pro vyučování v odděleních,
v nichž se spojí žáci několika stupňů věku, nebylo v oddělení zpravidla více
než 40 dětí, aby vtémž oddělení nebyli, pokud lze, spojováni žáci, kteří stářím,
tělesnou způsobilostí, schopnostmi a předběžným vzděláním příliš od sebe se

líší

“
A ve výnosu minist. šk. a n. o. ze dne 15. května 1925 č. 16 137-1., kterým

se vydávají prováděcí pokyny k onomu zákonu (1922/226) a uvedenému vlád
ním nařízení prováděcímu ze dne 4. dubna 1925 čís. 64 Sb. z. a n. stanoví a
v oddílu pátém v 8 22. v odst. 2.:
„Podle S 13. odst. 2. vládního nařízení prováděcího má se dbáti podle mož
nosti toho, aby pro vyučování náboženství, ručním pracím a tělocviku a mimo
to i pro vyučování v odděleních, v nichž se spojí žáci několika stupňů věku,

aby nebylo v oddělení zpravidla více než 40 dětí. Budiž proto upuštěno
od utvoření zvláštního oddělení ze žactva dvou neb několika postupných tříd
zpravidla již tehdy, jestliže z počtu žactva každé z nich mají se učiti příslušnému
předmětu aspoň 2/3 všech žáků, ne však méně nežli po 20 žácích.“
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Dle těchto prováděcích nařízení mají tedy spojovati se v oddělení žáci ně
kolika stupňů věku tak, aby nebylo v oddělení zpravidla více než 40 dětí. Okresní
školní inspektoři v Čechách však letos spojovali v oddělení všeobecně do 50 žáků
poukazujíce na výnos zemské školní rady, kterým tak bylo nařízeno na začátku
letošního školního roku poukazem na znění zákona.
Z toho vysvítá, že co jednotliví inspektoři z nařízení zemské školní rady
počátkem letošního roku školního nařídili o stahování tříd do 50 vzhledem k vy
učování náboženství (při ručních pracích, němčině a nepovinným předmětům na
řízeno totéž nebylol) příčí se výslovně vůli ministerstva školství a nár. osvěty. Zdá
se, že přerostly už „podřízené orgány“ přes hlavu nadřízených nebo že snad u ně
kterého toho orgánu při výkladu vládních prováděcích nařízení o odděleních pro
vyučování náboženství nastal takový zmatek, že byl z toho jak se lidově říká
„jelen“, který nemohl býti odstřelen.

Prof. Š. POKOJ:

Katolické obyčeje a výchova náboženska.
(Pokračování.)

2. Z obyčejů zvlášíních, s nimiž se stýkáme při zvláštních událostech ro
dinných, zasluhují povšimnutí obyčeje při narození nového člena rodiny, při
svatbě nebo při odchodu do Ciziny a při nemoci a úmrtí některého člena rodiny.
a) Křesťané pokládají děti za dar boží. Proto mluví o požehnaném stavu
křesťanské matky a o požehnání božím, kde jest četná rodina. Když přišel
na svět nový člen rodiny, babička žehnájej sv. křížem a pomýšlí na křest. Jest-li
slabé, pokřtí je sama, jest-li zdravé, činí přípravy k cestě do kostela. Dítěti ne
senému ke křtu neopomine nikdy vplésti růženec do povijanu. Křesťfanštírodiče
dávají dítkám při křtu vždy jméno nějakého světce, zvláště toho, který jest křest
ním patronem jejich nebo jejich rodičů. Proto každá rodina má své zvláštní
světce. Umře-li jim dítko, jeho jména nedávají nikdy dítku pozdějšímu. Lze v tom
viděti pietu k zemřelému dítku, že rodiče stále na ně vzpomínají a stále mezi
členy rodiny je počítají. Zemře-li jim dítko nepokřtěno, velice se proto rmoutí.
Když rodička povstala ze šestinedělí, první kroky vedou ji do chrámu Páně
k úvodu křesťanských matek. Tento obyčej jest tak všeobecný že žádná matka.
se mu nevyhýbá. Po úvodu matky bývá dítě obětováno.
Když dítě povyrostio, matka uvádí je záhy do křesťanského života. Ukazuje
mu, kde jest Pán Bůh, navádí je posílati Pánbíčkovi pusu a učí je modliti se,
jakmile začne žvatlati.
S úctou k Bohu vštěpuje mu záhy úctu k lidem, zvláště k rodičům, ke kmo
tříčkovi a kmotřičce, k dědouškovi a babičce, později i ke knězi a učiteli. Ditě
k tomu jest vedeno, aby líbalo ruce otci, matce, dědouškovi, babičce, kmotří
čkovi, kmotřičce a zvláště knězi. Za všechno musi prositi a za všechno musí
uctivě poděkovati.
Když jde dítko ke sv. zpovědi, musí všech odprositi slovy: „Prosím Vás
odpusťfte mi, čím jsem Vám ublížilo“. To ostatně musí učiniti každý z rodiny,
když jde ke správě boží. I rodiče se cdprošují navzájem. Odprošení odpouštějí
odprošujícímu slovy: „Odpusť Ti Pán Bůh“.
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Jde-li dítě ponejprv ke sv. přijímání, nastává rodinný svátek. Matka shání
nové šaty, zvláště jde-li o dcerušku, otec pak slibuje, že dá zasklíti obrázek od sv.
přijímání. Jest-li dědina vzdálena od kostela farního, rodiče dávají dítěti peníze,
aby si koupilo po sv. přijímání rohlík nebo housku. Na některých osadách jest
zvyk, že každý člen rodiny dostává od hospodáře něco peněz, když jde ke sv.
přijímání, aby přinesl všem domácím dárek. Přináší housku, o kterou se všichni
dělí. Jest to jakýsi zbytek křesťanských hodů lásky, tak zvaných agap.
b) Když dítě dospěje a jest nuceno opastiti rodný dům za příčinou sňatku
manželského nebo odchodu do Ciziny, nastávají obyčeje velice tklivé.
O nastávajícím sňatku svého ditěte rodiče dávají věděti svým příbuzným a
známým, až jsou z toho námluvy. Před svatbou jdou snoubenci na faru na ka
techismus a ke sv. zpovědi. Nežli se ubírají na oddavky, děkují rodičům za
všechna dobrodiní a prosí jich za sv. požehnáni. Rodiče kladou jim ruce na
hlavu, žehnají je sv. křížem a políbí je. Nemá-li některý ze snoubenců rodičů,
zastupuje je poručník nebo někdo z příbuzenstva. Venkovští snoubenci přejí si
při oddávkách votivní mše sv., při níž epištola a evangelium bývá čteno též
v řeči lidu. Po oddavkách nevěsta bývá uváděna. Potom jde ofěrou kolem oltáře.
Na požehnání nevěsty při votivní mši sv. pro sponsis křesťanský lid klade ve
likou váh:. Jest-li jeden ze snoubenců vdovcem, vyšed z kostela po oddavkách,
zastavuje se u hrobu nebožtíka manžela. Tím dává najevo, že pro novou lásku
stará láska v něm nevyhasia. Na některých osadách vykropují ložnici novoman
želů svěcenou vodou.
Odchází-li dítě do ciziny buď na studia nebo do učení nebo do služby,
rodiče dávají mu spasitelná napomenutí, jdou s ním do kostela, zastaví se
u pana faráře a pana učitele, navštíví s ním hroby zemřelých příbuzných, po
modlí se u domácí kapličky nebo u božích muk a propouštějí je s otcovským
a mateřským požehnáním. Dělajíce mu tři křížky říkají: „Zachovej a opatruj Tě
všemohoucí Bih Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý“ Matka vtiskne mu konečně
do ruky sv. růženec a dodá: „Pamatuj vždy na Pána Boha a modli se tento
růženec.*
c) Obyčeje při nemoci a smrti některého člena rodiny jsou tyto:
Onemocní-li někdo povážlivě, povolají mu lékaře a zároveň kněze. Někdy
oba lékaři, duchovní i světský, sejdou se u nemocného najednou. Mžikem roz
nese se po dědině, že přijde velebný pán s Pánem Bohem. Všude připravují se
na jeho příchod. Ve statku, kde jest nemocný, vykuřují světnici jalovcem, drhnou
neb aspoň zametají podlahu, povlékají peřiny, umývají a převlékají nemocného
a upravují stůl. Postrou jej bílým ubrusem a postaví na něj kříž se dvěma sví
cemi, sklenici s vodou obyčejnou, nádobku s vodou svěcenou, lžíci a talíř se
solí, chlebem a Inem. Vénku chystají nebo shánějí povoz pro velebného pána.
Mnozí hospodáři kladou si za Čest, že na jejich voze jel velebný pán s Pánem
Bohem. Když povoz odjel pro velebného pána, zvoník obchází a vykukuje, kdy
má začít zvonit. Jakmile se objeví na obzoru povoz s velebným pánem, začne
zvoniti. Lidé vybíhají ze statků a klekají, když jim dává požehnání. Před domem
nemocného stojí zástup lidí, kteří na dané znamení vcházejí do světnice a za ne
mocného se modlí. Odcházejícímu knězi zámožnější venkované dávají na mši sv.
za nemocného. Potom odcházejí i sousedé a sousedky, potěšivše napřed ne
mocného a podavše mu na rozloučenou pravici. Někteří odprošují nemocného,
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jestliže mu někdy ublížili. Dostaví-li se agonie, obnášejí nemocného hromničkou
a modlí se tiše, aby ho nevytrhli ze smrtelného spánku. Jakmile nemocný vy
pustil duši, někdo z přítomných poznamená: „Již jest v Pánu.“ Hned zvoní mu
umíráčkem a celá vesnice jako z jedněch úst povzdychá: „Už mu Pán Bůh ulehčil,
Dej mu Pán Bůh věčnou slávu.“ Příbuzní mrtvolu myjí a oblékají. Potom kladou
ji na prkno, dříve než truhlář přinese rakev. Prkno, na němž odpočívala mrtvola,
nebývá již upotřebeno. Na Šumavě napisují na taková prkna nacionále nebožtí
kovo a staví je ke křížům nebo na jiná místa. Mrtvole dávají do rukou křížek
a růženec, rubáš pakjejí pokrývají svatými obrázky. Do hlav mrtvoly staví hro
mničku, do nohou pak na židli svěcenou vodu se třemi klasy. Každý, kdo na
vštíví nebožtíka, kropi jej svěcenou vodou, znamená jej sv. křížem a modlí se
za něho. Pohled na mrtvolu křesťanovu není odporný. Dokud jest nebožtík
v domě, sousedé scházejí se večer k němu a modlí se a zpívají dlouho do noci.
Každá osada má pohřebního zpěváka. Když se přiblížil den pohřbu, kněz vy
zdvihne mrtvolu v domě nebo vychází ji aspoň naproti ke kříži nebo k božím
mukám. Velice tklivá bývá scéna, když zpěvák jménem nebožtíkovým odprošuje
celou obec. Jest-li pohřeb ženy, která zemřela v šestinedělí, bývá na některých
místech uváděna, dříve než jest vnesena do kostela.
3. Obyčeje výroční, jež jsou vázány k určitým dnům a slavnostem roku cír
kevního, zachovaly se dosud tyto:
V době adventní lid venkovský chodí velice rád na roráty. Tento obyčej
jest prastarý. Máme bohatou sbírku písní rorátních jíž z dob prvního arcibiskupa
pražského Arnošta z Pardubic a císaře Karla IV. A právě že tato pobožnost
v Čechách vešla ve všeobecnou oblibu, papež Pius IX. dne 17. listopadu 1864
dovolil, aby tento obyčej dávno zavedený a věřícím velice milý, se zachoval
v Čechách tak, jako jest povolen Polsku ode dne 22. srpna 1744. Podle tohoto pri
vilegia slouží se v Čechách mše, zvaná roráty, po celý advent až do 23. prosin e.
V domácnostech věřící oddávají se s větší horlivostí domácím pobožnostem,
zvláště pobožnosti růžencové.
V Klatovech jest obyčej, že v době adventní obraz představující Pannu
Marii a sv. Josefa, hledající nocleh v Betlémě, bývá uctíván každý den v jiné
rodině. Obrazů těch jest několik a tak po celém městě účastní se té pobožnosti
mnoho rodin. Obraz ten bývá postaven ve světnici na místě nejčestnějším, kolem
něho bývají rozžaty svíce a pod ním bývá zavěšena lampička. Svíce hoří po
celý den, lampička pouze v noci. Pobožnost před tímto obrazem koná se na
večer za přítomnosti nejen rodiny domácí, nýbrž i rodin sousedních. Byla-li po
božnost vykonána v jednom domě, obraz bývá přenesen do druhého domu, po
tom do třetího, podle toho, jak se kdo oň přihlásil. Takové přihlášky dějí se
již před adventem.
Ke svátku sv. Mikuláše (6. prosince) druží se zvyky, jež připomínají ště
drost tohoto světce. Již v předvečer svátku dávají si děti za okna talíře, aby sv.
Mikuláš, až tudy půjde se svou družinou, věděl, kam má složiti dárky. Dříve
obcházel v předvečer sv. Mikuláše skutečný průvod maškar, z nichž jedna před
stavovala sv. Mikuláše, druhá anděla, třetí čerta. Za našich dob takové průvody
řidnou, protože policie je zakazuje. Za to v městech sestupují se dobročinné
dámy v komitéty a konají sbírky, aby připravily nemajetné mládeži slavnost mi
kulášskou.
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Poslední den přípravy na boží hod vánoční jest vigilie vánoční, jíž lid náš
říká Štědrý den nebo Stědrý večer. Pojmenování pochází odtud, že hospodář
jest v ten den štědrý k celé rodině i k celému hospodářství. Nejen světnice,
nýbrž i chlév, dvůr a sad jsou jevištěm štědrosti hospodářovy. Proto hospodář
nebo hospodyně nese od večeře caltu do chléva a dává každému dobytčeti kou
sek zároveň s jablíčkem a ořechem. Také studna dostane jablíčko a ořech a ko
nečně sad obdrží svůj díl, jablíčko a ořech, jež hospodář zahrabe u kořenů
předního štěpu. Toť výraz vánoční písně: „Raduj se všechno stvoření z Krista
Pána narození“. Hlavním předmětem pozornosti o Štědrém večeru jsou jesličky
a vánoční stromek.
O vánocích chodí děti koledou, totiž zpívají pd domech písně o narození
Krista Pána, a dostávají za to rozličné dárky. Takové obchůzky kolední také
mizejí. Svědomitě pěstují je dosud dráteníci. V městech bývají dávány vánoční hry.
V den sv. Jana evangelisty (27. prosince) nosívají někde do kostela víno,
aby jim je kněz posvětil. Posvěcené víno nosí si domů a pijí z něho při zvlášt
ních příležitostech, zvláště při smíření a při loučení. Rituál provincie pražské
obsahuje benedikci, jež svolává na toto víno milost boží, „ut omnes hac die in
honorem beati Joannis de calice isto bibentes meritis ipsius ab omni aegritudine
veneni et noxiis guibusvis absolvantur et corpore atgue anima se offerentes ab
omni culpa liberentur.
Na sv. Sylvestra papeže (31. prosince) koná se ve všech osadách svátostné
požehnání s chválozpěvem „Tebe, Bože, chválíme“. Ve městech bývá před po
žehnáním kázání přiblížející k občanskému roku minulému a nastávajícímu.
O Novém roce křesťané přejí si navzájem šťastného nového roku. Zaměst
navatelé dávají dělnictvu a služebnictvu dárky novoroční.
O vigilli sv. tří králů světí se zvláštní voda (tříkrálová), potom křída, zlato,
kadidlo a myrha. Místo zlata náš lid přináší kousek síry, protože síra podobá
se zlatu. Tyto svěcené věcí křesťané nosí si domů. Vodou tříkrálovou kropí sebe;
své příbytky i své pozemky, posvěcené kadidlo pálí na řeřavém uhlí a vykuřují
příbytky, svěcenou křídou píší na dveře začáteční písmena sv. tří králů a svě
cené zlato nosí u sebe. Někde chodí dosud o Třech králích průvody tříkrálové,
ale policie jim v tom klade překážky.
Ve svátek Očišťování Panny Marie (2. února) věřící přinášejí si do kostela
posvětiti voskové svíce, jež si pak odnášejí domů a rozžehají je, když někdo
umírá nebo když burácí hrom. Odtud tyto svíce slují hromničky.
Ve svátek sv. Blažeje (3. února) lídé přicházejí pro požehnání sv. Blažeje,
jež záleží v tom, že kněz klade křížem každému pod bradu dvě svíce k tomu
účelu zvlášť posvěcené a modlí se, aby Bůh na přímluvu sv. Blažeje osvobodil
ho od bolesti v krku a od jakéhokoli jiného neduhu.
V poslední dni masopustní, kdy svět se oddává svým radovánkám, zbožní
křesťanépospichají do chrámu Páně, kde bývá vystavena nejsvětější svátost oltářní.
Na popeleční středu jdou si všichni pro popelec, kteréžto znamení nosí na čele
po celý den. Kdo nemohl si jiti pro popelec, tomu přenechávají ze svého popelce.
V době svatopostní zbožní křesťané oddávají se horlivěji domácím pobož
nostem, zvláště růženci, a také skutkům sebezapře:í. Tak mnozí kuřáci odklá
daji dýmku, aby ji nevzali do ruky až po vzkříšení. Mnozí nejdou do hospody
po celý půst.
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Na Květnou neděli světí se ve všech osadách kočičky, totiž vrbové, jívové
a lískové pruty s jehnědami. Vesničtí mládenci přinášejí svazky prutů rozměrů
obrovských co do tloušťky nebo co do délky. Posvěcené ratolesti hoši rozná
šejí po vesnici a dostávají za to o velikonocích barvená vajíčka (kraslice). Ho
spodáři zastrčí část kočiček za obrazy svatých ve světnici, část uschovají do pole.
Na Velký pátek hospodáři nosí do osení posvěcené kočičky a vykropují
pole vodou tříkrálovou.
|
O božím hodě velikonočním věřící přinášejí do kostela rozličné pokrmy a
nápoje jako beránka, vejce, sýr, mazance, víno a pivo, aby jim je kněz posvětil.
O svátcích svatodušních znázorňují Ducha sv. holubice visící nad stolem
venkovanů. Takové holubice upravují si venkované tím způsobem, že vyfouknou
vejce slepičí, přidělají k němu zobáček a nožičky z chleba a po bocích připevní
mu papírová křídla.
Slavnost božího Těla jest u lidu velice oblíbena, proto účastní se jí kde
kdo. Katolické spolky dostavují se hromadně se spolkovými odznaky. Věřící
zvláště děti, přinášejí si k této slavnosti věnečky z kvítí a mají je ve veliké úctě
Zavěšují je na obrázky svatých neb na kropenku.
Ve svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) světí se byliny za tím účelem
„ut hominibus, pecoribus, pecudibus et jumentis contra morbos, pestes, ulcera,
maleficia, incantationes, veneficia serpentum et aliorum venenosorum animalium
et bestiarum morsus remedium praestent atgue contra diabolicas illusiones et
machinationes et fraudes tutamen ferant in guocungue loco positum vel portatum
aut habitum aliguid ex eis fuerit“.
V předvečer sv. Bartoloměje (24. srpna) křesťanské dívky zdobí okna a ka
pličky ve štítu domu věnci a růženečky ze řeřabinek. Ten obyčej připomíná le
gendu o sv. apoštolu Bartoloměji, jak nepřátelé poznamenali si večer příbytek
jeho řeřábem. Ráno však všechny domy byly ověšeny řeřábem.
Ve svátek Narození Panny Marie (8. září) světí se osení.k setí, při čemž
se koná modlitba: „Všemohoucí, věčný Bože, snažně prosíme Tebe, račiž na
símě toto milostivým zrakem shlédnouti, aby pole, do něhož bude seto, od kru
pobiti, povodně a všelikého neštěstí uchráněno bylo a hojnou úrodu vydalo a
služebníci Tvoji, jsouce časnými věcmi dostatečně opatření, aby tím horiivěji
o věčné věci pečovati mohli.“
V den Dušiček (2. listopadu) křesťané chodí rádi na hřbitovy, modlí se na
hrobu svých milých a dávají almužnu za spásu duší jejich. Mimo to zdobí hroby
kvítím a rozsvěcují na nich světla.
(Dokončení.)

FRANTIŠKA REZKOVÁ:

$ 14. zák. č. 104. r. 1920.
Když jsem pročítala zákon o úpravě platových a služebních poměrů uči
telstva obecných a občanských škol ze dne 21. června 1926, upoutal mou po
zornost $ 14: Opatrovatelky na státních opatrovnách. Svoji úvahu o něm roz
dělím ve dvě části, v prvé podám stručný výčet příznivců a zakladatelů opatro
ven a zařízení jich vnější; vnitřní část pedagogická nepatří v rámec $ 14.
V druhé promluvím o státních opatrovnách staršího data, to jest o školkách
cvičných a o úpravě různých titulových. nesrovnalostí.
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I. U nás to byli bohatýři ducha, kteří věnovali svou pozornost opatrovnám.
Z českých buditelů hlavně František Sláma a prof. Sedláček v Plzni. Dále pak
Jungmann, Palacký, Dr. Rieger s chotí, Tomek, Dr. Held, který vydal první
český zpěvník pro opatrovny, Doucha, Wenzig, Dr. Amerling, Havlíček, Dr. Moš
ner, P. Nykles, Šmilovský, Neruda. K jménům příznivců druží se neméně vý
znamná jména zakladatelů. Z bývalé šlechty slušno uvésti Černinovou, Lažanskou,
Deymovou, F. Lobkovice, Kinského a řadu jiných. Četně jsou zastoupeni i vy
socí duchovní hodnostáři: biskup Dr. Hais, prelát Dr. Ant. Horný, opati P. S.Starý,
P. Ant. Hauber; děkan P. Jos. Klein, P. Aug. Svoboda, P. Skokan a jiní. Mnohé
ženské kláštery zakládaly opatrovny též. Dále bohatí jednotlivci, továrníci, obce,
různé místní spolky za peněžité podpory spořitelen a záložen. Jest zajisté krás
ným zjevem, že tolik různých živlů semklo se k projevům dobroty a lásky k útlé
mládeži. „Dobročinnost jest dvojí, jedna podává almužnu, druhá hledí ji učiniti
zbytečnou.“ (M. Riegrová.) A všichni se rozhodli pro druhý způsob, neboť „nej
úspěšnější jest dobrodiní prokázané ve věku nejůtlejším, kdy nejmenším nákla
kladem nejvíce dobrého se docílí.“ (Marie Riegrová.) — Dle zakladatelů byly
pak opatrovny buď soukromé, klášterní, nebo soukromé s právem veřejnosti a
veřejné. Při všech se však záhy postřehlo, že vedle úkolu dobročinného mají
naše opatrovny ještě důležitý význam národní. Zde zasáhla do věci Ústřední
Matice školská a zařizovala opatrovny v národnostně smíšených krajích, zachra
ňujíc tak s ostatními tisíce tisíců českých dětí svému národu. V nynější době
jest důležita i otázka ochrany drobných občánků na Slovensku i v Podkarpat
ské Rusi; zde zaručuje pomoc sám stát.
Pro různost zakladatelů byla při opatrovnách i různost služebních platů
a přerozmanitý dozor pedagogický. Jakási sjednocenost byla by žádoucí a pro
spěšná, ale to patří zas do jiné kapitoly, proto přihlédnu jen k hmotnému po
stavení sil v opatrovně zaměstnaných. Pro výchovu dětí byly a jsou ustanovo
vány pěstounky, jež musí svou způsobilost prokázati vysvědčením z kursu (nyní
ústavu) pěstounek připojeného k státnímu ústavu učitelek v Praze neb v Brně.
Za práci byl jim vyměřen plat celkem dosti skrovný, 200—700 zlatých ročně,
většinou bez nároku na zvýšení a bez všelikého zaopatření pro stáří. Při každé
opatrovně byla ještě žena služebná, zvaná opatrovnice. Ta měla na starosti za-.
metání třídy, mytí oken, drhnutí podlahy a kde byly děti stravovány, pomáhala
též při vaření a myla nádobí. Místa opatrovnic byla jen smluvná, plat jejich
platem služky, 10—30 zlatých měsíčně a obytnou světníčku. Prodlením doby
zlepšilo se mnohé v hmotném postavení pěstounek, ale jednoty docíleno ne
bylo. S 14 znamená významný pokrok; stát sám přejímá zařizování opatroven
a uznávaje důležitou práci pěstounek, upravuje jim plat s přiměřenýmzvyšováním
a pensí. Tak tedy budou opatřeny pěstounky v opatrovnách budoucnosti. Při
tom lze doufati, že i ostatní druhy opatroven budou znenáhla přecházeti se stej
nými výhodami finančními ve správu státní, aby obětavé pracovnice, jež klo
potně razily cestu dobré myšlence, nepocítily za své snažení chladu odstrčení.
S 14 nepřipouští pochybností, jest jím pověděno cosi obdobného jako zákonem
vydaným r. 1833 ve Francii, který prohlašuje opatrovny částkou prvního národ
ního vyučování a staví je pod dohled ministerstva vyučování. Jediné, co se mi
na $ 14 nelíbí jest titul „opatrovatelky“, tof novinka dosud neslýchaná. Jaký bv
to byl rozdíl mezi opatrovnicí-ženou služebnou a kvalifikovanou opatrovatelkou ?
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To by se musil změniti též úřední název: Státní ústav pro vzdělání pěstounek
a tiskopis pro vysvědčení pěstounek. K tomu jistě nedojde, vždyť přece para
graf, který na jedné straně povznese, neponíží na straně druhé! Jest nemyslitelno,
že úřad, který zhodnotil práci, snížil by současně titul. Připouštím však mož
nost nedopatření, nebo i tiskové chyby, a to by bylo ze všeho nejlepší, neboť
takové omyly snadno se opravují a napravují.
II. Paní Riegrová-Palacká, jednak bystrým a pronikavým duchem svým
jednak i svým vlivem, vymohla pro opatrovny ženské pěstounky. Od času
J. Svobody byli v opatrovnách zaměstnání muži, chvalně známi jsou T. Vorbes,
Št. Bačkora, Fr. Šumavský, Kubeš, Bažant, Hejtmánek, Vojt. Janota a j. Ještě
r. 1898 bylo v Čechách pěstounů pět. R. 1872 přikázán pak i ministerským
výnosem tento obor školství výhradně ženám. — Dne 1. ledna 1868 dyl v Praze
vypsán konkurs pro kandidátky na místa pěstounek. Zvoleny Barbora Ledvin
ková a Marie Můllerová a byly poslány do Paříže na studie, kdež po odbyté
zkoušce obdržely vysvědčení způsobilosti. Po návratu do Prahy byly r. 1869
ustanoveny na nově zřízené opatrovně u sv. Jakuba. Vedením lišila se tato od
směru Svobodova, neboť mimo jiné vynecháno vyučování*) počtům, čtení, psaní
a zavedla poučování, jímž se vštěpovaly dětem nejprostší poznatky věcné. Opa
troven přibývalo a dívky, jež chtěly věnovati se povolání tomu, potřebovaly
domácího učiliště. K podnětu Dr. Riegra bylo zřízeno r. 1873 a mělo býti pů
vodně městské. Vídeňské ministerstvo však nařídilo zemské školní radě, aby byl
zřízen jednoroční kurs pěstounek při státním ústavě učitelek v Praze. Nařízení
provedeno. Kurs**) při malých změnách trval do roku 1914, kdy byl zrušen
a nahrazen dvouletým státním ústavem ku vzdělání pěstounek.
Jako k pedagogiím přičleněna jest pětitřídní cvičná škola obecná pro prak
tický výcvik chovanek, tak připojena ke kursu pěstounek státní opatrovna, dle
svého zařízení a účelu vlastně cvičná školka, v níž kandidátky poznávají, jak
se kráčí po cestičce prakse, té prakse, jíž se nikdo nenaučí ani díváním, ani
čtením odborných knih. Státní cvičné školky byli tři, dvě české (Praha, Brno)
a jedna německá (Praha), statut měly stejný. Dozorčími orgány jich jest ředitel
pedagogia, zemská školní rada a ministerstvo. Při cvičné školce jest systemiso
vané místo (vždy jen zatímní) opatrovnice s platem asi 800 Kč měsíčně. Tato
opatrovnice ve všem se různí od opatrovnic — žen služebných, neboť ve cvičné
školce nejsou děti stravovány a veškeru čistotu učebny obstarává školník. Musí
míti vysvědčení způsobilosti za pěstounku, členem sboru však není. Mimo jiné
menší povinnosti dozírá při scházení se dítek, jimž pomahá při odkládání šatu.
Musí udržovati náležitou čistotu a pořádek ve skříních s pomůckami, připravo
vati vše potřebné k hospitacím a po nich pomůcky zas uklidit. K výhodám
místa patří, že opatrovnice nemá žádných příprav, žádných korektur a žádné
zodpovědnosti za vychovatelské vedení. Na některých cvičných školkách jsou
děti jen dopoledne, tu má i opatrovnice všechna odpůldne volná; ostatní prázd
niny má stejné s ústavem. — Druhou definitivní silou na cvičné školce jest
„opatrovatelka“. K takovému titulu stačila by maličká nebo žádná kvalifikace,
protože by bylo úkolem jejím pouhé hlídání dětí, jež by mohly po chuti váleti
se po podlaze, křičeti, práti se, hračky lámati a rozhazovati. Krátce tropiti vše,
*) Veškeré školní vyučování zakázáno později i ministerským vynesením.
**) O jeho vadách viz můj článek „Kurs ku vzdělání pěstounek“ Pedagogické Rozhledy 1909.
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co k nezvedenosti patří, jen když se tělesně nezmrzačí. Ale k tomu se cvičné
školky nezřizují. V nich mají kandidátky viděti řádnou výchovu dětí, k níž pod
kladem jsou účelná zaměstnání. Co kandidátka v praksi pozná, tím se potom
řídí, když sama místo nastoupí. Dříve (není mi dosud známo, v čem se to
zlepšilo za naší vlády) jmenovalo příslušnou sílu ministerstvo pro státní ústav
učitelek s povinnostmi a právy cvičné učitelky. jmenováním tím stala se členem
sboru pedagogia a byly jí zřetelně vyznačeny i povinnosti. Někdo se snad do
mnívá, když jsou děti ve cvičné školce o rok mladší než v prvé třídě obecné,
že jest práce v nich nižší, tudíž nižšího titulu hodna. Tof právě takový klam
jako chtít dokazovati, že učitel prvé třídy jest méně cenný učitele třídy páté.
Při obsazování místa má se přihlížeti k silám nejlepším, nebof každá špatná
učitelka poškodí i zahubí část národa, ale my nechceme zhynouti, chceme žít!
Kvalifikace musí se vyžadovati také vyšší: jak by to vypadalo, aby dvě osoby
v téže třídě měly stejnou kvalifikaci, a jedna z nich byla zatímní opatrovnicí a
druhá definitivní oparovatelkou, jež jest povinna vyučovati též kandidátky! Něco

podobného jest nemožné.
Učitelka samojediná řídí v obou ročnících praksi. jež jest téhož rázu jako
prakse na cvičné škole obecné. Proto ministerstvem nařízeno považovati státní
školky na ústavech za šestou třídu cvičnou. V hospitačních hodinách zaměst
nává učitelka děti kandidátkám na vzor, probranou látku jim pak objasňuje a
vykládá theoreticky. Určuje kandidátkám látky k výstupům, dává jim návod
k provedení a pak tytéž podrobuje kritice. Této praksi určil org. statut šest tý
denních hodin v obou ročnících, neboť jest to předmět nad jiné důležitý, vkládá
se v něj i theorie ostatních předmětů. Důležitost prakse i tím se jeví, že kandi
dátka ztrácí vyznamenání, nemá-li z praktických pokusů nejméně známku chvali
tebnou. Mimo to má učitelka přikázány hodiny jen u kandidátek, učí výtvarným
pracím (správněji výchovným pracím), někde i vychovatelství, věcnému učení
a nauce o škole mateřské; zkouší externistky a s ostatními členy sboru pod
pisuje vysvědčení kandidátek. K přemýšlení nutí, proč ři učitelky na statních
cvičných školkách majíce za stejné povinnosti stejný plat, rozlišují se titulem?
Tak naše české ministerstvo udělilo německé pěstounce (s povinnostmi a právy
cvičné učitelky) titul „profesora“ a ostatním nic. Odměniti všecky stejně bylo
by jen skutkem prosté spravedlnosti. Při tom by se mohl stanoviti i jednotný
název ústavů pro děti do šesti let ***) jakož i jednotný titul výchovných sil
v nich zaměstnaných. — Zpráva státního úřadu statistického republiky Česko
slovenské 1926 č. 50 uveřejňuje několik úctyhodných čísel v III odstavci: Školy
mateřské, opatrovny a jesle. Všech ústavů jest 1469, zapsaných děti 95.453,
učitelek neb opatrovniček jest 2483, opatrovnic a jiných sil 1234. — Všemu
rozumím, jenom nevím, co to jest učitelka neb opatrovnička. Titul „učitelka“ byl
již několikráte na přetřesu, ale vždy bezvýsledně, ač trošek dobré vůle by vše
spravil. Jsou li učitelky vaření, učitelky tance, učitelky šití, proč by nemohly býti
učitelky opatrovny ? Zejména pak ty pěstounky by si titul zasloužily, které ze
soukromé píle, podniknou maturitu. Mohl by to býti i titul čestný pro tu, jež by
po 15 let měla velmi dobrou úřední kvalifikaci. — Nedovedu však pověděti, odkud
se vzaly nevhodné tituly „opatrovatelka“ a „opatrovnička“ ; kdo mi to vysvětlí ?

POR
R

**e) Viz můj článek v Besedě Učitelské 1910, „Návrhy k reformě školek a opatroven“,
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JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračování.)

Z podaných dokladů jasně vysvítá, že dějiny náboženství v mnohém ohledu
podporují katolický světový názor. Přes to však trvám na svém výroku shora
uvedeném, že tyto dějiny ve svém celku a celou svou tendencí vyrůstají v nej
úpornější nebezpečí křesťanství specielně pak katolictví. Na doklad toho uvedu
zde hlavní vývody pojednání „Pohanské mysteriosní kulty a Kkřesťanství“?"):
„Vlastní příčina, proč mysteriosní kulty v době vznikání křesťanství měly v říší
římské převelikou přitažlivost, spočívala v tom, že to byla náboženství vykou
pení. Zbavovala zasvěcence úzkostných pochybností, zjednávala jim jistotu a
vykoupení
Po jistotě a vykoupení práhlo tehdejší lidstvo
Cílem každé
mystiky je spojení s Bohem, býti podobný Bohu, ba státi se sám Bohem! Za
svěcenec, mysta, počíná již zde na světě nový život. Starý člověk musí umřít,
nový se znovuzroditi. Symbolicky se toto umírání představuje vstoupením do
hrobu nebo zahalením černým suknem. Nově zrozený pije mléko a med. Na
vnitřní proměnu se původně při tom nemyslilo, postačilo čistě zevnější zacho
vávání očistných předpisů. Poklesky proti nim podléhaly u kultů maloasijských
povinnosti zpovědní. I kult Isidin (egyptský) zná vyznání hříchů. — Jak může
ubohý člověk státi se Bohu podobným ? Bůh, pokud dlel v podobě lidské na
zemi, musel mnoho trpěti a snášeti. V utrpení a snášení může zasvěcenec státi
se podobným svému Bohu. Bude mu však podoben i ve slávě, když jednou
jako jeho Bůh po vezdejším utrpení vejde v radost věčnou. Vykoupení!
A ještě více: mysta (zasvěcenec) stává se docela bohem!
a to při boho
službě, při liturgii. Liturgie předvádí mu před oči životní běh jeho boha, lépe
řečeno před smysly: slovy, jednáními, symboly
Takový účinek měla litur
gie mysteriíl Mysta se cítí bohem! — Kéž bychom o té liturgii mysterii více
věděli! Ke cti mystů budiž řečeno, že svaté své tajemství (disciplina arcani)
věrně zachovávali; nad narážky a temné výroky nepokročili. Také až dosud
nenašel se ani jeden rituál nějakého mysteriosního kultu
Přijetí do kultů
mysterií dělo se pravidelně křtem. V kultu Isidině polívá se zasvěcenec vodou.
V Eleusině kandidáti zasvěcení jsou očišťování od hříchů koupelí nebo polívá
ním vodou. V kultu matky bohů (Kybely) je jakýsi křest krve. Zasvěcenec vstoupí
do pokryté jámy, nad níž býk nebo beran je zabit; krev kape na hlavu my
stovu. Takto zasvěcený dostává pak sv. přijímání. Mystové Demetry pili ječ
menný nápoj a požívali posvátné koláče. V kultu Kybely podávali mystovi
smíšeninu mléka a medu. V kultu Dionysově domnívali se mystové, že jedí
samého boha. Nad svatým pokrmem říkala se tajemná slova
. Svaté při
jimání působí nejužší spojení s božstvím, má zbožňující sílu, i když mysta ne
myslí, že přijímá samého boha. — Velkou roli hrály v mysteriích kuliy nadšení.
Tancem nebo nakuřováním domnívá se člověk dosáhnouti toho, že duše opouští
tělo a na její místo vstupuje do duše bůh
Drama boha, jeho utrpení, před
vádí se mystovi v liturgii. Mysta není tu jen divákem, on tu žije život svého
boha, pociťuje hrůzy jeho utrpení a radosti jeho oslavení takřka na vlastním
těle; stává se sám bohem. V mysterium Isidy prochází mysta při noční boho
sT)Korrespondenzblatt

tie den katholischen Klerus, Vídeň, 1925, 290 a n.
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službě hrůzy podsvětí, tak že se třese na celém těle a chvěje se. Avšak při
počínajícím ránu stojí ve skvělém jasu světel na vyvýšeném místě ve chrámě,
skvostně oděn, ozdoben olympijským šatem, v pravici hořící pochodeň, hlavu
maje ověnčenou! Tu padá záclona a lid jej uctívá a obdivuje. Pro lid je vrcho
lem liturgické slavnosti vždycky patření na boha!
Umělé osvětlení hrálo
vždy velkou úlohu, proto i časté noční slavnosti. — Herodot vypravuje, že
Egypfané na rybníku v Sais v noci slaví utrpení Osirise, jakýsi pohřeb boha.
Později se k tomu připojila i slavnost vzkříšení
Osiris přemohl smrt a jeho
věřící vítězí v něm. Podobně v mysterium Kybely
mění se zármutek v bez
meznou radost, kterou nejvyšší kněz ohlašuje slovy: Attis se vrátil z. říše stínů
(smrti), radu te se z jeho parusie (příchodu)! V Eleusis oslavovali velice i na
rození božského dítěte (Pluto), od něhož očekávali mystové dobro a vykoupení.
Bohužel, nevíme nic o ceremoniích tohoto svátku. V Alexandrii v chrámě Ko
retově byla noc z 5. na 6. leden oslavována hrou na fletnu a zpěvem: dnes
v tuto hodinu Kore zrodil Aiona! — Ještě jedna forma spojení mysty s bohem
budiž uvedena: pneuma, duch boží. V kultu Mithrově přichází jako ohnivý dech
na věřící. Hlava Dionysa představuje se ověnčena ohnivými jazyky pneumatu. —
Všechny tyto rity jsou důkazem, jak mocná byla touha po vykupiteli. — Z ve
řejných processí buďtež uvedeny aspoň 2 případy: nástěnná malba v Pompejí
představuje processí, při němž z chrámu Ilsidy vystupuje kněz, zakrytýma rukama
nese nádobu. Před ním jdou věřící, rozděleni na 2 chóry, v pravo a v levo od
něho chrámový služebník, tlukoucí na sistrum (klapačku)! — Apuleius z Ma
daury líčí následující processí: napřed kráčejí zahalené osoby. V hlavním oddílu
průvodu jdou bíle oděné paní, které sypou květiny. Pak následuje chór zpěváků
a hrající na citeru. Pak jdou mystové v bílých rouchách, všichni tlukouce na
sistrum. Naposled jdou kněží, nesoucí v zahalených rukách svaté nádoby. —
Jak se chovalo křesťanství ke kultům mysteri ? Stálo proti nim tak příkře
a nepřátelsky, jako proti pohanství vůbec. Důkazem toho jsou spisy otců Cir
kevních. — Jak však možno za příkrého odporu křesťanství k mysteriím vy
světliti přímo úžasnou podobnost v liturgii? Můžeme klidně říci, že každý nám
známý kultovní akt mysterií má svůj pendant v katolické liturgii. Tato podob
nost týká se docela zcela určitých forem modlitby (litanie, kanon), ba i výrazů,
které považujeme za výlučně křesťanské (advent, epifanie, refrigerium atd.). CČír
kevním otcům neušla ovšem tato podobnost. Dle názoru tehdejší doby vysvětlo
vali ji jako zlomyslné napodobení křesťanského kultu démony .
Žijeme v době
střízlivé, v níž vysvětlování skrze démony dobře nejde ©. Je nepochopitelno,
jak katoličtí učenci se pohoršují nad tím, mluví-li nekatoličtí učenci o „Mithrově
mši“. Ano, i kult Mithrův měl svou mši! Svědek je sv. Justin, jenž ve svém
výkladu mše uvádí doslovně zprávu evangelií o večeři Páně se slovy konse
kračními a pak pokračuje (ovšem řecky): atgue id guidem ef in Mythrae my
steriis ut fieret, pravi daemones imitari docuerunt, nam panem et poculum aguae
in ejus, gui initiatur, mysteriis guibusdam verbis additis opponi, aut scitis aut
discere potestis. © tom můžete se tedy přesvědčiti, není-li vám to známo.
Je tedy otázka: vypůjčovaly si mysterie od křesťanství, nebo křesťanství
od mysterií? Především tu třeba uvážiti: křesťanství a mysterie přišly do Ríma
jako kulty neřímské, cizozemské. Ale s jakým rozdílem! Bohové mysterií táhli
triumfálně z Východu do Ríma, na Západ, se vší pompou orientálních slavností
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a průvodů. Mysterie nebyly teprve od včerejška, měly za sebou staletý vývoj.
Byly vyspělými, hotovými kulty bohů (náboženstvími), když vtáhly do Říma. Jak
však vtáhlo do Říma křesťanství? Jednoho dne přistál, nikým nepozorován,
chudobný rybář v přístavě Ostijském! Stojíme tu u kolébky křesťanství! Tu es
Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam!
Je naprosto nemyslitelno, aby v první době, když mysterie a křesťanství se
v Římě setkaly, křesťanství od mysterií si bylo něco vypůjčilo. Protiva obou
byla příliš veliká, a také nebylo potřeby něco si vypůjčovat. Malá, chudá, k tomu
ještě krutě pronásledovaná obec křesťanská nemohla siaviti oslňující slavnosti
a pořádati pompésní průvody, jako mysterie. Jak jistě důstojná byla bohoslužba
prvních křesťanů, právě tak jednoduchá a bez ceremonií musila býti. Kostelem
byla světnice, oltářem prostý stůl. Společným byl křesťanství a mysteriím hned
od počátku Vykupitel, křest a svatá večeře. To spočíval> v podstatě výkupných
kultů a v plánu božské Prozřetelnosti. Avšak svatá večeře na př. u křesťanů
byla právě „jen večeře“, v mysteriích bylo to již (sit venia verbi), „biskupská
pontifikálka“. Vývoj od coena Domini až k sacrum biskupa podává nám jasný
obraz, jak tenkráte ještě vzdálena byla svatá večeře křesťanů od večeře mysterií.
Kdo se nad tím uráží nebo nemůže pochopiti, že coena Domini je podstatně
totéž, jako missa pontificalis, smýšlí protestantsky a ne katolicky

Zcela jinak tomu bylo, když krev mučedníků přiváděla křesťanství vždy
nové zástupy, a když křesťanství po krutém boji konečně zvířězilo. Se stále ro
stoucím počtem věřících rozšířil se prostor (sál) večeře k prostorné basilice,
a dle toho přirozeně i původně jednoduchá bohoslužba musila se přizpůsobiti
velkému počtu a velkému prostoru a musela se utvářiti slavnostněji. Teprve pak
jako státní náboženství musilo se křesťanství obtočiti odpovídajícím leskem, musilo
požadavkům velkého množství, jež bylo zvyklé „dívání se“, vyjíti vstříc a ne
smělo zůstati pozadu za vítězně přemoženými mysteriemi. Potřebovalo jedním
slovem zevnějškostí (ceremoni')! Na podstatě tyto ceremonie nic nezměnily, byly
jen novým obalem pro staré jádro! Avšak opravdu novým tento obal nebyl!
Tažme se: odkud přicházeli většinou stále „noví křesťané“? Přicházelí z kultů
mysterií. Mnohý biskup, kněz a jáhen byl kdysi mystou. Odkud mělo křesťan
ství zevuější lesk, ceremonie a slavnosti, jichž časem nutně a přirozeně potře
bovalo, vzíti? Mělo to vše znovu vymýšleti? V tomto ohledu nejsou lidé nijak
vynalézaví, neumějí processí Božího Těla nic jiného protipostaviti než zase —
processí? Co Řehoř Vel. svým misionářům dal jako zlaté pravidlo, co i nynější
misionáři činí, to Činilo ve třetím i čtvrtém století a později mladé křesťanství:
navázalo na to, nač bylo množství navyklé a dalo tomu křesťanský význam:
čeho potřebovalo na zevnějším lesku, ceremoniích a slavnostech, to přejalo
samozřejmě a klidně z mysterií a z pohanství, když pohanství přemohlo. Z toho
se nesmí nikdo pohoršovati, neboť je to něco přirozeného! Příklad: myslili by
chom, že zástupce Kristův na zemi, papež, vezme svůj officielní titul z evangelií
a pojmenuje se na př. „pastor bonus“; nikoli, vzal svůj titul z pohanství a
jmenuje se „Pontifex maximus“ ! — nejvyšší stavitel mostů! Nikdo se nad tím
nepohoršuje! Nepohoršujme se tedy ani my nad tím, že Katolická liturgie po
chází z pohanství? Liturgie je zevnějškost, ohlas (ceremonie); záleží jen na
jádru l“ Tak napsal řeholník P. Jindřich Birnbacher,
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Myslím, že podané právě vysvětlení je velice jasné. Bude také každému
přesvědčivé, nebude se opravdu nikdo nad tím pohoršovati, že katolická liturgie,
její lesk, ceremonie a slavnosti pocházejí z mysterií pohanských? Mám za to,
že právě tohoto momentu užijí nepřátelé církve a náboženství, a že ho užijí
s úspěchem, čili že mnozí křesťané právě odtud vezmou si příčina, aby neuctivě,
ba pohrdlivě obrátili se ku katolické víře, a hlavně k jejímu dogimatickému jádru;
jinak řečeno, nynější krise náboženská takovýmto dějepisným poznáním dostane
nové vydatné potravy a podpory!
Chcemě-li poznati jádro nynější krise náboženské, musíme na čtvrtém místě
všimnouti si dobře některých zvláštních jevů — sem patří:
dnes nepovažují se děti u mnohých rodičů za dar od Boha, nýbrž za vý
sledek čistě přírodního plození, jako tomu je u všech zvířat
S tím souvisí
úmyslné omezování dětí, které se jeví dvojím způsobem: jednak jako system bez
dětnosti vůbec, jednak jako system 1, nanejvýš 2 dětí
Co.to z katolického
stanoviska znamená, každý ví: jsou to hrozné hříchy proti řádu Bohem stanc
venému — ale dnešní pokolení v tom vůbec hřích nevidí, prostředky početí za
braňující prodávají se veřejně, docela s reklamou!
Že s tím parallelně jde
hrozná nemravnost v manželství i mimo ně, je všeobecně známo. Jak však vy
padá mysl takovým neřestem oddaná v poměru k Bohu, k náboženství a církvi,
to netřeba zvláště vyličovati
O vyhánění plodu bylo již výše mluveno, i 0 ne
věrnosti manželské
sport a moda u dětí, a zvláště u děvčat, dnes všeobecná, ku stydlivosti jistě
nepřispívá: duše stydlivosti zbavená odcizuje se vždy více Bohu, prameni ve
škeré počestnosti, a tím náboženství ovšem trpí na své nejušlechtilejší stránce.
člověk povznáší se nad samého Boha (víz o tom výše při řeči o podstatě mo
derního světového názoru), ale při tom zbožňuje zvířeckost, pouhopouhou smysl
nost: „Od počátku renaissance se vyvíjí nové pantheistické hnuti, pro které jest
pohlavnost nejhlubším projevem života, ukazujíc prý přímo cestu k božství. Zá
sady mravnosti jsou opuštěny
moderní romantika, neschopná najíti si jiný
předmět líčení než jen pohlavní instinkty, kterým jsme se naučili říkati láska.
Moderní erotika jest jen rubem moderního pantheismu a projevem moderního
myšlenkového rozvratu“
„šS)
zabírání kostelů, spoluužívání katolických kostelů, spalování mrtvol a pod,
jevy násilnosti proti církvi jistě jsou od nepřátel církve aranžovány na oslabení
náboženství katolického, přispívají ke krisi náboženské
Podanými 4 odstavci (jak si představují dnes lidé Boha, technika, dějiny
náboženské, některé zvláštní jevy) dovodil jsem dostatečně, tak aspoň doufám,
jak zevnější prostředí (kulturní náš stupeň — ráz naší doby) vedlo a vždy více
vede k nynější krisi náboženské v nejvnitrnějším jejím jádru. — Tím však ne
podal jsem ještě celý obrázek o této krisi, zbývá jej ještě doplniti vylíčením
příčiny vnitřní, vycházející z náboženství samého. Přičina vnitřní může býti
dvojí, věcná a formální. Při náboženstvích mimokatolických možno mluviti o obou
těchto příčinách, při náboženství katolickém jako jedině pravém mluviti pouze
o formální vnitřní příčině. Na to třeba dáti si dobrý pozor!
b) Příčina vnitřní nynější krise náboženské v katolicismu může se týkati
pouze stránky formální, čímž míním slova, úsloví, náznaky, symboly, podobenství
(38) Rádl 211.
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atd., kterými se projadřuje věcný obsah učení náboženského: — Slova ta.
přišla ve styk s obsahem náboženství za určitého kulturního stupně, s obsahem
tím nerozlučně srostla, obsahu velkou službu prokazovala. Během doby však
přišel nový kulturní stupeň, změnilo se i prostředí, a tu ona formální stránka
náboženská z dřívějšího kulturního stupně v leckterém ohledu místo ku pro
spěchu byla na závadu a stálo to veliké a úsilovné práce duševní než stará
slova, úsloví, symboly, podobenství tak se upravila, aby odpovídala novému
kulturnímu stupni a místo překážkcu byla ku prospěchu náboženství.
O této formální příčině, která svým způsobem přispívá hojně k nynější krisi
náboženské mohl bych napsati mnoho a mnoho stránek. Ale rozsah pojednání
v čašopise to nedovoluje a proto zde Jen jako na ukázku podám, co míním for
mální vnitřní příčinou nynější krise náboženské.
Látku sem náležitou dělím k vůli přehlednějšímu názoru na 2 vrstvy: vl
se bude jednati více o vytvoření určité formy, v 2. více o praxi totiž o appliko
vání dochované formy věřícím na jiném Kulturním stupni.
ad 1. V katolickém theologickém kritickém časopise Theologische Revue
četl jsem r. 1921 na str. 178—9 úvahu J. Hehna o spisu protestant. theologa
Joh. Jeremias e: Der Gottesberg. Ein Beitrag zum Verstándnis der biblischen
Symbolsprache, 1919. Ve své kritice píše Hehn mimo jiné: „Jahve má častěji
jméno „sur saela“ „skála“ — „pevnost“ svého národa, „aeben“ „kámen“ nazývá se
Gen. 49, 24. Zvláště třeba si všimnouti, že i jméno „Šaddaj“, pod nímž se Bůh
dle Ex. 6, 2 otcům zjevoval, nic jiného neznamená než „horu“ = nejvyšší „pán“.
Na základě těchto slov uvažoval jsem o věci dále a přišel k těmto řádkům:
Dosavadní naše náboženství svou základní formou je rázu pastýřského a rol
nického. Ráz pastýřský je vidět právě ve významu „hora“ (pastýři na úbočích
hor pásali). Původní náboženství Mojžíšovo je také rázu paštýřského. Ba i vy
pravování o ráji sem patří. Byla tam zvířata, pásti je měl Adam a synové jeho...
Abel byl pastýř
Ráz rolnický je vidět docela zřejmě v některých slavnostech
(velkonoce, začátek žní — letnice). — Původní pastýřské náboženství Mojžíšovo
při příchodu do Palestiny doznalo částečné formální změny tím, že národ israel
ský dosud pastýřský stal se většinou národem rolnickým
Jak doba pastýřská tak doba rolnická je velice příznivá náladě náboženské.
Všude tu člověk je nucen vzpomínati často na Boha: blésk, déšť... tajemnéticho
přírody nebo zase rozzuřené živly jsou dobrou půdou pro zázraky
proroctví...
různé ochránce (sv. patrony) a jejich svátky... Úroda, neúroda, neštěstí na do
bytku jeví zvláštní vliv...
Není divu, že zjevení Hospodinovo za těchto kulturních stupňů bylo pro
jádřováno slovy, úslovími, náznaky, symboly a podobenstvími z celého prostředí
(ovzduší) pastýřského a rolnického a že zjevení to dostalo takto zcela určitý
formální ráz, který tak nerozlučně se spojil s obsahem zjevení, že i do pozděj
ších kulturních stupňů následkem posvátné tradice a hlavně liturgií se dostal jako
odkaz náboženský staletími posvěcený a udržel se vních nezměněn i tentokráte,

| když
užpotomci
výrazům
asymbolům
těm
dobře
nerozuměli.
(Pokračo
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německých a maďarských rodičů katolických,
kteří žádali, aby jejich synové a dcery, cho
dící do obchodní a průmyslové školy, byli
Vyučování na školách obecných i vyučováni v náboženství. Zároveň požádáni
středních od půl 9. ráno. Min. školství katoličtí, evangelíčtí a židovstí rodičové z ce
a národní osvěty ustanovuje vzhledem ku lého Slovenska, aby se domáhali náboženského
přáním projeveným z různých stran, aby na vyučování na všech odborných středních
všech obecných i středních školách a učitel školách.
ských ústavech v republice Československé
Zápas školy o ušlechtilou řeč.Italská
dopolední vyučování, počínajíc 1. listopadem
učitelka B. Pinamonti založila mezi svým
1996 až do 31. ledna 1927 La zkoušku pro žactvem „Školskou ligu proti klení a sprosté
tento školní rok začínalo o půl 9. hodině a řeči“, jejíž členové se zavazují, že nikdy a
končilo při 4 vyučovacích hodinách ve 12'05
nikde nebudou pronášeti slov, nehodících se
hod. a při 5 vyučovacích hodinách ve 13'00
křestťanu a vlastenci; že se budou všemi
hod. Při tom prvé 2 vyučovací hodiny jsou prostředky vynasnažovati, aby ani v jejich pří
po 50 a další po 45 min. Úprava odpoled
tomnosti v jejich domově a okolí nikdo ne
ního vyučování se nemění,
klel ani sprostě nemluvil, že se budou ro
Moravští učitelé ve věku přes 60 dinám i místům, kde klení a sprosté řeči
let budou pensionováni. Z Brna se sdě vládnou, vyhýbati.
luje zpráva o usnesení zemské školní rady
Ubstek žactva na školách v Česko
moravské, podle něhož budou vyzvány všechny slovensku. Proti loňsku ubylo na obecných
okresní školní výbory, aby zařídily přípravné
školách v naší republice 2337 tříd, 69.448
kroky k pensionování všech učitelů, kteří žáků a 2505 učitelů. Na měšť. školách ubylo
5956 žáků a 134 liter. učitelů. Proti loňsku
dospěli 60 let věku. Pensionování bude pro
váděno buďto dohodou anebo nuceně, z moci ubyly 33 obec. školy, přibylo jen 6 měšť.
úřadu, aby byla uvolněna místa pro učitel škol. Podle národnosti ubyla na čsl. obec.
ský dorost, kterého je na Moravě mnoho bez školách 1401 třída, na ruských 9, na ně
místa. Pensionování má býti prováděno zatím meckých 899, na maďarských 30 a na pol
postupem podle aplikované pragmatiky pro ských 19 tříd.

SMĚS.

fesorské (zákon 319/1917).

Přehledné tabulky

platů státních a

veřejných zaměstnanců. učitelstva, státních,
obecních a obvodních lékařů a duchovenstva
vyšly právě nákladem Státního nakladatelství
v Praze-II., Ostrovní 24 (pobočky: Brno,
Františkánská 4. — Bratislava, Grósslingova
117. Cena výtisku Kč 8'—. Tyto tabulky
jsou pečlivě a prakticky sestaveny pro po
třebu úřadů a všech zmíněných zaměstnanců.
Obsahují též převodní tabulky do nových
platů. — Totéž nakladatelstvi vydalo [. část
„Sbírky státně-zaměstnaneckých zákonů, na

|

K výročí

200letého

»vatořečení

sv. Aloise.
P. Josef Rybák T. J., patří
nesporně mezi nejlepší naše konferenciery.
Řeči jeho jsou jednotně -a pevně stavěny dle
moderních zásad homiletických a prozrazují
nejen hlubokou erudici dogmaticko-fiiloso
fickou, ale i obratnost stylistickou, nad to
pak prohřáty jsou kouzlem srdečné intimity
a vroucí upřímnosti. Slovo toto platí zvláště

o jeho nové knize „Za pravdou a krásou“,

věnovanou patronu mládeže, sv. Aloisi. Autor
koncipoval své dílo jako triduum duchovních
cvičení o 14 úvahách, v nichž představuje
řízení a předpisů.“ „Služební pragmatiku“
světce způsobem zvláště praktickým, nabá
(zákon č. 15/1914 ř. z.) spolu s plato
daje tak katolickou mládež účinněji k úvaze,
vým zákonem
pro státní zaměstnance. modlitbě a sebezáporu. Na konci každé úvahy
Kniha podává přehledným a praktickým způ
připojena případná modlitba, kterou lze vy
sobem nejnovější právní stav řečených norem, konati buď po kázání s kazatelny nebo před
doplněný vysvětlivk.mi a jsou připojeny 1 oltářem při následující pobožnosti. K památce
všechny důvodové zprávy k p'atovému zákonu,
200letého výročí svatořečení sv. Aloise práce
resoluce, rejstřík atd. Cena seš. výt.Kč 23:—,
Rybákova jest čestným tributem českým a
v celoplátěné vazbě Kč 29:—. — Obě pu jako takový jest opravdu vkusně vypravena,
blikace se prakticky doplňují, takže se stanou takže hodí se vždy jako pěkný dárek mlá
jistě hled nými příručkami pro úřady a ve deži, buď když školu opouští nebo k sv. biř
řejné zaměstnance. Doporučujeme!
mování. Knihu dodá každý knihkupec nebo

Náboženství do odborných škol. V
Bratislavě konala se 10. října schůze českých,

Cyrillo-Method
knihkupe
Gus

Francla v Praze I. Čena Kč 7 -.

Strana 192.

Svátek Krista Krále.

VYCHOVATEL

Ročník XXXXI.

Napsal Msgre promluv. Hlavní část spisu jeho však zaují

Dr. Alois Kudrnovský. V Praze 1926, 8",
stran 118, cena 12 Kč. Vydal Klub ducho
venstva ve prospěch exercičního domu v Hájku.
— 8v. Otec Pius XI. hned na počátku svého
pontifikátu v encyklice „Ubi arcanum Dei“,
ze dne 23. prosince 1922 povzbuzuje, aby
mír Kristův hledán byl v království Kristově,
a prohlašuje, že se všemožně o toto králov
ství přičiní. Uvádí, že církev jako jediná,
Bohem ustanovená strážkyně a učitelka víry
a mravů, má věčnou a nevyčerpatelnou sílu
a moc, ona může a má z veřejného života,
z rodiny a ze společnosti vyhostiti materia
lismus, jenž již tak mnoho zřícenin způsobil,
ona může a má všechny občanské třídy
sblížiti a veškeren lid v upřímné přízni a
bratrství spojiti, ona má soukromý a veřejný
život zlepšiti a zušlechtiti, aby všechno bylo
poddáno Bohu, pak jest Kristus vše ve všem.
V tom záleží, krátce řečeno, království Boží.
Kristus panuje tu nejprve nad jednotlivci,
vládne v rozumu svojí naukou, v srdci svojí
láskou, v celém životě, je-li tento v souhlase
s jeho zákonem a příkladem. Kristus panuje
v rodině, spočívá-li na svátosti manželství a
zachová-li svatý charakter bez poskvrny, kde
dýše celý život svatostí rodiny Nazaretské.
Kristus vládne ve státě, je-li v něm svrcho
vanost Boží v největší úctě. Svůj počáteční
program Pius XI. rozšiřuje dále. Vládne-li
Kristus v člověku, pak musí se jeho vláda
jeviti 1 na venek, v životě hospodářském,
sociálním, politickém. Proto uskutečňuje ve
likou myšlenku sociálního Království ve světě.
Tak vznikla závěrem Milostivého roku vý
znamná encyklika jeho „ÓOuas primas“ ze
dne 11. prosince 1926 a nový svátek Krista
Krále. Encykliku tuto nutno nyní plně v život
uvésti! Myšlenka království Kristova musí
býti dále šířena a proniknouti v život lid
stva. Ve svátek Krista-Krále, poslední neděli
v říjnu, lidé od prací svých značně uvolněni,
mohou slovo Boží právě o Kristu-Králi sly
šeti, jemu se zasvětiti a vládu Kristovu v ži
votě celého národa uplatňovati. Aby ducho
venstvo mohlo snáze podati poučení věřícím
o významu tohoto svátku a povzbuditi k věr
nosti, oddanosti a poslušnosti ke Kristu Králi,
podjal se záslužného díla prof. Dr. Kudr
novský a ve spise shora uvedeném podal
první český překlad encykliky „Ouas primas“,
k němu pak připojil osm myšlenek dispo
sičních na základě téže encykliky, jichž možno
prakticky použíti k vypracování případných

mají hlubeké, na meditaci a eticko-filoso
fické erudici založené úvahy o království
Kristově, které směle mohou se řaditi mezi
nejlepší, jež o tomto tématu napsány byly.
Vhodně celek knihy doplňuje báseň Kašpa
rova a jeho překlady hymnů nového officia.
Nepochybujeme, že kněžstvo s vděčností při
jme novou krásnou knihu prof. Dra Kudr
novského, obětavého předsedy Klubu ducho
venstva, vydanou ve prospěch sexercičního
domu v Hájku.

Zpráva Kněžské nemocenské po
kladny v Přerově.

Profesoři náboženství

a katecheté. Někteří profesoři náboženství na
středních školách a katecheté dosud se z naší
pokladny neodhlásili. Upozornili jsme nedávno
na to, že od 1. srpna sice automaticky je
jich členství u nás přestalo a že jsou nyní
vřazeni do státního léčebného fondu, ale že
přes to se mají výslovně odhlásit u Kněžské
nemocenské pokladny a zároveň sděliti, zda
jim máme přeplatky na příspěvcích, to jest
příspěvky zaplacené za letošní srpen, září
atd. až do 31. prosince 1926 vrátit, či zda
je věnují reservnímu fondu, z něhož budou
vybudovány ozdravovny pro veškeré kněžstvo.

Na drahotu školského vzdělání je vše
obecný nářek. Do obchodní školy a učitelského
ústavu stály knihy přes 600 Kč, školné do
obchodní 400 Kč, a teď týdně těch různých
sešitů a pomůcek za 40 Kč, to se musí

hodně utrhnout ústům.

Drobné zprávy.

V srpnu konal se ve

Vratislavi zdařilý sjezd něm. katolíků, jehož
hlavním bodem programu bylo: „uetít Krista
Krále“. Ve školské sekci mluvil hr. Galen
na thema: „Katolicism a škola“ a Dr. Fóhr

z Frýburku: „Volnost svědomí a jednota
národa ve škole“. Na valném shromáždění
rodičů vystoupil s neobyčejným úspěchem
říšský kancléř dr. Marx. Na schůzi učitelské
mluvil kard. Bertram o sv. Františku. —
Němci v říši vypraví zvláštní pouť mužské

mládeže do Říma

na oslavu 200. výročí

sv. Aloise, Výprava vyjede z Mohuče 26.
prosince a potrvá 11 dní. Účastniti může se
mládež od 17 let. — Rada národností v Ru

sku se usnesla, aby cikánská republika za
vedla povinnou školní docházku cikánských
dětí. Pro cikánskou řeč bude zavedena nová
cikánská abeceda s ruskými písmeny. Číikán
ské děti budou vyučovány ve zvláštních ško
lách. —

VYCHOVATEL.
Vedoucí
Číslo 12.

redaktor:

FRANTIŠEK

PROSINEC 1926.
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Jesličky.
Bolno v srdci! Bylo to loni po vánočních svátcích, když tázal se katecheta
v oddělení o 54 žácích (třída třetí až pátá) kolik z nich mělo doma postavené
jesličky. Hlasili se — třil!
Novověká vzdělanost zbavuje národ náš poesie národní i náboženské, zbavuje
děti jesliček, radosti, blaha a štěstí, zbožnosti a na ní založené opravdové lásky
k bližnímu, která není nakomandovaná, naučená, která nevzplane na chvíli, ale
je zakořeněna v srdci a směřuje k cíli vyššímu, nadpřirozenému. Dnes do srdcí
dětských vštěpují se a zasévají zásady moderní, pokrokové — pohanské. Nábo
ženské zvyky se sesměšňují, jimi se opovrhuje a staré obyčeje zavrhují. A přece
co krásných vzpomínek k ním se víže, co výchovných momentů a podnětů pro
celý život mají v sobě ty prosté, jednoduché jesličky. Krásně to líčí na př. do
pisovatel „Slov. lud. listů“ v loňském vánočním čísle:
„Mladosf — radosť. Kdeže ste krásne dni detinstva mójho, dni radosti, blaha,
šťastia duše mojej?! Kdeže ste časy, v ktorých tak blaženým som bol, keď po
stavil som si — jasličky. Už začiatkom doby ad'entnej kupovaly sa „archy“
s vianočnými obrázkami, vystrihovaly sa a podlepovaly. A keď prišiel bol šte
drý večer, — už bolo všetko pohotove. Do machu za okno, alebo na skryň po
stavil sa Betlehem. — V kuchyni užpráskal oheň, chystá sa večera. Obeda sme
nedostali, aby sme — ako mamička hovorievala — videli „baránka“.
Je pol piatej večer. Hlahol zvonu znie akosi zvlášte, sviatočne. „Rozžnite
sviečky u jasličiek, pomodlime sa“, rozkázala mamička. KVakli sme všetci, ro
dičia i deti i sluhovia. A po skončenej modlitbe v akomsi roztržení hl adelí sme
na ten „Betlehem“, na tie jasličky a na Ježiška, neni-lí mu zima a na tých pre
šťastných pastierov a ich-dary a na anjela akýsi dlhý list nesúůceho, na ktorom
slabikovali sme: Gloria in excelsis Deo! Sláva na výsostiach Bohu!
V noci o 12. hod. sme išli všetci do kostola. Po službách Božích v noci,
najstarší brat musel ísť do stajne a tam pomodliť sa krátku modlitbu, aby Boh
zachránil hospodárstvo naše a dobylok od nešťastia. Takto som slávil Štedrý
večer v detinskom veku svojom a duša moja bola šťastná a blažená, po ničom
netůžila.
o
Matka a niektorí bratia, i sestra už odpočívajů v tmavom hrobea ja tiež
už dávno nie som diefafom, avšak keď príde ten štedrý večer, podnes akosi
sdetiním, a mysel moja býva u tých jasličiek na machu za oknom. Isteže nezka
zená mysel a jasličky patria dohromady a jedine nevinná duša fak rada ssaje
do seba to tajomstvaplné kresfanstvo, ušťachfujúce tak jednotlivého človeka, ako
národy vóbec.
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Áno, z Betlehema, z jasličiek svitla národom opravdivá vzdelanosť, osveta:
jasličky. betlehemské boly a sú po dnes každému národu kolískou, v ktorej bola
postavená jeho blaženosf, jeho šťastie“,
Kdo v mládí prožil poesii vánoční, kdo naučil se milovati božské dítko
v jesličkách, ten nedá se tak snadno na scesti, neztrácí víru v Boha, život věčný.
Vratme dětem jesličky ! Přičiňujme se, prosme rodiče, povzbuzujme děti,aby
si o vánocích postavily jesličky, aby modlily se u nich k Spasiteli a dílo naše
vychovatelské bude se nám dařiti. Pracujme o to, aby naděje našeho národa,
mládež naše, měla prostou viru v Ježíška, svůj Betlem, svoje jesličky a tak celý
národ náš po všechny věky zachová si víru — „dědictví otců“ |

PAPR

Prof. Š. POKOJ:

Katolické obyčeje a výchova náboženská.
(Dokončení.)

II. Jak by se těchto obyčejů dalo užiti ke vzpružení života katolického.
Má-li těchto obyčejův býti užito ke vzpružení života katolického, jest dbáti
těchto pravidel:
1. Katecheta upozorňuj děti a duchovní správce lid, jak veliké bohatství
pravdy a milosti boží jest v nich uloženo, neboť tyto obyčeje jsou: a) vyznání
víry, b) mocné svátostiny, c) prostředky k dosažení rozličných milostí, d) charak
teristika katolíků.

a) Tyto obyčeje jsou vyznání víry. Všechny obyčeje, svrchu jmenované,
mají za základ nějakou pravdu náboženskou, kterou připomínají a vyjadřují.
Některým obyčejům jest sice položen základ již v dobách pohanských, ale po
zději byl jim podložen význam křesťanský. Vhodně pověděl Pfannenschmid
(Germanische Erntefeste im heidnischen und christlichen Cultus, Hannover 1878,
V.), že církev křesťanská byla přinucena smlouvati se s pohanstvím a učiniti
s ním příměří, v němž přijala, jsouc vedena opatrnou politikou, množství po
žadavků, diktovaných od náboženství pohanského, ovšem tak, že nauka její ne
utrpěla tím žádné úhony zásadné, toliko že sblížila se s obyčeji národními a
tím zároveň se srdcem pokřtěného lidu. Splnivši takové ústupky církev zvítězila.
Některé bujné zvyky pohanské, s nimiž se nemohla smířiti, potlačila po dlouhém
odporu nadobro; jiných odstraniti nemohla, proto je přibrala do svých obřadů.
Vedla si však při tom obezřele. Roucho kultu pohanského málo jen zaměnila
a kultu pohanskému dala význam křesťanský, aby lid, zvyklý onomu rouchu
a nemohoucí se rozloučiti s dávnými obyčeji, zděděnými od pradědův, obíral
se jimi dále po své vůli, aby si však při nich připomínal tajemství křesťanská
a nikoli pověry pohanské. Návod k takové praxi dal papež Řehoř Veliký (590
až 604) biskupu Augustinu (+ 605), když kázal evangelium Anglosasům v Bri
tanii. Nařídil Augustinovi, aby nebořil pohanských chrámů, nýbrž aby je zasvě
coval bohoslužbě křesťanské a aby neodstraňoval násilně všech slavností po
hanských, nýbrž aby jim dával význam křesťanský. Tato instrukce jest obsažena
v listu opatovi Melitovi (Opera omnia st. Gregorii Papae I. Parisiis 1705, Tom.
II 1176—1177).
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Při obecných i zvláštních obyčejích křesťanských vyskýtá se téměř vždy
znamení kříže, odřikávání nějaké modlitby, čtení Písma sv. a úcta ke světcům
neb k posvěceným věcem. Ve všech případech jest to vyznání víry v Boha
nebo-li úcta boží přímá nebo nepřímá. Uvedu z nich pouze znamení kříže, pro
tože jest nejčastější obyčej křesťanský. Znamení kříže jest vyznání nejčelnějších
pravd křesťanských, totiž -Trojice boží a vykoupení na kříži. Proto křesťané,
dělajíce často kříž, recitují se svým duchovním správcem symbolum Athana

siovo, jež velí: „ui vult salvus esse, ita de Trinitate sentiat. Sed necessarium
est ad aeternam salutem, ut incarnationem guogue Domini nostri Jesu Christi
fideliter credat.“ Z výročních obyčejů zmíním se pouze o jesličkách, o vánočním
stromku, o vodě tříkrálové a o ostatních věcech svěcených o vigilii tříkrálové.
Jak důležito jest vyznání víry v životě křesťanském, seznáváme ze slov
sv. Pavla: „Srdcem věří se ke spravedlnosti, ale ústy děje se vyznání ke spáse“
(Řím 10, 10), t. j. ústy se dokončuje ospravedlnění, jež se v srdci počalo.
A jak teprv jest důležito vyznání víry v životě veřejném, jest patrno ze slov
samého Spasitele: „Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před Otcem
svým, jenž jest v nebesích“ (Mat. 10, 32).
b) Jmenované obyčeje jsou mocné svátostiny. Znamenati se sv. křížem jest
spojeno s mnohými milostmi. Učený kardinál Bellarmin praví: „Znamení kříže
působí tři zázračné účinky: zastrašuje a zaplašuje ďábla, odstraňuje nemoci a
jiné nehody a posvěcuje vše, co bylo křížem poznamenáno“ (Controv. de imag.
Sanct. cap. 30). Křesťanské pozdravy vyprošují lidem hojných milostí. Pozdra
vem: „Požehnej Pán Bůh“, prosíme Boha, aby zachoval a rozmnožil statek
bližního ; pozdravem: Pozdrav Pán Bůh“ vyprošujeme bližnímu zdraví: pozdra
vem: „Zdař Bůh“ přejeme řemeslníku, aby mu Bůh pomáhal dílo dokončit;
pozdravem: „Zaplať Pán Bůh“ žádáme Boha, aby za nás nahradil dobrodiní
dobrodinci, a pozdravem: „S Pánem Bohem“ přejeme opuštěným, aby Bůh
s nimi byl a je těšil. Kropiti se svěcenou vodou jest křesťanu s velikým pro
spěchem. Svěcená voda očišťuje křesťana od hříchů všedních a chrání ho od
hříchů těžkých. Lid neříká nadarmo o člověku, který jest bojácný, že se bojí
jako čert kříže nebo svěcené vody.
Obrazy svatých přinášejí veliký užitek křesťanským rodinám. Křesťanské
rodiny žijí pod ochranou jejich. Vždyť při svěcení obrazů kněz se modlí: „Dej,
o Bože, aby všichni, kteří před tímto obrazem jednorozeného Syna Tvého nebo
nějakého světce ctíti budou, pro jeho zásluhy nebo na jeho přímluvu od Tebe
za života vezdejšího měli milost a v životě věčném slávu.“ Že křesťané připi
sují obrazům svatých takovou působnost, lze poznati z toho, že stále udržují
obraz, jejž předkové postavili v poli. Ostatně modlitba: „Pod ochranu Tvou
utíkáme se, sv. boží Rodičko“, modlí se před obrazem Matky boží zbožněji
nežli před holou zdí.
Z obyčejů výročních uvádím pouze užívání věcí svěcených o vigilii tří
králové, hromnic, evangelia sv. Jana, požehnání sv. Blažeje, popelce, kočiček
a pokrmů velikonočních.
Na hromničky svolává církev ve svátek Očišťování Panny Marie nadpři
rozenou sílu, aby věřící, kteří je ponesou, týmž světlem jako Simeon byli osví
ceni, za týmž světlem po celý život kráčeli a téhož světla na onom světě účastni
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se stali. Tyto svěcené svíce bývají zažchány od věřících při hromu a blesku,
protože byly posvěceny také ke zdraví tělesnému těch, kteří je nosí a k Bohu
o pomoc volají.
Církev, světíc palmy a olivy, svolává na ty, kteří je ponesou v rukou při
průvodu a budou přechovávati u sebe, pomoc shůry, aby podobně jako Kristus
došli slavného vzkříšení a byli účastni milosti boží. Palmy připomínají totiž
vítězství Kristovo nad smrtí a olivy naznačují milost boží, která se obyčejně
uděluje mazáním olejem olivovým.
Katolická církev užívá v liturgii popela na počátku doby postní, aby vě
řícím uvedla na mysl pomíjejícnost světskou a aby je povzbudila k pokání.
Počátek evangelia sv. Jana od nejstarších dob byl u veliké vážnosti a byla
mu připisována zvláštní moc proti vlivům ďábelským. U sv. Augustina (De ci
vitate Dei X., 29) čteme, že podle výpovědi jakéhosi Platonika začátek evan
gelia sv. Jana byl napsán zlatými písmeny a pověšen ve všech kostelích na
nejčelnějším místě. Ve středověku začátek evangelia sv. Jana psávali na proužky
pergamenové a nosili v kapsičce na krku jako ochranu proti vlivu zlého ducha,
říkali je nad nemocným nebo kladli jin je na hlavu často s úspěchem zázrač
ným a čítali nebo zpívali je při bouři. Protože věřící k tomuto evangeliu měli
takovou úctu a důvěru, stanovili často pří mešních fundacích podmínku, aby na
konci mše sv. toto evangelium bylo čteno. Tomuto přání vyhovovali kněží také
o své újmě, čítajíce nebo zpívajíce toto evangelium na konci mše sv. Tento
obyčej téměř všude rozšířený přiměl papeže Pia V. (1566—72), že do misálu
nově vydaného pojal také toto evangeiium.
e) Uvedené obyčeje jsou prostředky k dosažení rozličných milosti, zvláště
odpustků.
Všechny obyčeje jmenované jsou vyznání víry, tudíž kult boží. Všeliký pak
kult boží jest člověku s prospěchem. Moudrý Sirach praví: „Kdo se klaní Bohu
v utěšení, přijat bude a modlitba jeho až k oblakům se přiblíží“ (35, 20). Avšak
tyto obyčeje jsou prostředek k dosažení ještě zvláštních milostí, totiž odpustků.
Znamení sv. Kříže jest spojeno s odpustky 50 dnů po každé. Známení
sv. Kříže spojené s kropením svěcenou vodou působí odpustky 100 dnů po
každé. Jdeme li podle kříže a říkáme: „Klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste
a dobrořečíme tobě, neboť skrze sv. Kříž svůj svět jsi vykoupil“, můžeme zí
skati odpustky 100 dnů jednou za den. Jdeme-li podle kostela a říkáme: „Svatý,
svatý, svatý jsi, Hospodine, Bože zástupů ; země jest plná velebnosti tvé. Sláva
Otci, sláva Synu, sláva Duchu svatému“, můžeme nabýti odpustků 100 dnů
jednou za den. Týchž odpustků můžeme nabýti, pozdravujeme-li nejsvětější
svátost oltářní: „Pochválena a pozdravena budiž nejsvětější svátost oltářní od
tohoto času až na věky. Amen. Chvála a díky buďte nyní i bez ustání nejsvě
tější, božské svátosti oltářní“. Pozdrav: „Pochválen buď Ježíš Kristus. Na věky.
Amen“, působí odpustky 50 dnů po každé při vzájemném pozdravení.
Úcta sv. Kříže a sv. obrazů, zvláště obrazu sv. Rodiny, jest spojena rov
něž s odpustky. Tak úcta sv. Kříže misionářského jest spojena s odpustky plno
mocnými dne 3. května, 14. září a ve výroční den postavení a posvěcení
sv. Kříže nebo vždy v neděli potom. Neplnomocných odpustků (7 let a 280 dnů)
může dojíti před misionářským křížem, kdo zkroušeným srdcem se pomodlí
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Tkrát Zdrávas Maria k poctě sedmi bolestí Matky boží, odpustků vždy 300 dnů
kdo se pomodlí 5SkrátOtčenáš, Zdrávas a Sláva Otci k poctě pěti ran Kriste
Pána.
Údové spolku sv. Rodiny mohou získati plnomocné odpustky jednou z:
měsíc v kterýkoli den libovolně zvolený, modlí-li se po celý měsíc ve svých
rodinách před obrazem sv. Rodiny přelepsané modlitby; odpustky neplnomocné
30 dnů, kdykoli se pomodlí zkroušeným srdcem před obrazem sv. Rodiny mo
dlitbu: „O nejlaskavější Ježíši“, jež jest vytištěna v Ordinariátním listu diecése
budějovické z r. 1893, str. 63—64. (Lev XIII. 8. ledna 1893). Z domácích po
božností jsou obdařeny odpustky modlitba Anděl Páně (100 dnů po každé),
modlitba při jídle (100 dnů dvakrát za den), vzbuzení tří božských ctností (7 le!
a 7 kvadragén po každé), modlitba sv. růžence a pobožnost křížové cesty. Na
poutních místech lze získati také hojné odpustky, zvláště o porciunkuli plnomocné
odpustky „toties guoties“.
d) Uvedené obyčeje jsou konečně charakteristikou katolíků.
Každá společnost viditelná má své odznaky, aby členové její se lišili od
příslušníků jiných společností a sami navzájem se poznávali. Nejvíce takových
viditelných odznaků má církev katolická, protože jest „regina in vestitu deau
rato, circumdata varietate“ (Žalm 44, 10). Žádné jiné vyznání nemá těchto roz
manitých a významných obyčejův a pobožnosti. Proto po těchto obyčejích po
znáváme bezpečně, kdo jest katolíkem a jakým katolíkem. Kde se tyto obyčeje
svědomitě zachovávají, tam jest katolíku volno a nekatolíku úzko. Katolíku jest
tam volno, protože jest doma, jest mezi svými. Vidíme to na prostém, nezka
ženém venkovanu, jenž jest nucen zaměniti venkovský život za život městský.
Nemůže v městě přivyknouti, protože jsou v městě jiní lidé a zvláště jiné zvyky.
Proto neustále mluví o zbožných zvycích své dědiny a hubuje na bezboežnost
městskou. V této příčině katolické obyčeje jsou mocný prostředek proti stěho
vavému duchu z venkova do měst a z domova do ciziny. Proto rozhodující
činitelé vrepublice měli by katolickým obyčejům věnovati více pozornosti. Kde
se svědomitě zachovávají katolické obyčeje, tam jest nekatolíku úzko, protože
není doma, není mezi svými. A právě že necítí pod nohama pevnou půdu a
vidí kolem sebe sjednocený šik katolíků, netroufá si do nich, ani aby je zleh
čoval, ani aby mezi nimi agitoval ve prospěch svého vyznání. Kde však kato
lických zvyků se nedbá, tam mají jinověrci a nevěrci volné pole. Dělají si po
směch z katolických obyčejů, protože vědí, že sami katolíci si jich neváží, a
odvažují se sváděti katolíky k odpadlictví, protože vědí, že tací katolíci svým
vyznáním spokojeni nejsou. S tohoto stanoviska katolické obyčeje jsou mocný
prostředek proti odpadlictví.
2 Má-li katolických obyčejů býti užito ke vzpružení katolického života,
jest z nich odstraniti vše závadné a chrániti lid pověry.
Lid jest velice pověrčivý, a to nejenlid nevzdělaný, nýbrž i lid vzdělaný.
Pověra bývá sice vyhlašována za privilegium tříd nevzdělaných, ale není tomu

tak. Lidé, kteřísi velice zakládají na svém vzdělání, bývají

nejvíce pověrčiví.

kou nevěrci a děje se jim jako praotci Adamovi, který byl také velice intelli
gentní. Pohrdají autoritou boží a podrobují se autoritě ďáblově. Protože pověra
se dostavuje hned v zápětí za nevěrou a nevěra jest za našich časů v módě,
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nezbývá katechetovi a duchovnímu správci než všímati si katolických obyčejů,
aby se do nich nevloudilo nic pověrečného. Proto kdykoli světí nějakou věc
dětem nebo osadníkům, vždy je poučí, k čemu se to svěcení děje a k čemu
svěcené věci lze upotřebiti. Takové případné poučení bývá vytištěno v agendě
v řeči lidu nebo aspoň vyjádřeno v modlitbě, jež bývá v řeči lidu připojena
k obřadům latinským. Horlivý katecheta a duchovní správce neopomine nikdy
takové poučení lidu přečísti nebo modlitbu v řeči lidu se pomodliti, aby
lid věděl, jaký účel má dotyčná benedikce: Zvláště, ví-li katecheta nebo
duchovní správce, že na jeho osadě užívají některé věci posvěcené po
věrečně, připomene jim to, jakmile při nejbližší příležitosti požádají za posvě
cení takové věci. Katecheta a duchovní správce všimnou si také modlitebních
s* knížek a křížových cest svých osadníků, protože v nich bývá leccos závadného,
co podává podnět lidem zlé vůle, aby se tomu smáli a přičítali to na vrub
církvi katolické,
3. Má-li katolických obyčejů býti užito ke vzpružení života katolického,
jest přihlížeti k tomu, aby se děly s užilkem.
Lid, dědě obyčeje po předcích, nestará se mnohdy o to, co znamenají.
Koná je mechanicky, někdy i špatně, a zanechává je v dědictví opět svým po
tomkům. Takovému mechanismu katecheta a duchovní správce musí se stavěti
v cestu, aby neplatila o jeho osadě slova proroka Isaiáše (29, 13), jež po něm
opakoval Ježíš Kristus: „Lid tento ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest
ode mne“ (Mat. 15, 8). Taková osada neměla by z katolických obyčejů užitku
valného. Aby věřící své katolické obyčeje konali s užitkem, katecheta a duchovní
správce postará se, bude-li jim častěji uváděti na mysl jejich význam a upo
zorní-li je výslovně na chyby, jichž se dopouštějí. Jest známo, že lid modlí se
mnohdy zkomoleně, že přeskakuje slova i věty nebo že je nesrozumitelně za
mumlá a že pronáší věty, jež nemají smyslu, jako: „Slovo s tělem učiněno jest
a přebývalo mezi námi“ a j. Proto katecheta a duchovní správce budou 0 to
pečovati, aby děti a lid modlili se správně. Jsou-li některé obyčeje spojeny
s odpustky, neopominou věřících na to upozorniti, aby vzbudili vždy úmysl
získati odpustky a také ostatní podmínky aby svědomitě splnili. Na které osadě
rádi chodívají na pouti, duchovní správce bude o to pečovati, aby takové pouti
nebyly pouhým výletem ke zkáze poutníkům a k pohoršení lidem, nýbrž aby
byly účastníkům ke spáse a jiným lidem k poučení a povzbuzení.

4. Má-li katolických obyčejů býti užito ke vzpružení života katolického,
jest zužitkovati po stránce pedagogické a sociální.
Kde bývá vystrojována mikulášská nadílka nebo vánoční stromeček, bývá
k tomu zván katecheta nebo duchovní správce a žádán, aby k obdarovaným
promluvil několik slov. Tu katecheta a duchovní správce má příležitost připo
menouti mládeži, že jenom mravnost a pilnost jsou v oblibě u Boha a hodných
lidí a že jenom takovým dítkám sv. Mikuláš a Ježíšek nadílí. Takové upozor
nění povzbudí liknavé k pilnosti a pilné posilní, aby vytrvali. Tím se dosáhne
cíle pedagogického.
Při takové nadílce katecheta a duchovní správce mají příležitost promluviti
také k dospělým po stránce sociální. Mohou se zmíniti, že nerovnost stavů na
světě nelze odstraniti, že však všechny stavy svorně musí pracovati ke společ
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nému cíli jako různé údy v těle lidském. Mohou poukázati na to, že chudoba
není hanbou, nýbrž prostředkem k větší dokonalosti, protože Kristus, apoštolé
a tisíce jiných chudobu dobrovolně si zvolili a v chudobě dobrovolně žili.
Mohou se zmíniti, jakou povinnost má bohatší k chudšímu bratru svému, a při
pomenouti, jakou cenu v očích božích má almužna. Takových několik vět bo
háče nakloní chudému lidu a chudý lid spřátelí s boháči.
Avšak i při jiných příležitostech katecheta a duchovní správce bude si
všímati otázky sociální. Tak na př. vykládaje Otčenáš, bude přihlížeti také k jeho
významu po stránce sociální. Slova: „Otče náš, jenž jsi na nebesích“ rozvinují před
námi obraz veliké rodiny, jež má společného otce na nebi a v níž jsou všichni
vespolek bratřími a sestrami. Ta představa jest způsobilá odstraniti neb aspoň
zeslabiti spory a různice mezi národy a rodinami. Prosba: „Chléb náš vezdejší
dej nám dnes“ přihlíží k živobytí všech a ne pouze k živobytí jednotlivců.
Proto tato prosba může vyrovnati propast mezi majetnými a nemajetnými, mezi
zaměstnavateli a dělníky. Prosba: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpou
štíme našim vinníkům“ dovede lidi pohnouti ke vzájemné snášelivosti a po
volnosti
5. Katolických obyčejů konečně lze užíti za zdklad katolických spolků.
Soukromé pobožnosti a obyčeje byly odjakživa základem pobožnosti a
obyčejů obecných. Jednotlivý člověk nebo jednotlivá rodina začala konati něco
chvalitebného, druhá rodina to napodobila a konečně celá veřejnost to přijala.
Proto, na které osadě se zachovávají katolické obyčeje a pobožnosti domácí,
lze je lehce proměniti ve spolky a pobožnosti veřejné. Tak na př., kde osad
níci rádi se modlí růženec, nebude těžko zavésti mezi nimi některé bratrstvo
růžencové; kde rádi konají křížovou cestu, snadno dají se pohnouti, aby vstou
pili do bratrstva k ustavičnému konání křížové cesty, a kde mají živou víru
a lásku k nejsvětější svátosti, aby přistoupili k jednotě ustavičného klanění
nejsvětější svátosti. Kde se osadníci přičiňují o to, aby křesťanský duch vanul
v jejich rodinách, rádi přistoupí ke spolku křesťanských rodin k poctě sv. ro
diny z Nazareta, hospodáři založí spolek křesťanských mužů, hospodyně kře
sťanských matek a mládež spolek křesťanských jinochův a panen. Na osadách,
kde se zabývají otázkou sociální v duchu křesťanském, lze bez velikých obtíží
zavésti spolek katolických tovaryšů, spolek sv. Vincence a spolek Marie Anežky.
Na osadách, kde rádi čtou, zjedná si přístup Dědictví sv. Jana Nepomuckého,
Dědictví sv. Cyrila a Metoda, Dědictví maličkých, Dědictví- sv. Ludmily a j.

Bude-li katecheta a duchovní správce katolickým obyčejům věnovati po
zornost způsobem naznačeným, domůže se toho s pomocí boží, že staré oby
čeje se zachovají, kde jsou, a nově budou zaváděny, kde nejsou, že budou
horlivě konány, že lid bude na ně hrd, že si jích bude vážiti jako vzácného
dědictví zbožných předkův a že nebude přístupný modernímu duchu, jenž jest
plný náboženské lhostejnosti a nevěry.
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FRANTIŠKA REZKOVÁ:

Moderní- výchova.“)
Nutnost duchovní obnovy vysvítá zřejmě z rubu výchovy moderní. Každý
nepředpojatý člověk vidí doklady toho jak ve svém okolí, tak ve škole i na ulici,
krátce všude, kde jsou děti a mladí lidé. Neúspěšnost dnešního vyučování jeví
se čím dále tím zřetelněji, neboť neodstraňuje zlo, jež hubí společnost lidskou.
A v tom jest nepraktické, že přetěžuje žáky více méně nesrovnalými vědomostmi,
jež sotva kdy budou jejich duševním majetkem. „Rozmnožovati počet učebných
předmětů jest větším zlem než si kdo myslí, neboť myšlenky v množství se
oslabují a ztrácejí svou energii“. (Naville.) Škola má býti zápasištěm, kde takřka
nepozorovaně duch žáků se rozvíjí, zdokonaluje a zjemní. Je-li však látky víc
než dítě snese, musí býti k práci nuceno, ale nucená práce odstrašuje a špatně
připravuje k učení povinnému. Výchova srdce a vytříbení povahy musí býti vždy
na prvém místě, není-li, chybou jest. Dnešní výchova má býti připojena k vý
chově nábožensko-mravní, jinak neznamená víc než slepou sílu. Má-li zlé srdce
velikou sílu tělesnou a bezbožná povaha vědomosti, nedokázalo se tím víc, než
že jsme zločinci vtiskli do ruky smrtící zbraň. Jest však nebezpečno činiti silným
toho, jehož jsme dříve neučinili dobrým; kdo zná pravý smysl života ví, co
jsou vědomosti bez mravných zásad. Z jednostranného hlediska moderního byly
někde školní programy zpracovány tak, že staly se zdrojem zla, jež vlastně měly
léčiti. Devatenácté století ponořilo se v racionalismus a materialismus t.j. v lid
skou pýchu a lidské sobectví a tyto dva hříchy byly zhusta vtěsnány v nejsvůd
nější nauky vědecké i v nejúskočnější theorie politické a sociální. Moderní pak
civilisace lichotí a slouží ovšem lidským vášním: pýše, hrabivosti i smyslnosti.
Jest to táž civilisace, z níž zrodily se veliké a Četné nespravedlnosti, protože jeji
základnou byla přetvářka.
Jinou vadou moderního vyučování — a to vadou hlavní, ač dnes nejméně
uznávanou — jest, že není náboženské. Nestaví Boha nade vše, jak tomu má
býti, ale převrací všeliký řád posunujíc v popředí statek hmotný, dobro rozu
mové a vypovídajíc na poslední místo statky duchovní. A zatím náboženství jest
důležitosti svrchované, vše ostatní jest jen proměnlivou formou. V tomto usta
vičném vlnobití hledá člověk marně oporu, neboť jest stržen ve vír, V němž pro
mrhá vzácný dar života. Leč „srdce lidské nenalezne dříve pokoje, dokud ne
spočine v Pánu svém“. (Sv. Augustin.) V dnešním překotném žití dovolávají se
jední Boha, druzí Ho neznají a třetí Ho dokonce popírají. Abychom z toho vy
bředli „musíme u dětí o to se přičiniti, aby vroucí nadšení a obrácení mysli
k Bohu poskytlo jim jednou pevné kotvy v bouřích života“. (P. Durdík.)
Má-li příští pokolení povznésti duchovní úroveň národa, musí k tomu při
praveno býti náboženskou výchovou. A na vítězném praporu této generace nechf
skvějí se slova: „Máme jen jedinou zbraň, pravdu a jedinou jen sílu, ldsku“.
(Buisson).

*) Pracováno dle francouzského rukopisu Marie Cihlářové, jež zemřela 9. července 1921
ve Villar sur Gláne, c. Fribourg.
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JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračování.)

U národa israelského k tomuto podkladu přistoupil ještě mocný prvek histo
rický, totiž vysvobození z otroctví egyptského: tím idea vysvobození udržovala
se stále mocně v myslích israelských a dosáhla bohatého rozkvětu jednak pro
roky, jednak navrácením ze zajetí babylonského.
V Novém zákoně nebylo prostřeaí a tím i formální stránka náboženská
niak podstatně změněny. Kristus Pán se pohyboval mezi lidem rolnickým a pa
stýřským. Rámec formálního jeho proslovování jen v něčem přesahoval řemesla
a průmysl tehdejší doby Teprve v říši římské řemesla a průmysl více přicházela
v úvahu v městech.
Za to v říši římské při rozšiřování křesťanství nadmíru vydatný zdroj for
málního vlivu na projadřování myšlenek náboženských, hlavně pak na úsloví a
symboly při liturgii, měly tyto proudy: filosofie — mystika — mysteriosní kulty
(o těchto promluveno výše). Tímto mnohonásobným vlivem přijalo učení křesťanské
první soustavný formální ráz který v podstatě trvá podnes, kdy kulturní stupeň
je jiný než tenkráte, kdy vynalezeny dráhy, telegrafy, telefony ; kdy vynalezeno velice
mnoho různých strojů vyráběrích a obráběcích, nehledě ani ke strojům a ná
strojům bojovným a vražedným, k autům, létadlům atd.
Tim naše doba dostavá ráz docela jiný než byl ráz pastýřský a rolnický,
dostává ráz továrnichý a velkoobchodnický. Tento ráz je však přímo protikře
sťanský, specielně protikatolický. -Dnes se nevystačí s tím; co stojí v morálce
o tom, kdy krádež, podvod
je velký hřích
Továrny a obchody neznají
pojmu vykoupení
smíření
zpovědi
oběti
milosrdenství, sou
citu
lásky. Tu blesk, dešť
nevadí, vše jde na hodinu, na vteřinu Ssne
smírnou pravidelností. Stane-li se něco, ví se hned příčina toho
Svátky tu
nejsou vítány, ruší výrobu, dopravu
Továrny a velkoobchody nahromaďují
lidi na malém prostoru ve velké hustotě
Noclehy společné
zábavy hro
madné
nervové otřesy časté, zvl. z bezuzdného pohlavního žití
Čím
více stroj je váže na jedno místo, tím více ve volné chvíli hledí se vyžíti
na různých místech
a atrakcích.
Prostředky technické tvoří velké říše (imperialismus). — Věda má nové pro
středky a nástroje (dalekohled, drobnohled, roentgenování, chemické methody,
radium)
a zvláště historické zkoumání osvětluje mnoho, co dříve zdálo se
se nevysvětlitelným, zázračným, mystickým.
Že za takového kulturního stupně formální stránka náboženská, slova, úsloví,
náznaky, symboly, podobenství doby pastýřské a rolnické stávají se dělníkovi a
průmyslníkoví vždy cizejší, je samozřejmo — s odporem proti formě projadřo
vací dostává však dělník a průmyslník, vzdělanec a zřízenec naší doby i odpor
proti samému obsahu náboženskému a tím u nich vzniká krise náboženská. A ta
kových lidí je dnes jistě více než polovička našeho obyvatelstva, proto již tak
velice cítíme nynější krisi náboženskou.
Že zde nijak nepřeháním, poučí nás článek „Neznámý Bůh“ od prof. Va
lentina Holzera, z něhož zde uvádim“*): „Pavel Góhre, bývalý protestaníský-ot
59)Korrespondenzblatt

fůr den katholischen Klerus, Vídeň, 1921, 454—7.
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thodoxní theolog, pak dělník v továrně z náboženského zájmu, konečně socialista,
podává nové době po válce výsledek náboženského vývoje svého 5š5letého ži
vota.
Koho by to nezajímalo? Slyšme tedy, co nám povídá:
Modernímu člověku vždy více ztrácí se schopnost, pohroužiti se do nad
světna, do onobo světa. Onen svět je pro něho prázdný. Stvořil se nový onen
svět, totiž prodloužení a povýšení tohoto světa nad sama sebe. Činí již pokusy,
upozorniti na sebe obyvatele jiných světů. Je to člověk reálnosti (Tatsachen
mensch); pro něho má cenu jen to, co opravdu existuje. Opravdové je však pro
něho, co možno smysly chápati nebo zkušeností a logicky zdůvodniti. Na něho
mají vliv jen fakta
Není pro něho nic absolutního
Dnešní člověk pě
stuje po výtce rozum
Nezná podstatného rozdílu mezi sebou a zvířetem,

© nanejvýš
rozdíl
kvantitativní
©.Demokracie
ahumanita
jsou
jeho
nové,
dřív
nebývalé, výtvory. Humanita liší se podstatně od křesťanské lásky k bližnímu,
jejím cílem jsou stálá zařízení, ne almužna od případu k případu. Nejvyšší stu
peň humanity je solidarita v proletariátu. [ morálka se změnila, je relativní, čistě
pozemská. Strojem přemáhá moderní člověk přírodu.
Duševně je moderní člověk dosud nevyrovnán, kolísá, nepěstuje své nitro.
Ovládnutí světa se mu podařilo, nikoli však kultura ducha
Mnoho kritičnosti
podlamuje ho, mate. Dále mu vadí třídní protivy, třídní boj ztravuje mu mnoho.
sil; je nehotový, v nejhlubší duši bez štěstí. Jeho ideál? Proměniti tuto zemi v ráj
Tím jsme u křesťanství. To je modernímu člověku náboženstvím passivíly,
trpění, čekání, tichosti
„ Z mrtvých vstání Kristovo? To jsou hallucinace.
Obrácení Pavlovo? Epileptický záchvat
Mezi křesťanstvím a moderním člo
věkem jsou nepřekonatelné rozpory
Moderní člověk nezná ani hřích osobní
ani hřích dědičný
vše to jsou pouhá strašidla
právě tak víra ve vzkří
šení
Nic nepomůže křest, večeře Páně, konfirmace, pohřeb
Liturgie je
modernímu člověku přímo hádankou.
Na tento rozpor s moderním člověkem křesťanství jednou zanikne. Celý
obor hospodářský již se jeho vlivu vymknul, jeho etika je pravým opakem etiky
křesťanské
Dříve byla církev dávající a stát přijímající, dnes je tomu opač
ně
Úplně rozvrácen je křesťanský mrav. Málo kde koná se ještě moulitba
k jídlu, společné domácí pobožnosti, světí se den sváteční. Do kostela chodí
jen děti, ženy, starci. Jinoši a muži ne
K tomu hnutí pro vystoupeníz církve.

Dnes čítá Německo půl milionu nových pohanů
Theologů rapidně ubývá...
Dnes i na venkově všude církev upadá, z mnohých rodin ani jeden člen nechodí
do kostela
Církev sama přichází do ovzduší, jež ji sice udržuje, ale při tom činí ztrnulou.
Špatná je útěcha, že i dříve byly .krise v církvi
neboť tím vším připravoval

nejlepší průpravou pro zavedení nového pohanství . “
To je výtažek onoho článku. Ačkoli uvádí slova spisovatele bývalého pro
testanta a líčí tedy hlavně poměry protestantské, přece j pro nás katolíky je v tom
mnoho a mnoho — výstražného |
Nesmí nás mýliti studentstvo a intelligence katolická nově se probouzejiící;
kdo kní patří, ti všichni jistě mají svůj kořen buďv rolnictví, které je stále ještě dosti
konservativní, ač i v něm následkem zbohatnutí za války víra silně klesla, tím
více u řemeslníků
nebo v drobném obchodnictvu, méně již v řemeslnictvu ;
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z továrníků, velkoobchodníků jistě nepatné procento k ní náleží a to jen na Čas,
aby hověli zvláštním dočasným aspiracím. A nesmíme zapomenouti, že dorost
katolický namnoze hledá jen zábavy
Bude potřeba hrozné duchovní práce; aby tento továrnický a velkoobchod
nický ráz naší doby byl uveden pod sladké jho katolického světového názoru
— protestantismus tu v mnohém ohledu vychází více vstříc než katolicismus
(protestanté nemají zpovědi, vlastní oběti, postu, kapitalismus je s nimi hodně
spřízněn) a přece se jim to nedaří; tím těžší to bude pro nás — co Pavel na
počátku křesťanství, co patristika, scholastika, protireformace ve své době vyko
naly, nebylo snad tak obtížné jako bude toto. Bude třeba obrátiti hlavní zřetel
k tomu, které prvky křesťanské třeba vybrati a představiti těmto vrstvám, aby
tyto vrstvy byly jimi duševně uchváceny a tak přinuceny dle nich jednati. Jak si
to myslím, nebudu zde dále rozváděti, ač materiál o tom mám. Jen tolik připo
mínám, že učebnice, katechese budou muset býti jinak uspořádány ve škole, kde
je převahou živel rolnický a řemeslnický, a jinak ve škole, kde je převahou živel
továrnický a velkoobchodnický.
o
Výstrahu shora dotčenou dává nám i to, co tuto
ad 2) uvedu; týká se to applikování obsahu učení katolického nynějším
věřícím, tedy toho, jak učení náboženské má se dle potřeb nynějšího člověka
projadřovati slovy, by mohlo co nejprospěšněji na něho působiti. By článek příliš
nevzrostl, prostě jen konstatuji:
zpracování v theologických spisech i pro lidi výdávaných je příliš abstraktní,
kázání, cvičení, vyučování ve škole, jednak příliš abstraktní, (zachovává
mnoho obratů z dřívějších kulturních stupňů), jednak příliš formální a schema
tické, proto to nepůsobí náležitou mírou na lid, nerozohní ho, tak že povaha ka
toliků je bojácná, nerozhodná.
Na doklad právě řečených slov uvedu tu aspoň toto:
Katolický theolog Jos. Wittig praví, ovšem trochu upřílišeně?): „Časem jsem
seznal, že všechna naučená theologie a všechna navláknuta (na duši) církevnost
přece, není žádnou theologií a žádnou církevností, nýbrž jen divadlem a prů
pravou pro divadlo“, chce tím říci, že nepůsobí vnitřně, nepřeměnují smýšlení
a jednání křesťanatak, aby platilo o něm slovo Písma: „oblecte člověka nového“,
že vše to zůstává na člověku jen jako přílepek, pouhopouhá forma.
Že formálnost, schematičnost tak velice dosud v náboženství našem se
uplatňuje, je dědictvím z jeho prvotného vývoje. Katol. theolog J. Hehn o tom
praví“'): „Na jednu myšlenku rád bych tu upozornil, která se mi zdá pro po
souzení starozákonního náboženství pozoruhodnou, je to povaha Semitů KkJuri
stickému formalismu velice nakloněná
Jak známo, založené bylo israelské
náboženství ve formě zákonné smlouvy mezi Jahvem a jeho národem
Kdo
zná juristický formalismus v Babylonii, přijde beze všeho na myšlenku, že isra
elské náboženství stejnou náklonností národa israelského bylo ohroženo.“
Na jiný pramen této formálnosti a schematičnosti ukazuje Hugo Bévenot
O. 5. B. slovy“): „Co se týká klassického starověku a středověku, nemůžeme
pochybovati, že slovo magie neznamenalo tenkráte pouhé praktické umění, nýbrž
i system myšlenek nebo pouček víry a že představovalo zvláštní světový názor.
K magii patřila i astrologie a všeho druhu divinace
Při církevních exorci
6) LH. 1925, 262. — S) ThRe 1924, 391. — *2) ib. 441,
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smech v dřívějších stoletích nalézaly se jistě obřady, které nám dnes připadají cize,
třeba však k tomu poznamenati, že církevní obřady, zvláště při svátostinách, jsou
symbolickéa často nijak nepatří k podstatě výsledku. Modlitba zůstává tu hlavní věcí“
Ovšem jistá dávka formálnosti a schematičnosti při kázání, vyučování, obřa
dech musí býti; uvádím zde za př. zpověď. Katol. theolog B. Poschmann o tom
napsal“*): „Je třeba (při učení o zpovědi) přísně rozeznávati mezi nezměnitelným
právem božským, které podrobuje hříšníka se smrtelným hříchem pod moc klíčů
v církví, a mezi předpisy církevními toto (božské) právo blíže určujícími. Tak
na př. trideniské nařízení „ut nullus sibi conscius mortalis peccati, guantumvis
sibi contritus videatur, absgue praemissa sacramentali confessione ad sacram
Eucharistiam accedere debeat“ (Trid. sess. XIII. cap. 7) je pouhým církevním
zákonem. Bez tohoto zákona postačila by jako příprava ku přijetí eucharistie
contritio cum voto sacramenti. Takto porozumíme tomu, že v dřívějších dobách,
kde církevní nařízení o každoroční zpovědi nebylo ještě v platnosti, mnozí od
kládali s církevním pokáním (— se zpovědí) až k smrti a přece přijímali svá
tosti“. — Tridentinum a před tím scholastika daly se více na stanovisko juri
stické, kdežto před tím (za patristiky) platilo více stanovisko spásy: kněz tu byl
především medíator, deprecator, intercessor po vzoru sv. Augustina.“*)
A zase třeba upozornit, připustíme-li i oprávněnou dávku formálnosti a sche
matičnosti, na nebezpečí, jaká odtud vznikají: „Nejnebezpečnějšího antikrista no
síme každý v sobě, ve svém sobectví a co z něho vyplývá. Proti tomu budiž
pořád vypovídán, ale také veden boj! Lamentovati nad světem a svůdci jest málo
plodné. Lid náš si to navyká od kazatelů a duchovních spisovatelů, mnozí
z něho libují si odtud v póse mučenické, co prý trpí „pro dobrou věc“, pro
kterou však vlastně u sebe i u jiných náramně málo dělají!
Vigilantibus
iura! ne fatalistické spoléhání na kdo ví jaké činitele. Čili jak praví sv. Ambrož:
Non enim dormientibus divina beneficia, sed observantibus deferuntur, a jinde:
Dominus
est praesentior diligentibus, negligentibus abest.“*)
Je-li třeba toho dbáti, pak nejvíce u nás v Čechách. Przegtad Wileúski o nás
napsal: „Velmi, ale jednostranně nadaný Čech vyznačuje se plytkostí svých po
třeb duchových
Národ český je dnes nejméně náboženským v celé Evropě
a vzniklé v něm nyní sekty stůňou zřejmě na ideovou chorobu. Místo nábo
ženství odedávna zaujal v jeho duši patriotismus, dosti primitivní ve svých zá
kladních prvcích a nad to i poněkud imperialistický. Vedle patriotismu zmocnil
se duše Čecha
krajní materialismus
který přechází nejednou až V ob
skurní merkantilismus. Proto ne od včerejška jsou Češi ve slovanském světě po
kládáni za „Židy nebo Němce Slovanstva“
Hlubší duchové mezi Čechy sami
nezapírají přemířy materialismu v české ideologii. Důsledkem pak jest přímo
zarážející převaha prvků rozumových a volních nad citovými. Tato převaha pře
chází nejednou u průměrných lidí v úplný zánik altruismu
Plytkou duší če
skou jen na venek zakrývá šat vysoké kultury technické a hospodářské“.“*)
Nemohu na tomto místě nepodati myšlenky, k nimž jsem přišel po přečtení
LH 1925, 530,(529):
Všechny sbírky, anthologie, paedagogické příručky, které patří jenom na
pěkné stránky minulého života a špatné, zkažené úplně opomíjí jí, jsou vlasťně
99) ThRe 1929, 20—21. — *$*)Viz Theologische
95) HL. 1924, 394;

1925, 47. — 55)HI

1925, 324—5.

Ouartalschrift,

Tůbingen,

1922, 61. —
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velice škodlivé pro celkový život budoucího pokolení. — Život náš ukazuje vedle
pěkných také stejný počet, ne-li ještě větší, špatných stránek. V tomto životě žijí
i žáci a chovanci ústavů a jsou tímto životem přímo prostupování každodenně.
Tak tomu bylo vždycky i v minulosti: každá minulost vedle pěkných stránek
ukazuje i nepěkné. a těchto stránek je snad ještě více než pěkných. — Bibie
jedná docela přesně dle požadavku, aby se vyprávělo vše, dobré i zlé stránky, a
víme, žebible je nejlepší vychovatelskou knihou vůbec. Tak ukazuje bible svou život
nost. Chceme-li dobře vychovávati, musíme na tuto životnost dávati hlavní pozor,
neboť jinak bychom pěstovali“ jen některou stránku života duševního u zaned
bávali ostatní. Špatné stránky konstrastem k dobrým působí také na duši při
vhodném podání (pokrmy jenom sladké škodí, musíme jísti i gyselé, nahořklé).
Čím více se staví ideální stránka některé věci do popředí, čím krásnější a
vznešenější vzory veleduchů lidstva se staví jako ideály dětem, chovancům, stu
dujícím, tím větší je propast mezi čím ideálem a skutečným životem, tím víceje
rozpoltěna činnost vychovatele a mysl žáka
a tím menší zdar pro opravdový
život duševní
tím větší škoda pro život a společnost: to vidíme nejlépe na
oslavách Husa a Husitů, kam taková methoda vede. V jakém bengálském světle
se Husité předvádějí nyní a jak docela jinačí byl jejich skutečný život. I hisťo
rikové propadli tu namnoze proudu naší doby.
Vytýká se dřívějším časům lehkověrnost, tvoření legend
Naše nynější
počínání není nic jiného než také takové řvoření legend. 1 Masaryk, duch tak kri
tický, propadl tomu jeho názor o znovuzrození národa (navazování buditelů na
České bratry a Husity) je jen takovou legendou, jak historikové ukázali. Legenda
Husova je teď ve květu
i ta bude jednou odhalena a tím zmizí
K ny
nější legendě přistupuje u nás i apokalypse. Myslímesi, jak budoucí časy polepšíme,
když mládež povedeme udaným směrem. To je ovšem veliký omyl. Chvíli se zdá,
že to je směr dobrý, ale v důsledku nebude dobrý (viz co předešlo výše o nezna
božství a materialismu Čechů, což v budoucnosti ponese teprve své pravé ovoce.
Na vše to se zapomíná, aspoň se toho nedbá. Studentům při morálce, dog
matice
přednášejí se věci, pro které nejsou ještě nijak duševně zralí, na
problemech těch lámali si hlavy nejlepší mužové. Dětem školy obecné podává
se kvintessence učení dogmatického a morálního. o čemž pracovali nejvážnější
veleduchové po celá století. K tomu naprosto děti ty nejsou uzpůsobeny svým
věkem, svou zkušeností a svým jednáním. (Odkazují na své schema ve článku
„Kulturní stupně v náboženství“, Vychovatel 1925, a vývody tam podané.
Důkaz pro své názory tuto podané vedu takto: děti se zájmem a zalíbe
ním sledují a poslouchají řeči dospělých a dobře jim rozumějí, poněvadž to zá
roveň prožívají. Ale nesledují a neprožívají velkou část toho, co se jim ve škole
podává. Proto také vyučování náboženské nemá toho výsledku, jaký by mělo míti,
poněvadž prostředí životní dětí nynějších je docela jiné, než my předpokládáme
při tomto vyučování. — Dle toho musí se při rozvrhu látky náboženské a sestavo
vání knih náboženských docela jinak postupovati, než dosud všeobecně se dělo
Nikdy pak při podobných otázkách nesmí se zapomínati, že v duši lidské
vládne polarita: čím více se chovanci vedou jen jedním směrem, tím více pak,
když osamostatní odbočí směrem opačným, aby se duševní stránky vyrovnaly. To
je zkušeností vesměs potvrzeno
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mžších znesnadňuje a „vyučování náboženství
jest skoro bezvýznamné, takže nelze s ja
Katechismus Německa. V loňském kousi pravděpodobností zachrániti ani duše
dětí z rodin ještě katolicky žijících.“ (Dr.
ročníku Vychovatele bylo pojednáno a podány
Aug.
Štancl v Čechu č. 278), v Německu
ukázky z katechismu, který pro Německo
všeobecně
se uznává, že ve školách pokra
vypracoval Theod. Mónnichs S. J. („Jednotný
katechismus“ str. 91. a násl.). Autor podává čovacích, které uvádějí mládež do života, jak
zprávu o svém katechismu v Stimmen d. Z. z důvodů vyučovacích, tak i výchovných jest
(1926 červen) a brněnská „Hlídka“ (č. 9.) nutné a má veliký význam náboženství pro
z toho uvádí: Podkladem byly zásady z bis duševní vývoj dorostu národa. Dochází se
kupských porad 1921—22 o katechismech také ke zkušenostem, že toto vyučování i
obsahem 1 methodou podstatně nutno rozli
dosavadních a jejich opravě hlavně ve směru
didaktickém, Není bez zajímavosti, že tato Šovati od vyučování na školách národních,
ba 1 středních, že vyžaduje svých vlastních
práce svěřena jesuitovi, ačkoliv nyní jesuité
směrnic.
Pracovník v tomto oboru známý
v nižším školství, spojeném s duchovní správou
nejméně mohou pracovati. Takto katechismus z přednášek na katechetských kursech ve
sv. Čanisia, pro školy zpracovaný r. 1714 od Frýburku, Řezně, Trevíru, Koblenci studijní
jednoho člena kolleje erfurtské a častěji znova rada Ludvík Wolker ve spisku: „Der
vydávaný, zachoval si až dosud vydavatele v Religionsunterricht in der Fortbildungsschule“:
Eine Wegweisung und Handreiehung fůr die
řádě svého původce (Deharbe — Linden —
Katecheten.
(Hirt und Herde. 15. Heft.) 89
Monnichs). Mónnichs zachoval otázky (286),
(VI.
u.
110
S.)
Freiburg i. Br. 1926, Herder.
ač bývají často prohlašovány za zastaralé; M.
je odůvodňůje tím, že jako náboženství ve M. 2:50; gebunden in Leinwand M. 3:60
podává dle svých přednášek na kursu kate
vyučování zaujímá zvláštní místo, jmenovitě
chetském
na podzim r. 1925 ve Frýburku
svým často nesnadným a nad to na přesný
výraz vázaným obsahem, lak třeba mu konaném návod jak vésti mládež dospívající.
V sedmi kapitolách rozebírá: 1. cíl, výběr
zvláštních prostředků, jak říditi a připoutati
pozor žactva na něj: mezi ně pak náleží učiva a methodu vyučování náboženského
m!ádeže ve škole pokračovací. Vykládá: 2.
též otázka s odpovědí v hlavní věci stejných
že
výchova má býti varovná a zachraňující,
výrazů. Ovšem v otázkách zpracován jenom
3.
jak
upraviti kázeň školní a užívati trestů,
nejdůležitější obsah pro učení se nazpamět;
4. jak poučovati mladého muže o jeho po
ostatní podáno volně.
Otázku často projednávanou, má-li kate volání a práci. Kapitola 5, jedná o tom,jak
chismus býti knihou školní i vůbec lidovou, mladý muž má kráčeti na cestě k sňatku a
rozhodli biskupové, že má býti jen školmí. rodině Je to krásné poučení o výchově k či
V katechismu zachovány tři hlavrí částky. stotě. Šestá kapitola jedná o životě v milosti
Katechismus rozlišuje výslovně hříchy dětí a Boží (život dítka Božího) a sedmá poučuje
o zpovědi a sv. přijímání, jak k nim mládež
hříchy dospělých a v celém katechismu po
dospívající vésti. Mnohé ovšem je jen na
stupováno tím způsobem, aby škola nábo
značeno
a ponecháno dalšímu rozvedení, ale
ženství se stala školou náboženských činů,
shrnuty
tu
všude myšlenky krásné, rady a
tedy náboženského života všude. Tento jednotný
katechismus pro celé Německobyl 1924 biskupy pokyny, kterých i u nás katecheta na škole
měšťanské nebo střední velmi dobře použíti
schválen a 1925 začali jej zaváděti. Kritikou
může.
Pro ty, kteří vedou mládež ve skupi
přijat byl celkem příznivě, třebas sám před
nách dorostu, Orelstva a pod, studium této
seda spolku něm. katechetů Gótzel napsal:
„Složiti katechismus, jenž by vyhověl všem knížečky přinese hojně užitku. Autor knihy,
přáním, není možno.“ Pověděl to již Stieglitz nyní předseda katolické mládeže v Bavorsku,
na konci přidává vypracovanou osnovu roz
když v úvodu ke svému katechismu napsal:
dělenou na tři školní roky, pro výchovu a
„Požadavky (o katechismu) jsou tak mnohé,
vyučování
mládeže na školách pokračovacích.
že kdyby sám anděl s nebe sestoupil, splniti
Osnova ta dobře by posloužila u nás za směr
by je nemohl.“ A Dehnarbe praví, že „není a
nebude katechismu, jemuž by se mnohévylýkati nici k soustavným promluvám k mládeži do
spívající v Orlu a pod. spolcích. Knížečka
nedalo.“ (Dějiny české katechetiky, str. 318.).
Náboženství ve škole pokračovací. zaslouží povšimnutí.
Kdežto u nás náboženské vyučování a výchova
náboženská se z vyšších škol vylučuje a v

Rozklad Československé obce uči

telské,

která byla vrcholnou organisací po
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krokářského učitelstva národních škol a sdru
žovala 30.000 členů, pokračuje dle „L. N.“
dále. Rozpory jsou ideové. Roku 1924 vy
stoupil z této organisace Ústřední spolek
jednot učitelských v Čecháeh s 10.000 členy,
roku 1925 odešel Svaz učitelstva slovenského
a konečně Ústřední spolek učitelský ve Slez
sku.
Podobně učinil i Ústřední spolek uči
telský na Moravě. — Jak vidět, náboženské
a politické sektářství, které — jako každá
jiná móda — zachvátilo pokrokářské učitel
stvo, rozežírá i jeho vlastní organisaci. —
V prvém dni listopadovém ustaven byl „Svaz
učitelstva československého“. Podle progra
mového prohlášení chce býti v mezích svých
stanov všestranně činorodou, odborově sta
vovskou organisací s ideálním cílem jednotné
organisace pokrokového učitelstva škol obec
ných i měšťanských, mateřských, pomocných
a pokračovacích; chce míti v patrnosti zlep
šování hmotného zabezpečení učitelstva ak
tivního i pensionovaného, právní jistotu, vy
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dnes, ba mnohé, které jsou v platnost:
skoro plná století, Ministerstvo financí vyžá:
dalo si nyní materiál, sebraný min, spravedl
nosti. Během příštího roku budou práce ře
čené komise skončeny, takže v r. 1928 do
jde k ústavnímu projednání návrhu tohoto
zákona. Tím bude vyřešena pro státní a jim
na roveň postavené samosprávné zaměstnance
a učitele řada ožehavých otázek, na př. po
měr pensijní rozvedených manželek a aktiv
ních zaměstnanců, jsoucích v ústavech pro
choromyslné nebo nezvěstných a alimentační
nároky jich rodin a pod. (L. P.)

Odměna podle resoluce k zákonu
394/22. I. Resoluce, usnesená oběma sně
movnami Národního shromáždění, není žád
nou právní normou a tudíž nemůže býti pro
ty, jichž se týče, zdrojem subjektivních práv,
ani netvoří pro vládu směrnici pevně závaz.
nou, kterou by byla povinna se říditi. II. Není
nezákonným, nepřizná-li úřad učitelské osobě
resoluční odměny ve smyslu výnosu minister
stva školství a národní osvěty ze dne 17. Ill.
1923 č. 2642 pres. výnosu z toho důvodu,
že povolování těchto odměn jest věcí volné
úvahy školních úřadů a že tudíž strana ne
má žádného zákonitého nároku na dotčenou
odměnu. (Nález n. s. s.ze dne 7. IX. 1926

| sokoškolské
vzdělání,
jednotnou
soustavu
© učitelské;
svým
příslušníkům
ponechává
veškerého školství, novou úpravu dozoru
s cílem, nejširší pedagogické samosprávy

úplnou volnosťpolitického přesvědčení. Od
mítá předem jakýkoli úřední a stranicko
politický nátlak na učitelstvo a j Starostou
Svazu tohoto zvolen byl Miroslav Hrejsa, sta
rosta ZŮS. v Čechách. Svaz učitelstva čsl.
soustřeďuje dnes zemské ústřední spolky
jednot učitelských v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku, Ústř. spolek učitelek ruč. prací
a dom. nauk a čítá prý přes 20 tisíc členů.

Nezaměstnanost českého učitelstva

v Čechách činí 600 osob. Jak se dovídá
ÚTK, jest. přesluhujících osob učitelských,
majících přes 60 let věku na českých ško
lách občanských 75 a na českých školách
obecných 154, tedy na českých školách cel
kem 229. Tyto osoby budou v nejbližší době
pensionovány.

Započtení substituční doby na mě
šťanských školách po zkoušce odborné
má podepříti statistika, kterou dotazníky,
rozeslanými na učitelské sbory všech měšťan
ských škol v Čechách, na Moravě a ve Slez
sku, opatřuje Říšský svaz učitelstva měšťan
ských škol republ. Československé,

č. 18. 161/26.)

Učitelské platy dle prohlášenízpravo
daje rozpočtového výboru dr. Hnídka nejsou
obsaženy ani v rozpočtu zemském ani stát
ním, takže visí ve vzduchu. Tyto platy, je
to as1 300 milionů, se platí zálohami a jen
zvýšení se objevuje ve státním rozpočtu. —
Školská restrikce postihla dosud 427 tříd,
239 českých a 138 německých. Ministr Hodža

psi
žerestrikcepodle
výnosu
stva ze dne
7. října postihla
by minister
nejméně
2000 tříd. Ale sotva bude možno věc pro
vésti do důsledků. — Školství je zařazeno do
příštího rozpočtu položkou 782,382.452 Kč.
Polovina vydání připadá na školství obecné.
— Ze slastí slovenských učitelů. Slovem
skému učiteli v. v. Josefu Labosovi byla
poukázána pense ve výši 51 Kč. Poněvadž
je starý, výdělku neschopný, požádal školský
referát, aby mu dovoleno bylo žebrati. —

Kříže na italských universitách byly

všude s počátkem školního roku zavěšeny.
Nový pensijní zákon státních a Katolické ženské spolky na příklad v Pavii
samosprávných zaměstnanců. Mezimini věnovaly do síní universitních vesměs kříže
sterská komise pracuje již po */, roku na velké umělecké ceny.
Ceny školních knih. Na nepoměrně
přípravě nového pensijního zákona, jenž má
zunifikovati, soustřediti a zmodernisovati pří vysoké ceny státním nakladatelstvím vydaných
slušné předpisy z doby od r. 1871 až po katechismů a biblických dějeprav ukazuje

Strana 208.

VYCHOVATEL

„Našinec“ v č. 257. Malý katechismus, ne
vázaný sešitek o 60 stranách, stojí Kč 4'50.
Ptal jsem se v několika knihtiskárnách a zjistil
jsem, že jeho tisk při větším nákladu nestál
by více než Kč 1:20. Jest tedy jeho cena
přemrštěná a vážnou překážkou zdárného pů
sobení ve škole. Státní n.kladatelství by mohlo
jednou nám pověděti, jak jeho kalkulace
vlastně vypadají.

— M.
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pense. Nutno a nanejvýš spravedlivo jest
proto, aby 3. odstavec neblahého $ 47 byl
v tomto podzimním sněmovním zasedání
anulován.

Porážka laické školy náboženskou
školou ve Francii.

Státní laická ško'a vy

kazuje čím dále tím špatnější výsledek, Mi
nistr vyučování Herriot zaslal proto organi
saci učitelů státních škol francouzských přípis,

Tuberkulosa mládeže v Praze. Lé v němž ukazuje na „naprosto nedostatečné
kařskými prohlídkami bylo zjištěno, že pouze
20 dětí ze sta není zachváceno tuberkulosou.
Ve Velké Praze bylo celkem vyšetřeno na
60.000 dětí, t. j. 90 proc. všech do školy
docházejících dítek. U všech dětí byla přede
vším zkoušena reakce Pirgetova, a u těch
dětí, kde tato reakce byla silně positivní,
byl vykonán také výzkum poklepem a po
slechem, a tam, kde poklep a poslech vzbudil

vzdělání mládeže v pravopise

i počtech“

Laická škola tedyfrancouzskou mládež ohlu
puje. Oproti tomuškola náboženská ve Francii,
ačkoli učitelé jsou hůře placeni a školy málo
vybaveny — katolící francouzští vydržují svo
bodné školy dobrovolnými příspěvky! —
vykazuje výsledky skvělé. Není pochybnosti
— jestliže franc. katolíci vytrvají, že jejich
škola ráboženská zvítězí na celé čáře. Už
dnes náboženské školy svobodné konkurují
úspěšně bezbožeckým školám státním, kdež
návštěva klerá rok od roku. Státní učitelé
ve Francii jsou právě takoví jako pokrokoví
učitelé u nás. Místo školy starají se o boj
proti „klerikalismu“, Také u nás klesá u
dětí znalost mateřského jazyka, mluvnice,
pravopisu a počtů. Také u nás školský laicis
mus oblupuje.

©podezření,
vykonána
zkouška
Roentgeno
grafická. Na základě dat takto získaných a
právě zpracovaných lze povšechně říci, že
reakce Pirgetova, t. j. průkaz o tom, že dítě
bylo tuberkulosou infikováno, bylo v prvních
třídách positivní průměrem asi u 40 proc.
dětí, v nejvyšších třídách obecných průmiě
rem až 80 proc. dělí. Dětí zřejmě tuberku
losních a potřebujících kra ně pomoci, bude
asi 5 proc., t. j. nejméně tři až 4 tisíce.
(ÚTK.)

Změna v dozoru na školy v Anglii.

Inspektoraty anglického ministerstva školství
Učitelští pensisté pro opravu po (Board of Education) pro veřejné školy obecné,
žitkového zakona. Pensisté všeho učitel střední, průmyslové, pokračovací, učitelské
stva žádají vládu, předsednictva obou sně
ústavy 1 pro domácí nauky budou spojeny
moven a všechny kluby jednotlivých politických
v jednotný inspektorát s vrchním přednostou
stran, aby byl v podzimním sněmovním za inspektorem (Senior Chief Inspector) v čele
sedání novelisován S 47 nového učitelského
pro 3 obory: obecnoškolský, středoškolský
požitkového zákona a aby bylo jednostejně
a technolegický, o něž se s vrchním před
upraveno výslužné všem pensistům tak, aby nostou rozdělí 3 přednostové inspektoři
se rovnalo příjmům aktivního učitelstva téže (Chief luspector), z nichž bude jedna in
kategorie. Důvody žádosti spočívají v bídě spektorka pro domácí nauky ve všech druzích
a stále stoupající drahotě všech životních škol a pro výchovu žen, dívek a nejmladších
potřeb a vnestejných požitcích jednotlivých dítek. Odborových inspektorů (Divisional In
kategorií pensistů, k nimž po 1. lednu 1926
spectors/ bude 9 a budou přiřaděni ku práci
přibýly ještě 2 druhy nové a sice: 1. těch,
svých odborů ve všech uvedených oborech.
kteří k své žádosti, podané po 1. lednu 19926, Také sborových inspektorů (Stsff Inspector)
odešli do pense a kterým byly dány doplatky jichž bude 12, bude užíváno podle potřeby
za měsíce, ve kterých byli po 1. ledn: 1926
pro kterýkoli druh škol, ač v praksi ovšem
ještě v činné službě a kterým byla vyměřena většinou budou míti určený obor školský.
pense dle nového požitkového zákona a 2. Jeden z nich bude určen pro učitelské ústavy.
těch, kteří byli po 1. lednu 1996 restrin
Vedle nich bude ještě 10 inspektorek sbo
gováma kteří vyšli dle znění 8 47 úplně na rových (Woman Staff Inspector), totiž po
prázdno, ač oba druhy pensistů sloužily stejně jedné pro každý odbor a jedna pro učitel
dlouho a oba odešly po 1. lednu 1926 do ské ústavy.
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Dále v každém čísle uvedeny jsou perio
dické zprávy spolkové Spolků v Čechácha jinde,
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sínských, maďarských, polských, dále nekrologů,
knižní literatury, personalií, atd. atd.

Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XXXX.)ročníku.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na-Smíchově
ČÍSLO
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L. J. Chr.!
„Tantue molis erat“ ..
myslíme s Vergilem, vzpomeneme-li překážek při
zakládání Spolku katechetů v Čechách.
Pamětníci toho ještě žijí a mladší generace poučí se o tom z jubilejní dro
žury kons. rady Fr. Košáka.
Více než dvacetipětiletá zkušenost potvrdila, že nebylo by bývalo osudněj
šího omylu, než ustati od započatého díla.
Spolek šel cestou Aanonickou i když jiné útvary kněžské selhaly.
A proto když schylovaly se mraky nad Spolkem a pro zrušení Jednoty
žehráno, bylo na trvání Spolku mohla prohlásiti ústa autoritalivní kardinála Arci
pastýře:
„Proti Spolku katechetů nemám příčiny zakročiti“.
A tak Spolek v dobách dobrých i zlých měl důvěru svých Ordinariátů

i členstva.
A to nejen proto, že svěřil vládu svých věcí předsednictvu a výboru mužů
zkušených, ale i proto také, že rozumné členstvo nežádalo na Spolku věcí ne
možných.
Na den Zjevení Páně funkcionáři Spolku podávají členstvu počet ze svého
vladařství, aby zjeveny byly skutky jejich.
Je zajisté cíř pro Spolek, že v ten den zpravidla také bostí konsistoridlního
zástupce ve svém středu.
Rozsáhlá agenda spolková, která se tu rozvine, přesvědčí každého, že Spo
lek je členstvu tím, čím býti má.
A se Spolkem je úzce spojen i orgán jeho „Věstník katechetský“.
Má býti rozhlasem či moderně řečeno radiem spolkovým a praktickým po
mocníkem katechetů.
Bývala touha po časopisu samostatném, obsáhlém, ale z důvodů finančních
zůstávala zbožným přáním.
Časem ozývaly se návrhy, aby Věstník Katechetský se přivtělil k některé
vynikající revui.
Obojí myšlenka byla realisována s jakousi modifikací, aniž by tím Spolku
vzešla ztráta vlastní individuality a velký finanční effekt.
Nejpraktičtější rozřešení toho problému se stalo, když Družstvo Vlast dalo
Spolku za snesitelnou finanční náhradu k disposici přílohu katechetickou ve Vy
chovateli resp. Spolkem pověřenému redaktoru s názvem samostatného Věstníku
katechetského.
A ten modus zatím Spolku stačí, aby ve vyšlapané tradici pokračoval.
Neboť veškera pozornost Spolku musí býti obrácena opět na pole parla
mentní, kde nemůže se jednati o nás bez nás.
A ty a jiné naše snahy a cíle, aby korunovány byly požehnáním, prosíme
Pána, který nás povolal na vinici svou:
„Salvos fac servos tuos Domine sperantes in Te“
a s nadílkou tohoto Ježíška půjdeme s důvěrou vstříc v rok 1926.
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Poznámky k návrhu požitkového zákona učitelského.
Josef Liběchovský.
Při obstarávání otisku návrhu zákona pro naší potřebu byly paragrafy nás
se netýkající vypuštěny a zbylé pak bez zření k této změně číslovány souvisle;
povstalu tím odchylné číslování od originálního, proto uvádím dnes původní
číslování pro bezpečnější orientaci a v závorce zkrácené číslování.
Do. tohoto zákona nejsou pojati kněží z duchovní správy, pokud vyučují
náboženství jako takoví, ani nepadají pod pojem „čekatelé, výpomocnía vedlejší
učitelé“ a proto také doba jejich vyučování náboženství jako členů duchovní
správy se nezapočítává do čekatelské doby, kdežto výpomocným učitelům-kate
chetům se do čekatelské doby započítává doba nepřetržité služby konané ve
vlastnosti výpomocného učitele; dobrovolně přerušená tato doba služby se však
nezapočítává. Viz díl I S 2. odst. 1.—3.
Pro jmenování definitivním učitelem na systemisované místo i nadále čl. IV.
zákona čís. 306/1920 (zřetel na stáří), ačkoliv jinak byl celý tento zákon zrušen.

2

Zvláštní učitelé náboženství na škole obecné nebo občanské ustanovení jsou
dle tohoto zákona zásadně na roveň postaveni učitelům literním téže školy, bez
ohledu na to, že k dosažení místa skutečného učitele náboženství mají (a zvláště
dříve měli nejen od církevních ale i státních úřadů) předepsáno studium na bo
hoslovecké fakultě po absolvování 8 roků na střední škole a pak tři roky uči
telské prakse jako členové duchovní správy. Důkladnější, obšírnější a vyšší prů
pravou, o 5 roků delšími studiemi a o 3 roky duchovní správy, nastupují kate
cheti za stejných jinak okolností o 8 (5) roků později, to bylo oceňováno zem
skými zákony a paritním čís. 274/1919 započtením vyrovnávacím čtyrletím, repa

račním
zákonem
čís.
251/1922
pro
nové
katechety
od5/6.
1919
započtením
let
za náhradu studií bohosloveckých, ale úsporný (restrikční) zákon čís. 286/1924
v Su 7. i tuto malou náhradu opět zrušil pro ty, kteří po 1. lednu 1925 nastu
pují službu učitelskou. Přes to však nemůže nikdo popříti, že katecheti mají
vyšší kvalifikaci než učitelé se vzděláním středoškolským, že katechetům pro jich
úřad byla školními úřady tato vyšší kvalifikace přímo i nepřímo předepsána,
kdežto učitelům předepsána kvalifikace pouze středoškolská, při tom nekonají
katecheti kvantitativně a kvalitativně méně cennějšího pracovního úkonu než
učitelé literní. Katecheti proto plným právem poukazují na to, že se jim v chy
staném zákoně neměří spravedlivě, že se vůči nim nedodržuje i v důvodové
zprávě zdůrazňovaná zásada „hodnocení předběžného vzdělání a hodnocení pra
covního úkonu“. Katechetům měří se předpojatě, strannicky, nespravedlivě.
Srovnejte zařazení učitelů a středoškol. profesorů. Učitelé, obec. škol mají
zákl. služné 9.000 a 10 postupů 18.000, čili celkem služné 27000 a k tomu
činovné 4.800 Kč. kdežto středoškolští profesoři za své vysokoškolské vzdělání
mají základní služné 15.000, jeden postup o 1.800, dva postupy po 2.400, pět
postupů po 3.600, celkové služné 39.600 a činovné 5.100—6.000. Jak se profe
sorům hodnotí vyšší kvalifikace, zatím co katechetům se přehlíží! Učitelé na ob
čanské škole budou míti činovné v stejné výměře, jako učitelé na obecné škole,
totiž 4.800 Kč.
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Nestejně a stranicky měří katechetům $ 12., který podobně jako industriál
ním učitelkám snižuje plat percentuelně, kdežto literním učitelům nikoliv, ač tito
často vyučují menší počet hodin pod maximum.

Nepříjemné změny zavádí S 22. (20), protože dosavadní započtení doby
do postupu zrušuje a to kategoricky všemu učitelstvu a hlavně učitelům - kate
chetům nyní před účinností tohoto zákona ve službě ustanoveným, od 1. ledna 1926
budou vyměřeny platy všem podle skutečné nepřerušeně konané služby vlastní
a případně doby legionářské služby a pak doby, která bude vládním nařízením
nad to snad připočtena. Od 1. ledna nebude dle S 22. nikdo z aktivního uči
telstva do platů míti započtena válečná léta, bohoslovecká, z duchovní správy
a jiná, — leda že by mu zvláštním nařízením vládním dle odst. 2. S 22. byla
mimořádně započtena.
Zvláště upozorňuji, že mýlí se ti, kteří myslí, že S 22. vztahuje se pouze
na ty, kteří teprve po 1. lednu 1926 službu katechetskou nastoupí. Právě naopak!
K vůli nově nastupujícím vlastně ani tento paragraf se nevydává, pro tyto nebylo
ho třeba a zákonodárce jich ani neměl na mysli, pro ně podobný předpis jest
v platnosti již od 1. ledna 1925, od kdy započítávání určité doby jest zrušeno,
zastaveno úsporným zákonem č. 286/1914 S 7., kde se praví: „Započtení slu
žební doby. Odstavec 1. Předpisy vydané po 1. lednu 1919, jimiž se přiznává
nárok na započtení určité doby pro postup do vyšších požitků, neplatí pro za
městnance, kteří vstoupí do státní služby po dni účinnosti tohoto zákona. Usta
novení toto nevztahuje se na předpisy o započtení služby v československých
legiích
„
Srovnáním Su 22. návrhu zákona se zněním Su 7. zák. čís. 286/1924 se
známe, že pro nově nastupující od 1./1. 1925 atedy tím spíše pro nastupující
po dni 1. ledna 1926 jest již s tímto omezením od 1. ledna 1925 zrušeno zapo
čítávání určité doby do postupu, jenže si toho aktivní zaměstnanci — poněvadž
se jich to netýkalo — příliš nepovšimli a brzy na to zapomněli. Ostatní aktivní
i pensionovaní zaměstnanci mají dosud určitou dobu i do postupu započtenu.
Ale Sem 22. návrhu zákona má se dnem 1. ledna 1926 zrušiti započítávání ur
čité doby do postupu všeobecně a to hlavně nyní ve službě ustanoveným. Nyní
se tedy rušení započtené určité doby i jich týká a proto teprve nyní se proti
rušení nabytého práva ohražují. Co se již pensionovaných týče, jich se tento
$ 22. nyní ještě netýká, ale bude se jistě týkati, až novým zákonem neb vlád
ním nařízením bude se tento předpis applikovati na staré pensisty.
Při této příležitosti chci napsati k otázce staropensistů, co mám již dlouho
na srdci. Existence staropensistů vůbec jest zjev nedůstojný a odsouzení hodný,
trapný a nechutný, který neslouží ke cti ani státu, ani zákonodárcům, ani za
městnancům. Zůmyslně jsem v předešlém odstavci podtrhl slova „jich se týká“
a „jich se netýká“, protože na tomto markantním dnešním příkladu chci staro
pensistům připomenouti, že oni sami nejsou bez viny na rozlišování novopen
sistů od staropensistů. Lidské sobectví, nekolegialnost, nedostatek lidského citu
a nedostatek prozíravosti zavinil, že existuje otázka staropensistů vůbec. Jest přec
známo, že platové a služební zákony pracovali úředníci, podnět, návrhy, látku
ať přímo či nepřímo pro zákony dodávali úředníci v ústředních úřadech ale
j z jednotlivých odborů podřízených, schvalování pak zákonů jako takových dálo
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se za aktivního i passivního souhlasu úřednictva — zaměstnanectva. Ale vždy se
opakoval týž zjev, sobecký žjev, první a hlavní otázkou bylo vždy, jako i dnes:
„Týká se to zlepšení nás, aktivních, kteří vlastně o zákonech nejvíce rozhodu
jeme? Ano. To je dobře. Pensistů se to zlepšení netýká? Co je nám aktivním
do toho? Pensisti sami si pomyslí, co si budeme lámati s tím hlavu, když se
nás to netýká. Týká si to pouze těch nových? Pak pensisti i činní mají býti
lhostejní? Pozor bratři! Buďte jisti, že toto sobectví a ta neupřímnost vůči dru
hým se v brzké době bude mstíti také na vás. Dne 1. ledna 1925 se ovšem vás
nyní aktivních netýkalo zrušení započítávání určité doby, byli jste k tomu tedy lho
stejni, ale již 1. ledna 1926 se toto nepříznivé zrušení, které jste mlčky a ze so
bectví těm novým přáli, bude jistě týkati i vás! Citite tu již svou vinu? Pen
sisté byli Ihostejni, co se pro nové zavádí? Jednou, snad za 2—4 roky i jich
se to bude týkati, a jim určitá doba do propočitání pense dle nového zákona
bude právě tak seškrtána, budou o léta v postupu hozeni zpět a o značný ob
nos.na pensi zkráceni. Zaměstnanci v činné službě nelámou si pro svůj dočasný
a tedy zdánlivý prospěch hlavy tím, že pensisti budou na tom hůře? Bratři, ne
zapomínejte, že zakrátko budete také pensisty, za 2—4 roky při dosavadním sy
stému také snad již staropensisty! Nevím, jak budou jednou příští zaměstnanci
měřiti těm, kteří byli vůči ubohým staropensistům tak tvrdí a neupřímní!
Když jsem ze znění zákona jasně dokázal, že se započítávání určitých dob
pro postup či výměru platu všeobecně na čas vyjímajíc nynější pensisty tedy
i nyní činným ruší, bude také jasno, že ani pro přechodnou dobu S 39. (37)
nečiní výjimky, nýbrž že jen znovu ještě jaksi připomíná, že nutno při vyměřo
vání platu k 1. lednu 1926 bráti zřetel hlavně k Su 22. a k jiným předpisům,
které dosavadní započítávání (započtení) doby pro postup mění. Tvrdí-li někdo
učitelstvu opak, tak je vědomě a nesvědomitě klame, nebo — i to připouštím
— nerozumí zákonu, na němž snad „také pracoval.“
Dnem 4. ledna 1926 budou všem aktivním zaměstnancům vyměřeny slu
žební požitky již dle nového počítání, nové služné bez činovného bude také
dnem 1. ledna 1926 počínaje tvořiti pensijní základnu.
Nově vyměřené aktivní požitky (služné, činovné, přídavky na děti a případně
jiné) v celkovém obnosu se srovnají s dosavadními celkovými požitky (služné,
místní, funkční, jednotný drahotní (i na ženu), na děti a všechny dosavadní pří
davky) na které má učitel dle dosavadních předpisů nárok, a v případě, že by
byly nižší, doplní se vyrovnávacím přídavkem; podobně i při pensionování bude
se vypláceti vyrovnávací přídavek, kdyby dle nové úpravy příslušela pense menší
než příslušela pense dle dosavadních předpisů s jednotným drahotním přídavkem
na děti, funkčním a jinými dohromady. Podobně by se postupovalo i tenkráte,
když by platnost tohoto zákona byla rozšířena na pensisty z doby před 1. led
nem 1926. Uvážíme-li, že při nové úpravě odpadnou přídavky na ženu, na 3.až
6. dítě, že bude ze započtené doby škrtnuto 3—20 roků, bude přiznávání vyrov
návacích přídavků hráti často významnou roli, mnozí bez tohoto vyrovnávacího
přídavku, který bude často provisorní, byli by citelně až o 10.000 proti nynějším
příjmům poškozeni, řadu let budou muset sloužiti dále, zdarma, bez postupu,
než si vyslouží nárok na takové služné, aby měli nárok bez vyrovnávacího pří
davku na takové příjmy, na jaké mají dnes. Konečně služné či pensijní základna bude
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jim přináležeti jako stabilisované větší než dnešní s těmi 50%/, místního a jednot
ného (vyššího v aktivitě) drahotního přídavku, ale při odchodu do pense budou
se těžko loučiti s úplným odpadnutím činovného,

Po uvážení všech změn a eventualit tímto zákonem zaváděných nazval bych
tento nový zákon — všeobecným reparačním zákonem, pro katechety však —

degradačním zákonem.

Platné zákonné předpisy pro pensionování.
Jos. Liběchovský.

Dle návrhu učitelského požitkového zákona nastávají dnem. 1. ledna 1926
počínajíc pro nová pensionování konečné změny zavedením v platnost nových
ustanovení a zrušením dosud hlavního platového zákona tak zvaného paritního
z 23. května 1919 čís. 274. Pensistů z doby před účinností nového požitkového
zákona učitelského se změny z tohoto zákona netýkají a proto budou bráti
své nynější výslužné požitky beze změny dále (viz S 65. uč. pragmatika zák.
č. 319 z roku 1917). Návrh požitkového zákona z roku 1926 v Su 31 praví:
„Pro učitele obee. a občan. škol zásadně platí ustanovení služební učitelské
pragmatiky zák. říš. čís. 319/1917 o výslužném a zaopatřovacích požitcích
SS 65.—71. — a ostatní ustanovení platná pro státní učitele s pragmatikou
o výslužném a zaopatř. požitcích a pensijních příspěvcích se změnami a do
plňky pozdějšími i z tohoto zákona. Poněvadž pak návrh požitkového zákona
v Su 42. ruší zákon čís. 274/1919, bude nyní pragmatika učitelská s tímto ná
vrhem zákona tvořiti hlavní předpisy o platech a pensích, jakož i o služebních
poměrech všeho učitelstva. S 32. návrhu zákona má velký význam pro učitel
stvo nyní — před účinností zákona — ve službě ustavené pro tu dobu, až
budou žádati na odpočinek. Kdežto S 22. pro postup do vyšších platových
stupnic i nyní již vě službě ustanoveným dosavadní započítávání služební určité
doby (válečné, vojenské, studií bohosl. fakulty, praksi z duchovní správy, 3 roky
do postupu na občan. škole) béře a pro nové platy ke dni 1. ledna 1926 za
počítává pro postup pouze nepřeruš. službu učitelskou skutečně konanou a
službu legionářskou, S 32. návrhu zákona ponechává jim pro pensi započtenou
dobu tak, jak ji mají nyní započtenu, t. j.: má-li kdo 1. ledna 1926 40 roků
započteno pro pensi dle dosavadních předpisů, má toho dne nárok, aby byl
dán do výslužby (při 60 letech stáří) a dostane celých 100 proc. pensijní zá
kladny. Ale s pens. základnou to bude jiné. Řekněme, že katecheta dle dneš
ních předpisů měl do postupu započteno též 40 let, ale v tom 4 roky bohosl.,
2'/, r. válečných, 3 roky na občan. škole pro postup a 3 roky prakse v duch.
správě, tu se mu těch 12'/, roků započtené určité doby odečte pro postup pak
zbude 27'/, roku jeho skutečně konané služby a jestliže na př. teprve po 10ti
letém působení na obecné škole byl ustanoven na občan. školu, bude mu služné
k 1. lednu 1926 vyměřeno v 9. stupni takto: 9.000, 1.800, 5 a 2.100, 2 a 2.400
— 26.100 Kč. služné a 4.800 Kč činovné, to jsou aktivní požitky k 1. lednu
1926. Činovné se vůbec, ani polovinou do pensijní základny nepočítá, bude
tedy pense vyměřena 1009/ty pensijní základny t. j. 26.100 Kč.
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Pro zkracování započítatelné služební doby do postupu dle S 22. návrhu
a pro přechodnou dobu dle S 39. nutno míti na zřeteli též S 38., kterým se
přiznává nárok na vyrovnávací přídavek v tom případě, že by podle nového
zákona příslušely učiteli celkové požitky (služné, přídavek na děti, činovné a
jiné dohromady) menší než celkové dosavadní staré požitky (služné, místní příd.,
funkční, jednotný drahotní (i na ženu), na děti, odměna dle zák. č. 289/1924,
vyrovn. příd. dle čl. XIV. zák. č. 251/1922, osob. příd. dle čl. I. S 2. zák. č. 251
a jiné mu přiznané stálé požitky dohromady), neboť ani v činné službě ani ve
výslužbě nesmí býti učiteli vypláceno méně, než má nárok dle dosavadních
ustanovení.
S 32. odst. 2. stanoví pro výslužné po 10 letech nárok na 409,;, za další
roky po 2:49/; a po 35 letech na 1009/, z pensijní základny. Zlomky roků pře
sahující 6 měsíců. (6 měs. 1 den počítají se za celý rok.
S 33. „Pro nárok na výslužné a zaopatřovací požitky definitivních učitelů
s percentuálními platy a jich pozůstalých, jakož i pro výměru výslužného a za
op. požitků počítá se veškerá služ. doba nezkráceně jako učitelům literním; per
cent. odměňovaných pensijní základna stanoví se poměrně ze základny příslu
šící při plném počtu hodin a to v poměru součtu skutečně vyučovaných hodin
v celé té služební době, k součtu všech povinných hodin při 20 hodinách týdně
za celou dobu.“
Kdo před pensionováním učil méně než 20 hodin týdně a bral tedy o pro
centa menší služné, bude mu pense vyměřována z této poměrné poslední menší
pens. základny, ale doba do pense se zté doby bude počítati celá, jako kdyby
učil povinných 20 hodin.
Jinak platí o výslužném SS 65.—71. dříve již uvedené učitelské pragmatiky
zák. č. 319/1917.
Výslužného dotýkají se dále předpisy úsporného zák. čís. 286/1924 a to
SS 27. jednající o učitelích veřejných obec. a občan. škol. 10. o odbytném a
zajištění odpočivných požitků při restrikci, 11. odpočivné požitky s příplatkem,
17. při více pensí, 18. případně s jiným výdělečným příjmem (kumulace po
žitků), 19. povinnost hlášení takových příjmů, 20. a 21. druhy odpoč. veřejných
požitků, 30. platnost zákona č. 1861922.
Zákon čís. 287/1924 S 1. zrovnoprávňuje staropensisty, S 4. ponechává
k odpočivnému dary a přídavky z milosti dříve povolené, 8 5. odst. 2. stanoví
pensistům povinnost platiti daň z příjmu (S 13. zák. č. 394/1922), S 6. vylučuje
z úpravy pensisty v cizině se zdržující, S 7. odst. 7. zvyšuje pense samostat
ným duchovním správcům a. pomocným kněžím, S 8. placení pens. příspěvků,
S 9. vyrovnání doplatků a přeplatků.)
(Pro dříve již pensionované zůstává v platnosti zákon čís. 394/1922 na
dále, budou dle něho bráti dále výslužné se všemi přiznanými přídavky.)
Reparační zákon č. 251 hlava IV. čl. XII. učitelé legionáři, hlava V. čl. XIV.
vyrovnáv. přídavek a zachování nároků na vyšší pens. základnu. (Hlavně pro
starší pensisty.)
(Pro starší pensisty zák. č. 251/1922 S 2. na občanské škole 3 roky do
postupu a přídavek 1500 (800) platí dále podobně $ 3. funkční příd. správců
škol, $ 5. připočtení let bohoslov. studií zůstává jim dále, S 8. percentuelní
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výměra, S 13. natur. požitky, dále platí zák. č. 274/1919 čl. IV. a č. 222/1920,

zákon č. 99/1921—$ 1. upravení pensí staropensistů).
Zákon č. 541/1919 platí pro učitele jen potud, pokud platí pro stát. učitele.
Zákon č. 452/1919 léta v legiích ztrávená 8 1. a 2.
Zákon čís. 2/1920 S 5., pokud platí pro stát. učitele, S 5. pense vdovy
40 509; mužovy pens. základny, S 12. „Pozůstalým po státním zaměstnanci,
který zemřel v činné službě, nebo ve výslužbě, náleží bez ohledu na jiné zaop.
požitky úmrtné ve výši tříměsíční částky pens. základny, nebo požívaného vý
služného.“ Článek III. týká se státních učitelů, tedy i učitelů nár. škol. Čl. V.
osvobození od tax a poplatků z jmenování.
[Rozhodnutí min. školství z 3./9. 1919 č. 39.346 o zařazení staropensistů.
Zákon č. 16. z 27./1. 1903 o právních poměrech učitelstva.
Říš. zákon z 19./7. 1902 čís. 220 ustanovení o výslužném státních úřed
níků a státních učitelů.
Naříz. minist. fin. z 28./11. 1897 č. 267 o zaopatření stát. úředníků a stát.
učitelů.
Zákon z 14./5. 1896 čís. 74 zaopatření státních úředníků, stát. učitelů
a jejich vdov.
|
Zem. zákon z 13./5. 1894 č. 36 poměry učitelstva.
Zem. zákon z 19./11. 1875 čís. 86 poměry učitelstva.
Tím končím soustavné a přehledné sestavení platných předpisů pro od
počivné požitky učitelstva, po kterých se musí učitelé a katecheti v pochybných
a sporných případech s obtížemi sháněti, poněvadž nově vydané předpisy mění
a ruší obyčejně jen některé SSy předchozích předpisů a v ostatních směrech se
odvolávají na starší zákonné předpisy.

PARA

RŮZNÉ ZPRÁVY.

©naproti
kostelu
Nejsv.
Trojice
Boží.
Valná hromada

bude — dle obvyk služ., 5 postupů

lého obyčeje — konána ve svátek Zjevení

Páně 6. ledna 1926 ve Spálené ulici 15,
K hojné účasti se tímto členstvo zve.

Finanční důsledky návrhu požit
kového učitelského zákona pro kate
chety.

— Josef

Liběchovský. Příklady:

Učitel a katecheta obecné školy nyní při za»
počítatelné služební době 24 roků mají stejné
služební požitky VILtřídy 1. stupně. Dle

nového zákona odpadne učiteli 2'/,

roku

válečné doby a bude mu k 1. lednu vymě
řen plat 9.000 zákl. služné, 6 postupů ob
nosem 10.800 a činovné 4.800, celkem

24.600 Kč; katechetovi odpadnou a) 2'/,
roku válečné doby a 2 roky za bohoslovecká
studia a bude mu vyměřen plat 9.000 zákl.

9.000 a činovné 4.800,
celkem 22.800 Kč; b) katechetovi odpadnou
21/, r. vál. a 4 roky za bohosl. studia, tu
dostane 9.000základ. služ., 4 postupy 7.200
a činov., celkem 21.000 Kč: c) katechetovi
odpadnou také započtené 3 roky z duchovní
správy (mnohým i více), pak dostane již
pouze 19.200 Kč ročně, zatím co učitel
jemu „naroveň postavený“ bude dostávati
24.600 Kč, tedy o 5.400 Kč ročně více než
katecheta. Na občanské škole při nynější
24leté započítatelné době bude míti od 1,
ledna učitel o 6.300 Kč a při 36leté služ.
době dokonce o 7.200 Kč ročně více než
katecheta. Při tom na obecné škole za dal
ších 11'/, r. bude míti učitel nejvyšší do
sažitelné služné 27.000 Kč, katecheta teprve
za 18'/, r., takže bude muset sloužiti o 7
roků déle než učitel. Několik těchto číslic
z uvedených příkladů plynoucích, mluví jistě

jasně ba docela křičí: „Nezadržíš mzdy bra
tru svému, aby nevolal proti tobě k Hospo

dinu!“
Nabyté právo.
čísle z 1925

Upozornil jsem v 11.

„Věst. kat.“

mna nález

nejv.

správního soudu ze dne 29./12. 1922 č.
11.195 jednající o nabytém právu, kteréžto
upozornění bylo omylem uvedeno v úvozov
kách, jakoby to bylo přesné citování, čemuž
není tak. Podávám zde delší citaci z onoho
nálezu, která obšíraěji a přesněji vymezuje

ochranu nabytého práva:
„Došlo-li však k přiznání určitých slu
žebních požitků na základě žádosti úřední
kovy, v níž uplatňoval na podkladě tvrze
ných skutečností a s odvoláním na platné
právní normy přesně formulovaný nárok,
kde tedy jistý nárok úředníkův byl učiněn
hned v I. stolici předmětem rozhodování
úřadu správního, byv vznesen formálně in
iudicium, nutno trvati na tom, že výrok
úřadem na tomto podkladě vydaný zakládá,
vešel-li v právní moc (a nejde-li o pouhé
chyby početní), pro úředníka nabyté právo,
které mu dodatečně úřadem jednostranně
odňato býti nemůže. To jest všeobecná zá
sada uznaná v řízení právním vůbec, z níž
ani pro obor, o nějž tu jde, výjimky při
pustiti nelze, poněvadž není tu odchylného
předpisu právního.“

Vyučování náboženství na franc.
Jyceu v Praze.
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Jak. známo, v Praze je také

lyceum francouzské, spojené s přípravkou.
Jsou pod dozorem vlády francouzské a
S právem veřejnosti, má dle zákonů školních
československých povinné vyučování nábo
ženství. Chodí tam děti francouzských used
líků v Praze, cizinců a některých rodin če
ských. Bohužel, že vyučování náboženství
dle pojatého prográmu zakouší obtíží, jež
tkví ve volbě francouzského kněze. V minu
lém roce vyučoval abbé dr. Draguet, učitel
bohosloví na universitě Lovaňské po čas své
prakse v Praze. Vrátiv se však do své rodné
země, zůstavil otázku vyuč. náboženství ote
vřenu. Všecky pokusy dostati francouzského
kněze selhaly. Prozatím tedy převzal vyučo
vání abbé dr. Dvorník, doktor theologie, ro
dem Moravan, který po svých studiích boho
sloveckých v Olomouci, studoval pět let ve
Francii. Také mši sv. bude celebrovati pro
kolonii francouzskou každou neděli a svátek
v 10 hod. v kostele sv. Uršuly (Národ. třída).
Lze doufati, že po provisorním rozřešení té

otázky autoritativní kruhy francouzské docílí
toho, aby v Praze definitivně residoval fran
couzský kněz, který by měl péči o duchovní
potřeby kolonie francouzské.

Biblický román profesora P. Vin
cence Zapletala „David a Saul“ právě
vyšel nákladem Dědictví Svatojanského. Již
několikráte proneseno bylo přání, aby tato
znamenitá kniha proslulého našeho krajana,
profesora katolické university ve Frýburku
švýcarském, vydána byla v rouše českém.
Spisovatel líčí mistrně a poutavě osudy mla
dého Davida na základě hluboké své zna
losti Písma sv., jakož i Svaté Země a dáv
ného kulturního života, takže čtenář sleduje
s napjetím až do konce zajímavý děj a hravě
nabývá poučení o celém krajinném 1 soeiál
ním prostředí tehdejších biblických událostí.
Objemná kniha, čítající 363 strany, stojí
pouze 32 Kč (poštou 13 Kč). Objednávky
přijímá a vyřizuje Administrace Dědictví
Svatojanského v Praze-IV., Hradčany, č. 35.

Koleda o sv. Václavu v Anglii. An
glický časopis „The Contemporary Review“
uveřejňuje pod nadpisem „Dobrý král Vá
clav“ zajímavý článek z péra Christopha
Wattse. Článek není založen vždy na správ
ných informacích, jak již z nadpisu je zřejmo,
obsahuje však pro české čtenáře zajímavou
„novinku“ : Na sv. Štěpána zpívá v Anglii
na tisíce dětí koledu o šlechetných činech
křesťanské lásky „dobrého krále Václava“.
Koleda o šlechetnosti českého knížete vznikla
v době „oxfordského hnutí“ a dodnes je
živá v anglickém lidu. Zjev tento je zrovna
tak podivný, jako kdyby pražské děti — srov
nává autor — zpívaly píseň o králi Arthurovi.

Z našich rovů.

+
V Pánu zesnuli:

Josef Švec,
konsist. rada a prof. na reálce
v Turnově,
zemř. 14. pros. 1925 v Bratislavi
a

Antonín Kasan,
arcib. notář a katecheta v Plzni,
zemř. 22. listop. 1925.
Odpočinutí věčné a světlo věčné rač
jim dáti ó Pane!

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze.

|

Věstník katechbetský.
Redaktor
JAROSLAV
SLAVÍČEK
na
Smíchově
č.992.
Příloha „Vychovatele“ k XXKX..' ročníku.

ČÍSLO 2.

ÚNOR

1926.

ROČNÍK XXIX.

Zápis o XXIX. valné hromadě Spolku Katechetů v Čechách.
Valná hromada konala se na svátek Zjevení P. o */,3. hod. odpol. za větší
účasti členů než loni. Předseda arcib. notář Ant. Benda zahájil schůzi, žádaje
o schválení, by mohl vysloviti oddanost, naprostou důvěru a poslušnost k
nejdůst. Episkopátu, což přijato s upřímnou radostí a potleskem. Ve svém úvod
ním proslovu zmínil se o krocích, jež podnikl jako předseda Spolku; „ubývá
nás“ posteskl si, restrikce tříd i osob řádí, nových sil se nepřijímá, práce kate
chety při fak vélikém počtu hodin je vysilující, hlavně duševně; dopolední nu
cená „zahálka“ a odpolední teprv hodiny vyčerpávají katechety, béřou jim radost
z práce tím více, že námaha katechetů za dnešních poměrů školských není dosti
chápána, zvláště ne ve velkých městech. [ /aicí musí vypomáhati. S jakým však
prospěchem u mládeže, o tom svědčí dopisy rodičů žádajících katechefy, kněze.
— Věnuje vzpomínku zemřelým členům, jichž památku členové uctívají povstáním.
Ze Spolku vystoupili: Frt. Kadavý, katecheta v Kostelci n. Lab., dán na
odpočinek a rovněž Karel Dušek, katecheta v Dobříši.
Jako noví členové přihlásili se: Hraba, Kříž, Zelenka, Janíček.
Předseda děkuje redakci „Čecha“ za uveřejňování zpráv a schůzí katechet
ských, děkanátu fakulty theologické za propůjčení místnosti, p. pedelovi fakulty
za připravení místností a členům výboru za pomoc.
Spolek činil, co mohl, a v příštím roce bude práce jeho ještě větší a těžší.
Bude to boj o školu s rázem katolickým. Dr Uhlíř už podal návrh na státní školu,
t. j. beznáboženskou. Nejd. p. biskup Dr Podlaha pln hořkosti vzdal se členství
v zemské škol. radě. Teď tam nebudeme míti nikoho, kdo by byl pro zájmy
katolické.
Nejd. pan arcipastýř si přeje, aby spolek zpracoval osnovy pro školy
měšťanské. Poslední byly z r. 1919.
Oznamuje, žetřeba provésti usnesení valné hromadyz r. 1925 o vypovědění
10 podílů Spolku v „Charitě“; vysvětluje, proč výbor Spolku neprovedl usne
sení valné hromady (viz v tomto čísle jednatel. zprávu o výborové schůzi
Spolku ze dne 16./12. 1925), a dává ten návrh znovu k uvážení. Usneseno
pak ponechati podily ty v „Charitě“.
Protokol o valné loňské hromadě Spolku přečten nebyl, jelikož je členům
znám a byl schválen.
Na to podává jednatel Spolku Vojt. Chyba zprávu jednatelskou za správ.
rok XXIX.

Jednatelská zpráva za správ. rok XXIX., dne 6. ledna 1926.
Zpráva jednatele všeobecným souhlasem přijata. Předseda děkuje mu za
svědomitou součinnost. Námitek ani doplňků nebylo a proto další zprávu uvedl
pokladník A/. Myška.
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Do výboru byli zvoleni (akklam.) kol.: Maule, Chyba, Bečvář, Benda, Klus,
Kutina, Pilný, Myška. Za náhradníky byli: Košák, Dr. Hrudka, Vlasák Jaroslav, Sucho
mel. — Revisory účtů: Fr. Čurda a V. Janota. — Revisory knih: Fr. Bica a Č. Diviš.
Funkcionáři spolku byli: předseda Ant. Benda, náb. insp., (Praha-VII., Skalecká
č. 11); místopředseda: Eman. Maule (Vinohrady, Čerm. 10); jednatel: Chyba V.
(Praha-VII. 392); pokladník: Al. Myška Praha-VI., fara Troj.); knihovník: Václav
Bečvář (Žižkov); redaktor „Věstníku“: Jarosl. Slavíček (Smíchov 992).
Činnost Spolku v tomto roce spočívala hlavně v hájení věci katolické proti
škol. úřadům. Členské schůze neměly sice přednášek, ale ani jich míti nemohly,
protože taková schůze byla výkladem a disputací o náboženství ve škole.
Tak Spolek řešil celé dlouhé řady otázek katechets. na př. jak zkoušeti a
klasifikovati dítě za dneš. poměrů ? Jak si počínati na konci roku škol. při
zkoušení dětí doma vyuč.? Upozorňoval, že třeba dbáti, zda přijalo také sv. svá
tosti a jak připraveno na ně? Mluveno 0 ošnovách, jak je přizpůsobiti poměrům,
kde staženv třídy. — Spolek stěžoval si na liknavost pražs. okr. šk. výb., že
teprve v říjnu rozesílá dekrety katech. praž., na kterých školách mají učiti, za
tím co hodiny učitelů (i frančiny) němčiny v rozvrhu obsazeny pevně. A inter
venoval Chyba a Benda.
Spolek jednal o učebnicích náboženských a vřele toužil po jednotném, dětem
přístupném Katechismu.
Vyzval členy, aby tam, kde žactvo nemá učebnic, kterých škóla zakoupiti ne
chtěla, urgovali správu školy o zakoupení jich a v případě odepření by oznámili
věc jednateli Spolku.
Spolek bděl nad dětmi, by jim nebylo ublíženo snížením známky z mravů,
protože na přání rodičů byli na pouti.
Poukazováno na nestej. praxi úřadů ve příč. osvoboz. dětí od nábož.
b) Byly také starostí Spolku záležit. rázu osobního. Nespravedlivé vyměřo
vání 9/, platu, nezapočítávání hodin němčiny do povinného počtu hodin vyuč.,
nevyřizování dávno ležících žádostí u zems. škol. rady, nebo u zems. škol. výb.;
bylo to odepření pohřebního kvartálu, byly to rekursy kol. Pillbauera a Pospi
šila k Nejv. spr. soudu.
Spolek vybízel kolegy, aby obrnivše se sv. trpěliv. a láskou k nábož.,
horlivě, opatrně a s vlídností působili ve svém povol. katechetů. Ano, spolek i ne
rozpakoval se upomenouti jistého katechetu veřejně, by času k vyuč. ve škole ne
mařil zabýváríím se věcí, jež do vyuč. nepatří.
Spolek dočkal se v tomto roce, že byla vydána dlouho očekávaná prová
děcí nař. k Mal. Škol. zák. Nepřinesla nápadných výhod pro katechetu, vyjma,
že vyuč. náb. mají býti vyměřeny hodiny krajní, t.j. i buď první, což školní výb.
nechtěly povolovati; pak žei v odděleních musí býti nábož. vyuč. po 2 hod. týdně.
Více katechety potěšilo Nařízení minisťf. osvěty a školství z 15./5. 1925 čís.
16.137—1, jež přineslo jisté výhody pro řádné vyučování nábož. — zvláště co se
týče počtu žactva (při spoj. 2 tříd poboček v 1 oddělení počet 40 dětí nejvýš.)
o umístění hodin náb. v rozvrhu.
c) Konečně Spolek nezanedbával také otázky /žmotné. — jednal včas o re
strikci, členy upozorňoval, a jim radil. — A byla to rovněž nemalá a nevděčná
práce Spolku, vlastně několika jednotlivců, míti v evidenci otázku úpravy platů
stát. zaměst., resp. katechetů. — Nebylo možno všechno uveřejniti ve „Věstníku“,
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a to pro ohledy na p. poslance. Kdo chodil na schůze, slyšel mnohé podrob
nosti o tom. — Mnohým se třeba zdále, že spolek nejeví mnoho zájmu o úpra
vu platů. Byl to hlavně p. předseda a několik s ním, kteří pracovali ve skrytu,
na povolaných místech informovali, a mnohdy bylo třeba dlouhých výkladů a pod
robných znalostí, aby dotyč. referentům vysvětlili zvl. postavení katechety vůči
učiteli. Když pak rozpuštěním parlamentu bylo uvolněno mlčení o požitk. zákoně,
mohl spolek uveřejněním katech. požadavků poučiti členy, jak se o ně staral.
Jsou uveřejněny ve „Věstníku“ ve správě jednatele ze 25/11 1925.
A jak viděti, Spolek nestaral se pouze o kKatechetystarší, před rokem
1919 ustanovené, ale stejnou měrou i o katechety rmladší, by nebyli zkráceni
hmotně a práci škol. se mohli nerušeně věnovati.
Jednatel všem povinnostem na něho vzneseným učinil zadost. Odpovídal na
dotazy, intervenoval často osobně u úřadů a u zems. škol. rady, u ministerstva
školství a to vždy s úspěchem.
Rovněž tak činil předseda Spolku.
Vypočítávati činnost Spolku dále, pokládám za zbytečno. Zprávy byly jed
natelem dávány ve „Věstníku“, a co nebylo uveřejněno, mohli si členové poslech
nouti při schůzích sami.
Někteří kol. uznávajíce zásluhy Spol. věnovali na právní fond obnosy pe
něžité. Spolek potřeboval advokáta o radu, bera rekursy katechetů za vlastní,
protože šlo o zásadu. — Kéž by počet dárců rostl.
Milosrdný Pán povolal na věčnosf v tomto roce: Václ. Martínka z Král. Dvora;
Jos. Jirsu v. v. 19./3; Jos. Švece, kons. radu a prof. (+12./2.25); Ant. Kasana, arcib.
not. a katech. v Plzni (+ 19./11. 25) a náhle Václ. Janotu, kons. radu (+ 1./1. 1926).
Bůh nejv. dobrotivý dej jim za nedoceněnou dnes práci ve škole odpoči
nutí věčné a brzké patření na svou božskou tvář.
Děkuji
redakcím „Čecha“, “Lid. L.“ a „Polit.“ za lask. včasné uveřejňování.
Končím přáním, aby slibená součinnost katol. Lidov. poslanců se snahami
katech. Spolku zmírnila aspoň některé bolesti v zákonech obsažených, aby práce
katechetů a jejich Spolku byla oceňována plnou měrou a katechetům tak vrácena
radost ku práci, jíž nechť žehná Bůh.
Zpráva jednatele všeobecným souhlasem přijata. Předseda děkuje mu za
svědomitou součinnost. Námitek ani doplňků nebylo a proto další zprávu podával
pokladník Al. Myška.

Zpráva pokladní za rok 1925.
Příjem za rok 1925

Vydání ,

©

2

„

,

12.323:29 Kč

2..

. 11.82456 „

Zbytek

49873 Kč

Morav.-slov.
banky
3.079'82

Jmění spolku ke dni 31. prosince 1925činí:
1. Na zvl. knížce „Důvěry“

3.

4.
5. A0

4.758:12 Kč

„© právnífond

1.17056

„podpůrného
fondu
stát. prem. půjčka

5. Úpisy na „katol. dům“
7 V poštovní spořitelně
8. Na hotovosti

2.000 — „
49726 „

.

9. Na dluzích u členů —.
Čelkem

1.251'70 ,„,
2.000— „
VvÁŤ „

2

A4065—
18:823-92 Kč
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Revisi účtů provedl Frt. Čurda dne 5./1. 1926 a pochvalně se vyjádřil o celém
pečlivém vedení účtů a žádá absolutorium pro pokladníka; což se stalo jedno
myslným souhlasem a potleskem členstva. Pan pokladník upozornil na nedbalost
členstva ve příčině placení. Obnáší to již hezkou částku a bude třeba, aby se
příští členská schůze uradila o vážnějších prostředcích vůči těmto neplatícím.
Zprávu knihovní podal písemně knihovník Váci. Bečvář, který se omluvil,
jsa nemocen. Zároveň pro nemoc se vzdává knihovnictví a posílá klíče knihovny.
Počet knih čítá 525 kusů. Tedy rozmnožen nebyl. Periodické časop. odbírané pro
redakci „Věstníku katech.“ jsou „Christlich páedag. Blátter“ a mnichovské „Ka
techetische Blátter“. Odbor. slovník bohovědný doplněn byl od seš. č. 65. do 78.
včetně a obnosem 25 Kč 20 hal. od knihovníka zaplacen.
Revisi knihovny vykonal Čeněk Diviš a shledal vše v pořádku. I tato zpráva
byla s povděkem vzata na vědomí a schválena.
Zástupcem Nejd. arcib. konsistoře byl tentokráte konsist. rada prof. Eman.
Žák, který se během schůze dostavil. Ujal se slova, řka: „Mám pozdravit a přát
trpělivosti. Nechci povzbuzovat k trpělivosti, sám jsa v pensi. Sami cítíte, co vás
bolí a čeho třeba; ale útěchu dodal, zmiňuje se o Foerstrově spisu „Religion
u. Charakterbildung“. Praví, že inspektoři laických škol evropských shodují se
v jednom názoru, že totiž dlužno litovat, že žactvo zbaveno je výchovy nábo
ženské. Všude v cizině jeví se obrat: touha po zavedení náboženství. Nesmí
nás zarážet snahy bolševismu, jež se valíz východu a řvoucí: „náboženství opiem
lidstva.“ Nepodceňujme tyto jejich podkopy mravní, ale těšme se nadějí, že i náš
lid prohlédne včas, nasytí se suchopáru laické morálky a zatouží po náboženství.
— A k tomu přeje klidu, trpělivosti a mnoha zdraví“.
Předseda procítěným proslovem poděkoval za slova balsámu. „Těší nás
to tím více, že jako učitel ve škole sestárlý dovedl Jste oceniti práci katechety.
Jsme vám vděčni za to“.
Z výboru vystupují letos: Chyba, Kolečko (za Litoměřice), Dostál (za Kr.
Hradec) a Bečvář. Nově stanovená volební komise (Vlasák Jar., Přítel a Hlavín)
se skrutátory (Pazderou a Vackem) navrhla nové členy výb., takže nově zvo
lený výbor je tento: Benda, Maule, Chyba, Myška, Vacek, Pilný, Vlasák Jarosl.
Pazdera, Kolečko (za Litom.), Klus, Dostál (za Hradec) a Vilhelm.
Výše členského příspěvku jest 36 Kč (jako loni).
Z volných návrhů: Předseda dává ještě i valné hromadě rozhodnouti ne
měl-li by se Spolekpřipojiti ku „Časopisu katol. duchovenstva“, anebo zůstati při
„Vychovateli“. Při výměněnázorů usneseno zůstati při „Vychovateli“. „Věstník ka

techetský“ stačí napodávánízpráv o novotinách paedagogických
a katechetických.
Volný dotaz učinil kol. Hlavín z Říčan: Přeje si, aby petita katechetská byla
podána i ministrům i konsistoři. Předseda doplňuje, že už je to dávno hotovo,
ale že věc má ten význam, že to vyšlo na přání valné hromady. — Kol. Košák
nabádá k tomu, abychom byli ve všem důslední. Spolek bojoval za zásadu, že
nábož. jest dlužno učiti dle zákona 2 hod., a sami někteří kollegové to rozdě
lují, a nabízejí se učit v odděl. po 1 hod. pouze. — Dále vytýká: Bráníme se
hodinám odpoledním od 4—5, a sami někteří kol. dopoledne neučí, ale za to
odpoledne. Ba, má doklady, že se jeden nabízel učit třeba od 5—6 hod. večer.
— Především musíme hájiti výhody dětí ve prospěch předmětu náboženského, a
teprv pak výhody osobní. — Dále bylo si stěžováno, že katecheté si béřou
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někde nadpočetné hodiňy a pak ovšem učí v úterý nebo pátky odpoledne. Tím
se dává do rukou zbraň nepřátelům náboženství.
A kol. Vajs sděluje, že dostalo se práci katech. vřelého uznání 'od vdp
Monsg. Ant. Hofmannajako víkáře a žádá, by katecheté sdělili „Sdružení rodičů“
v Praze adressy těch, kteřínedali vyučovat své děti náboženství, a toto už samo pošle
dotyčným rodičům stylisované vybídnutí a žádost, by dítky přihlásili na náboženství.
Tím skončena valná hromada Spolku.
Hned na to konal zvolený výbor 1. schůzi, v níž zvoleni funkcionáři: Před
sedou: Ant. Benda, notář a náb. insp., Praha-VIÍ., Skalecká 11., místopředsedou:
Eman. Maule, katech. v Král. Vinohr., Čermákova ul. 10., jednatelem: Vojtěch
Chyba, katech. v Praze-ll, (u sv. Jindřicha) nebo Praha-VII. 392., pokladníkem
AI. Myška, katech. v Praze-lÍ. 37. (Podskalí — fara), knihovníkem: Vlasák Jarosl.,
katecheta na Smíchově, redaktor „Věstníku“: Jar. Slavíček, Smíchov na Skalce
čís. 992,
Jednatel.

PRÁVA

2. Výborová schůze 12. prosince 1925.
(Dodatečná zpráva z předešl, správ. roku.)

Byla konána za účasti všech čl. výboru, i některých náhradníků

— a to

hned poskončené schůzi členské. —
Stanovena valná hromada na den 6. ledna 1926. — o 2. hod. odp. —
Program valné hromady určen jako léta minulá. —
Zpráva o tom bude uveřejněna členům ve „Věstníku“. —
Šíře bylo pojednáno o členských podílech, v ceně 2000 Kč, jež býv. po
kladník Arn. Ojiva vypověděl spolku „Charitě“ a teprve výpověď oznámil
na valné hromadě dne 6. ledna 1925. — Valná hromada přijala celkovou zprávu
pokladníka, ale o otázce výpovědi se nerozhovořila. Většina vlastně nevěděla
o co jde. Nově utvořený výbor s předsedou Ant. Bendou soudil však jinak:
důvěřoval více „Charitě“ a nechtěl dáti (odstrašující) příklad také jiným, i lai
kům, aby vypovídali své členské podíly a proto nepospíchal s rozhodnutím.
Zvláště když došel přípis „Char.“ tvrdící, že Oliva nebyl! řádně informován;
kol. Oliva urgoval provedení jeho počaté akce; bylo mu p. předsedou dáno
vysvětlení. Na to se výbor dnes usnesl: nevypověděti a nežádati vyplacení
částky 2000 Kč. Svoje názory pro ponechání podílů v „Char.“ pronesl Čeněk
Diviš, a přimlouval se dále Chyba: (Spolek nebude na věky a má-li něco jmění,
nevídáno, když by něco obětoval pro dobrou katolickou věc). Bylo také tvrzeno,
že „Charitas“ chce stavět „Svobodárnu“.
Hovořeno také o otázce, kterou probudil zasl. kol. Dvořák z Kard. Rečice
(nyní v Mnichovicích), totiž: nebylo-li by lépe, kdyby spolek svůj „Věstník“ při
pojil ku „Věstníku katol. duchovenstva“. Věc ta by z různých příčin nebyla pro
veditelna. Mluvilf předseda o té věci s p. bisk. Dr. Podlahou, který sám tu věc
prohlásil za nesnadnou.
Předseda žádal za schválení účtů za objednané knihy při studování po
žitkového zákona. Byly to knihy:
Sbírka zákonů (Obst) 16 Kč, služeb. pragmatiky a j., (52-20 Kč), opsání
celého zákona požitkového (strejem) a rozmnožení petit katechetských pro do
tyčné referenty stálo 102 Kč. — Vše schváleno ku výplatě, —
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II. schůze členská 12. prosince 1925.
Předseda dostal dopisy kollegů brněnských, kteří souhlasí s našimi petity.
Za to Velehradští myslí, jakoby Spolek nedělal nic pro úpravu platů. Školní
výbor pražský žádá, na vyzvání zemské šk. rady z dubna 1925, aby katecheté
pražští odvedli do 8 dnů dekret za r. 1918—1920 a osobní výkaz, by mohl býti
dekret opraven dle znění Nejvyššího správního soudu z prosince 1924. —
Německý spolek katech. na zaslání jim našich petit, poslal nám k infor
maci svoje požadavky, které se zdají býti trochu upřílišněnými. (Kategorie A, za
počítání všech let z duchovní správy, příspěvek na domácí členy.
Znovu vzat na přetřes nový zákon požitkový a to 8 35, 8 39, a zase upo
zorňováno na nebezpečí skryté v jejich stylisaci.
Jednatel.

Pozdravení andělské a klekání.
(Výklad s dodatkem pro dospělejší.)
Co si máme při tom zvonění připomínati? Vtělení Syna Božího t. j. že
K. P. se stal člověkem pro nás, aby nás spasil. Toto vtělení Syna B. máme sobě
vděčně připomínati; máme sobě připomenouti, jak veliké dobrodiní nám Kr. P.
tím svým vtělením prokázal a máme mu za to děkovati; a tuto vděčnost mů
žeme nejlépe dokázati pravým křesťanským životem.
Třikráte za den nám církev sv. toto vtělení Syna B. zvoněním připomíná ;
ráno, v poledne a večer. A tím nás povzbuzuje, abychom si tajemství vtělení
Syna připomínali a Bohu za nekonečný důkaz lásky jeho díky vzdávali a záro
veň Matce Boží úctu prokazovali.
(Tento v církvi katol. zavedený obyčej, jest velmi starobylý. Již ve 13. stol
zvonivalo se na večer; dávalo se tím znamení, aby oheň v domechnáležitě se ukryl
hora ignitegii). Tehdáž ještě nebylo tak snadno, jako za našich dob, oheň roz
dělati. Bylo tedy třeba o to pečovati, aby oheň přes noc nevyhasnul. Za tou pří
činou přikrýval se večer popelem. Tím zvoněním měli tedy lidé býti k opatrnosti
povzbuzení, aby se oheň snad nevzňal. Ve 14. století nařídil papež Jan XXII.,aby
věřící při tomto zvonění 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 mo
dlitbu Páně k uctění pěti ran Kr. P., nebo sedmkráte „Zdrávas M.“ ku cti sed
mera bolestí P. Marie. Jindy modlívali se třikrát Otčenáš a třikráte Zdrávas Maria.
V 15. steleti bylo nařízeno, aby také o polední se zvonilo; k nařízení tomu za
vdala příčinu následující událost. Roku 1456 obléhali již na čtvrtý měsíc Turci
město Bělehrad. Konečně nařídil císař turecký, aby na město to ze všech stran
útokem se hnalo. Po dvacet hodin bojováno s obou stran s velikou udatností,
ale později byli obráncové města již náramně unaveni, počali na mysli klesati
a chtěli již již nepříteli město odevzdati. Tu postavil se udatný a zbožný řehol
ník z řádu sv. Františka, Jan Kapistrán před vojsko a před shromážděné oby
vatele města toho, a maje v ruce kříž, modlil se k Bohu o pomoc a vzýval
P. Marii za ochranu. „Mocná královno nebes!“ tak volal u veliké vroucnosti
„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
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stanů ?“ Při modlitbě této proléval Kapistrán hojné slzy. Křesťanébyli slovy jeho
rozníceníi, vrhli se znovu na Turky s rekovskou zmužilostí a dosáhli skvělého
vítězství. Toto slavné a neočekávané vítězství připisovali všichni ochraně Boží
a zvláštní přímluvě P. Marie; pročež vzdávali Bohu a blahoslavené Panně vroucí
díky. Tehdejší papež Kalixt III., dostav zprávu o tom vítězství, nařídil, aby ka
ždodenně po celém křesťanském světě mezi druhou a třetí hodinou (v tu dobu
bylo vitězství dobyto) se zvonilo a aby věřící při tom pozdravení andělské se
modlili. Zvoněním tím věřící měli vždy k větší důvěře ve přímluvu P. Marie po
vzbuzováni býti a patrné to přispění Boží sobě připomínati. Později přeloženo
zvonění to na čas polední.
Od té doby zvonívá se tedy ráno, v poledne a večer. Večerním zvoněním
nebylo sice v pozdějších dobách již třeba připomínati věřícím, aby uschovali
oheň na ohnisku, by vnoci neuhasnul anebo se nevzňal; nýbrž spíše měli býti při
pomenuti ku bdělosti, (jakož i my), aby v nich (v nás) neuhasnul oheň lásky
křesťanské a nevzňal v nich (v nás) záhubný oheň náruživostí. A také měli býti
připamatováni, že ochrany P. jest vždy potřebí.)
Při tomto trojím zvonění, modlívají se nábožní katoličtí křesťané třikráte
Zdrávas M.; ale před každé Zdrávas klade se nějaká krátká průpověď (antiphona),
která souvisí s tajemstvím „Vtělení Páně“. První antiphona zní: „Anděl Páně atd.*
a připomíná poslání archanděla Gabriela k Panně Marii. Podle prvních těchto
slov nazývá se laké modlitba ta: „Anděl P.“ Druhá antiphona zní: „A já dívka
Páně staniž
“ a připomíná svolení Panny Marie, když jí bylo zvěstováno,
že se má státi matkou Syna Božího. — Třetí ant. zní: „A Slovo tělem učiněno jest a
přebývalo mezinámi“. 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 Spasitelem. Totof jest veliké
tajemství; proto nábožní křesťané padávají při slovech těch na kolena (klekání),
nebo se aspoň pokloňují, anebo bijí se v prsa — jakoby tím chtěli říci, že tak
nesmírného dobrodiní nejsou hodni. Ku konci pak obyčejně ještě přidávají se
slova: „Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,
a
Napsal S.

PARANÁ

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Co má kdo naslouženo, to mu při
převodu do nových platů zůstane. —
Mnozí ještě dnes přesně nerozlišují a proto
jsou v pochybnostech. Autoritativní osoby —
zákon ostatně též — ubezpečují zaměstnance
učitele, že nynějším, před účinností zákona
ustanoveným, zaměstnancům nebude vzato,
co již mají naslouženo. Někteří však v prvé
řadě vykládají si tuto ochranu v tom smyslu,
že jim tedy 1 pro nové platy zůstane roz
hodnou celá dosavad započtená služební doba.
Dosavad započtená služební doba do postupu
není však vždy celá nasloužená (ztrávená,
skutečně konaná služba), nýbrž mnohy se

skládá ze skutečně ve službě ztrávené doby
a pak z připočtené jiné idealní doby nebo
v jiném služebním poměru ztrávené. Ostatně
tato okolnost tu není rozhodnou, neboť v tomto
zákoně se přec nikde nestanoví, že výše za
počtených let musí býti ponechána, nýbrž
1 tento zákon — podobně jako ku příkladu
reparační zákon čís. 251/1922 (viz můj člá
nek „Reparační zákon před nejv. správním
soudem“ ve Věstníku katechetském r. 1925)
— ponechává a chrání pod pojmem „co má
kdo naslouženo“ pouze číselnou sumu, fin
anční efekt, kolik na penězích béře nyní, že
alespoň tolik musí dostati po převodu do
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nových platů. Komu dle nového zákona pří
sluší celkové požitky menší než dosavadní
staré celkové požitky, obdrží k nim vyrov
návací přídavek. Konečně upozorňuji, že ize
zavedení tohoto vyrovnávacího přídavku mohl
by se vésti nepřímý důkaz, že Sem 22. pře
depsané zrušení dle dosavadních předpisů za
počtení doby vztahuje se hlavně na zaměst
nance před účinností tohoto (resp. zák. čís.
286/1924) zákona ustanovené, neboť nově
nastupující nemají nároku na případně vyšší
požitky dle starých předpisů a tím ani na
nějaký vyrovnávací přídavek.
L.

Dušpastyr,

organ řec.katol. diecése mu

kačevské, vydávaný měsíčně „Sdružením ka
techetů mukačevské diecése“ red. Alex. Ilickij
v Užhorodě, roč. 60 Kč, v Americe 3 dol.
roč.
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Obsah: Něskolko slov na poč. novova goda
několik slov na slova sv. Pavla od bisk, Nja

radiho. — Instaurare

ommia im 'Christo

slova bisk. Gebeje, ukazujícího na bezchara
kternost některých věřícíchjevících dvojí tvář:
při visitaci nábožnost a při volbách, volících

bezbožné bolševiky. — Přiglašenije na eucha
rističny) kongres v Čikago. Bude 20.—25.

nosti. — Noví kardinálové (Ceretti, Gasparri,
Verde, O'Donnel). — Biblický institut v Je
rusalemě založený Piem XI. — Největší zvony
na světě (v Rusku, Číně, Japonsku). — O na
bídce přístavu italskou vládou sv. Stolici —
personalie, nekrology, novosvěcenci, o studijním
plánu bohosloví v Júgoslavii na 6 let.
Jak viděti nový ročník svým ibohatým a
rozmanitým obsahem razí si cestu k svému
rozšíření zdárně.
r.

Neunavné Dědictví Svatojanské obo
hacuje naši literaturu opět novou cennou pu
blikací, knížkou „Z duchovního života“ od
F. Aloise Storka T. J. Jest málo nábožensko
poučných spisů, jež by obsahovaly tolik vzác
ných pokynů, podaných způsobem tak vhod
ným, jako knížka tato, sepsaná zkušeným vůd
cem duší. Čena úhledné knížky o 200 stra
nách jest pouze 5 Kč. Objednávky přijímá
Administrace Dědictví Svatojanského v Praze
IV., Vikářská ulice, čís. 35.

r.

Složenky Spolku katechetského budou
přiloženy k 3. číslu „Vychovatele“ pro
všecky pány členy.

| papež.
sekr.
kard.
Gaspari.
—
Dušpastyr
června.

Jeho význam stoupne

všem svojím priatelam

přítomností

želajet sčastlivyj

novy) god. — Z katechetiky tu čteme zda
řilou katechesi Predugotovlenie k pervoi sv.
ispovědi. — Z kultu-sv. Eucharistie: Po
čitanmienaisv. eucharistii. — Z homiletiky:
Slovo na rožděstvo Christovo (naroz. Páně)
a na 0vyj god. (na nový rok). — Z pasto
rálky praktické příklady o udělování posl. po
mazání (má se díti prstem, přidati se má jen
olej olivový) a j. O misiích zdařilých, poro
zumění obřadu vede ku pravé církvi. —
Oficialna časť z diec. mukačevské: Organi
sace obrany víry v Užhorodě, zasvěcení ce
lého světa Srdci Páně v tomto milgstivém
roce, zavrhuje se způsob hanlivého psaní kněží
o kněžích ve veřejných listech. Z diec. pra
ševské: Vyjednáno přímé bezplatné zaopatření
matričních výtahů s Rakouskem, modus jed
nání s manžely smíš. sňatku ve příčině dětí
a j„ — Nas? věsťti: Posěščenie Rima v mi
lostivom sgodu, milostivý rok byl triumfem
katolické církve, jen výstavu misijní navštívilo
půl milionu lidí. — Naboženskojevospitame...
náboženská výchova jediné hráz proti zločin

Ť

Z našich rovů.
V Pánu zesnul

Václav Janota,
konsist. rada a em. katecheta obě. škol

v Praze

na Malé Straně.

* 19./X, 1866 — + 1./1. 1920.

Pochovánna Zbraslavě

Havlíně.

na vrchu

Výkrop a tklívou řeč měl J. M. svět.

bisk. dr. Po dlaha,kondukt a řeču hro
bu měl vsdp. vik.?msgr. Hoffmann,
u hrobu rozloučil se dojemně řed. obč.

šk. p. Luňáček.

Svou horlivost mimo školu uplatňoval

na poli pastoračním a charita
tivním

i když stížen byl zákeřnou cu

krovkou.
U P.Marie Vítězné míval mši sv., u Je

sulátka a Ježíšek

v den svůj vzal

jej k sobě.
Spolek ztrácí ve zvěčnělém svého pe

člivéhodlouholetéhorevisora.

Reguiesecat in pace, anima pia!

Knihtiskátna Družstva Vlast v Praze.

Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XXXX,| ročním.

ČÍSLO 3.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
BŘEZEN
1926,
ROČNÍK XXIX

Započtení služební doby dle návrhu požitkového zákona,
Josef Spirax.

Skorem ve všech odborových zaměstnaneckých listech psalo se o této
otázce a to se zřením k zaměstnancům již ustanoveným a proto hlavně k těm
Sům, které stanoví předpisy pro převod požitků nynějších zaměstnanců do no
vých platů a rozhodné a všeobecné předpisy se přehlíží a tak zaměstnanci
uváděni jen v omyl. Obyčejně vychází se od převodového 8 158. návrhu zá
kona o požitcích a služebních poměrech státních zaměstnanců: „Rozhodnou pro

© stanovení
výše
služného
jest
doba,
kterou
by©.musili
tráviti
vtéúřednick
skupině, ve které jsou v den účinnosti tohoto zákona, aby časovým postupem
dosáhli požitků poslední hodnostní třídy a platového stupně, v němž jsou v den
účinnosti tohoto zákona
K takto zjištěné době připočte se doba uplynuvší
ode dne nápadu nároku na tyto požitky do dne účinnosti tohoto zákona.
Hledí-li zaměstnanci jen k uvedenému Su, soudí pak, že dosavadní zapo
čtení doby, dle něhož byli dosud zařazení a dosavadní požitky jim vyměřeny,

zůstane v platnosti i pro převod do nových platů.

Tomu však není tak, jak

věci: „1. Učitelé obdrží služné podle celkové započtené služební doby zkrácené
u literních učitelů a zvláštních učitelů náboženství o 3 roky; u učitelek ručních
prací (dom. nauk) a učitelů vedlejších o 4 roky.“
Tu již patrno, že nemlůví se zde výslovně o započtené služební době
„dle dosavadních předpisů“ a mimo to se praví, že se započtená doba zkracuje.
Přesnější ještě vymezení započtené služební doby, o níž mluví zaměstnanecký
zákon v Su 158. a učitelský v Su 35., uvádí zaměstnanecký zákon v $ 191. a
uč. v S 39. v souhlasném znění: „Pokud se z tohoto zákona jinak nepodává,
rozuměti jest započtenou (započítatelnou) dobu ve smyslu tohoto zákona dobu
započtenou nebo započítatelnou podle dosavadních ustanovení pro postup do
vyšších platů v den účinnosti tohoto zákona.“ Při stanovení započitatelné doby
pro převod do nových platů hledí se sice k dosud dle dosavadních předpisů
započtené době, ale též ke změnám, které se z tohoto zákona podávají, podle
nich nutno znovu započítatelnou dobu stanoviti a zkrátiti o 1 nebo 3, 4 resp.
G6roků čekatelské doby, aby byla rozhodnou pro stanovení výšeslužného.
Návrh zákona zaměstnaneckého v S 134. a uč v$ 22. předpisuje skutečně
změny v započtení služební doby pro zvýšení služného: „1. Předpisy, jimiž se
přiznává nárok na započtení určité doby pro postup do vyšších požitků, se
zrušují s výjimkou předpisů o započtení služby v československých legiích, dále
o započtení vojenské služby z povolání příslušníkům četnictva a naopak. 2. Na
řízení vlády určí, kdy kromě případů stanovených v tomto zákeně a v jakém
rozsahu se započte určitá předchozí služba, ztrávená v jiném služebním poměru
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neb zaměstnání pro zvýšení služného. — Započtení služby, ztrávené před 18.
rokem věku, jest vyloučeno. 3. Za zvláštních okolností může úřad při prvém
neb opětovném ustanovení povoliti započtení určitého období pro zvýšení služ
něho. 4. Započtení doby, na níž zaměstnanec nemá právního nároku, vyžaduje
souhlasu ministerstva vnitra a financí.“

Uvedený předpis se přehlíží a podceňuje a to proto, že se zaměstnanci
domnívají, že tento paragraf se jich jako již ustanovených netýká, že nabyté
právo na dosavadní započtení určité doby nemůže jim nikdo vzíti, že še tento
paragraf vztahuje pouze na nově po účinnosti zákona nastupující; přehlížejí
všeobecné a bezpodmínečné znění, pokud se týče podléhajících zaměstnanců.
Naopak tento paragraf vztahuje se v první řadě a hlavně na ustanovené zaměst
nance, pro nastupující na ten čas jej nyní vydávati není ani třeba, protože pro
nastupující již od 1. ledna 1925 týž předpis je v platnosti zavedeným a také
přehlíženým předpisem zákona čís. 286/1924 S 7.: „1. Předpisy vydané po
1. lednu 1919, jimiž se přiznává nárok na započtení určité doby pro postup do
vyšších požitků, neplatí pro zaměstnance, kteří vstoupí do státní služby po dni
účinnosti tohoto zákona. Ustanovení toto nevztahuje se na předpisy o započtení
služby v československých legiích, na předpisy o započtení vojenské a čet
nické služby osobám vojenským z povolání a příslušníkům četnictva a na
předpisy o započtení služby, kterou zaměstnanec ztrávil nepřetržitě v témže
služebním poměru, v němž má o započtení býti rozhodnuto. 2. Pokud
zaměstnanec nemá právního nároku na započtení určité doby pro postup do
vyšších požitků, přísluší provésti započtení ústřednímu úřadu v dohodě s mini
sterstvem vnitra a financí.“
Z tohoto vzájemného vztahu příslušných předpisů zřejmě vysvítá nová zá
sada — na všechny zaměstnance a učitele se vztahující bez rozdílu, zda jsou již
ve službě ustanoveni, nebo budou teprve po dni účinnosti tohoto zákona službu
nastupovati: Pro postup do vyšších požitků bude se pro nové platy ke dni
1. ledna 1926 započítávati pouze služba, kterou zaměstnanec-učilel ztrávil nepře
tržitě v témže služebním poměru, v němž má o započtení býtijrozhodnuto, a pří
padně služba v československých legiích a služba vojenská a četnická vojen
ským osobám z povolání a příslušníkům četnictva. Jen tolik nároku o započtení
doby pro výši platů plyne z nového zákona.

Měl-li někdo do dne účinnosti tohoto zákona pro postup započtenu též
jinou určitou dobu (válečnou dobu v civilní nebo v praesenční, povinné službě
vojenské ztrávenou, přerušenou, z jiného. služebního poměru, různou ideální
dobu atd.), nemá již na ni zákonného nároku ode dne účinnosti tohoto zákona.
Není však vyloučena možnost, že vláda — mimo zákon — určí, kdy a v jakém
rozsahu mu bude i pro nové platy započtena doba z jiného služ. poměru; pří
slušné ministerstvo za souhlasu ministerstva vnitra a financí může mu Žapočísti
do postupu jiné určité období, na které nemá právního nároku. Tuto otázku
šířeji vysvětluje vydaná k chystanému zákonu důvodová zpráva k 8134.: ,
Aby bylo docileno jednotné úpravy
zamýšlí se nahraditi dosavadní předpisy,
které se současně zrušují, až na výjímky uvedené v prvém odstavci, novou
úpravou, která se provede vládním nařízením, Při tom bude přihlíženo k dosa
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vadnímu stavu, zejména ve službě skolské, pokud jej lze srovnati s účelem
úpravy.“
Pro započtení doby do platů jsou též rozhodny tímto zákonem zavedené
(podávané) změny v mimořádných případech: „Zaměstn. zák. S 137.: „1. Ne
přítomnost ve službě z důvodů těhotenství nebo mateřství platí za odůvodněnu
a to až do tří měsíců obmykajících den porodu. 2, Za dobu nepřítomnosti ve
službě z důvodu těhotenství neb mateřství, pokud tato nepřítomnost nepřesa
huje výměry stanovené v 1. odstavci, přísluší zaměstnané 80 proc. služebních
příjmů; nad to může býti povolena jen bezplatná dovolená. 3. Toliko doba ne
přítomnosti, zmíněná v odstavci prvém, včítá se pro zvýšení služného i pro
nabytí nároku na výslužné a pro jeho výměru.“ Totéž předpisuje pro učitelky
S 24. učitelského zákona. Při převodu učitelů, kteří mají jea percentní služné
z důvodu vyučování v menším týdenním počtu hodin než ve 20 hodinách, jest
rozhodným též 3. odstavec Su. 35. učit. zák.: „Učitelům, kteří obdrží podle
S 12. jen percentní díl slažebního platu, započítá se pro postup platový doba
před 1. červencem 1922 plně; od tohoto dne se přepočítá doba odsloužená
S nižším percentem služebního platu podle Su 12. odst. 2.“
Pokud se týká započtení služební doby pro odpočivné a zaopatřovací
platy učitelů, rozhodným jest $ 32. učit. zák.: „Pro nárok na výslužné a jeho
výměru započítá se nepřerušená služba učitelská, konaná po dosažení kvalifi
kace předepsané pro zat. ustanovení, a dále jiná doba, která je podle dosavad
ních předpisů pro nárok na výslužné neb jeho výměru započítatelná,*
Toto ustanovení o započtení služební doby do výslužby v návrhu zaměst
naneckého zákona obsaženo není; S 145. praví: „Pro zaměstnance, na které se
vztahuje tento zákon a kteří odejdou do výslužby za jeho účinnosti, a pro po
zůstalé po těchto zaměstnancích a zaměstnancích, kteří zemřou v činné službě
za účinnosti tohoto zákona, platí dosavadní předpisy o odpočivných a zaopa
třovacích požitcích se změnami obsaženými v následujících ustanoveních a se
změnami, které se jinak podávají z tohoto zákona.“ (Podobné ustanovení ob
sahuje učit. zák. v Su 31.). Ustanovení Su 145. doplňuje S 151. „1. Celkové
odpočivné příjmy zaměstnancovy nesmí býti nižší, než jaké by mu příslušely
podle dosavadních předpisů, s vyloučením ustanovení Su 16. zákona ze dne
20. prosince 1922 čís. 394, kdyby byl odešel do výslužby den před účinností
zákona. 4. Rozdíl, o který jsou uvedené celkové příjmy větší než celkové platy
odpočivné neb zaooatřovací, příslušející podle tohoto zákona, náleží jako pří
davek k odpočivným neb zaopatřovacím platům.“
Do výslužby započte se doba ztrávená nezkráceně, S 33. učit. zákona:
„Pro nárok na výslužné a zaopatřovací platy definitivních učitelů s percentual
ními platy
„ čítá se veškerá služební doba nezkráceně . .*
Učit. zák. S 32. odst. 3.: „Při výpočtu doby služební — do odpočivných
a zaopatřovacích požitků — počítají se zlomky jednoho roku pokud přesahují
6 měs. (t. j. od 6 měs. 1 dne, poznámka pisatele), za úplný rok.“
Důležitou a příznivou novinkou jest zaokrouhlení služ. doby při převodu
do nových platů dle učit. zák, S 36.: „Služební doba rozhodná pro stanovení
výše služného při převodu učitelů do nových platů zaokrouhlí se na celé roky
a celá půlletí, takže se zlomky nedosahující 3 měs. nepočítají a zlomky přesa
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hující 3 měs. (pozn.: 3 měs., 1 den) se počítají za celé půlletí.“ Totéž ob
saženo v Su 184. zaměst. zákona.
Mimo převod, nově nastupujícím, počítají se do postupu platového — jako
dosud — pouze dovršená doba, dovršené celé roky (1 rok, 1 den), viz na př.
učít. zák. S 7. odst. 2. a zaměst. zák. S 14. odst. 2.
Podobně novinku předpisuje učit. zák. S 21. a zaměst. zák. 8 133.: „Po
stupové lhůty pro zvýšení služného (adjuta, remunerace) počínají vždy jen prv
ním lednem, prvním dubnem, prvním červencem nebo prvním říjnem.“

Jako srovnáním zaměstnaneckého zákona s učitelským objasní nám v mno
hém směru smysl a vztah jednotlivých paragrafů, tak opět pročtení důvodových
zpráv k oběma zákonům zasvětí nás do účelu celé připravované úpravy a cíle
jednotlivých paragrafů. Důvodová zpráva k zaměst. zákonu čl. III. uvádí zásady
nové úpravy: 1. Honorování v první řadě podle významu místa, zaměstnanec
na důležitějším, obtižnějším nebo zodpovědnějším místě budiž lépe honorován
než zaměstnanec se stejnou sice služební dobou ale na místě méně významném.
2. Odstranění nesrovnalostí z nesprávného a nerovnoměrného hodnocení. (Viz
odůvodnění k zaměst. Su 134. a uč. Su 22.1) 3. Základní plat dle významu místa
budiž různý. 4. Více platových stupnic, do nichž služební místa dle významu by
byla zařazena. 5. Časový postup budiž odloučen od povýšení. 8. Při výměře
požitků budiž přihlíženo zásadně k předválečnému honorování zaměstnanců
s patřičným zřetelem na význam místa a předepsané předběžné vzdělání.

O jsoucnosti Boží.*)
(Katechese pro dospělejší. J. S.)

Která je nejdůležitější pravda naší víry? Že jest jeden Bůh. O tom pro
tmluvíme obšírněji.
1. Jsoucnost Boží poznáváme především z vesmíru. (Moudré zařízení přírody
poučuje nás o Bohu.) P. Boha nemůžeme viděti. A přece můžeme dokázati, že

P. Bůh je. Ž čeho? Protože svět sám od sebe nemohl povstati. Ano, pozoru
jeme-li svět, praví nám náš rozum, že musí býti Bůh, který ten svět stvořil. To
zvláště zřetelně poznáváme, pozorujeme-li, kterak krásně a kterak moudře svět
je zařízen.

(Velikost hvězd). Patřme jen na hvězdy nebeské! Jsou opravdu jen tak malé,
jak se nám zdají býti? Jsou zajisté velmi veliké. I naše země je nesmírně veliká.
Ale oč větší je slunce? Více než milionkrát větší země. A jiné hvězdy jsou
namnoze ještě větši; malými jeví se nám býti jen pro svou ohromnou vzdále
nost. Každá z nich je takořka celý svět. Kolik takových světů je na nebi? Mnoho
milionů, sta ano tisíce milionů. To je tedy něco nesmírného, úžasného! (Krása
a pohyb). A přece jeví se nám býti tak nevýslovně krásné u uchvatné. Všecky
ty nesmírné světy pohybují se ohromnou rychlostí. Naše země na př. letí GOkrát
tak rychle jako koule z děla a tak i jiné hvězdy; a tak ladně a lehce pohybuji
se jakoby byly prachové peříčko. Může si dáti pohyb dělová koule? Mohly si
*) Použito apologetických katechesí Pichlerových „Katechesen fiir die Oberstufe“.
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dáti pohyb ty nesmírné světy, které se pohybují na nebi? Kdo jim asi dal po
hyb ten? A pomysleme si jak dokonalý a pravidelný je ten pohyb! Pozorujme
to jen na zemi! Země se pohybuje nesmírnou rychlostí kolem slunce, podobně
jako když otáčíte malý kámen anebo železnou kuličku na šňůře. Ta kulička má
snahu letěti dál. Co ji zadržuje? Ona šňůra. Je li však šňůra slabá, přetrhne se
a kulička opravdu letí pryč. A tak je tomu se vším, co krouží a tak je to i s naší
zemí. Jakou snahu má také? (Letěti daleko do světového prostoru). Jmenuje se
to odstředivost. A co ji zdržuje, že nevybočí ze svého okruhu? Co tu zastupuje
tu šňůru? (Přitažlivost slunce). Slunce přitahuje zemi takovou silou, jakou ji od
středivost pudí pryč. Kdyby země se pohybovala rychleji, byla by odstředivá síla
větší než přitažlivá síla slunce; co by se stalo? (Země vyletěla by do prostoru
světového a všecko na ní stuhlo by v led). Kdyby však země se pohybovala
pomaleji, byla by její odstředivá síla menší než přitažlivá síla slunce; co by se
stalo? (Země sřítila by se do slunce a všecko by shořelo). Země však pohy
buje se právě takovou rychlostí kolem slunce, že její odstředivost se rovná při
tažlivosti slunce. Hle jak dokonale je to vypočteno |
(Srovnání s parostrojem). Vidite-li ohromný parostroj, v němž hrčí a otáčí
se množství kol a všecko pravidelně se pohybuje, že ani jnejmenší porucha se
nenaskytne a kdyby vám někdo chtěl namluviti, že fen parostroj povstal sám
sebou náhodou, věřili byste mu? A protodí žalm: „Nebesa vypravují slávu Boží
a díla rukou jeho zvěstuje obloha“.
2. Jsoucnost Boží zvěstují nerozumní tvorové na zemi.
(Vzduch). Vizme, kterak země a vše co na ní jest, zvěstuje, že je dílem
Božím. Které věci jsou nejpotřebnější k životu? (Vzduch a voda). A jak krásně
je postaráno o to, aby všude byl dostatek vzduchu a vody. Z čeho se skládá
vzduch? (Z kyslíku a dusíku). Ten vzduch vydýchá a spotřebuje 1600 milionů
lidí a ještě více zvířat. Když jej vydýcháme, je zkažen. Chybí mu kyslík; za to
je tu kysličník uhličitý, který již není pro dýchání. Kdyby nebylo postaráno o to,
aby vzduch opět byl obnoven, byli by dávno všichni lidé zadušeni. Kterak je
proti tomu postaráno? (Rostliny vdechují svýmilisty kysličník uhličitý a vydechujíky
slík). Tedy u rostlin je opačné dýchání než u lidí a zvířat. Není to podivuhodné ?
(Voda). A kterak je o to postaráno, aby všude byla voda? V moří sice je
vody nesmírně“ mnoho; ale té mořské vody mohou užívati jen ti, kteří bydlí
u moře a kromě toho voda mořská není kpití. Kterak tedy se zásobují vodou vše
cky země a krajiny? (Voda mořská se vypařuje, páry vystupují, větry semo tam
bývají roznášeny a dávají dešť, který se vsákne do země a jako pramen ze země
vyvěrá). A kterak je o to postaráno, aby mělo potravu 1600 milionů lidí, kteří na
zemi žijí? (Tím, že na zemi rostou nesčíslné rostliny a stromy, a že také mnohá
zvířata skýtají lidstvu potravu).
(Srovnání). Kdybyste byli zanesení na nějaký ostrov, kde by nebylo člo=
víčka, kde by nic nerostlo, ani potůčku by nebylo; kdybyste již myslili že mu
síte hladem a žížní zahynouti; najednou však připadli byste na chyši, která by
byla zásobena pokrmy a v níž by také bylo postaráno o větrání, aby ty pokrmy
se nezkazily, ano i vodovod s blízké skály zaveden jest; budete se snad domní
vati, že to všecko povstalo samo sebou? Co naopak byste soudili? (Že tam byl
někdo před vámi, který to vše zařídil.) A zda není země tisíckrát lépe zařízena
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než taková chyše? Může to býti samo sebou? Způsobili to však lidé? Učinili
to lidé, že voda vystupuje z moře a jako dešť u nás padá? Způsobili to lidé,
že rostliny vdechují kysličník uhličitý a vydechují kyslík? Byli to lidé, kteří způ
sobili tolik rostlin a zvířat? Odkud to může jen býti? (Od Boha všemohoucího,
nekonečně moudrého a dobrotivého).
(O rostlinách). Všímněme si poněkud dokonaleji rostlin a zvířat pozem
ských! Jsou rostliny divoké a ušlechtilé. I to je podivuhodné, že jisté rostliny na
př. ovocné stromy jsou krásnější, jsou-li člověkem pěstovány, dobře hnojeny,
stejnoměrnou teplotou a j. opatřeny. Ale všímněme si nějaké rostliny divoké,
uměním člověka dosud nepěstěné, na př. šípku. Není-li také krásný? Zda nevoní
jeho květy líbezně? Co vidíte na něm? (Větve, listí, trny, květy a později plody ;
v zemi pak jsou kořeny). Každá z těch věcí má svůj účel, každá slouží tomu,
aby šípek se dařil. K čemu jsou kořeny? (Aby keř upevňovaly a ssály ze země
potřebnou výživu.) K čemu větve? (Aby vyživné šťávy rozváděly listům, květům
a plodům). Listí? (Aby přebytečnou vodu vypařovaly a ze vzduchu přijímaly ky
sličník uhličitý). A květy? (A símě rodily.) Aby jak podivuhodně je květ k tomu
zařízen. Které části květu jsou nejdůležitější, aby vzbudily símě? (Prašníky a
pestík). Co se děje s prachem prašníků? (Vniká do pestíku a vzrůstá v plod).
Kterak slovou plody keře šípkového ? (Šípky). K čemu jsou? (K jídlu jako mar
meláda a pod.). Mají i lístky květu nějaký účel? (Zahalovati ostatní orgány, kdy
ještě jsou útlé, později lákati hmyz, který prach prašníků (jednoho květu) pře
náší na pestík (květu druhého). Mají i trny nějaký užitek pro šípkový keř? (Chrání
jej, aby snadno nebyl sežrán od zvířat). Tedy každá část má svůj účel. A každá
ta část je tak krásná, jako by se zdálo, že je“tu pro okrasu. Zříte-li krásný šíp
kový keř na plátně namalovaný a někdo by vám chtěl namluviti, že vítr a dešť
náhodou snesly ty barvy na plátno, že z toho povstal krásný obraz, budete mu
věřiti? Ale živý keř šípkový je něco tisickráte umělejšího než malovaný; mohl
tedy povstati náhodou ? A to je jeden příklad rostliny. A co by se dalo říci te
prve o podivuhodných zařízeních ve veliké říši rostlinné !
(Zvířena). Ale jděme k říši zvířecí! Čím se liší zvířata od rostlin? (Tím, že
cítí a mohou se pohybovati s místa na místo). Věc, která se pohybuje s místa
na místo, je něco podivuhodného. Kolik času potřebovali lidé, než vynalezli vůz,
který by se pohyboval, aniž by byl tažen odkoní neb od jiných zvířat! Jak slovou
takové vozy? (Lokomotivy, automobily). Ale jaké jsou to nestvůry! Srovnejte
s nimi srnu! Jak krásně je stvořena a jak ladně poskakuje! Lokomotiva potře
buje strojvůdce, který ji řídí, automobil šoféra, srna však je spolu vůz i šofér!
Je to veliký pokrok, že nyňí se staví vzdušné lodi, které dle libosti lze říditi,
není-li prudký vítr. Ale i to jsou nestvůry! Patřte naopak na ptáčka, vlaštovku
nebo holuba! Jak malý, jak krásný je! A jak lehce létá! Jsou to také vzducho
lodi a spolu vzduchoplavci! Blázen by to byl, který byl řekl, že automobil a
vzducholoď povstaly samy sebou. A ještě větší by to byl pošetilec, který by řekl, že
srna, vlašťovka a všechna zvířata čtyrnohá a létavá povstala sama od sebe!

(Ptactvo). A nyní všímněte si ptactva! Jaká krása! Ale o kolik krásnější
jest, že právě ve vajíčku jsou látky, které jsou potřebny, aby z nich povstat
mohlo ptáčátko. Má-li vajíčko po nějaký čas potřebné teplo, zmizí bílek a žlou
tek a povstane z toho mladý ptáček, který si proklube skořápku a vyjde ven.
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A co takto denně se děje, nemyslí se téměř ani na to, jak je to podivuhodné a
myslí se jakoby tak musilo býti. Kdyby někdo udělal automobil, a ten automobil
by zase jiný automobil zrobil, není-li pravda to by byl div! A to není podivu
hodné, že pták snese vejce a vejce opět vylíhne ptáka? Když živé ptáče přijde
na svět, je to mnohem více než když kdo zhotoví mrtvý automobil. Kdyby tedy
někdo myslil, že jednoho dne objevili se tu ptáci a počali kiásti vejce, z nichž
se vylíhly mladé, bylo by to rozumné?
(Dokončení.

1. členská Schůze Spolku katechetů dne 27, ledna 1926.
Vyřízeno mnoho osobních záležitostí a dány rady kollegům.
Rovněž byla poptávka po osnovách náboženských.
Spolek „Charita“ podal přípis, zda-li by Spolekneupsal další akcie.
Usneseno ponechati do schůze výborové; jakož i rozřešení otázky, má-li
Spolek si ponechati název „Spolek katechetů v království Českém“ a nebo
změn
ti jej dle S 10. stanov spolkových.
Ostatek hovořeno o nové úpravě platové a p. předseda referoval o kro
cích, které vykonal na různých místech.
Umluveno bylo, že se několik členů sejde ještě 30. ledna s předsedou,
aby ještě formulovali některé doplňky katechetských petit.

2. schůze Spolku katechetů dne 17. února.
Účast byla značná. — Předseda jakož i jednatel oznamují zodpovědění
dotazů kollegů. Jsou to samé útisky se strany úřadů. Kollegovi Sb. vyměřuje
zemská školní rada cestu do přespolní školy 1300 m, a tutéž cestu duchovní
správě měří 2000 m! V druhé polovici školního roku někde se stáhly třídy
postupné(1) čítající přes 54—58 žáků (!) Třeba stálých rekursů proti výměrům
protizákonným.
Okresní školní výbor pražský i v roce přijímá odhlášení se žáků z nábo
ženství, ač prováděcí nařízení Malého školského zákona stanoví lhůtu na po
čátku školního roku. Spolek invalidů běženců ruských poslal nabídku koupě
obrázku Smetany za 8 Kč. Zakoupeno. Návrhy Spolku na úpravu požitků byly
dvanáctkou přijaty ale v ministerské radě nikoli, takže Spolek uhájil asi toto :
vyrovnávací 4leti, do 100 proc. platu jest třeba pouze 18 hod. vyuč. — Je-li
ich méně, sráží se z platu za každou hodinu 5:6 proc.; — dříve bylo 10 proc.
— při 20 hodinách vyuč. — Pensijní příspévek bude činiti 5:5 proc. — Dou
fejme ještě, že snad sociálně-politický výbor v něčem aspoň vyhoví. — Ale
stěží už. — Volných návrhů nebylo. —

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Finanční důsledky pro katechety
z požitkového

zákona.

V době, v níž

katecheta po absolvování střední školy musí
na universitě dále konati čtyřletá studia, ob
drží učitel na adjutu a služebních platech
okrouhle 50.000 Kč, když pak katecheta po
absolv. bohosloví hned by nastoupil katechet

skou službu, bude po celých 33 roků až do
57 roku svého věku — za stejných jinak
okolností — stále o 4 roky za učitelem a
bude na obecné škole služ. platech bráti
ročně nejméně o 1.800 korun, za celou tu
dobu o dalších 60.000 a na občanské škole
o 73.500 méně než učitel; celkem 110.000
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resp. 123.500 Kč méně. Poněvadž však po
absol. bohosloví musí konati 3 letou učitel
skou praksi jako člen duchovní správy, bude
katecheta po celou dobu odalší jeden po
stup za učitelem a i tím utrpí ztrátu dalších
60.000 resp. 73.500 korun, dohromady tedy
proti učiteli ztratí 170.000 resp. 197.000 Kč.
Započteme-li zúročení celé ztráty do 80. roku
věku (do smrti), vzroste poškození katechety
na 600.000 resp. 700.000 Kč t. j. sedmsef

tisíc korun č.!

|
©

Papežův katecheta. V měsíci
říjnu při
jata byla v papežské audienci skupina poutníků
ze Savony, blízko Janova. Svatý Otec po
hlédnuv na poutníky, najednou se zarazí; vidělo
se na něm že je radostně překvapen. V čele
poutníků byl 83letý biskup msgr. Scatti, který
byl svého času v Miláně katechetou mladého
Achila Ratti (bývalé jméno papeže). Svatý
Otec hluboce dojat připoměl si svého býva
lého milého učitele, srdečně jej objal a vy
slovil mu krásnými slovy svou úctu a vdě
čnost, Na přítomné způsobilo toto srdečné
shledání mocný dojem.

Ročník XXIX.

na Smíchově po 6'— Kč, Václ. Gyurkowicz
v Hradci Král., Fr. Dvořák v Chrudimi, Alois
Dolák v Bystré u Poličky, Stan. Pospíšil
v Čáslavi, Jos. Beznekr v Rokycanech, Václ.
Smola v Mělníce a Václ. Kašpar v Radnicích

po 4 — Kč.

Personalie:

Jan Haum z. Vamberku

přeložen byl do Pardubic-Nové město.

Dušpastyr,

organ řecko-katol. diecese

mukačevské, vydávaný „Sdrůžením katechetů
mukačevské diecése“, red. Alex. Ilickij v Už
horodě, roč. 60 Kč, v Americe 3 dol., roč,

Obsah:
Srébernyj
jubilei
..Dne
17.

III. č. 2.

ledna oslavují Rusíni 25leté jubileum lvov
ského metropolity Ondř. Šeptického. Význam
jeho pro Velehrad a unii s pravoslavím,
pověst 1 za moře, znalec několika jazyků,
o jeho kulturních- zásluhách mluví Lvov. —

Otkrytoje

pismo

otevřený list k ci

vilní správě v Užhorodě, aby byl vydán ko
stel ve Vel. Lučkách, po 6 let zabraný od

pravoslavných. — Apostolska konstitucija,

blagodať
(kreščenije).
Zdařilá
katech

V letech,

kterou rozšiřuje papež Pius XI. jubilejní rok
na celou církev v r. 1926. — Osvaščajučaš

kdy 28. června připadne na pondělí, počnou
hlavní prázdniny 27. června a výroční vy=
svědčení, resp. školní zprávy za čtvrté čtvrt
letí vydají se žákům dne 26. června.
(Věst. min. škol. a nár..osv., roč. VIII. č. 2.)

o posvěcující milosti a o křtu. — Počita
mije najsv. eucharistii, o úctě sv. Eucha
ristie, kterak posvěcuje rodinný život. —
Organizujme sv. mássii. Cílem missií je

Ukončení školního roku.

Právnímu

fondu našeho spolku v roce

1925 přispěli pp. kollegové: Václav Cihlář
v Hostomicích 50'— Kč, Ferd. Rosol v Po
čátkách 25-— Kč, Dr. Jos. Beran, prof.
v Praze 15'— Kč, Jos. Petříček v Rovensku
p. Trosk. 14-— Kč, Hyacint Holický ve
Slaném 9*— Kč, Bon. Hruška v Mostě
7:— Kč, Jos. Musil v Táboře a Fr. Šíp,
kaplan v Červ. Kostelci po 6'— Kč, Jos.
Forman v Něm. Brodě, V. Kašpar v Roud
nici, Jos. Tupý v Písku, Jan Kříž v Ho
ražďovicích a Jos. Ježek v Rychnově n. Kněž.
po 4'— Kč, a Fr. Macháček ve Voticích
1— Kč. —

Podpůrnému

fondu spolku v r. 1925

věnovali pp. kollegové: Václav Cihlář v Ho
stomicích 50*— Kč, Ferd. Rosol v Počát
kách 25-— Kč, Dr. Jos. Beran, prof. v Praze
15:— Kč, Jos. Petříček v Rovensku 14'—
Kč, Hyacint Holický ve Slaném 9'— Kč,
Bon. Hruška v Mostě 7'-— Kč, Fr. Šíp,
kaplan v Červ, Kostelci a Heřman Kamarýt

obrodný život křesťanský dle vůle Boží. Ob

šírný program její. — Z homiletiky: O smerťi.
Obšírné kázání přel. z maďarštiny.
—

Glavny) istočnik dla propovědnika:

sv.

pisanije. — Písmo sv. po stránce věro- a
mravoučné, sociální, katechetické a historické
hlavní pramen pro kazatele. — Uřední zprávy
diecése mukačevské a prešovské: Dispens
od postu r. 1926. — Doporučení nového
katechismu katechetům a učitelům. —-Ohlá
šení korunovace papeže Pia XI. a jeho zá
sluhy pro trpící bolševismem dle Herbigniho:
Výpomoc kněžstva na Slovensku, — Zprávy
Centrálny Obrany víry v Užhorodě o útocích
pravoslavných. — Zpráva o bisk. konferenci
v Praze. — Nekrology. — Číslo druží se ob
sahem 1 rozsahem důstojně ku předešlým.

r.

Kolegové, pamatujte při zasílání
čl. příspěvku nějakou korunou na

naše fondy!

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze.

Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XXXX. ročníku.

ČÍSLO 4.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smichově č.992.
©DUBEN 1926.
| „ROČNÍK XXI

Navrhovaný převod do nových platů a pensí s příklady.
J os. Liběchovský.
Požitkovým zákonem účitělským dle vlád. návrhu v poslan. sněmovně.z roku
1926. zavádějí se také změny služebních poměrů učitelstva veřejných škol obec
ných a občanských; v Su 17. zavádí se v platnost pragmatika státních, učitelů
čís. zákona 319/1917 i pro učitele veřejných škol ve zněmií
nyní platném; s výjimkou
ustanovení o assistentech a supplentech, / še změnami a doplňky vyplývajícími
ze zákona požitkového pro 'státní zaměstnance z r. 1926, dále z požitkového zá
kona učitelského z roku 1926 a ze zákonů pozdějších. Nad to v Su 32. uč. pož.
zákona pro odpočivné a zaopatřovací platy výslovně rozšiřuje se zásadně plat:
nost ustanovení služ. uč. pragmatiky zák. čís. 319/1917 o-výslužném, a zaopa+
třovacích a požitcích SS 65. až 71. a ostatních, platných: ustanovení pro státní
učitele s pragmatikou, o výslužném azaopatřovacích požitcích a pensijním -pří
spěvku, se změnami a doplňky pozdějšími i tohoto zákona.
Všeobecněvzato zůstávají — až na změny z plaf, systému — dosavadní žár
konné' předpisy, týkající se penší a zaopatřovacíčh platů v'platnosti, :což „výslovně
stanoví S 46.:
„zejména zrušují se, s výjímkou předpisů o pensích. g;zaopaš
fřovačíchpož., pokud neodporují tomuto zákonu, dále předpisů, jichž setento

zákondovolává

*

Zvláště si tu nutno povšimnouti, že S 23., kterým se zrušují předpisy, jimiž
se přiznává nárok na započtení určité doby pro postup do vyšších požitků, se

náprosto netýká započitávání doby do pense, dosávadní přédpisy; která,
dobáa jak' še započítává do nároku na pensi ajejí výměru, se ani tímto para+
grafem ani jiným ustanovením tohoto zákona neruší a proto i od. I. Jedna 1926
za účihnosti novéhozákona zůstane každémupro nárok na pensi a její výměru:
v platnosti započtení tolik let, kolik jich měl-dosud, započteno. Od; rozhodaé
doby služební do pense započtené dle dosavadních předpisů nebude se tedy po
I. lednu-odrážeti ani válečná doba, ani čtyřletí, ani vojenská služba, 'ani:doba
z duchovní správy započtená, neboť dosavadní předpisy ozapočtení určité doby.
do pehse. $é nikde nerůší.a jsou tedy dále platny. Jest pravda, že vláda ve svém,
návrhu v Su33. nahradila slovo dosavadních slovem. „platných“předpisů, ale,
to stalo k přesnějšímurozlišování, protože pro.zaměstnaňče-účitele;kteří:nastou
pili po 1. lednu 1925 (1926) dosavadní předpisy o započtení doby do výše platu
a do pense nejsou již platny, proně jsou platny jiné předpisy: pro započtení,
služební doby do posťupu a tím i do pense dle zák. čís. 286/1924 S 7. adle
zák. z toku 1926, ale pro ustanovené před 1. lednem 1925 jsou dále platny:do=
sávadní předpisy o započtení doby do pense, třebas že předpisy..dosavadnípro
pošťtup pozbyly platnosti. Započtení doby do pénse zůstane každému při převodu:
dle dosavadních předpišů. Dostává-li učitel percentuelňě zmenšený -plat, tn od

sloužená sližební doba v tomto percent. plátovémpoměru" do :pensexzapočie:SB;
dle. Su 34. nezkráceně; celá, jako kdyby dostával.celý plat;,
ov
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Poněvadž sé novým zákonem mění platný systém, odstupňování služného
vlastního, ruší se místní přídavek, který se 50%/,ty započítával do pense, a na
hražuje se činovným, které se do pense nepočítá, budou míti učitelé dnem 1. ledna
1926 počínajíc změněnou pensijní základu, do které se započítává nové služné
(se všemi zvýšeními, postupy), ředitelský funkční přídavek a případně jiný, který
jest výslovně označen jako do pense.započítatelný (viz. zaměst. zák. S 146.); z této
pensijní základny bude se od 1. ledna 1926 platiti dle zaměst. zák. S 153. jen
6%, pens. příspěvek místo dosavadního 8"/;ho příspěvku.
Výměra pense výslovně stanoví se v Su 33. uč. zák. jako dosud do 10 let
409/, ty, za každý další rok 2:49/, a při 35 leté započítatelné době služební 7100%
nové pensijní základny. (Objevily se návrhy na pouhých 809/,!)
Dosavadní vyplácení jednotného drahotního přídavku se zrušuje, činovné
se k pensi nevyplácí, proto se častěji stane, že dle nového zákona vypočtené
celkové požitky budou učiteli-katechetoví příslušeti nižší, než by mu příslušely,
kdyby byl šel do výslužby ještě za starého zákona.
Pro takový případ není v celém znění nového zákona výslovného ustano
vení, ač pro aktivní příjmy stanoví |$ 40. vyrovnávací přídavek, pokud by plat
podle tohoto zákona spolu s přídavkem na děti-výchovným a s přídavky, které
se podle tohoto zákona ponechávají, byl po srážce pens. příspěvku menší než
úhrn požitků, které by mu v den účinnosti tohoto zákona příslušely podle do
savadních předpisů (služné, místní př., funkční, drahotní, na děti, odměna dle
zák. č. 289/1924, zák. čis. 251/1922 vyrovn. příd., osobní příd. dle Su 2. zák.
čís. 251./1922. a jiných přiznaných požitků stálých).

Pro pensijní výši v takovémpřípadě, kdy byměla býti nová pénse menší
než dle starých předpisů a učitel měl by býti na pensijních požitcích novým zá
koiiem poškozen, v důsledku Su 17. uč. zák. pož. (8 32.) nesporně plalí podobně
jako pro státní učitele :též pro učitele veřejných škol obecných a občanskýchS 151.
původního návrhu zaměstnaneckéhopožit. zákona z roku 1926: „Celkové odpo
čívné příjmy zaměstnance (pozn. pisatele: učitele-katechety) nesmí býti nižší,
než jaké by mu příslušely podle dosavadních předpisů . . . Rozdil, o který jsou
staré nároky větší než celkové odpočivné platy příslušné dle tohoto zákona, ná
leží jako přídavek k odpočivným platům“.
Ale upozorňuji na záludnost nového zákona v tom, že přes to, ač zákon
přiznává k aktivním i pensijním platům nárok na vyrovnávací přídavek, aby se
zdálo, že nesmí býti nikdo ani v činné službě při převodu, ani při vyměřování
pense proti dosavadním nárokům poškozen, budou přec učitelé-katecheti citelně
poškožení a budou v činné službě i v pensi dostávati menší požitky než by jim
dle starých předpisů příslušely! Bude se tak díti pro znění Su 40, dle něhož se
240..
bude. přihlížeti při převodu pouze k nárokům, které by jim příslušely v den účiři
nosti (tedy 1. ledna 1926) tohoto zákona podle dosavadních předpisů“, ale mnohý
dle dosavadních předpisů v platech postoupiti má na příklad dne 1. března
1926 až celkem o 2.000, 3000 Kč výše, k těm se již přihlížeti nebude a nedo
stane je doplaceny, nýbrž bude dostávati menší nový plat nebo pensi bez vytovn.
přídavku |
V tomto směru stejně záludným a nepříznivým je vládou do Studie nově
vložený S 42., dle něhož se může při převodu vzíti zřetel na nastávající nárok
pro započtení služební určité doby pro postup dle dosavadních předpisů jen
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tehdy, požádá-li učitel katecheta o to písemně ještě před účinnosii tohoto zákona,
ale nutno tu uznati, že tento S 42. má snahu mírniti nepříznivé působení Su 40.
Tím se stává také jasným význam Su 42., jak pro postup, tak i pro pensil
Pro ty, kteří brzy v mládí, po krátké službě jsou nuceni odejíti do výslužby
pro nemoc neb jiné vážné důvody, jest výhodným předpis zaměstnaneckého zá
kona S 147. (i pro učitele platný) o nejnižší normální výměře výslužného při
služební době do 12 let obnosem 6600 Kč při 13 letech pak 8.100 Kč ročně.
Ustanovení Su 10. čís. 251./1922, dle kterého při odchodu do pense pro vážnou
chorobu, pro kterou učitel je k jinému výdělku nezpůsobilý, může ústřední úřad
k započítatelné době připočísti až 10 roků pro výměru pense, převzato jest do
nového zákona Sem 66. odstav. 4 c. zákona čís. 319/1917 a jest tudíž i dále
v platnosti.
Zavádí se nová platová stupnice pro učitele literní a katechety veřejných
obec. a občan. škol, v níž se postupuje po 3 letech: Adjutum čekatelské 1'/,
roku 11.100 a dalších 1*/, r. 12.300 Kč, 1. stupeň služné (počáteční) 9.000, 2 st.
10.800, 3. st. 12.600, 4. st. 14.400, 5. st. 16.200, 6. st. 18.000, 7. st. 19.800, 8. st.
21.600, 9. st. 23.400, 10. st. 25.200, 11. st. 27.000.

Příslušné své zařadění do plat. stupně vypočte si katecheta krátkou cestou,
dělí-li nezkrácenou, dle nového zákona stanovenou, pro postup rozhednou slu
žební dobu číslem 3.
Působi-li katecheta již během prvých 6 let na občanské škole, zvyšuje se
počáteční služné o 480 Kč ročně, jinak hned při přestupu na občan. školu zvy
Šuje se služné jeho o 480 Kč; při dalších postupech až včetně do 7. stupně ob
drží zvýšení vždy o 300 Kč, v 8. až 11. stupni vždy 0 600 Kč. Čím později ka
techeta přestoupí na občanskou školu, tím více — vyjímajíc zvýšení o 480 Kč

-—mu odpadnezvýšení o 300 resp. o 600Kč.
Příklady :
1. Při přestupu po 23 leté službě na obč. školu obdrží katecheta k svému
dosavadnímu služnému obecné školy 7. stupně 19.800 korun zvýšení 480 Kč,
celkem 20.280 Kč, po roce na to čili při 24. leté službě obdrží již postup do
8. stupně 21 600, 480 a 600, celkem 22.680 Kč. Při přestupu po 19 leté službě
obdrží služné 6. stupně 18.000 Kč a 480 Kč, tedy 18.480, po 2 letech pak po
stup do 7. stupně 19.800, 480 a 300, celkem 20.580 Kč. Při přestupu po 30 leté
službě dostane 10. stupeň 25.200 a k tomu zvýšení 480, celkem 25.680, po 3 le
tech působení na obč. škole 11. stupeň 27.000, 480 a poslední zvýšení 600, cel
kem 28.080 Kč své nejvyšší dosažené služné; konečně, přestoupi-li na občan. šk.
až po 33 leté službě, tedy v 11. stupni služného 27.000 Kč, obdrží k tomu při
přestupu 480 Kč, ale žádného dalšího postupu ani zvýšení, tedy jen 27.480 Kč.
2. Pense dle všeob. předpisů po 6 letech služby by příslušela 40%/, z 10.900
t. j. 4.320 Kč, avšak dle S 147. zaměst. zákona obdrží katecheta nejnižší nor
mální výměru pense obnosem 6.600, týž obnos nejméně musí obdřžeti i po 12
letech služby.
3. Má-li katecheta obec. školy dle dosavadních předpisů k 1. lednu 1926
do postupu i pense započtené doby (se 4 letím, 2"/, r. váleč. a 3 r. duch. správy)
23 roky 11 měsíců, má příjmy 8. tř. 3 st. po odečtení pensijního příspěvku cel
kem 18.381 Kč, dle návrhu nového zákona bude míti pro postup po odečtení

9'/, r. pouze 14 roků 5 měsíců a tedy služné 4. stupně s činovným po odečtení
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pens. příspěvku celkem-18.360, tak. že dostané k tomu21 Kčročně vyrovnávací:
přídavék, aby nědostával méně.
4. Avšak zákon nehledí k tomu; že od 1. února 1926 by mu dle dosavad:
přédpisů příslušely -příjmy VII. tř. 1. st. 19.530 Kč, a bude mu přes to po celých
7 měsíců (do nového postupu) dále vypláceno:pouze 18.381 korůn, čili o 1.149 Kč

ročněméně než má dostávati dle starého zákona.
5. Pense při 23 r. 11 měsících k 1- lednu 1926 dle dosavadních předpisů
přísluší 12.484, dle nového zákona pouze částkou 9.964, proto 'obdrží k ní vy
rovnávací přídavek k pensi 2.520 korun, čili bude mu vyměřena pense dle dosav.
výše obnosem 12.484 Kč.
6. Od 1. února přísluší-témuž katechetovi dle dosav. předpisů pense 13.314
korun, nový zákon k tomu již nehledí, bude mu tedy /rvale vyplácena pense je
dle 1. ledna, čímž bude ročně poškozován o 830 Kč!
Nyní, prosím, si představte takového katechetu, s jakou náladou budě ví
tati novou „úpravu“ (a převod do nových platů), která bude poplatnictvoa tedy

A PÁR
i'fej jako poplatníka státi ročně 700 milionů korun a na Kterou on bude ještě
zvláště připláceti ročně 1.149 korun, nad to musí již na' to kontoplatiti větší
nájemné, nové dáně a dávky a tím vzrůstající drahotu. Loňské dávky k vůli za
městnancům zavedené, nových 700 milionů korun, neslýchanárestrikce stačí tedy
pouze na „úpravu“, jíž značná část zaměstnanců bude na Jéta zaražena v po
stupu, poškozena proti dosavadnímu“ stavu, á na to vše budou zaměstnanci také
připláceti tíživou daní z příjmu degradovaného |
Nabytá: práva se berou zaměstnancům, dávají se novodobé (amerikánské ?) zá
sady, slibuje se výnosná systemisace, ale málo se dává zaměstnancům do ruky,
z chudě skývy „chleba se znovu a znovu ukrajuje a to má býti trvalou úpravou

O jsoucnosti Boží.
(Katechese. pro dospělejší. J. S.)
(Dokončení.)

Il. Jsoucnosti Boží učí pozorování člověka.
(Naše tělo). Mluvme nyní o člověku a to o jeho těle, neboť tu bije takřka
do očí, že jej stvořil nekonečně moudrý Stvořitel.
(Krev). Mohli bychom promluviti, jak podivuhodně připravuje se krev z po
krmua nápoje, jak uměle krouží žilami od srdce po celém těle, jak obnovuje
v těle všude škodlivé částečky a jak při tom ustavičně potřebuje osvěžení 'a jak
k tomu účelu, dříve než. skončí svůj oběh, přichází do plic a tam vydává a při
jímá kyslík; a pak začne oběh znovu. To je přece větší umění než ten nejdo
konalejší „vodovod, větší umění než všecko to, co kdy lidé -učinili. A tak účelně
zařízeno je tělo lidské ve všech svých částech.

5" (Oko). Zvláště patrně možno to. viděti na oku. Oko má podivuhodnou po
dobnost s fotografickým aparátem. Které jsou nejdůležitější části takového apa
řátiP :(Čočká, kteřá soustřeďuje paprsky a deska citlivá.) A něco podobného
mái oko..(Čočků a sítnici). Čočka. očhí však mnňoliempředčí fotografický aparát.
Kterak? (Ona se rozšiřuje anebo súžuje podlé, předmětu, je-li. vzďálený. neb

blízký A to se:děje zcela mimiovolně, kdežto fotografický aparát nutrio. dříve
zaříditidle: vzdálenosti Také sítňice oka mnohem„předčídesku aparátu, Kterak?
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(Může každý okamžik nový obraz vykouzliti, kdežto deska aparátu jen jeden).
A všecky ty obrazy nepřicházejí nazmar. Kde jsou uschovány ? (V mozku, vduši).
A jsou ještě mnohé podobnosti, že: nutno říci: Oko je nejpodivuhodnější foto
grafický aparát, jaký jen je možný. Kdyby však někdo řekl: Fotografické apa“
ráty vyvinuly se samy sebou, bez spolupůsobení člověka; z počátkubyly jed
noduché a ponenáhlu se zdokonalovaly; pokládal by ho kdo za rozumného?
A tak i kdyby někdo řekl: Lidské oko vyvinulo se samo sebou, žádný P. Bůh.
ho nestvořil; bylo by to rozumné?
(Vše od P. Boha). Ať tedy pohlédneme kamkoli, buď na nebe buď na zemi,
ať na bytosti neživé, af na rostliny, ať na zvířata, ať na'lidi, tedy každá bytost
k nám mluví: Jest P. Bůh, který nás stvořil a vše moudře zařídil.
(Nikoli od přírody). Mnozí lidé říkají, že všecko to, čemu podivujeme se
na hvězdách, zemi, rostlinách a lidech, vytvořila příroda. A co je příroda?
Přírodou přece rozumíme celý viditelný svět, který nás obklopuje (pokud není
zpracován od lidí). Řekne-li se však: To dělá příroda, příroda působí moře a
řeky, hory a lesy, tedy se tím míní síla, která působí v přírodě a zákony, dle
nichž v přírodě vše se děje. Ale od koho jsou ty síly, které jsou tak dokonale
odváženy a vyměřeny a ty zákony, které tak moudře jsou vytčeny? Mohou
býti jen od P. Boha. Co tedy činí příroda, to činí sám P. Bůh. Rčení že příroda
něco činí je jen obražné; příroda nemá rozumu. Pravdou je: P. Bůh vše činí;
P. Bůh dává všemu vznikati, růsti a působiti. Mnozí však nevyslovují rádi jména
Božího a proto mluví rádi jen o matce přírodě; to však je jen zakrývání pravdy.
(Škodlivosti přírody). Mnozí říkají: V přírodě děje se však také tolik proti
rozumného a škodlivého, že nemožno je, aby ji Bůh stvořil. Vidíte-li krásný,
umělecký obraz, který svěvolný tah štětce přetřela znetvořil, řeknete: Této malby
nemaloval malíř, ta asi povstala sama sebou: Co si spíše pomyslíte? (Že zlý
člověk tu malbu pokazil). Jsou-li tedy v přírodě věci škodlivé, nebudeme si
proto mysliti, že příroda povstala sama sebou, nýbrž řekneme, že dílo Boží bylo
později porušeno a znetvořeno. A čím bylo přetvořeno ? (Hříchem), Na př.: Že
člověk. je vydán na pospas mnohým nemocem, že nemůže se vždy uchrániti
bouře, povodni, zemětřesení je následek hříchu. Původně měl člověk od P. Boha
mnohem vyšší moc nad přírodou. Že člověk bývá napadán a poškozováň od
svých bližních to teprve není od P. Boha, nýbrž od zlých lidí. P. Bůh však do
vede ve své moudrosti i všecka zla obrátiti k dobrému a mnohé, co bývá po
važováno- za zlé, správně uváženo, vlastně ani zlem není. Na př.jestliže nemoc
nějaká přivede člověka ku polepšení a získá mu věčnou spásu, je to také zlo?

(Svědectví svědomí). A konečně ještě jednou pohlédněme do naší duše!
Všichni lidé mají ve své duši vědomí, že je rozdíl mezi dobrým a zlým, že ne
mají činiti zlé, nýbrž dobré a že za to jsme zodpovědní někomu vyššímu ? Kte
rak slove toto vědomí? (svědomí). Mnozí sice snaží se to vědomí utlumiti a ří
kají: Já mohučiniti, co chce; já jsem svým vlastním pánem. Ale nepodaří se
jim to na stálo; svědomí ozve se opět. Tak mluvík nám nejenpříroda kolkolem
nás, ale i hlas v nás: Je Bůh, který tě stvořil a kterému náležíš|
(A národové). To znali i všichni národové, kteří kdy byli a jsou, že nad
světem vládne nějaká vyšší bytost. I když nějaký národ klaněl se mnohým bo“
hům, přece jen z nich uznával jednoho za nejvyššího. Někdy se myslilo; že ob
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jeven byl nějaký divoký národ, který o nějaké vyšší bytosti neměl vědomí; ale
když byla lépe poznána jeho řeč a jeho mravy, poznalo se, že i ten národ měl
nějaký způsob náboženství. Kterak to vysvětlíme, že všichni národové znají nej
vyšší bytost? (Z hlasu svého svědomí a z pozorování přírody.) A ještě jiný dů
vod k tomu přistupuje. Totiž že lidé poznali P. Boha tím, že sejim mimo
řádným nadpřirozeným způsobem zjevil, s nimi mluvil a jim se ukazoval. Kterým
lidem se zjevil P. Bůh nejprve? (Adamovi a Evě v ráji). A to zjevení přešlo na
jejich dětí a potomky a nikdy v lidstvu nezaniklo, I to je tedy příčinou, že vši
chni národové vědí něco o nejvyšší bytosti.
IV. Zapírání P. Boha je bláznovstvím. (Proč zapírání Boha ?) Ovšem mnozí
lidé říkají: Není Boha. Proč, to jste již slyšeli. Víte, co sv. Augustino tom praví?
(„Nikdo nezapírá Boha, leč ten, kterému by bylo milé, aby P. Bůh nebyl“.) Ti
popírači Boha svádějí opět jiné; ovšem, že dají se od nich svésti jen ti, kteří si
opět přejí, aby P. Bůh nebyl anebo jsou nevědomi ve sv. náboženství. (Jejich
bláznovství). Ať již zlomyslnost anebo nevědomost jsou příčinou zapírání Boha,
v obojím případě platí to, co již v Písmě sv. napsáno: „Řekl blázen v srdci
svém: „není Boha“. Co prospěje hříšníku říká-li, že není Bůh. Proto přece jen
P. Bůh je! A jak hrozné bude pro něho, až po smrti bude státi před soudem
P. Boha, kterého popíral v celém svém životě. (Jejich beznadějnost). A jak ne
šťastni jsou ti lidé již na zemi, kteří nic nechtějí věděti o Otci v nebesích. Kaž
dého člověka stihají zajisté všelijaké strasti a posléze smrt; v těch případech
člověk nevěrec je bez útěchy, nemůže se modliti a nemá naděje, že P. Bůh všecko
obrátí k dobrému. (Napomenutí). Opravdu bláznem je ten, který chce zapírati
nejlepšího Otce v nebi, naše nejvyšší dobro. My naopak budeme rádi se klaněti
našemu P. Bohu, našemu Stvořiteli a Otci, jej milovati z celého srdce a jemu
sloužiti; pak zajisté budeme míti v tomto životě nejsladší útěchu, po smrti pak
budeme na P. Boha patřiti a u něho věčně dliti.
==

3. členská schůze Spolku Kkatechetů dne 17./3. 1926.
. Předseda oznamuje, že došla řada dopisů, kde kollegové vesměs vyjadřují
stesky na jednání úřadů — namnoze zcela nezákonné. Tak v již. Čechách
byly v druhém pololetí spojeny třídy i přes 60 dítek! Ano kol. K. z Pol. má
spojeny první třídy občans. šk. přes 62 a sice za okolností tak křiklavých: ne
mají, kde by seděly. Třídy jsou malé a 8 až 10 žáků musí stát.
Spolek přistoupil za člena nově utvořené „Unie úřednických a zřízeneckých
organisací v Praze, a táž žádá za seznam všeho členstva a počet.
Věc bude vyřízena ve schůzi výborové.
Došla Spolku na ukázku malá německá knížečka liturgická, litografovaná
od Jana Willingra z Tachova. Podává obrázky z liturgiky a jimi probírá pře
hledně látku liturgickou. Až bude prohlédnuta, odporučíme knižečku.
Předseda zmínil se o protestu 10.000 katol. rodičů vídeňských proti vý
nosu Vídeňské zemské školní rady, kterým omezováno přirozené právo kate
chety jako kněze: vyptávati se, koná-li dítě v neděli povinnosti Církví mu ulo
žené a přijímá-li sv, svátosti. Bylo by si přáti také u nás více odhodlanosti se
se strany Katol. rodičů, aby se postavili po bok katechety v hájení svobody
náboženské.
Došla nabídka losů na stavbu nemocnice Milosrd. bratří v Praze. — Byly
zakoupeny Spolkem. — Jednatel Chyba navrhuje k tomu, aby katecheté na ško
Jách, kam dojdou nabízené tyto losy, nebyly vraceny ředitelstvím, ale katecheta
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ať je nabídne sám žactvu. Když se mohou pro slepce podobné akce na školách
konat, proč by to katecheta nevykonal pro instituci, na kterou se nevzpomíná
jen proto, že má znamení katolické. Na Moravě bude o prázdninách konán
kurs katechetský. Třeba tudiž zařídit potřebné věci. Bude třeba 2 delegátů. Při
jato, že se kursu zůčastní předseda Ant. Benda s kol. Košákem.
Kollegové nechf si všimnou nové pomůcky: Jedličkova katechismu a čí
tanky zároveň. Jest úředně schválena a zdá se býti dobrá. Rozhovořeno bylo
o dětech, které jsou voděny do zábav (dětské dny anebov Sokole), kde se
iv postním čase tančí. Radí se kollegům, aby stykem s rodiči hleděli tomu čeliti.
Jednatel Chyba vyjednával s kol. Dvořákem z Mnichovic, jenž svého času
nabídl své bohaté náboženské pomůcky Spolku k disposici. Jelikož však Spolek
nemá potřebných místností, věnuje je kol. Dvořák učitelskému ústavu u sv. Anny
v Praze. —
Ke jmenování předsedy Spolku čestným radou Konsistorním připojuje
Chyba,jedn.
Spolek katechetů srdečné blahopřání.
Banče

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Nedostatek kněží ve Francii. V letáku
„Des pretres“ čteme: Ve Francii jest mezi
36.000 farností více než 12 tisíc bz kněží.
V každé diecési jest 150 —200 far bez du
chovních. Někteří faráři musejí zastávati službu
ve. třech, čtyřech, až osmi farnostech. K tomu
jest jich skoro třetina přes 60 let, Až zemrou,
kdo je nahradí? Semináře zejí prázdnotou.
Příčiny? Starého i nového původu. Válečná
lítiče oloupilá církev oknězstvo. List „La
Croix“ napsal dne 14. listopadu 1925: 3101
kněz, z toho 113 z pařížské diecése, vedle
toho 1517 řádových kněží zůstali na bojišti.
Číslice dokazují, jak hrozná jest vojenská
služba kněží pro spásu duší. Druhou příčinou
jest nedostatek dorostu následkem odkřesťa=
nění školy. Třetí příčinu dlužno hledati v za
brání církevního majetku. V letech 1905—
1906 bylo všechno zádušní a kostelní jmění
konfiskováno. Kněží jsou odkázáni na almužnu
a dobrá srdce věřících. Z části řemeslem si
vydělávají chleba. Ký div, že za takových okol
ností vinice Páně osiřela. Proto ve Francii
zahájena akce, aby nedostatku kněžstva bylo
odpomoženo. Kéž jim Bůh žehná!

-—Sovětské Rusko a školství.

President

Masaryk řekl Saroleovi, který jej jakožto svého
přítele navštívil v Topolčánkách: „Především
hleďte výzpytovati, jak to vypadá dnes ve
školách sovětských; v těch leží tajemství ru
ského problému“. Sarolea poslechl a co v so
větských školách viděl, o tom vypravuje v ka
pitole desáté, nadepsané „Bankonptey of edu=
cation bolcheviste“ a v kapitole jedenácté,
nadepsané „The scools, seedplot of bolche“
visme —-školy, semeniště bolševismu“. Obě
kapitoly jsou velmi zajímavé,

Sarolea přiznává, že by byl rád navštívil
co nejvíce škol všech kategorií, ale že muto
od sovětů nebylo dovoleno; přece však se
mu podařilo prohlédnouti mnoho škol, takže
mohl seznati dnešní sovětské školství dosti
důkladně.
Za průvodce byl mu dán od sovětů žid,
který ho nejdříve uvedl do t. zv. „Muster
schule“ a „Normalschule“. Sarolea sám se
pozastavuje nad -tím německým názvem. Re
ktory všech těch škol jsou židé. Vyučuje se
pouze dvě hodiny denně ato dopoledne, od
poledne jsou „ruční práce“ pro hochy a dív
ky a tělocvik,
Sarolea vypravuje, že byl ve škole, kde
žáci neměli vůbec žádných knih; jedinou
knihu měl jen učitel, Za to však jsou cvi
čeni v seznání bolševických zásad, aby je po=
znali a po bolševicku dovedli jich hájit, pro
tože mají býti někdy agitátory bolševismu.
Vzorem paedagogiky bolševické je názor
Tolstojův o „volné škole“, kde anarchie je
základním pravidlem paedagogiky a kde klade
se váha na to, aby učení bylo zábavné a aby
děti dovedly plynně švadroniti o sociálních a
politických otázkách.
V bolševických školách je koedukace a ná
sledek toho je, že mnoho děvčat musí jít ze
školy do — porodnice.
Neposlušné a líné žáky učitel trestati ne
smí, protože a JaRousseauova „Emila“ musí
býti dětem ponechána úplná volnost a nepo
slušnost a lenost žáků se přičítá na vrub uči
teli, že jich nedovedl svými výklady upoutati,
Podle bolševických zásad rozumf se, že
jsou to školy atheistické — náboženství je ze
škol vyloučeno a když se o něm mluví, tedy
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sé to činí s posměchem. Věřící žák v bol
ševické škole neobstojí. Sarolea vypravuje, že
jeden žák byl ze školy vyloučen pouze proto,
že na rozkaz matky šel do kostela a teprve
když odpřisáhl, že je a zůstane atheistou byl
přijat na bolševickou milost.

Ná universitách se. pěstúje jen chemie,
kterou potřebují k výrobě třaskavin a otrav
ných plynů, pak něco věd technických a me

dicina, na které je zapsáno osmdesát procent
židů jak praví Sarolea.
Následky té bolševické paedagogiky jsou
hrozné. Kriminalita dětí vzrůstá. Jen v Petro
hradě za jeden rok bylo chýceno při zloči
neeh deset tisíc dětí a kolik jich nebylo při
stiženo.
„Ble--sovětského orgánu. „Pravdy“ v Mo
skvě sotva 25 % chodí „do školy“, ostatní
se. toulají po ulicích, živíce se prodejemtretků
a žebrotou. Tak ulice- a sovětská škola pra
cuje na -degeneraci -ruské mládeže. Uvádíme
to jako historický dokument, ze zajímavé ko
respondence. našeho dra Horského v „Čechu“

21..II. 1926.
Dušpastyr,
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cése prešovské seznam výkazů dle. jednotli
vých měsíců, jež dlužno farářům zasílati, po
vinnosti a práva archidiákonů a j. Oborona
véry má článek „respice. finem“, v němžna
vazuje na článek v Ouartalschriftu, jak jed
nati s odpadlíky a uvádí důvody, proč v Podk.
Rusi mírné jednání s odpadlíky ku pravoslaví
je vyloučeno. — Novou apologetičnou brožurou
a to maďarskou proti maďarské brožuře, v níž
se béře v ochranu pravoslaví bude nutno vydati,

cena 3Kča bude přeložena do ruštiny. Naše
věsti: Eucharističnyj kongres v Čikago 20—24.
června. Z naší diecése přihlásili se dosud 4
účastníci. Odchod bude koncem máje a ná
vrát koncem července. Z Prahy do New Yorku
a zpět stojí cesta ve III. tř. 7000 Kč, ve II.

tř. 12000Kč. Literatura:

S povděkembyla

čtena ve Vychovatelipřizmvázpráva
om
„novom
katěchismu Christianska Nauka“
díky vysloveny za pochvalné uznání, s nímž
je registrováno každéčíslo Dušpastyru. Toho
uznání epravedlivě nemůžeme odepříti ani
číslu tomuto.
Red.

Katholikus

Nevelés (Katolickávýchova)

orgán řec.katol. diecésemu

maďarský věstník spolku katechetů a profe
sorů 18. roč., 1. čís., red. dr. Hamvas Endre,
kačevské, vydávaný „Sdružením katechetů mu
kačevské diecése“, red. Alex. Ilickij v Užho Budapešt I. ul. Villany. Předpl. 5 zl. korun.
rodě, roč. 60 Kč, ročník III., čís. 3.
Obsah: Szenlévi tanulságok (Krywald
Obsah: Mati svzaščenika, st matkylíčící Ottó) -líčí povšechné: dojmy jubilejního roku
dojmy svrchovaných slastí, v nichž tonula při poutníka římského. — „Katholikus nemzet>
primiční mši sv/ synově. — Pastýřský list nevelů feladatok (Schůtz Antal) úkoly kato
obšírně, vykládá milosti jubilejníhoroku 1925
lické výchovynárodní. — Miért óůjuk, gyer
rozšířeného v r. 1926 na celý svět. — Ka mekeinket a protestáňs iskoláktól ? (Dr. Olaj=
techese' (Čréch (o hříchu) od Petrika oboha= kár Alajos). Proč chráníme -naše děti před
cuje katechetiku zdařilou katechesí, — Kult školami protestantskými? Po kratší úvaze
eucharistický má hojné náměty z článku: Askol o snášelivosti následují výňatky protikatolické
dova čerpaného ze zkušeností misionáře P. z helvetského katechismu. — A szenímise
Schafrá .o častom pričasčeniu (0 častémpři szertariásai (Dr. Hamvas Endre). Obřadý
jímání). Vzpomíná epochálního dekretu 20. mše sv. Zajímavá paralelá s obětmi starozá
pros, 1925o častém sv. přijímání,který má konními. — Hitoktatás és élet. (Úzike Gá=
sblížiti s. praktickým křesťanstvím prvních- tří bor). Náboženství a život. Co zvláště z hi
století,„a čeliti neblahémubludu jansenismu. storie církevní má „si odnésti žák do života.
—Myšlenku domácích misií hledí udržeti ve — Terepszemle přehled německé literatury
stálém chodu článek „jak prigotoviti věrni paedagogicko-katechetické.(Katechetische Blát
kov na missii?“ — Oficialna časť přináší ter, Pharus a j.) Példák (příklady) (Fanati
z diec, mukačevské: vřelé doporučení Masa kus vakhit. (Fanatická pověra). Dle zprávy
rykovyligy a podporu její, vyzvání farářům ku anglické jakýs Aboul Said v. Jerusaléměna
lezl plán „paradisu“ ráje a rozhlásil, že mu
předložení manželských listů. oddacích resp.
úmrtních. manželky vwpříčině rodinné pod
Alah dal disposiční právo. Mnozí se hlásí a
pory, napomenutí o řádném zasílání snub jistý boháč vymínil si dobré místo za 250. 000
ních protokolů kompetentním úřadům, zákaz dolarů. Aboul Said je již hotový boháč.
výpisů. matričních, doporučení. sbírky na ko Z laické morálky, — Hitoktatási úgyek
stel-v Beregově, prosba k duchovenstvu, aby (náboženskézprávy). — Egyesůleli éleť (spol
při žádostech o úlevě postu jednotlivců ne kový život). Zpráva o valné hromadě 15.12.
Red.
opomíjeli .uváděti kanonické důvody a j. Z die 1925,
©
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Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze.
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Věstník katecbetský.
Příloha „Vychovatele“ k XXXX. ročníku.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Šínichově č. 992.
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„Studie vládní k návrhu pož. zákona.“
Josef Liběchovský.

Mám za to, že bylo by nosením dříví do lesa, kdybych chtěl repreduko
vati a kommentovati projevy a akce politických stran v otázce projednávané
úpravy; stačí tu pouze podškrtnouti, že i po volbách jde oněm stranám o ne
chutnou politickou licitaci od hora až dolů a proto že jest zapotřebí, aby za
městnanci — v našem případě katecheté — stáli na výši doby a každý na
svém místě aby konal svou stavovskou povinnost
V posledním okamžiku
upozorňuji, seznamte se se změnami návrhu zákona, promyslete vše, srovnejte
s mými informacemi v předešlých číslech Věstníku podanými, pochopíte jistě
vážnost situace, že Spolek, vlastně předseda, nemůže vše obstarati, každý
zívás musí svého poslance informovati o našich požadavcích .
„Návrh požitkového zákona“ dostal za nové vlády nový kabátek, vláda
vydala jej pod titulem „Studie“ pro potřebu poslanců v přiměřených sešitech
vlastně v původním rozsahu a znění pouze Ssněkolika formálními změnami,
které jsou formálním zlepšením ale i zhoršením. Věcně, řekl bych finančně, ne
byl návrh vůbec změněn až na činovné a to ještě ve směru nepříznivém ; zlep
šením je hrazení služ. výloh. Pro činovné zavádí „Studie“ místo dosud navřho
vaných tří skupin měst — čtyři skupiny tak, že ve skupině A (Praha, Brno,
Bratislava) by učitelé měli činovné 4800, ve skup. B (města od 25.000 obyvatel
výše) 4.080, ve skup. C (od 2.000 do 25.000) 3360 a ve skup. D (pod 2.000
obyv.) 2400 Kč ročně.
V Su 17. — dříve S 16. — se zásadně zavádí platnost celé pragmatiky
státních učitelů čís. zák. 319/1917 — dříve jen vymezeně v návrhu byla za
váděna.
Nový 8 27. jedná o náhradě služebních výloh a S 28. o záloze na služné
pro definitivně ustanovené. Důležitý jest přidaný v Su 30. — dříve 28. — od
stavec 5., dle něhož námitky proti výměru z moci úřední (aniž bychom byli
v té věci podali žádost (nám doručenému k úřadu, který výměr vydal, odvolání
(stížnost) proti výměru po naší žádosti (stížnosti) vydanému k vyššímu (nad
řízenému) úřadu nutno podati u úřadu, který v té věci rozhod! v prvé stolici,
vždy ve lhůtě 15 dní počínajíc následujícím dnem po doručení výměru a končíc
patnáctým ; je-li týž svátkem státem uznaným nebo dnem památným, končí
běžící lhůta dnem šestnáctým ; podobně stačí v této době odvolání nebo námitku
dáti na poštu k dopravě pro úřad, který v prvé stolici rozhodl.
V $ 33. (32.) nahraženo slovo „dosavadních“ slovem užšího rozsahu a
zde přesnějším „platných“, ale na věci se tím ničeho nemění. Neboť předpisy
týkající se dosud nároku na započtení doby do pense a její výměry se v žád
ném paragrafu nového zákona z roku 1926 neruší, jsou tedy dosavadní před=
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pisy o započtení doby do pense dále platny, což ostatně již vyplývá ze znění
příslušných SSů 33. (32.) a nepřímo též z Su 153. zaměstnaneckého návrhu po
žit. zákona patrno, třebas nepřímo, že pro odpočivné požitky, pokud se nároku
a výměry týče, i v novém zákoně dále se započítávají určitá období podle do
savadních předpisů započtená. V 8 153. odst. 2. se praví: „Pensijní příspěvek
jsou povinni platiti v činné službě zaměstnanci, dokud nenabyli nároku na plné
výslužné bez zřetele k dobé připočtené pro výměr pensijních požitků z titulů Ci
vilní neb vojenské služby za světové války.“ A 5 46. „Studie“ výslovně praví,

že předpisy o pensích se neruší kromě změn s úpravou souvislých.
V přechodných ustanoveních činí formální změnu S 37. (35.). Převod de
finit. učitelů. S 37. odst. 1.: Pro stanovení výše služného učitelů je rozhodnou
dobou (S 38.) započítatelná (započtená) služební doba zkrácená u literních uči
telů a zvláštních učitelů náboženství o tři roky, u učitelek ručních prací a ve
dlejších učitelů o čtyři roky.“ — S 38. (39.) odst. 1.: „Doba rozhodná pro sta
novení výše služného. Pokud se za podklad pro zjištění doby rozhodne pro sta
novení výše služného (adjuta, odměny) béře započítatelná služební doba, roz
umí se tím služební doba ve služebním poměru, ve kterém se učitel převádí,
skutečně ztrávená, podle dosud platných předpisů pro postup v tomto služeb
ním poměru započítatelná; započtenou rozumí se pak jiná období pro postup
v tomto služebním poměru započtená.“ Tyto paragrafy jsou jasnější formou než
byly Sy 35. a 39. v návrhu.
Docela novým je vložený S 42. v oddilu mezi různými ustanoveními:
„Vznikl-li před účinností tohoto zákona učiteli již ustanovenému právní nárok
na započtení určité doby pro postup do vyšších požitků ve služebním poměru,
ve kterém se učitel převádí, provede se toto započtení podle dosavadních usta
novení; neměl-li učitel právního nároku, může se započtení provésti podle do

savadních předpisůjen tehdy, zažádá-lí o toto písemně ještě před účinností
tohoto zákona.“
O uvedeném předpisu nemohu napsati, že jest formálním zlepšením, ani
jeho znění, ani smysl a dokonce účel není jasný. Zdá se mi, že tato „Studie“
nechtěla zůstati za mnohými denními listy, které svůj obsah obohacují v po
slední době hádankami tak zv. „Křížovkami“, neboť si tento vložený paragraf
42. svou záhadností mnoho nezadá.

Svědkové božství Kristova.
(Katechese pro dospělejší).

I. Opakování. Slyšeli jste důkazy, že P. Ježíš je Syn Boží a to: svědectví
Boha Otce, samého P. Ježíše a konečně i jeho apoštolů.
I. (Svědectví věřících,zvláště mučedníků.) Ale mámeještě jiné důkazy pro to,
že P. Ježíš je Syn Boží.
(Rozšíření křesťanské víry, které žádalo sebepřemáhání a sebeobětování a
odporovalo pohanské pýše dokazuje pravdu historie Kristovy). Svědkové jsou
nám všichni, kteří uvěřili v P. Ježíše a kteří jej nade všecko milovali a kteří
byli hotovi za něho umříti a opravdu zaň umřeli. Je to něco úžasného, že svět
přijal náboženství křesťanské. Bylo to pro pohany lehké,státi se křesťany? Ano,
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kdyby křesťanství bylo náboženstvím, které praví: Dělejte, co chcete a budete
všichni spaseni, anebo kdyby žádalo jen nějaké vnější úkony, umývání a pod.,
jako náboženství mohamedánské, tu ovšem nebylo by těžké přijmouti náboženství
křesťanské. Ale náboženství křesťanské je přísné, mnohem přísnější než nábo
ženství pohanská. Čeho těžkého žádá na př. (Abychom byli mírní a odpouštěli
nepřátelům, abychom byli pokorní). P. Ježíš žádá, abychom se přemáhali a své
žádosti krotiti. Kterými slovy toho žádá na př.? („Chce-li mě kdo následovati,
zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj mě“ (Luk. 9. 24). A dále P. Ježiš
řekl: „Chce-li kdo život svůj zachrániti, ztratí jej; ale kdo život svůj pro mě
ztratí, nalezne jej“ (Luk. 9, 24). Tím žádal P. Ježíš, abychom raději život svůj
dali, než mu byli nevěrní. Něco takového nežádal dosud nikdo a kdyby toho
žádal, nebyl by ho nikdo poslechl. Ale na slovo P. Ježíše uvěřili ihned tisícové,
milovali jej nade všecko, přemáhali své hříšné žádosti, kterým dosud byli od
dání a byli hotovi, obětovati svůj život za něho. Pomyslete si, jak pyšní byli
staří pohané, zvláště Řekové a Římané. Židé byli u nich pohrdáni. A teď měli
se klaněti ukřižovanému Ježíši z národa židovského? Jaká to hrozná žádost!
A přece tak učinili.
Jak dokonale asi byli přesvědčeni, jaké jisté důkazy asi měli, že P. Ježíš
je Syn Boží! Jinak by nebyli nikdy a nikterak přijali náboženství, které na nich žá

dalo něco tak těžkéhol
(P. Ježíš má moc nad srdci lidskými). A mnoho set millionů uvěřilo od
toho času v P. Ježíše a milovalo jej nade všecko. Jakou moc má tedy P. Ježíš
nad srdci lidskými! Jiní bývají milování potud, pokud žijí na zemi. P. Ježíš
však je milován ještě devatenáct set let po své smrti. Jakou moc tedy má nad
srdci lidskými! To je opravdu moc božská! A všecko to je velkolepý důkaz
pro to že je Syn Boží.
Il. Svědectví nevěřících. Ano i nevěřící dávají svědectví proti své vůli
o Kristu P.
(Nevěřící popírají nerozumně existenci P. Ježíše). Ti totiž, kteří nechtí vě
řiti, že P. Ježíš je Syn Boží, nevědí si rady, co mají o něm souditi. Někteří
z nich tvrdili, že nikdy nežil a to co je o něm v evangeliu prý se nikdy nestalo.
Ale tak mohli by stejně tvrditi, že nebyl Alexander Veliký, že nebylo říše římské
a že císař Napoleon nikdy nežil. A přece o P. Ježíši a jeho životě máme tak
jisté zprávy, jako o kterékoli dějinné události. Ti, kteří chtějí popírati, že by
P. Ježíš kdy byl žil, došli souhlasu jen u lidí ignorantů, nevědomých, — (Anebo
chválí jeho dobrotu a moudrost, odporujíce si). Vzdělanější nevěrci říkají oby
čejně o P. Ježíši, že to byl člověk největší, nejlepší a nejmoudřejší, jaký kdy
žil, ale přece jen člověk. Ale odporují si, říkajíce tak, neboť P. Ježíš přece sám o sobě
řekl, že je Syn Boží. Kdybv tedy nebyl Syn Boží, pak přece by nebyl býval člo
věkem nejlepším a nejmoudřejším. Čím by byl spíše býval? (Podvodníkem). Anebo
že byl opravdu o sobě přesvědčen, že je Syn Boží, ač nebyl, čím zase byl by
býval? (Choromyslným). Blázni často o sobě si myslí, že jsou císařem, neb pa
pežem anebo něco jiného vznešeného. A tak opravdu byli také tací, kteří ve své
zlomyslnosti toho se odvážili, že řekli o P. Ježíši, že byl takovým podvodníkem
a bláznem. Ale říkati něco takového je samo bláznovstvím ; neboť jeho svatosti
a moudrosti se podivuje celý svět. Ten kdo je nejsvětější nemůže býti přece
podvodníkem. A o moudrosti a kráse křesťanského náboženství praví Goethe,
který byl nevěrcem, že lidé nikdy nic lepšího nenaleznou. Může tedy nějaký blázen
takové učení vymysliti? — Slušnější nevěrci se nestotožňují s uvedenými bláho
vými názory, že by P. Ježíš nebyl ve své míře. Ale odporují si, jestliže říkají,
že P. Ježíš byl nejlepší a nejdobrotivější ze všech lidí, ale Syn Boží že nebyl.
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(Renán). Ten rozpor je patrný zvláště u Francouze Renána, který sepsal život
P. Ježíše, kde jej líčí, jak si jej představoval a nikoli jaký skutečně byl. V té
knize představuje Spasitele jakožto člověka prostředně nadaného, přepjatého,
podvodného. Ale na konec přecebyl nucen napsati: „Všecka století budou zvě
stovati, že mezi lidskými syny nezrodil se nikdo větší Ježíše“. Tak boří Renán
na konci sám to, co před tím psal proti P. Ježíši. Celá kniha je hanebnou knihou,
je to pamfet na Krista. Mnozí však, kteří o P. Ježíši nevěděli více nic, než to,
co v knize četli, dali se tím svésti, zvláště proto, že to psáno je lahodným slohem.
(Anebo říkají, že božství mu bylo přibájeno, ač přece apoštolové zaň umřeli).
Jiní nevěrci opět tvrdí, že P. Ježíš sám neříkal, že je Bůh, to prý jeho stoupenci
přibájili teprve po jeho smrti. Nuže kdo mimo P. Ježíše úejlépe asi věděl, zda
P. Ježíš byl Bůh anebo zda mu to jen bylo přibájeno ? (Apoštolové). Ti však
zaň dali svůj život. To nebyli by učinili, kdyby si nebyli bývali jisti, že Ježíš
opravdu je Syn Boží. My také víme z evangelia, že se P. Ježíš vydával za Syna
Božího a víme, že evangelia jsou úplně spolehliva. — (Anebo přiznávají, že ne
dovedou si P. Ježíše vysvětliti — Harnack, Mommsen). Nevěřící učenci, kteří
bádali o vzniku křesťanství, přiznávají, že P. Ježíš sám o sobě byl přesvědčen,
že je Syn Boží. Na př. učenec, který u vzdělaných nevěrců v těchto věcech má
nejvíce autority, universitní prof. Harnack v Berlíně připouští to. Kterak však
P. Ježíš k tomu vědomí dospěl, aby se považoval za Syna Božího, to praví Har
nack, je tajemství. Ano, pro toho, který vůbec nechce věřiti, že P. Ježiš byl Syn
Boží, je to ovšem tajemství. Také toho nemohou si nevěrci vysvětliti, jak se to
stalo, že náboženství křesťanské, které přece žádá takových obětí, přece tak
rychle se rozšířilo. Jeden z nejslavnějších dějepisců, Theodor Mommsen v Ber
líně, který před nedávnem zemřel (r. 1903) napsal důkladné dějiny říše římské
(Rómische geschichte) a to první, druhý, třetí a pátý díl. Díl čtvrtý, který měl
ho, proč vynechal čtvrtý díl. A Mommsen řekl, že si nemůže vysvětliti, jak se
stalo, že římská říše stala se křesťanskou. Proč si toho nedovedl vysvětliti ?
Protože nechtěl věřiti, že P. Ježíš je Syn Boží a že svými zázraky a zázraky
apoštolů a mocí své milosti lidi přivedl k víře.
Vidite, že nevěrci o P. Ježíši nemají jasného poznání. Ale to je důkazem,
že P. Ježíš je Syn Boží. Jinak nebylo by možno vysvětliíi si jeho vystoupení a
vznik křesťanství.
(Zázraky P. Ježíše původně nebyly popírány). Co soudí nevěrci o záztacích
P. Ježíše? V prvních stoletích vymlouvali se nepřátelé P. Ježíše, židé a pohané,
že P. Ježíš působí zázraky pomocí zlého ducha. Proč raději neříkali, že P. Ježíš
žádných zázraků nečinil? (Protože zázraky P. Ježíše byly dokonale známy a od
mnohých lidí viděny). (Od novějších prohlašovány za pověsti). Ale v nejnovějším
čase některým nevěrcům napadlo, aby prohlásili zázraky P. Ježíše za pověsti.
Pověsti však povstávají tehdy, kdy již dávno nežijí ti lidé, kteří věc vidělí anebo

o ní něco důkladného vědí; ale evangelia jsou psána hned po událostech a od
svědků očitých (pak vysvětlovány důvěrou uzdravených). Nevěrci hledali tedy
jiné vytáčky a namáhali se, zázraky, které P. Ježíš na nemocných působil, vy
světlovati tím způsobem, že důvěra nemocných v P. Ježíše nemocné uzdravila.
Důvěra působí vskutku mnohdy podivuhodně na př. v nemocech nervových. Ale
nemůže azdravovati málomocných a slepých, dokonce nemůžekřísiti mrtvé, bouři
na moři tišiti anebo nasytiti 5000 lidí pěti chleby a dvěma rybama. Tedy tento
výklad zázraků také ztroskotal. (Konečně prohlásili je apriori za nemožné). V nej
novější době nastoupili nevěrci jinou cestu. Na zázraky ve sv. evangeliích nic
nedají a prostě říkají: Zázraky se nedějí.
To je ovšem tvrzení, které je ranou do vzduchu. Ale proto přece jen se
toho drží a jako pásku kladou si přes oči, aby zázraků P. Ježíše neviděli. Vidite,
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že nevěrci musí činiti takové nerozumné pokusy, aby mohli popírati zázraky Kri
stovy a že žádný ten pokus nemá trvání; to je důkazem, že zázraky P. Ježíše
opravdu se staly a že nelze jich popříti.
Tak dávají i nevěrci proti své vůli svědectví pro to, že Ježíš Kristus je Syn
Boží. Máme tedy celou řadu důkazů pro božství Kristovo a každý, kdo jen po
někud zná ty důkazy, musí říci to co druhdy Petr: „Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého“.

© jeho
církvi,
neboť
jejím
představeným
řekl:
„Kdo
vás
slyší,
mě
slyší.“
J.S.
To pravíme i my a proto věříme v každé slovo, které mluvil a věříme tudíž

ARRAY

Změna pensijního příspěvku.
Dle dosavadních předpisů platíme do českého učitelského pensijního fondu
při účetním odboru zemské správy politické, Praha III., Letenská ul. čís. 2. ze
své pensijní základny 8%/,. Pensijní základnou od platnosti zvýšení základního
služného dle zákona čís. 394/1922 jest ku příkladu při zařazení do VII. třídy 1.
stupně: Služné 7.308 —-5.481 (t. j. 759/,) + 1.827 — 14.616 Kč, ze kterých pla
tíme 89/, a z nich se nám vyměří základní výslužné, vedle toho všem dosavadní
mimořádný jednotný drahotní přídavek.
Kdo působí na měšťanské škole a béře již osobní přídavek 1.500 ke svému
služnému VII. tř. 4. st. 9.408, tomu přísluší pensijní základna 18.804 — 1.500,
cetkem 20.304 Kč. Dle zákona — o němž před časem bylo ve „Vychovateli“
obšírněji psáno — při dosažení nároku na výslužné 1009/, z pensijní základny,
t. j. při započtené služební době 34 roky 6 měs. 1 den, má katecheta nárok na

snížení (resp. osvobození) povinného placení pensijního příspěvku tak, že platí
dále jen z rozdílu nynější pensijní základny 20.304 a pensijní základny, která mu
příslušela před platností reparač. zák. čís. 251 z 1922 (resp. zák. čís. 394/1922),
t. j. VL. tř. 4. st. 12.107 — 2.004 (509/; starého míst. př.) +- 300 zems. star. příd.,

tedy celkem 14.412; z rozdílu základen pensijních, pouze z 5.892 korun dále
platí 89/, do pens. fondu.
Chystaným novým požitkovým zákonem hlásí se požadavek snížení pens.
příspěvků — odborníci poukazují na to, že 89/, jest povinnost nepoměrně veliká.
Pročteme-li však návrh učit. požit. zákona, nestanoví se v něm výslovně a přímo
snížení pensijního příspěvku, ale S 31. tohoto zákona zavádí platnost i pro uči
telstvo národních škol ustanovení služební pragmatiky pro státní učitelstvo Čís.
319/1917 o výslužném a zaopatřovacích požitcích (SS 65.—71.) a ostatních usta
novení platných pro učitele s pragmatikou o výslužném a pensijním příspěvku se
změnami a doplňky pozdějšími i tohoto zákona.

Současný návrh požit. zákona pro státní zaměstnance a tedy i pro státní
učitele výslovně v S 153. předpisuje v 1. odstavci: „Pensijní příspěvek se snižuje
na 6%.“
Z toho zřejmo, že za účinnosti nového požitkového zákona i učitelé -kate
cheté veřejných obecných a občanských škol budou platiti ze své pensijní zá
kladny — případně jen z rozdílu pensijních základen — místo 8%/, pouze 6"/,
do učitelského pens. fondu,
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Při tom nutno si povšimnouti též 2. odstavce S 153.: „Pensijní příspěvek
jsou povinní platiti v činné službě, dokud nedosáhli nároku na plné vyslužné
bez zřetele k době připočtené pro vyměření pensijních požitků z Zitulu civilní neb
vojenské služby za světové války.“
Dle téhož odstavce 2. budou zaměstnanci-učitelé při nároku na plné vý
služné (1009/,) ptatiti pens. 6%, příspěvek jen ze zvýšení pens. základny, kterého
nabudou od účinnosti tohoto zákona.
L.

Schůze katechet. Spolku 21, dubna 1926.
Předseda Ant. Benda, konsistorní rada, zahajuje schůzi o */,5. hod. a s po
těšením vítá hojnou účast členů katechet. Spolku.
Oznamuje, že za Spolek katechetský bylo vysloveno blahopřání ke jmeno
vinám vsdp. metropolitnímu kanovníku Msgru Dru Josefu Hanušovi.
Výbor ve své schůzi 19. dubna t. r. schválil přistoupení k odborové orga
nsaci
lena. „Unie“ při českosl, straně lidové s poplatkem roč. 2:40 Kč za každého
Kursu katechetského na Velehradě sůčastní se kolegové Ant. Benda a Frant
Košák za náš Spolek. Výlohy s tim spojené uhradí Spolek katechetský.
Zrevidován katastr členstva Spolku katechet., aby bylo jasno, kdo odbirá
„Věstník katechetský“ a kdo je členem pouze za 10 Kč ročně. Žádám všechny
kolegy, abysi zapamatovali, že členský příspěvek s „Věstníkem katechet,“ činí
36 Kč ročně, pro ostatní pak 10 Kč a upozorňuji, aby nedoplatky byly i s le
tošním příspěvkem v době brzké zapraveny. Každý člen konej svou povinnost.
Vyžaduje toho čest našeho Spolku. V organisaci dosud silal
Panu JUDru Václ. Dvořákovi poukazuje se částka 897 Kč 70 h za vedení
ve věci kolegy Stanislava Pospíšila, katechety v Čáslavi.
Sděluje dále schválení maxim. a minim. petit novému učitelskému zákonu
a odevzdání jich p. t. p. inženýru Janu Dostálkoví, vicepresidentu poslanecké
sněmovny. V debatě po té sděluje předseda, že byla nálada, kdyby vyhnutí ne
bylo, pro přijetí požitkového zaměstnaneckého zákona ve schůzi „Unie“ 16. dubna
t. r. dosti smířlivá.
Jestliže budou požitky služební katechetů tak uzpůsobeny jejich petitům
dle informací získaných, nebudou katecheté na tom zle.
|
Řádně udělená dovolená nerozvazuje definitivu aťna Škole občanskéči obecné.
Žádá-li někdo do pense; nesmí službu dříve opustiti, dokud o pensiono
vání není vyrozuměn, leč by měl řádnou zdravotní dovolenou před tím.
Kdo vydati se chce na cesty do ciziny, musí miti k tomu úřední schválení.
Předseda intervenoval v záležitostech mnohých kolegů jak u zem. šk. rady
tak u zem. správního výboru a poznamenává, aby kolegové ve svých věcech
dříve ve Spolku se poradili. — Předejde se mnohým nedorozuměním a obtížím.
Posudek o „Malé učebnici katolické“ kolegy Františka Jedličky, jakož i o „Ma
lém katol. katechismu“ s ochotou převzal kga Emanuel Maule.
Nejd. arcib. konsistoř poslala Spolku katech. k posudku kolegy Vachka
„Náboženskou výučku“ a konsistor. rady Václ. Černého, profesora na českém
ústavě pro vzdělání učitelek, návrh učebné osnovy pro pětitřídní školu obecnou
a pro trojtřídní školu občanskou. Spisek posoudí zolegové Košák a Benda, ná
vrhy osnovy pak komise kolegů: Benda, Košák, Vlasák, Mudra, Myška a Maule.
Schůzky kolegů konají se každý čtvrtek v týdnu u „Zlatého klasu“ Praha
II., Spálená ul., k nimž se přátelsky zvou kolegové z Prahy i venkova.
Rokováno o spojováni tříd, o klasifikaci žactva, o velikonoční sv. zpovědi
a sv. přijímání, o učení se a snaze žactva při výuce náboženské, jakož io mrav
ním chování se žactva,
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S bolestí bylo konstatováno, že poměry se mnoho nelepší, nýbrž spíše zhor
šují. Pensionováno bylo nyní 7 českých a 2 něm. katecheté.
Spolku „Charitas“ bude dodána dřívější upisovací knížka ku přepsání dle
nových stanov.
Konečrě sděluje předseda, že v úpravě platové učiněno bylo vše, co se za
daných poměrů vykonati mohlo a že stále vše má v evidenci.
Rovněž bude záhodno, aby ve „Věstníku katechetském“ byla uveřejňována
rozhodnutí nejvyššího správního soudu týkající se katechetů.
V Praze-VIl., 24. dubna 1920.
Ant. Benda, konsist. rada,
t. č. předseda.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Exkomunikace v církvi českoslo
venské. Nejinak než bizarní musí sejeviti
exkomunikace, kterou pronesl patriarcha církve
československé dr. Farský nad dvěma. kně
žími sekty československé v Americe.
Ti dva kněží, jeden jménem Šebesta, byl
presidentem administrační rady všech farností
sekty ve Spojených Státech amerických, druhý
jménem Tokar, farářem farnosti Mackcesportu,
pozvali dra Farskýho na visitaci svých věří
cích a spolu turné propagační do Ameriky.
Dr. Farský vyhověl jejich pozvání a vydal
se na dlouhou a drahou cestu. Ale když do
spěl cíle a domníval se, že je obklopen množ“
stvím svých stoupenců, p. Šebesta se muani
nepředstavil a p. Tokar před ním zavřel dvéře
svého kostela. Takové jednání nemohlo při
rozeně nadchnouti dra Farského. Ihned na
psal ve slovenštině list, adresovaný všem far
nostem církve československé (pěti neb šesti),
v němž je informuje o okolnostech, které jej
přivedly mezi ně a o přijetí, jakého se mu
dostalo. Na to vznesl exkomunikaci na Še
běstu a Tokara, druhdy horlivé a obětavé pa
stýře pro věc církve československé, s nimiž
nemají míti věřící nic společného.
Denník Slováků amerických „Hlas“ napsal
u příležitosti toho listu exkomunikačního:
„Z té officielní exkomunikace vysvítá jasně.
že dr. Farský nezískal nikoho pro svou věc,
nýbrž naopak že ztratil své nejoddanější stou
pence. Nám je ta aféra jen dostiučiněním,
neboť pokud víme o jeho církvi, v níž Pán
náš Ježíš Kristus není uznáván jako Bůt,
nýbrž jako Mohamed, Budha atd. — a kde
se učí, že člověk pochází z opice, potud Slo
váci nepotřebují opravdu takové církve. Nikdo
ani z Čechů ani ze Slováků neinteresuje se
o dr. Farského a nikde mezi Čechy neexi
stoval ani nejmenší kostel jeho sekty.“

Je pravda, že stoupenci církve českoslo=
venšké v Americe jsou Slováci. Ale jestliže
oni se v ní sešli, stalo se to omylem nikoli
z přesvědčení. Jméno „církve československé“
dostalo se jí, pokud běželo o organisáci ka
tolickou a když postřehli svůj omyl, opustili
namnoze církev dra Farského, která nečítá
více než sto osob.
Propaganda, kterou podnikl, přinesla mu
jen mrzutosti a přispěla spíše k osvícení Slo
váků o pravém cíli, o který usiloval totiž
církev bez učení a bez víry. (Z franc, korresp.

v „Čechu“).
Katholikus

Nevelés.

Red.
(Katolická vý

chova.) Věstník maďarský spolku katechetů
a profesorů, roč. XVIII, 2. čís., red. dr.
Hamvas Endre, Budapešt I. Villány ul. č. 35.
Předpl. 5 aranykorona (5 zlatých korun).
Obsah: Neveló hitoktatás (výchova ná
boženská). Náboženská výchova je předůle
žitým úkolem naší doby, spočívajícím jediné
na katechetovi, Podmínkou její je nábožen
ská výuka, ale náboženská výchova je cílem.
Katecheta nejen učitel ale spíše vychovatel.
Paedagogus in Christum. Dle sv. Augustina
má vychovávati cestou víry a naděje k lásce
Boha a bližního, v oddanosti k církvi. To
je zdrojem dalších ctností zvláště pokory a
sebepřemáhání. (Dr. Kovács.) — Hitoktatás
és éleť (náboženství a život). Pokračování,
co si má nésti žák do života. Činí se výtka,
že katechismu Canisiova nebylo dosti využito.
Pro Italii, kde reformace nenatropila tolik
škod, nemá ovšem toho významu, jako u nás.
Ze známek církve zvláště dlužno seznámiti
se se svatostí a obecností církve co do času
i místa. (Czike Gábor.) — (A szenigydnás

és szentáldozás lélektani jelentosége. (Opsy
chologickém charakteru sv. zpovědi a Sw,
přijímání). Sv. zpověď vede člověka k po
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znání sebe (autokritice) a polepšení (kor
rekci). Sv. oltářní svou způsobou a podsta
tou odpovídá složení člověka z těla a duše,
živíc obé. U protestantů nikoli. Předpoklá
dají buď hmotu (Zwingli) jen anebo sílu
(duši) (Kalvin). (Dr. Bárdos.) — A szent

mise ssertartásai (obřady mše sv). Na zá
kladě historie a Písma sv. pokračuje v ob
řadech mše sv., které v podstatě i detailech
jsou jako druhdy. (Dr. Hamvas). Terep
szemle (Rozhled). Poměry školské v Burgen
landu (Austrii) ač za platných rakouských
zákonů poněkud zhoršené; v Americe ne
dostatek náboženství státních škol obviňuje
zkaženost mládeže, světlým paprskem je
přízeň Coolidge-ho k náboženství. Katolické
školy (6531) s 2 mil. žáky zdárně konkur

.
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kládá ze slov „odpustiti a zadržeti“ potřebu

ušní zpovědi. — Zaščila tajny pokajanija.
(Obrana sv. pokání.) Mistrné vyvrácení ob
jekcí, že kněží vynalezli zpověď a že jen

Bůk odpouští hříchy. — Najsvatějša ev
charistija a děti (Askold). Prostředím kultu
eucharistického pro dítě je zbožná rodina a
na

tom

základě zdárně

staví škola.

—

O tajnach myropomazanija i eleosvaščenija.
(Feodor Želtvaj.) Podmínky platného sv. biř
mování a sv. pomazání. — Vvedenie o cer

kov ženy po roždeniju. (Inickij.) Z pasto

race praktický případ nepřípustného úvodu
matky nemanželské. — Jubilejna spověď,
(B. Laz.) Rozsah právomoci zpovědníků
v roce jubilejním. — Iz Slovenska. Ir. Kon
dratovič.) Reaguje na rozšířené mínění, jakoby
rují s protestantskými; ve Francii ovocem na slovenské části Podkarpatské Rusi bylo
zednářských škol úžasná zločinnost mládeže;
blaze, kongřua neupravena, otázka „roko
v Rusku, které prošel prof. d'Herbigny, viny“ a „kobliny“ stále ranou otevřenou;
franc. jesuita uvádí dekadenci mládeže na v dalším kritisuje katechismus „Christianska
školách, které nedovedou zapříti ani vedoucí nauka“, nevhodnost ruského jazyka latinkou
komunisté. V Polsku na školách minister tištěného pro část slováckou a obšírnost
sterstvo musilo vydati zákaz pálenky, které
katechismu pro děti, naopak pro odrostlé a
namnoze žactvo holduje. Náboženské zprávy:
pro katechety pomůcka dobrá. Mogut-li
o vlastenecké výchově, biskupa Prochaszky prichodniki naši uvolnitá od posta
list o pástoraci mládeže, výnos, aby spolky (Alex. Stojka.) Opět otázka círk. práva, mo
tělocvičné dbaly výchovy mravní, radio-mše
hou-li faráři v Podk. Rusi dispensovati od
(platně slyší mši sv., kdo je jí přítomen), postu, otázka, jejíž rozřešení znělo naposled
dále katolící nehodlají poslouchati rozhlasů
„ano“, tuto zní negativně. — (Grob Jisusa
nějakých pastorů, často pronášejících Istivou Christa. (Soročijskij.) Kázání na théma:
sentenci, že „každá víra je dobrá“ a j. umříti hříchu, vstáti k dobru. — Ofcialna
Spolkový život: Na blahopřání z valné hro časť. Z eparchie Mukačevské: Službu vojen
madý k jubileu arcib. kaločs, Zichy, biskupů skou musí míti odbytou, kdo vstupuje do
Prochaszky a Kohla, došlo na spolek vroucí 3. ročníku semináře, doporučení „Apologe
poděkování a požehnání jmenovaných. Z kniž tiky“ od Dimitr. Popoviče, duchovenstvu
ního trhu: Katechismus és Biblia pro I. a v maďarské části se doporučuje týdenník
II. tř. Vyd. Spolek sv. Vojtěcha 1925 (po
„Uj Sziv“, předpl. 10:25 Kč, olomoucká
sudek uvedeme jindy). Spolek maď. kate konsistoř doporučuje spolek sv. Rafaela pro
chetů jak viděti horlivě pracuje a snaží se vystěhovalce, doporučení brožurky dra Gu
udržeti svůj časopis na výši doby. Red.
diče „Ty jsi Petr“ pro ty, kteří lehkomyslně
Dušpastyr,
orgán řec.-katol. diecése odpadli ke schismatu, upozornění věřícím
mukačevské, vydávaný „Sdružením katechetů v okolí Užhorodu, aby v čas návalu sv. při
mukačevské diecése“, red. Alex, Ilickij v Už jímání v postě v Užhorodě, raději sv. zpo
horodě, roč. 60 Kč, vw Americe 3 dol.,
věď si vykonali ve svých farnostech .
ročn, III, čís. 4.
Oboroňa věry. Přináší stížnosti na schisma

tiky,
kteří
jsou
jako
naši
čechosl
.«

=

Obsah: Kardinal Mercier (dr. Adalb.
Prenner). Pietní vzpomínka na věhlasného
kardinála zesnulého 23. ledna. Kráčel ve
šlépějích papeže Lva XIII. ve 3 věcech:
v obnově křesť. filosofie, spravedlivém uspo“
řádání dělnické otázky a spojení rozkolníků

s církví. — Ustanovlenie sv. tajny poka
janija (E. Petrik). Katechese obratně vy

—

Naši věsti přinášejí obšírný program „veli
kého kongresu katol. intelligence a student
stva v Praze“; kde bude zastupovati episko
pát Msgre Augustin Vološin, papežs. komoří,

—- Končí blanketem pro ty, kteří ze schis
matu se vracejí do církve. — Číslo obsahem
1 rozsahem samo se doporučuje.
Red.

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze.

Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XXKXÍ ročníku.

ČÍSLO 6.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Sínichově č. 992,
ČERVEN
1926.
ROČNÍK XXIX

Význam vládního nařízení pro převod katechetů do nových
aktivních i pensijních požitků.
Jos. Liběchovský.
V předešlém článku o převodu, jakož i v ostatních článcích o osnově po
žitkového zákona z roku 1926 vycházeli jsme a usuzovali — neboť jinak nelze
— pouze ze znění jednotlivých předpisů navrhovaného zákona a při tom jsme
upozorňovali na dalekosáhlé nepříznivé důsledky pro katechety pro jejích přede
psanou delší studijní i praktickou průpravu k úřadu katechetskému v přirovnání
s učiteli literními. Přímého, důsledně jednotného řešení požitkového u katechetů
a lit. učitelů nezdůrazňuje ani navrhovaný zákon, ač jinak znění zákona nepře

stává tu býti pramenem a podkladem právních nároků na zákonné (normální)
požitky, o nichž jsme již dosti obšírně psali.
Znovu upozorňuji, že nebéře se spravedlivý zřetel k vyšší kvalifikaci kate
chetů ani v prvním znění, ani ve „Studii vládní ,“ ani ve vládním návrhu nynější
poslanecké sněmovně předloženého požitkového zákona; za celou tu dobu jed
nání bylo dosaženo pro zvláštní učitele náboženství (a industr. učitelky) přízni
vějšího znění Su 12. v tom směru, že pro služební plný plat katechetů, indu=
striálek a vedlejších učitelů stanoví se minimální počet hodin týdenních na 18
místo dřívějších 20 hodin, jinak nastalo zhoršení zavedením čtvrtého stupně Či
novného. A tak nezbývá katechetům nic jiného, než spoléhati, že dle Su 23. odst.
2. (resp. další) Vládní nařízení určí, kdy kromě případů stanovených v tomto
zákoně a v jakém rozsahu se započte pro zvýšení služného určitá služba ztrá
vená v jiném služebním poměru nebo v jiném zaměstnání.“
Jako jiným kategorium bude vláda odůvodněné započtení doby po před
chozím prozkoumání znovu k vlastní ztrávené službě připočítávati, možno Čekati,
že i katechetům započte vyrovnání delších studií a učitelské působení v duchovní
správě k vlastní služební době. Pak by ovšem nebyli katecheté tolik poškozeni
proti učitelům a proti nynějšímu stavu a i jejich převod do nových požitků by
doznal změny.
Příklady: 1. Katecheta obecné školy má před účinností zákona z r. 1926
započtených vlastnís lužby 22 roky 10 měsíců, vyrovn. bohosl. studií 4 r., započt.
léta z duch. správy 3 r., válečné služby 2“/, r., celkem 32 r. 4 měs. Započtení
válečné doby bezpodmínečně a všeobecně pro nové platy odpadne, ostatní za
počtení snad vláda katechetovi ponechá, měl by pro převod 29 roků 10 měs.,
zaokrouhlením 30 roků a byl by vřazen do 10. stupně s platem 25.200 Kč.
2. U katechety občan. školy bude toto započtení 4 letí a 3 let z duchovní
správy (připočtení zvlášt. 3 roků do zrychleného postupu na občan. škole také
naprosto odpadne) míli vliv na přiznání zvýšení pro občan. školu. Odst. 3 Su?.
stanoví pro učitele při přestupu na občanskou školu zvýšení služného o částku
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ročních 480 Kč a pak zvýšení během působení na občanské nabytých postupů
o 300 Kč do 7. stupně včetně, od 8. do 11. stupně o 600 Kč (proti 1.800 na
obecné škole). Zde bude velmi záležeti na tom jak bude vláda, resp. školní úřad
posuzovati případně katechetovi započtenou dobu bohosl. studií a hlavně dobu,
ve které katecheta občanské školy bezprostředně vyučoval na občanské škole jako
člen duchovní správy. Pak mohou nastati tyto eventuality:
a) Po 3 letech v duch. správě stal se katechetou ihned na občan. škole,
obojí službu mu úřad posuzuje jako na občan. škole ztrávenou a k ní započítává
4 letí bohoslovecké jako na obec. šk. zírávené, celkové služby má 18 let, bude
akto zařaděn: 6. stupeň platový 18.000, zvýšení služ. 480 Kč, 4 letí se započte
do počáteční služby jako by je ztrávil na obecné škole, čili pátý rok počíná
služba na občan. škole a proto již první postupová částka (2 stupeň platu) bude
o 3CO0Kč zvýšena, takže jeho všecky postupy budou dle občanské školy zvý
šeny a on dostane k služnému 5 zvýšení po 300 Kč za občan. školu, 19.980 Kč
celkového služného mimo Činovné.

b) Kdyby i 4letí bylo posuzováno jako služba na občanské škole, tu by
i v tomto případě byl převod týž s výší služného 19.980 Kč.
c) Kdyby 4 letí a započtená 3 léta z duch. správy ceněna byla co služba
na obecné škole, osmým rokem počítala by se služba na občanské a po devá
tém roce přistoupilo by zvýšení postupu o 300 Kč (v 3. stupni čili druhý po
stup, takže prvý postup bude jen dle obecné školy 1.800 Kč) celkem čtyři zvý
šení postupových částek po 300 Kč, k tomu služné 6. stupně 18.000 a zvýšení
služ. o 480, celkem 19.680 Kč.
a) Jestliže katecheta přestoupil na občan. školu po 6 letém působení na
obecné škole, bude se mu z jeho celkové služby 30 roků počítati 13 let jako
na obecné škole ztrávených, proto teprvé po 15. roce bude mu přiznáno prvé
zvýšení postupu (do 5. stupně služ.), tím mu tři první zvýšení postupu po 300
odpadnou, obdrží pouze dvě zvýšení po 300 (4. a 5. postup v 5. a 6. stupni),
celkem 19.800 Kč.
e) Znovu připomínáme, že mýlil by se ten, kdo by se domníval, že, ačkoliv
působil dříve dlouhá léta na obecné škole, bude mu vše připočítáno dle občan
ské školy a že i za předešlá léta, čili že vždy dostane, jakmile přestoupí na
občanskou, všecky postupy o 300 resp. o 600 Kč zvýšené (2.100, resp. 2.400),
neboť výše citované znění 3. odst. Su 7. to naprosto vylučuje, když praví, že se
služné zvyšuje při přestupu na občanskou školu, ale nepřehlédněte, že zvýšení
na občanské škole jest v témže odstavci podmíněno, že při tom musí katecheta
míti zkoušku pro občanské školy. Katecheta, který přestoupí z občanské školy
na školu obecnou buď dobrovolně nebo byv na ni dosazen definitivně nebo za
tímně, obdrží služební požitky tak, jakoby byl od počátků své služební doby
působil na obecné škole (viz odst. 5. 8u 7.). Z toho zároveň plyne, že katecheta,
třebas se zkouškou pro občanské školy, ustanovený pouze na obec. škole, obdrží
požitky pouze obecné školy, žádných zvýšení občan. školy a do pense pouze
služné obecné školy.
J) Konečně sem spadá i $ 11.: „Prvé neb opětné ustanovení definitivním
učitelem. Pokud se z tohoto zákona jinak nepodává, obdrží učitel při prvém neb
opětném ustanovení počáteční služné.“

Ročník XXIX.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Strana

43.

Zde nutno přesně rozlišovati usťanovení definitivním učitelem od čekatel.
služby, kterou musí každý učitel (katecheta) dovršiti (viz S 2., odst. 3.), aby pak
mohl býti ustanoven definitivním učitelem (katechetou); počáteční služné nutno
bráti doslovně t. j. 9.000 Kč u učitelů, které liší se oď adjuta t. j. 11.100, resp.
12.300 Kč. „Přerušil-li učitel dobrovolně službu, započítá se pouze doba služby
konané po přerušení“ (S 2., konec odst. 3.).
Z toho plyne, vzdá-li se katecheta svého úřadu, by působil v duchovní
správě a později opět nastoupí školní službu, že musí znovu začíti jako pro
zatímní čekatel s adjutem 11.100 Kč ročně a po 3 letech bude ustanoven defin.
katechetou s počátečním služným na obec. škole 9.000, na občanské se zvýše
ným o 480 Kč t. j. 9.480 Kč mimo činovné.
Avšak odst. 4. Su 2. stanoví: „Ze závažných důvodů služebních může úřad
příslušný pro ustanovení definitivního učitele povojiti, aby čekatelská doba byla
zkrácéna nebo prominuta.“
Proto zcela odůvodněně mohou při ustanovení katechety definitivním v tomto
směru nastati různé eventuality — dle počtu let vyrovnávajících bohoslovecká
studia a dle započtení let z duchovní správy, dle toho, zda tato léta budou se
počítati již do čekatelské doby, či po dovršené čekatelské doby teprvé do po
stupu v definitivním ustanovení; vezměte tužku do ruky, přesvědčíte se, že fo
nemůže býti katechetům Ihostejno! Jde tu hned o poškození v částce mnohatisíc.

Dr. Musil a jeho životní dílo.
V červenci minulého roku započala naše státní tiskárna v Praze s tiskem.
vědeckých spisů a prací, jež představují životní dilo profesora východních studií
na Karlově universitě pražské dra Aloise Musila.
Jméno „Musil“ jest známo v celém vědeckém světě. Musil narodil se
30. června r. 1868 v Rychtářově u Vyškova. Je tedy Moravan, Hanák. Věnoval
se stavu kněžskému a byl 6 července 1891 v Olomouci na kněze vysvěcen. Již
jako bohoslovec a mladý kněz zamiloval si studium Písma sv. Nabyv doktorátu
theologie, ubírá se mladý Musil roku 1895 do Jerusalema, aby v Palestině a
v sousedních zemích poznal a prostudoval místa, jež byla jevištěm událostí
biblických a utvořil si takto vlastní názor na jednotlivé události, osoby a na
dějiště sama. Od r. 1895 do konce r. 1902 navštívil a prozkoumal biblický Ne
geb, Edomsko a Moabsko, tedy kraje, známé klasickým spisovatelům pod jmé
nem „Arabia Petraea“. Na svých cestách našel četné, mnohdy úplně neznámé
zříceniny celých měst, tvrzí, chrámů, pohřebišť, římských táborů. Jaký rozruch
vzbudil v celém učeném světě jen na příklad Musilův nález pohádkového
zámku „Kusejr *"Amra“! Své výzkumné cesty konal Musil od r. 1896 za pod
pory České Akademie věd a umění, od r. 1898 za podpory Akademie vídeňské.
A byly to tyto výzkumné cesty, jež přivedly Musila od historického místopisu
bible k místopisu klasickému a arabskému. Klasický a arabský místopis stává
se předmětem a obsahem celé další životní práce Musilovy, v klasickém a arab
ském místopisu razí Musilův talent vědeckému světu nové dráhy.
Zatím byl Musil jmenován 1. října r. 1900 profesorem biblického studia
St. z. na bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde prodlel až do r. 1904, kdy pře
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sídlil do Vídně, aby se zde mohl lépe věnovati svým vědeckým pracím. Ve
Vídni zřízena v pozdějších letech pro Musila při universitě vídeňské zvláštní
stolice pro pomocné vědy starozákonní. Ve Vídni docnází, když byl Musil před
tím uveřejnil celou řadu vědeckých pojednání a různých vědeckých publikací
o svých výzkumných cestách, i v letech 1907—1908 k vydání velkého díla
Musilova „Arabia Petraea“. „Arabia Petraea“ obsahuje tři svazky: I. Moab.
Topographischer Reisebericht. (Mit 1 Tafel und 190 Abbildungen im Texte),
1907; II. Edom. Topographischer Reisebericht (s 2 mapami a s 322 vyobraze
ními), 1907 a 1908; III. Ethnographischer Reisebericht. (Mit 62 Abbildungcn im
Texte), 1908. „Arabia Petraea“ byla vydána Akademií vídeňskou.
Než prozkoumáním Arabie Petraejské, jež představuje jen malou část vlastní
velké Arabie, nebyla klasická a arabská místopisná činnost Musilóva ukončena.
Podnikavého a energického ducha Musilova lákala velká vlastní Arabie, jejíž
krajiny zarážejí i na největších mapách svou bělostí, poněvadž jsou dosud ne
prozkoumány a nám neznámy. Od r. 1908 věnuje se Musil poznání a prozkou
mání vlastní velké Arabie.
|
V letech 1908—1909 cestuje, zkoumá a hledá v oné části arabské pouště,
již klasičtí spisovatelé říkali „Arabiá Deserta“.
Roku 1910 pracuje v severním Hegázu, rodišti a otčině proroka Muham
meda, jenž byl zakladatelem třetího náboženství monotheistického.
Roku 1912 navštěvuje Palmyrenu a krajiny střeúního Eufratu.
Roku 1914 prochází Musil se svou karavanou širé oblasti severního Negdu.
Nanejvýše zajímavé vědecké výsledxy těchto Musilových cest do vlastní
Arabie vydati chtěla Akademie ve Vídni. Ale tu přišel očekávaný 28. říjen 1918.
Musil byl povolán do vlasti. Zanášel se myšlenkou, že vydá výsledky svých
cest do vlastní Arabie, své životní dílo, česky. Než tu bylo s mnoha stran pů
sobeno na Musila, aby vydal své životní dílo anglicky, že se tak stanou vý
sledky jeho životního dila přístupnými všemu světu . —.
A tak se tiskne v naší
státní pražské tiskárně, za patronance České akademie věd a umění a Ame
rické zeměpisné společnosti newyorkské (American Geographical Society of
New-York), v angiickém jazyku životní dílo Musilovo, jehož devět částí vyjde

v tomto pořadí:
1. The Northern Hegáz. A Topographical Itinerary. (Severní Hegáz. Místo
pis. cestopis.)
2. Map. of the Northern Hegá:. According to the original investigation.
Scale 1: 500.000. (Mapa severního Hegázu. Podle původních výzkumů. Měřítko :
1: 500.000 )

3. Arabia Deserta. A Topographical Itinerary. (Arabia Deserta. Místopisný
cestopis.)
4. Map of North Arabia. According to the original investigations. Scale
1: 1,000.000. 4 Sheets. (Mapa.severní Arabie. Podle původních výzkumů. Mě
řítko 1 : 1,000.000. 4 archy.

5. Palmyrena. A Topographical Itinerary. (Palmyrena. Místopisný cestopis.)
6.
The Middle Euphrates. A Topographical Itinerary. (StředníEufrat. Místo
pisný cestopis.)
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7. Map of Southern Mesopotamia. According to the original investigations.
Scale 1: 1,000.000. (Mapa jižní Mesopotamie. Podle původních výzkumů. Mě
řítko 1 : 1,000 000.)

8. The Northern Negd. A Topographical Itinerary. (Severní Negd. Místo
pisný cestopis.)
9. Manners and Customs of the Rwala Bedouins. (Zvyky a obyčeje be
duinů Rwala.)
Autor článku Dr. Kutal („Lid. Listy“, 21. března) vzpomíná dob, kdys po
sluchači bohosl. fukulty v Olomouci naslouchal Musilovým strhujícím výkladům
Písma sv., oněch dob, kdy profesor Musil vléval do mladých duší horoucí
lásku k Církvi sv. a k Vlasti. Poznali jeho ideální a nezištné snahy, jež byly
provanuty oním Kristovým: Cum feceritis omnia, guae praecepta sunt vobis,
dicite: Servi inutiles sumus. Kéž velké životní dílo profesora Musila, papež
ského preláta, jest trvalým svědectvím slávy Církve a velikosti osvobozené
české Vlasti !|

ÚAP

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výsledek generální visitace praž

©

ské r. 1925. Z ord. listu r. 19925 č. 2.
vyjímáme a jako historický dokument uve
řejňujeme : Od 14. dubna do 8. června 1925
konala se gener. visitace v čes. vikariátech
Mnichovickém, Černo-Kosteleckém a Sedl
čanském. Od 14. června do 14. července
ve 41 němec. farách v Kladsku, kde větši
nou visitoval nejdp. svět. bisk. dr. Frind.
Visitace v této části arcidiecése byla všude
skvělru manifestací živé katol. víry všech
vrstev obyvatelstva i úřadů. Zjevem zvláště
potěšitelným byla korporativní účast učitelů
a profesorů škol všech kategorií, kteří se
všude k arcibiskupovi dostavili, aby prohlá
sili při výchově žactva sobě svěřeného ne
zdolnou věrnost církvi a jejím zásadám křest.
věro- a mravouky, dokládajíce, že v tom
spatřují nejjistější záruku obrodu svého ná
roda. V tomto přesvědčení jsou podepření
plebiscitem lidu katolického, jehož 95 pro
cent hlasovalo pro školu konfesionelní,
Z českých vikariátů stojí těm zjevům
živé víry, pokud jedná se o lid a obecní
úřady, nejblíže vikariát Sedlčanský. Jeho za
městnání téměř výhradně zemědělské a re
lativní uzavřenost před rozkladným vlivem
moderní industrie zachovala mu ještě značný
zbýtek dědictví otců ve víře a mravu kře
stanském. Úplná zdrženlivost úřadů poli
tických a jen výjimečná účast jednotlivých
učitelů tvoří proti Kladsku významný kon
trast. Proti prohlášení kulturního boje 10.000

učitelů nevěrců, stává se nejnaléhavější po
vinností všech křesťanských rodičů a přátel
křest. výchovy ve škole, semknouti se v do
poručené nepolitické organisace, aby se do
sáhlo konfesijní školy.

Vostatních
dvou
vikariáte
Mnic

vickém a Černo Kosteleckém bylo znáti vliv
velkoměsta Prahy, nepříznivý křesťanskému
duchu, vliv moderního liberalismu a socia
lismu. Přes to byla při kázáních návštěva
kostelů všech vrstev velmi četná, kostely
často přeplněny a účast biřmovanců relativně
uspokojivá.
Počet odpadů z doby minulé se zmenšil
téměř všude četnými návraty do církve.
Zmíněná vášeň agitačňí připouští klidnou
rozvahu rozumu a nebýti nemužného štrachu
před „veřejným míněním“, bylo by návratů
mnohem více, kde zbyla aspoň jiskra světla
křesť. víry. Duchovenstvo má apoštolské po
slání, nejen slovem, ale i příkladem svého
života křísiti tu jiskru víry, dušenou pod
popelem předsudků a vášní. Čas přispěje
na pomoc takové práci, bude-li zárodněna
modlitbou a obětavostí.
Z duchovní správy zasluhuje veškerého

uznání katechisování na školách nižších a

výuka náboženství na školách vyšších za ny
nějších překážek až na nečetné výjimky. Že
každé símě nepřináší užitku žádoucího, po
učuje nás Kristus Pán svou parabolou o roz
sevači, Systematická katechetická kázání nechť
staví na základě, položeném ve škole a do
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plňují duchovní stavbu křesťanské věrouky
a mravouky. Její neznalost v theorii a ne
známostí v praksi života je nejvšeobecnější
příčinou lehkomyslného odpadlictví. Živé
slovo kazateie a Katechety buď ustáleno ší
řením dobrého denního tisku a zakládáním
neb rozmnožováním farních knihoven. Vý
stražným barometrem poklesu víry je zane
dbávání sv. svátostí umírajících, patrné
v matrikách. Duchovním je tím více vyna
ložiti vše, aby se stala náprava. Stane se
samočinně prohloubením a rozšířením živé víry,
Omezuje-li sv. Stolice účast duchoven
stva na veřejném životě politickém, nutí ji
k tomu při notorickém nedostatku kněžstva

Katecheté rakouští vděčí ministerstvu vy
učování, že konečně vůči učitelům nábožen

ským učinilo spravedlnosti zadost. Tím je
učiněna přítrž praksi nespravedlivé a nedů
stojné, že „nucení“ se zakazovalo, ale nikdy
smysl toho slova se nevyložil, aby se mohlo
operovati libovolnými výklady toho slova a
katechety šikanovati. Nyní vědí učitelé nábo
ženství (a doufáme, že 1 správy škol a vyšší
úřady) aspoň úředně to, co nucením není.
Co nucení je, lze na př. zvěděti z Herde
rova „Kirchenlexikon“ (12. díl), při čemž
ovšem podotýkáme, že jmenovaná tam de
finice nebyla předložena školnímu úřadu ke
schválení. Jakého dostiučinění však dostává
se tím oněm katechetům, kteří nespravedlivě
byli vláčení pro domnělé nucení v discipli
nárním vyšetřování!
r.

© především
napomenutí
Kristovo:
„Ouaerite
primum regnum Dei et justitiam ejus, re
ligua adjicientur vobis“ (Mat. 6, 33). Ta
činnost apoštolů a prvních učitelů křesťan
ských předcházela pokřesťanění státu řecko
římského a státotvorné činnosti církve ve
středověku. To je 1 zákonem civilisace kato
lických misií. Jinak nelze očekávati obrod a
pokřesťanění moderního pohanstva.

Dušpastyr,

orgán ř c. kat. diec. muka

čevské, vyd. „Sdružením katechetů mukačev.
diecése“, red. Alex. Ilnickij v Užhorodě, roč.
III. čís. 5., předol. roč. 60 Kč.

Obsah: Voskresny simptomy na plošči
religijnoj žízní v Podk. Rusi. (red.). Od

Katechetský spolek olomucký měl převratu nejen otázka náboženská ale! jazy
výborovou schůzi 12. května. Bylo usneseno
pořádati opětně katechetský kurs na Vele
hradě ve dnech 30. června a 1. a 2. čer
vence. Účastníci budou ubytováni ve Stoja
nově. Program bude brzy uveřejněn. Výbor
schválil kol. P. Rečkem vypracovaný seznam
náboženských učebných pomůcek pro školy
obecné a občanské. Některé pomůcky, zho
tovené P. Rečkem, budou vystaveny při
kursu na Velehradě, aby účastníci si mohli
též sami k pěkným a laciným obrazům po
moci. Zařízení katechetského musea v Olo
mouci (seminář) svěřeno P. Zamazalovi. —

Nucení k náboženským cvičením.
Vídeňské „Christl.-paed. Blátter“ č. 1. píší:
„co není nucením k nábož. cvičením konečně
jsme se dozvěděli. Praesidium městské škol.
rady pro Vídeň sdělilo „správám všech škol
a ústavům učitelským 7. ledna 1926 (Ná
bož. cvičení, počínání si nábož. učitelů)
toto: „Společné ministerstvo vyučování sdě
luje výnosem 23. prosince 1926 toto: Okol
nost, že učitel náboženství táže se svých
žáků na plnění povinností náboženských, ne
má v sobě mižádného nucení k účasti na
cvičeních náboženských. Učitelé náboženství
jsou dle toho i po rozumu výnosu 10. dubna

ková ohrožuje jednotu národa. Pesimisté se
domnívali, že národ se řítí v pravoslaví. Ale
dnes již sehismatické hnutí uvázlo na mrtvém
bodě. Ze 60 zabraných kostelů ještě 29 je
v rukou schismatiků. Ale již i zahranič. mi
nistr dr. Beneš zavrhuje zdejší hyperfavori
saci schismatu a tak je naděje na restituci
jmenovaných kostelů. "To jsou symptomy, že
národ na Podkarpatí neprohrál svou historit

a vesvé tradici žije dál. — Kardinál

Mercier

(prof. dr. Prenner). Jeho filosofie má 3 hlavní
části: kosmologie (filos. materie), psychologie
(filos. života), ethika (filos. mravů). — Uzma
me gréchov (Petrik). Katechese. Jako u ro
dičů tak 1 tuto bez zpovědi není odpuštění.
Jako trn vytáhnutý z těla, tak 1 odpuštění
hříchu po vyznání. Ve hříchu je pýcha, proto
musí následovat ponížení. Nestačí vyléčit ze
dvou těžkých nemocí a jednu nechat, tak
nutno říci všecky těžké hříchy. — Opasnosti

duchov. nravstvennova žilia naroda (Něvi
ckij). Nebezpečí mravního žíti národa. Válka
změnila mnoho v duchovním životě 1 našeho
národa. Jak jej uchrámt od rozvratu? Lidské
zákony neprospějí, nemají opory v zákonech
Božích z víry. — Sv. Sérdce i evcharistia
(Revnitěl). Měsíc červen zasvěcený Srdci Páně.
Srdce Páně je 1 ve sv. eucharistii. V našem
lidu pobožnost oblíbená. V době, kdy mnozí
ochladli, utíkejme se my kněží k Srdci Páně

| 1919.
oprávněni,
otázky
toho
způsobu
není-

při tom trestů ani hrozeb jich, žá

kům dávali. Správy škol se vybízejí, aby ten
výnos dali na vědomí náboženským učitelům.“

ve sv. Eucharistii. — Vaprosy 2 praktiky.
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Z duch. správy řeší se dva případy liturgické.

— Organizujme narod (Lar). Katolicismuš
u nas vstupuje do nové éry. Pastorace dnes
za změněných poměrů jiná. Čeho dříve ne
bylo třeba, nyní je. Totiž organisace. Doporu
čuje se „apoštolstvo modlitby s kultem Srdce
Páně,“ prostředky kazatelna, zpovědnice a pa
storace po domech. Otgomon iz Podk. Rust
na golos iz Slovakii. (Verchovinskij). Pole
mika proti předešlému článku, že by na Slo
vensku kněžím bylo lépe a obhajoba „Chri
stianské nauky“ (katechismu vydaného). —
Z homiletiky: „Sťo odbjazujet rodďitelei do

christianskova vospitania dětei. Čo vážero
MN

diče, aby křesťansky vychovaly děti. Děti jsou
P. Boha, dar od něho, aby je vychovali a
P. Bohu dali. K tomu váže pojem rodičů,
láska k potomkům. slib ve křtu. Splní li ty

povinnosti, budou míti dobré děti
„—
Uřední zprávy z diec. mukačevské: Akce
přeložení mukač. trhu pondělního na úterý
pro nevhodnost příprav nedělních, papežské
svolení ke zřízení noviciátu redemptoristů ve
Stropině, diec. kollekta na ubrazení dluhu
stavbou kostela v Kaluži, zda přihlásiti se
ku pojištění státnímu neb soukromému(v Pře
rově). .

©-— [Naši vésti:
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První pout řec.

katol. Rusínů na Velehradě (3.— 6. čerce), na
kongresu katol. intel. a stud, v Praze bude
red. Dušpastyra vdp. Inickij, na euch. kongr.
v Chikagu (20. —24. června) bude zástupcem
sv. Stolice kard. Bonzano a přijede na lodi
vypravené od Sp:j. Států, město je co do
velikosti na čtvrtém místě na světě, má "/;
katolíků a 234 kostelů katol., tamní arcib.
kardinál Mundelein: rok jubil. přinesl státu
jtalskému 90 mil. lir. — Číslo je pečlivě
vypraveno.
Red.

Výklad šestého přikázání a otázka
sexuelní. Na kongresu ve Vratislavi (Bres
lau) 3.— 5. srpna 1925 pojednal o tomto
obtížném thematu rektor Wiesner z Vrati
slavy: O šestém přikázání na nejnižším a
středním stupni a farář Kaleve z Vratislavy:
„O šestém přikázání na nejvyšším stupni.
Hlavní myšlenky byly: Předmětem katechese
o šestém přikázání u dětí od 6.— 10. věku
je dětská cínost studu a dětský hřích ne
stoudnosti. Poučení o pohlavních úkonech,
bylo-li by nevyhnutelné v jednotlivém pří
padě, nemá býti nikdy úkolem vyučování
společného nýbrž privátního, od osoby, k níž
dítě má důvěru. Ve vyučování lze mluviti
příležitostně o různých vlastnostech, sklonech,

ty rozdily chápaly jako zřízení Boží. Školní
výchova pomáhá pěstovati stud, vzdělávati
vůli a svědomí, vésti k úclě anděla stráž
ného a Matky Páně a podporovati včasné
a časté přijímání dětí.
Zásady pronesené v referátu faráře Ka
leve: Cílem probírání šestého přikázání na
vyšším stupni je utvrzení nevinných a zá
chrana padlých. Prostředkem k tomu má
býti jasný a určitý způsob vyjádření. Těžisko
hříchu je ve zvráceném úmyslu jednajícího
a nikoli v domnělé hříšnosti orgánů. Kate
chese písemně vypracovaná před dospělej=
šími hochy a děvčaty má se konati odděleně.
Obtíže, spojené s katechesí značně se zmenší,
postupuje-li se positivně, nejprve se stanoví.
svatost lidského těla, potom promluví, jak
drželi tělo ve svatosti, a posléze o zne
svěcování těla.

Výklad t zv. sezueln
v přesném
slova smyslu — nepatří do školy, aspoň
nemá býti předmětem veřejného vyučování,
protože je protiúčelné a nebezpečné. Naopak
privátního výkladu nelze obcházeti; ale má
se díti od osoby, k níž má dítě důvěru,
v době, kdy dítě v rozvoji let nemá k jistým
úkonům státi bezradně a způsobem, který
šetří studu a nevinny dítěte, t. j. zdůrazniti
stránku nábožensko mravní a pozatlačiti bio
logický moment.
r

Katechetische

Blátter.

dr. Góltler,

Mnichov.

Obsah: Mehr Praxis

Předplat. 6 Mk.
—

mehr Theorie?

Redaktor přeječtenářům katechetům rok spásy,
jakožto rozsevačům slova Božího a ve svém
časopisu slibuje jim býti rozsevačem obého

směru theorie i prak:e.

Můdchenpsyche u.

Katecheť (vl. rada Marie v. Gebsattel). Cíl
všech stejný. Vše poznání a snažení má se
srovnávati s vůlí Boží. Tak 1 u dívek. Proč
naše působení není úspěšné? Psyché dívky!
Katecheta po matce má ji vésti k Bohu. A to
tím spíše, že domácí výchova k Bohu pokul
hává. Víra má záhy skutky nésti a první ovoce
je modlitba. Míti na mysli dítě nedospělé a
dospělé. Přihlížeti ku povaze, aby modlitba
byla nábožná. Lenostk modlitbě ústní (flec
matické děvče), lenost k sebranosti (sangui
nické), úzkost před obtžemi (melancholické),
U dospělejších (13— 15) věk plný rozporů a
nálad. Nespokojenost s sebou a při tomne
důtklivost, zvědavost a přece pyšná uzavře
nost, některé zahrnovala by láskou a jiné hned
nenávistí pro domnělé ublížení, v bezuzdné
fantasii by vyváděla hrdinství a ve všedním

| schopnostech,
povinnostech
apovoláních
obou pohlaví a to vždy způsobem, aby děli

Orgán des

deutschen Katechetenvereins, red. univ. prof.
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životě by klopýtala její dobrá vůle přes sirku,
je to čas výstřednosti ve zbožnosti, marnivé
touhy po klášteře, ale často chybí základ
pravé zbožnosti — pokora. Za příčinu byl
pokládán pohlavní pud, ale nyní pohlavní

(přípravy) tuto třeba a jako po jídle prospívá
klid, tak po sv. přijímání klid (děkování, se
branost). Obé může býti krátké, jen když je
pevný úmysl sloužiti P. Bohu obětováním,
sebepřemáháním a to i v maličkostech. —
Die Lehre von der Kirche od dRžGóttléra

vychovatel přehledne jako přechodné, jiné vý
střednosti nikoli: Nedostatek tělesné zdržen
livosti, nemírnou prudkost, vytrvalou stísně
nost, z vypínavosti vycházející fantastickélži.
A hlavně přemáhání nálad puberty: práce
střídavá aniž namáhavá, protiváha fantasie,
od milého já vésti na jiné, otřesený sebecit
upevniti askesí (poslušností sebepřemaháním),
poukazováním na úkoly nepřesahující síly a
důvěra, kterou jeví vychovatel. Sv. náboženství

a to dle jednotného katechismu. -K Zum

© zralost.
Kterak
tyzjevy
ovládati?
Lecos

v ruce katechety dává silnou podporu ..
„Vysvětlení“, které jako nutné „výchovou k či
stotě“ stane se vedlejší, ostatní jako nutné

nedá-li matka, dá jiná spolehlivá osoba...
Vom paedagogischen Bros (Dr. Sigmar).

Messunterrichi
. (odGótzla)ci
vštěvy
mše sv. zaviňuje
neznalost nfše ná
sv.
anebo povrchní znalost. Třeba vštípitik již
z mládí myšlenku, že jíti na mši sv. značí
jíti ke Kristu pod Kříž. Mládež zanedbává pro
zábavu, z lenosti, bázně lidské, že nemá
času
©.. Lesefriichte: různé zprávy zvláště
o apoštolské činnosti „Catholic Evidence
Guild“, jehož údové vyškolení předchozím
kursem působí zdárně kázaním a katechesí na
ulicích a v obcích. — Časopis je jediný, ale
důstojný representant katechetiky Německa. R.

Definitivně jmenováni byli bez určení
místa: Frant. Ježek v Mýtě (šk. okr. roky
canský); Josef Vachek v Praze XIV.-Nuslích
(š. o. vinohr.).
Přeložení byli: Amtoním Herold, def.

Nadšení žáka pro učitele. Co má katecheta
činiti je=li on předmětem toho nadšení a to
v době puberty? Z hlediska psychologického
katech. obě. šk. chl. v Čelakovicích na obč.
žák není ve stavu ani dítěte ani dospělého,
říká se tomu leta klackovitá, v hlavě víří šk. v Brandýse n. L., Emanuel Párti, def.
ideály, snaha jich nápodobiti, s nimi býti ve katech. obč. šk. v Praze na Janském nám.
na starom. obč. šk. v Praze.
spojení, ač to nemá co činiti se sensualitou
Pensionováni byli: Mikuláš Koukl
a kdyby snad, tu přece u vychovatele jakési
pevnosti lze žádati. Z hlediska paedagogi v Praze-II., Franť. Klenka v Bohdanči (š.
o. pardub.). Jos. Toman v Něm. Brodě, Jan
ckého v té době žák má k vychovateli dů
věru a týž májí využíti, aby jej řídil a vedl Malý v Sušici obě. šk. chl., Frant. Nerad
cestou k ideálům. Z hlediska theologického v Praze-VIl., na Maninách obč. škol. chlap.,
je to rostoucí poznávání Boha ve světě, oce Frant. Suchý v Libušíně (0. šk. slanský),
ňování ideálů, ctností, předností . . . jako Ani. Špale ve Slaném, Jaň Komopík na
pták, který na stěžni odpočívá a ví, že cíl NI. obč. šk. dívčí v Praze-XII., dr. Amtlonín
má před sebou. Jaká má tu býti výchova? Ondroušek na obč. šk. v MI. Boleslavi.
Nic zvláštního. Nezklam důvěry jeho, pozoruje
tě, zda tvá slova a skutky se srovnávají a
Z našich rovů:
jako katecheta „nechte maličké
„4 uká
V Pánu zesnul kol.
zati porozumění, důvěru a mistrovství ve vý

chově. — Kinder Kommumonfragen (prof.
dr. Gatterer S. J.). Polemisuje s tím, co četl
v „Eucharistii“ .
že bylo by potřebí vy
ložiti, co působí sv. eucharistie ex opere ope
rato, nebo to, co někteří páni píší o sv.
eucharistii hraničí se svátostnou magií . .“
Pravé sv. přijímání působí jako chléb, Zažitý
chléb živí tělo a nikoli chléb požitý. Aby
člověk chléb zažil, musí míti zdravý organi
smus, tak i na tobě žádá sv. hoštie zdraví
duše t. j. stav posvěcující milosti. Magie a
svátost shodují sa v tom, že je tu moc nad
přirozená, rozdíl však v tom, že ve svátosti
je moc božská a v magii ďábelská. Dále jako
chléb chutná po předchozí práci, tak práce

Emanuel Pešek,

arčíb. notář a katecheta obě. šk.

v Praze- Žižkově,
nar. 21. XII. 1867, zemřel 15. V. 1926

dlouholetý katecheta a horlivý člen
Spolku,
pohřben za hojné účasti po zádušní mši
sy. u sv. Prokopa
na hřbitově Olšanském.,
Nad rakví promluvil a zásluhy jeho vy
ličil konseminarista msgr. kanov. Pauly,
městský vikář a farář smíchovský.
*

Odpočinutí věčné a světlo věčné rač mu
dáti, Ó Pane!

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze.

Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XKXKÍ ročníku.

ě,Redaktor

ČÍSLOjE

JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
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spolekpodochranousv.Cyrila.a Metodana Velehradě
pořádá se souhlasem jiných katech. spolků

KATECHETSKÝ KURS
|

NA VELEHRADĚ

s tímto pořadem:
Ve středu, dne 30. června o 6. hod. večer průvod od Cyrilky, uvítání v kostele,
vzývání Ducha sv, požehnání a pobožnost u hrobu. dra. A. C. Stojana.
Večeře ve Stojanově. Po večeři přednáška se světelnými obrazy P. Aug.
Neumana O.S.A.: „Husitství zhoubou českého umění.“
Ve čtvrtek, dne 1. července o 8. hod. zahájení kursu předsedou prof. Ant. Jandou ;
přednášky: 1. P. Aug. Neuman O.S.A.: „Dějiny husitství ve službě
katolické apologetiky.“ 2. Doc. Václav Kubíček: „Po jakém toužíme

katechismu a jak si představajeme učebnici bibiřckých
ději“
Odpoledne:
1. Dr. Jan Martinů: „Naše přání týkající se kancionálku.“ 2. Leop.
Reček: „/ak si opatřím potřebné pomůcky k vyučování náboženství.“
V pátek, dne 2. července o 8. hod. 1. Doc. dr. Jos. Matocha: „Obětní úkon na
kříži a na oltáři“ Potom: A) Sekce pro školy obecné a občanské:
„Jak vyučuji církevním dějinám na obecné škole?“ ref. katech. Fr. Mléčka.
B. Sekce pro školy střední: 1. „Pokud lze ve škole připustili vývojovou
teorii“ ref. P Habeš T. J. 2. „Zkušenosti s učebnou osnovou“ ref. prof.
dr. O. Tauber. — Zakončení sjezdu „Bože, chválíme Tebe,“ požehnání.

Odpoledne: Valná hromada Katech. spolku.
Po každé přednášce bude dosti Času k debatě. S kursem je spojena výstavka
praktických pomůcek.
Ve čtvrtek a v pátek bude o */,7. hod. v kostele promluva dp. P. Habeše
a po ní mše sv., večer pak společná večerní modlitba.

Všichni účastníci budou bydleti a stravovati se ve Stojanově. Každý bude
míti zvláštní pokoj. Za byt a stravuzaplatí každý 60 Kč. Celebrovati možno všem
denně.

Jan Mlčoch,

Prof. Ant. Janda,

t. č. jednatel.

t č. předseda.
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Misie mezi pohany.
(Důležitá partie církevních dějin.)

Úvod: Tak zvaná „reformace“ uškodila velmi církvi katolické v Evropě,
ale přece brány pekelné jí nepřemohly. Církev po svém. oslabení zase sesilila
uvnitř i zevnitř. Uvnitř sesílila tím, že kněží i věřící byli naplněni novou horli
vostí víry. Který sněm církevní (koncil) má zásluhu o to? A kterýřový řád
horlivě přispěl k obnově víry? Současně tehdy vzrostla církev také zevnitř, totiž
misiemi mezi pohany. Tak jmenujeme veliké dílo obrácení na víru mezi pohany.
Kterými slovy Kristus Pán poručil církví své misii mezi pohany ? („Jdouce, učte
všecky národy
<) Kdy začala církev svou misii mezi pohany? (Hned po
svém založení.) Věrni rozkazu P Ježíše již sv. apošťolé stali se misionáři pohanů.
Který apoštol byl nejhorlivější misionář ? (sv. Pavel.) Tedy již za času sv. apoštolů
konala církev svou první a rozsáhlou misijní činnost. A ovoce další horlivé mi
sijní činnosti církve bylo opět obrácení národů po stěhování národů (r. 375).
Kdo byl potom proslulý misionář mezi německými kmeny ? (Sv..Bonifác + 755).
A v jeho misijním díle pokračovali členové řádu sv. Benedikta. (Benediktini.)
A,kdo byli věblasní misionáři potom mezi slovanskými národy? (Sv. Cyrill a
Methoděj). A po třetí docilila církev opět velikých úspěchů misiemi mezi po
hany; to bylo v novém věku po reformaci. A o té novověké katolické misii
mezi pohany promluvím.
I. Misijní činnost Jesuitů. Novověké misie mezi pohany byly pro církev
zvláště požehnané a zásluhu o to má především řád Tovaryšstva Ježíšova. Je
suité mimo tři obyčejné klášterní sliby složili ještě čtvrtý. Který? (Naprostou
poslušnost k papeži.) Sv. Ignác chtěl, aby členové jeho řádu bez odmluvy po
slechli, i kdyby měli býti poslání k Turkům anebo k nějakým jiným nevěřícím,
třeba i do vzdálené Indie. Tovaryšstvo Ježíšovo mělo býti také řádem misijním
a stalo se jím ještě za času života sv. Ignacia a právě v Indii to bylo, kde za
čala jejich misionářská Činnost a to skrze nejslavnějšího všech misionářů Je
suitů. Víte, kdo to byl? Sv. František Xaverský.
Sv. František Xaverský byl rovněž jako sv. Ignác, španělský šlechtic; své
příjmení dostal rovněž jako sv. Ignác od otcovského zámku; kde se narodil.
Kterak tedy slul otcovský zámek Františkův? (Xavier). Na universitě Pařížské
poznal sv. Ignáce. Za vedení sv. Ignáce učinil František exercicie, složil s ním
sliby Tovaryšstvu Ježíšovu a stal se knězem. Tu král portugalský vznesl prosbu
k sv. Ignáci, aby poslal někoho ze svého Tovaryšstva do Indie, aby tam zvě
stoval evangelium. K tomu úkolu byl zvolen František Xaver a on radostně po
slechl. Hned po svém příchoda do Indie vypravil se do hlavního města, byla
to Goa a dal se horlivě do práce a začal u mládeže. Se zvonečkem v ruce
procházel u''ce města, shromažďoval kolem sebe křesťanské i pohanské děti a
učil je křesťanské víře, modlitbám a písním a uložil jim, aby doma vypravovali
co od něho slyšely. A děti činily to radostně a horlivě a tak staly se sami
misionáři u rodičů a známých. Brzy i dospělí pojali důvěru ke sv. Františkovi
a řídili se dle jeho napomenutí, takže u velkých i malých jevily se dobré mravy.
Když hlavní město bylo Kristu získáno, dal se na cestu po Indii, několik let
chodil z mista na místo při nevýslovných námahách a strádání z krajiny do
krajiny a sťatisíce údů získal církvi katolické. Na některých místech dal mu
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Pán Bůh dar jako druhdy apoštolům, že když jednou řečí mluvil k různým kme
nům, všichni mu rozuměli. I mnohé jiné zázraky činil, na př. křísil mrtvé a to
přispělo k obrácení mnohých Indů.
A tak když rozšířil víru křesťanskou skoro v celé Indii a na sousedních
ostrovech, odebral se do Japonska (1549). Svým kázáním, zázraky a svatým ži
votem uvedl i tam několik tisíc pohanů do církve. A pak neunavný ten misio
nář vyvolil si za pole své činnosti Čínu. Ale P. Bůh ukončil jeho plodný a po
žehnaný Život misionářský a dal mu korunu slávy. František byl zachvácen
smrtelnou horečkou a zemřel 3. prosince 1552. V ten den slaví církev každo
ročně památku jeho jako „apoštola Indie a Japonska.“ Město Goa chová
jeho hrob.

V obrovském sarkofágu v jesuitském kostele Bom Jesus. Ve dnech od
26. listopadu do 28. prosince 1910 bylo tělo jeho vystaveno v otevřené rakvi.
Veliké massy lidstva připutovaly z celé Indie; aby uctily svého apoštola, aby
políbily nohy jeho a pohlédly do jeho obličeje, který neporušený stále jeví
jeho známé rysy.
Jeho dílo misionářské, které v Asii slavně započal, pokračovalo v jeho
řádových bratřích. Ti přišli i do Úíny a získali katolické církvi v Číně statisíce
nových věř.cích, mezi nimi i mnohé učené, ano i členy rodiny císařské.
Tak záslužně působili Jesuité na dalekém východě podobně jako na dale
kém západě.
Ale i do nově objevené Ameriky poslalo Tovaryšstvo Ježíšovo své členy
jako misionáře. Misionář měl při sobě jen svůj křížek, svůj brevíř, nějaký ná
stroj hudební a nějaké hračky a tak odvážil se mezi lidožrouty, z jichž řeči ne
rozuměl ani slova. A jak získal ty divochy? Zahrál nějakou krásnou melodii na
svůj nástroj. Divoši přišli a naslouchali; misionář daroval jim zvonečky a
skleněné perly a divoši stali se důvěřiví; šel s nimi do jejich chýše, učil se je
jich řeči, byl jejich lékařem, jejich učitelem a ponenáhlu reformátorem jejich
života. Učil je pravdu milovati a mluviti, učil je věřiti v Boha, ctíti práva lidí,
krctil jejich vášně, učil ©ezemědělství a evropským řemeslům. K tomu však
bylo třeba trpělivosti achytrosti, neboť američtí kmenové byli velmi hrubí a
nemravní; ale Jesuité prodírali se neunavně skrze pralesy, přes roviny a pohoří
Ameriky severní i jižní, vyhledávali divochy, učili Indiány řemeslům, zřizovali
školy a kosteiy, přivykali dospělé práci a pořádku, zakládali vesnice a divoké
Indiány namnoze vzdělali v národ křesťanský a tudíž mravný a šťastný.
U Jesuitů, kteří působili v Americe, v nezapomenutelné paměti je dodnes
sv. Petr Klaver (1585—1656) zvaný "„apošťolem neprů“. Myslíte asi, pan kate
cheta se přeřekl, negrové jsou přece v Africe a ne v Americe. A přece je
tomu tak, na tisíce bylo jich zavlečeno z Afriky do Ameriky, jako otroci. A kdo
o učinil? Indiáni? Bohužel lakotní Evropané provedli tu hanebnost. Zmocnili se
Ameriky a dali si práci dělati od černochů, aby na novém světě hromadili po
klady. Ubozí negrové byli jednak uloupeni, jednak za směšnou cenu koupeni,
ná lodi dopraveni a transportování do Ameriky a tam jako zboží prodáni, a bylo
jich používáno k nejhorším prácem v dolech anebo v plantážích. Když Petr
Klaver přišel do Ameriky jako misionář a hrozný stav negrů viděl, pojal úmysl,
věnovati jim celý svůj život a získati je Kristu a tak osud jich zlehčiti. Měla-li
nějaká loď naložená otroky veplouti do přístavu, přispěchal P. Klaver s pokrmy
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a nápoji, které vyžebral a s tlumočníky, kteří mu pomohli, aby se s negry do
rozuměl. Sestoupil do dolních místností lodi, kde vyhladovělí negerští otroci byli
stísněni, podal jim pokrm s něžnou přívětivost, těšil své „milé děti“ jak je na
zýval, nemocné nesl na palubu a dal je donášeti do nemocnice. Jiné opět do
provodil do podloubí na způsob stájí, kde tíž byli vystaveni na prodej. Byli-li
prodáni, tedy vyhledal je v jejich dvorcích a hleděl zmírniti krutý jich osud a
získati je Kristu. Nebylo to lehké, slabým schopnostem negrů pravdy křesťan
ského náboženství učiniti pochopitelnými. Ale on nepolevil, dokud nepochopili
nutné pravdy a nenaučili se nejpotřebnějším modlitbám. Pak pokřtil je pokud možno
slavnostně. Ale pak teprve nastala práce pro Klavera, měl-li křtěnce vzdělati ke
stálé věrnosti ke Kristu a na dobré křesťany a poslušné pracovníky. Dokud byli
v přístavním městě (v Kartageně), shromažďoval je denně kolem sebe a celé ho
diny vyučoval; a když mušili již město opustiti, rozchod s nimi byl dojemný;
negrové líbali mu ruce a nohy, klečíce přijímali požehnání svého„otce“ a slibujíce
mu ještě jednou věrnost, nastupovali vzlykajíce do lodi. A aby mohli svým kře
sfanským předsevzetím zůstati věrni, proto Klaver vyučoval mezi nimi zvláště ty
schopnější, aby opakovali s ostatními nejdůležitější pravdy a úkony sv. nábo
ženství a zvláště umírajícím byli ku pomoci. Často cestoval obtížen tím, co po
třeboval ke sloužení mše sv. a udělování sv. svátostí, stoupal přes hory a doly,
brodil se potoky a bažinami, skrze sluje a hloží k opuštěným negrům. Ve své
40tileté misijní činnosti pokřtil 300.000 negrů vlastní rukou, mnohé z otroctví
vykoupil, když sehnal na to peníze a často krotil krutost pánů k otrokům.
Tak tedy na začátku nového věku Tovaryšstvo Ježíšovo vykonalo velikou
práci mezi pohany všech dílů světa ke cti Boží a rozšíření církve katolické.
Kdo zváží všecky oběti, které lpí na té práci! Především tehdejší dlouhé
a nebezpečné plavby námořní. Kolik pohltilo moře, kolik nemoc uchvátila, než
dosáhli cíle. Od r. 1581—1712 zemřelo neméně než 127 Jesuitů jen na cestě do
Číny! Pak to nevýslovné strádání na zemi, od lidí, počasí a bouří, nebezpečí
jedovatého hmyzu, hrozných nemocí u lidožroutů. Byl to život plný odevzda
nosti a sebeobětování. Sotva která misie podniknuta od Tovaryšstva, aby nebyla
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mučedníků. A tisíce vydechlo duši svou daleko od domova po životě plném
útrap, odříkání a nebezpečí. Ale nic nemohlo otřásti jejich odhodlaností, zmu
žilostí a obětavostí a zdržeti je jen krok na jejich vítězné dráze. Shroucení byli
ihned nahražení větším počtem, který zmužile se bral na jejich místo, roznícený
namnoze nadějí na štěstí a Čest mučednictví. (M. Meschler S. J., Die Gesellschaft
Jesu str. 271.
Jesaité nebyli však jediní pracovníci na poli pohanských misií. I jiné řády
na př. Františkáni, Dominikáni, Kapucíní, Lazaristé spolupracovali na tom velikém
díle a Bůh všemohoucí je provázel svým požehnáním, takže církev to, co ztratila
v Evropě t. zv. reformací, misiemi mezi pohany více než desateronásobně získala
I. Misie mezi pohany v nejnovější době. A teď rád bych vámtaké ještě něco
řekl o katolických misiích mezi pohany v době nejnovější. Dvě otázky vám tu
zodpovím. I. Jak tomu je s katolickými misiemi v přítomnosti? 2. Čeho je po
třebí katolické misii mezi pohany v době nynější?
Tedy první otázka: Jak tomu je s katolickými misiemi v době přítomné? Jak
tomu je vÁsii? Jsou tam ještě pohané? Ano a je jich tam abych tak řekl z velké
části pohanů (800 milionů) největší část (asi 600 milionů). Japonsko na př. v nej
novější době musí býti znovu získáváno pro křesťanství. Křesťanské náboženství
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tam sice v 16. století slavilo svůj vjezd skrze sv. Františka Xaverského, ale již
35 let po jeho smrti vypuklo tam hrozné pronásledování křesťanů, které trvalo
přes */, století a v němž mnoho misionářů (přes 1000) a ještě více věřících (přes
200.000) stalo se mučedníky a křesťanství v celé zemi skoro bylo vyhlazeno. Ale
jen na pohled neboť ve skutečnosti žilo, ale tajně, bez misionářů a bez svátostí
— vyjímaje sv. křesť — v jisté části národa žilo či vlastně živořilo, až konečně
zase před 50 léty (1859) katoličtí misionáři mohli tam přijíti. Ti našli v Japonsku
ještě 25 křesťanských obcí, které si zachovaly drahý poklad víry katolické i při
tom pronásledování a nedostatku kněží. Dnes čítá církev katolická v Japonsku
60.000 věřících. — Podobný osud jako v Japonsku měla misiei v Číně. I tam způ
sobilo dlouhé krvavé pronásledování mezi křesťany hrozné spousty, Ale i tam
opět mohla započíti misijní činnost v době nejnovější, takže Čína má dnes skoro
1'/, milionů katolíků domorodců a 500.000 katechumenů[— Dějiny /ndie vypra
vují nám také o krvavých pronásledováních až do nejnovější doby (do r. 1884)
a přes to hlásí se tam k církvi katolické na 2"/, milionů věřících. — Celá Asie
nyní čítá okrouhle 13 milionů údů církve katolické.
V Americe utrpěla misie mez! pohany značnou škodu tehdy, když Tova
ryšstvo Ježíšovo bylo zrušeno. Jesuité musili misie opustiti a jiní kněží nebyli tu
v dostatečném počtu, aby je nahradili. Proto mnohé misijní okresy pozbyly svých
pastýřů a ponenáhlu zašly; nových území získati církvi nebylo již možno. V nej
novější době je však o misie opět mnohem a mnohem lépe postaráno. Osiřelé
misie mohly opět býti obsazeny, opuštěné obnoveny a přemnohé znovuzřízeny,
Dnes je ze 100 milionů obyvatelů Ameriky 50 milionů katolíků.
V roce 1884 bylo na kongresu Spojených Států amerických mirno jiné jed
náno o státní podpoře, kterou stát dával na výchovu mladých Indiánů. Senátor
West z Missouri pravil: „Jsem protestant, ale prohlašuji, že systém zastávaný
Jesuity jediné praktický je k výchově Indiánů, jediný, který může vykázati dobrý
výsledek. Když senátor z Massachusetts jednou řekl, že lepší výsledek Ješuitů
k civilisaci Indiánů má svou příčinu v tom, že se věnují úplně své úloze, uhodil
na pravé. Vezměte protestantského duchovního a pošlete jej na dálný západ —
ať má svou horlivost a svou činnost — ale on cestuje se svou rodinou, vrhá
pohled svůj zpět na svět civilisovaný, který opouští nerad a věnuje svému málo
lákavému poslání z pocitu povinnosti jen poloviční oddanost. Vezměte naopak
nějakého jesuitu a podívejte se, co dělá. je z pola kazatel a z pola voják. Ná
leží kompanii Ježíšově. Má jen svůj oděv, kterým se kryje. Jestliže od šefa své
Kompanie dostane o půlnoci rozkazy, aby šel do pouští afrických, anebo do nitra
Asie, zdvihne se a jde bez nejmenší námitky . . .“ Po něm ujal se slova senátor
Dawes z Massachusetts a pravil: „Já mám totéž dobré mínění, jako senátor z Mis
souri o školách řízených Jesuity. Jesuité vykonali veliké věci a já rád řeknu, že
se jim to podařilo lépe než jiným“. Senátor West odpověděl: Já nejsem naprosto
zaujat pro Jesuity, byl jsem vychován v sektě presbyteriánů, kteří každého Je
suitu mají za ďábla, ale já prohlašuji, že nikde v Severní Americe nelze nalézti
jediného kmene Indiánů, který by se blížil hlaváčkům zcivilisovaným od Jesuitů.
V jedenácti protestanských mísifch, které jsem navštívil, nemohli tamnější misi
onáři Indiány ani o krok ku předu přivésti; v misiích Jesuitských však najdou
se farmy v nejlepším stavu obývané civilisovanými lidmi a horlivými křesťany,
u nichž poměr mezi mužem a ženou, otcem a dítětem pečlivě se váží (Hammer
stein, Winfried str. 238
) Že senátor West jakožto protestant nebyl zaujat
pro Jesuity, nedivíme se; že však přes to jim musil vydati tak skvělé svědectví,
je pro Jesuity a jejich misie tím Čestnější.
(Dokončení.)

JS
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Členská schůze Spolku katechetů dne 26. května 1926.
Předseda oznamuje předčasný skon kollegy Emanuela Peška, katechety
měšť. šk. v Žižkově dne 15. května t. r. a lituje, že nemohl se zůúčastniti pro

pozdní oznámení v novinách. Povstáním uctívají členové památku jeho. Upozor
ňuje členy, aby v osobních záležitostech obraceli se na Spolek dříve, a ne, když
už věci dospěly tak daleko, že intervence nemá výsledku, kterého by byla
mohla míti, kdyby se byl jmenovaný informoval u Spolku dříve. —
Osnovy byly referentské komisi přiděleny a uloženo, aby do konce roku
podaly úsudek, který pak se předloží nejd. arcib. konsistoři. Komise jest však
toho mínění, že do ustálení se poměrů na školách bylo by záhodno, aby zů
stalo při dosavádní osnově, která byla již v r. 1912 a 1916 nejdůstojnější kon
sistoří doporučena a schválena.
O úpravě platů bylo předsedou sděleno, že věci učitelského zákona, týka
jící se zvláštních učitelů náboženství jsou na dobré cestě a nelze se o nich pře
dem zmiňovati, dokud nebudou Národním shromážděním přijaty. Co bylo možno,
Spolek vykonal a neopominul ničeho. Splní-li se petita katechetská aspoň s 509/,,
budou zvl. učitelé nábož. jistě spokojeni.
Pro informaci. Dosavadní katecheté při převodu budou míti vše, co jim
bylo započtěno dosud dle zákona a dle předpisů (a to jest obsaženo v posled
ním dekretu) bez 3 let čekatelských. Rozumí se samo sebou, že na škole mě
šťanské odpadne zrychlený postup dle zákona ze 13. července 1922, č. 251.
Pak referoval předseda o úpravě městské v Praze ze 12. dubna 1926, dle
níž budou jednorázové výpomoci pro předběžné kategorie na základě 8 30. zá
kona z 27. ledna 1903 č. 16. z. z.

jedn.

Členská schůze Spolku katechetů dne 16. června 1926,
Předseda konstatuje, že dopisů došlých byla hezká řada a vyřídil všechny
až na ty, v nichž bylo žádáno, co dle nového učitelského zákona bude jme
novaný na požítcích bráti. V takovém případě je nutno, aby v dopise bylo
udáno: kdy nastoupil službu na škole obecné, a kdy na škole občanské a ne
byla-li služba na škole měšťanské přerušena a na jak dlouho.
Bylo upozorněno, aby všechno žactvo bylo klasifikováno a látka učebná
aby byla do konce roku přesně zapsána. Rovněž bylo jednáno o stížnostech
katech. německého arcidioecesního Spolku o započítání let z duchovní správy a
propočítání služební doby při definitivním jmenování.
Navrženo bylo zakoupení katechetiky Katherer, vydané v Innsbruku, v níž
autor zmiňuje se také o katechismu vydaném nákladem Spolku našeho. Pro
jedná se ve schůzi výborové.
Pokladníkovi bylo uloženo, aby vyplatil částku 60 Kč za valnou hromadu
Spolku v r. 1926 a 60 Kč za 6 měsíčních schůzí Spolku p. pedelovi Bosáčkovi.
Pokladník hlásí příjem dosavadní 5.713:01 Kč, a vydání 4.553:45 Kč Kol
legové dluhující se upozorňují, aby nedoplatky vyrovnali; neboť po prázdni
nách bude zahájena akce na zaplacení těchto nedoplatků.
K úpravě platů předseda sděluje, že před podáním zákona učitelského
Národnímu shromáždění podal mistopředsedovi poslanecké sněmovny, který za
sedal v socialně-politickém výboru na vlastní jeho výzvu fexfaci petit katechet
ských, o kterou by se opíralo vládní nařízení.
Vzpomenuto bylo s litostí předčasné smrti čilého katechety a vzorného
kněze Františka Hlavína, katechety občanské školy v Říčanech (členové po
vstali), a litováno toho, že pro opozděné zprávy nemohl Spolek vyslati dele
gáta k pohřbu. Bylo tudíž po návrhu kol. Frt. Vlasáka přijato, aby na. příště
při včasném oznámení úmrtí člena mohl Spolek delegovati k pohřbu svého zá
stupce buď z Prahy nebo z nejbližšího okolí zemřelého člena. ©
Dále předseda upozornil na nález nejvyššího správního soudu ze dne
30. března 1926 č. 6671/26, dle něhož právo na substituční přídavek přísluší
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při splnění zákonnitých podmínek pouze řádným učitelům zatímním a jichž po
žitky jsou volné; neboť druhá věta odst. 1. čl. X. zákona č. 251/1922 nevylu
čuje všechny zatímní učitele z nároku na substituční přídavek, nýbrž pouze za
tímní učitele, ustanovené v případech, o nichž jedná čl. VIII. odst. 2. lit. a; b)
a c). Tento případ se může týkati někdy také nás katechetů. —
Volných návrhů nebylo. Předseda končí pak schůzí přáním příjemného
zotavení o prázdninách. —
Jedn.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Duchovní cvičení pro kněze 1926
budou : I. V arcibiskupském semináři ja
zykem českým od 192.—16. července: ně
mecky od 19.—23. července, II. Ve Fram
tiškánském klášteře v Hájku (česky) 1. od
29. června do 3. července, 2. od 2.—6.
srpna, od 23. —27. srpna. III. O0. Re

demptoristů u sv. Kajetána v Praze-III.
(česky) od 26.— 30. července. IV. V klášteře

|

Psychologie des Landkindes (Teufelsbauer).
Dítě venkovské a to rolnické žije ještě v dosti
zdravém prostředí, prodchnuté více neb méně
náboženstvím, ne-li z přesvědčení tedy ze
zvyku, uvyklé práci domova, při kamarádství
nedbá sociálních rozdílů, rodiče, kněz a uči
tel jsou mu autoritou, do školy vchází ostý
chavě, je jako pozadu proti dítěti měst
skému, ale v budoucnosti může překvapiti
svým vlivem
toho všeho buď vychova

Domimkánů u sv. Jiljí v Praze (česky)
od 26.—30. červěnce. V. Na Svaté Hoře
u Příbrami (česky) 1. od 2.—6. srpna,
9. od 23.—27. srpna. VI. U 00. Redemp
toristů u sv. Anny v Plané (u Mar. Lázní) kindes (Batista). Dítě velkoměsta, prostředí

tel
pamětliv!
—
Die
Psyche
des
Stad

německy 1. od 5.— 9. července, 2. 16.—20.
srpna. VII. U OO Oblátu v Chebu (něme
cky od 12.—16. července. VOI. U O0.

FPrantiškánů v Kadani (německy) 1. od
5.— 8. července, 2. od 23. —26. srpna;
3. od 12.—15. července jazykem českým,
přihlásí-li se alespoň 15 duchovních pánů.
Začátek 12. v 7 hod. večer. K disposici 20
až 22 pokojů. IX. V Stojanové na Moravě
(česky) od 12.—16. července, 2. od 2.—6.
srpna. Čena za vše 80 Kč. 3. od 19.—28.
srpna (osmidenní). (ena za vše 180 Kč.
X. V missijním domě u sv. Gabriela v Mód
lingu u Vídně (německy) 1. od 12.—16.
července, 2. od 19.—23. července, 3. od
96.—-30. července, 4. od 2.— 6 srpna, 5. od
23.—27. srpna, 6. od 13.—17. září. Při
hlášky nejpozději 8 dní napřed.

Christlich-paed.

|

2 praktické výstupy, světelné obrazy ado
slov dra Dubovy, jenž byl duší kongresu. —

Blátter,

roč. 49.,

čís. 1., roč. předpl. 5 šillingů; red. Jaksch,
Vídeň V., Schóonbrunská ul. 75.

industrie, otce, někdy ani matky celý den
nevidí, jsou za výdělkem, domov ho nepoutá
jako dítě venkovské, staré zvyky spíše mizí
a nové nepěkné se zahnizďují, styk s du
chovním skrovný, hojnost dojmů budí bla
seovanost, byty přeplněné zaviňují bledost a
nervosu dětí, ulice s domy mu nenahradí
přírodu venkova, stálý pozor na ulici učí je
rychle chápati, poklad jeho představ jakkoli
jednostranný přece bohatý, vyjadřování jeví
obratnost, předčasně dozrává, bráno rodiči
do zábavných místností, má na očích vý
kladní skříně, škandály ulice atd. Jaké tedy
rozsáhlé pole pro osvícení rozumu a vzdě
lání vůle tu připadá sv. náboženství! Duch
sv. Kanisia, který již jednou uvedl rene
sanci na tomto poli, kéž opět osvítí a po
silní duchovní pracovníky ve velkoměstě! —

Katholische Sittenlehre (Dr. Langhammer).
U příležitosti učeb. plánu středoškolského
autor uvádí vynikající díla mravoučná. Ka

Obsah: Der katech. Kurs im Breslau
(3.—6. srp. 1925). Pojednáno: o kvalitě
katechetově (kard. dr. Bertram), o uvedení

vídeňských
pro
katechety
dolnora

V porozumění mše .sv. (kan. Minichthaler),
die Arbeitsmethode (Goetzel), že účelem
nábož. výuky jsou skutky, o bibl. dějepravě
v životě (Bergmann), o vůdčích myšlenkách
nábož. vyuč. v podzim. čtvrtletí (Volkmer),
zdařilý výklad 6, přik. na 3 stupních podali
rektor Wiesner a far. Kaleve. Kurs oživily

nisace učitelská anebo poslanci. Ano, ale kde
střevíc tlačí, k tomu je povolána organisace
stavovská. Iniciativa tedy spočívá v ní. A co
říci těm, kteří tak říkají? Řekněte: Zaplatil
jsi již svůj členský příspěvek, anebo před
platil jsi sobě svůj orgán? A uvidíte, jaké

techetenrecht im Lande Niederósterreich

(Bock) uvádí, co vymohl spolek katechetů

Výtka těm, kteří říkají, že to vymohla ořga
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— kvality
jsou
tikritikové.
—
Moralpsycho
slovy: Kdo chce za mnou...

logische Differenzierung

bei Knaben und

Můdchen (Škol. rada Weigl). (Cirkulář za
slaný na školy systému koedukačního, za úče
lem zjištění, které nectnosti se vyskytují
u hochů a které u děvčat. Spolkové zprávy
(o tom jinde), literatura. — Časopis kvali
tativně i kvantitativně cenný.
Red.

Katholikus

Nevelés (Katolická výcho

va). Věstník maďarský spolku katechetů a pro
fesorů, roč. XVIII. čís. 3. red. dr. Hamvas
Endre, Budapešt I. ul. Villany čís. 35. ->
Předpl. 5 aranykorona (5 zlatých korun).

Obsah: Harc, mely nem akar véget érni

|

(dr. Hamvas Endre). Boj, který nechce míti
konce. Obraz francouzské politiky školní. Autor
rozvinuje plán lóže zednářské Grand Orient,
jak jej po etapách uskutečňovali stvůry vládní
Deladier, Viviani, Ferry, Combes. První krok
byl návrh na školu jednotnou a poslední roz
luka církve se státem. Zákonem 28. března
1882 zavedl Ferry do škol laickou morálku
s občanskou naukou a kněžím zatím ještě
dovolil vyučovati mimo školu. Dalším záko
nem 30. října 1886 svěřeno vyučování laiku
(proti řádům). Konečně Combes (1902—5)
kongregacím vyučovati zakázal. Papež Pius X.
naopak dovolil jim vyučovati v laickém oděvu.
Bankrot vyučování morálky jeví se ve spoustě
morálek, které sevyrojily: positivistické, del
stické, pantheistické, materialistické, sociali
stické, Payotovy (výchova vůle) a j. Tedy kolík
hlav, tolik smyslů. — Neveljůnk imádságos
lelkéket $Vychovávejme“zbožné duše! Dr. Ko
vacs Vince. Náměty ku pěstování modlitby
dává dějeprava, katechismus, liturgika. Pů
sobme na cit dítěte, aby se modlilo rádo.
Oplývá citem, použíti toho, co je dojímá.
Nebude-li se modliti, bude klíti. Konečně učiti
je uvědomiti si cíl modlitby. Oblíbiti si rů
ženec, modl. knížku, zpěv, obřad modlitby
buď výrazem vnitřku, modlitba prosta dre
sury, netrestati klečením a j. Slovem korunou
výchovy buď modlitba. — A szenveděs pro
blémája a mMtoktatásban. Utrpení problémem
vyučování. Dr. Hirsch A. Ač katechismus té
otázky neprohlubuje, přece nutno připravovati
dítě na trní, které přinese budoucnost. Ve
St. zákoně utrpení důkazem pravdy a do
broty Boží. Je sankcí zákona Božího. I dítě
správně odpoví, že je za hříchy člověka tre
stem. Příklady z Písma. Druhá odpověď:
Zkouškou člověka. Ne pro P. Boha vševě
doucího, ale k vůli lidem. Příkladem Job.
V Nov. zákoně ozářeno křížem Kristovým a

Slova: Buď

vůle Tvá ve světle utrpení sbližují s P. Bo
hem. Paedagogika nevěry je tu bezradná, kře
sťanství těší slávou, která se zjeví na nás.
— Gyermekek elmélkedése. Rozjímání dětí.
Wendl Anna, učitelka. Soudí se, že modlitba
rozjímavá je pro mnichy a jeptišky. Nemájí
býti potlačena modlitba slovní. Na příkladě
zvěstování P. Marie autorka učí děti otázkami

modlitbě rozjímavé. — Hitoktatási úgyek:
O záslužném prvním přikázání pro dětiika
techety. — Potřeba zjišťovati vyznání primo
komunikantů křestním listěm. — Napomenutí
pastýř. listu, aby kněží se nevyhybali nábož.
vyučování. — Jiný past. list líčí zhoršené
poměry také na školách, mládež jako všude
nezvedenou, požívačnou, nad níž nerozumní
rodiče drží ruku a ještě stihají učitele pro
spravedlivý trest. — Terepszemle (rozhled).
Statistika zrušených katolických maďarských
škol v Československu, Jugoslavů, Rumunsku,

Maďarsku
!.adokládá,'ž
jetovoce
stát
ních škol, které dle jména katolické, změnou
nového režimu státu se změnily, — Egye
sůleti éleť. Spolkový život. Schůze 7. března.

Red.

Z našich rovů:
V Pánu zesnuli:

František Hlavín,
na obč. škole v Říčanech

po krátké nemoci
v 31. roce věku a v 7. roce kněžství.
Horlívý člen katol. hnutí a častý host
ve Spolku. Po rekviem vedl nesčetný kon
dukt msgr. Tomšů za asistence 19 kněží,
školní mládeže, učitelů, okr. hejtmana
a vynikajících delegátů lidové strany
k nádraží, kde po opětné dojemné řeči
msgra. Tomšů promluvili také represen
tanti strany a za zpěvu národní hymny
„Kde domov můj,“ vlak unášel tělesnou
schránku v P. zesnulého do Chrášťan
ke sv. Hoře

a

Otomar Černický,
bisk. notář a dlouholetý katecheta v Kla
tovech po delší chorobě, které statečně
vzdoroval. Nar. 4. list. 1876 v Jistebnici
a zemřel 15. června 1996.

Četná účast všechvrstev

obyvatelstva

a 14 kněží svědčila o vážnosti, jaké se
těšil v P. zesnulý.

Reguiescant in pace!

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze.

eStn1 katechet
atecDeTSKY.
Věstník
ký
Příloha „Vychovatele“ k XXXX,' ročníku.

ČÍSLO 8.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.
SRPEN 1926.
ROČNÍKXXIX

Zákon
ze dne 24. června 1926

o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občan
ských škol (Učitelský zákon). Sb. z. a n. č. 104.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení.
9

I.

(*) Zákon tento platí pro učitele S vátních obecných a občanských škol, dále
pro učitele veřejných obecných a občanských škol uvedených v 2. odstavci čl:
XIV. zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., jakož i pro učitele
cvičných škol přičleněných k státním učitelským ústavům.
(? Obdobná úprava platových a služebních poměrů učitelstva ostatních ve
řejných škol obecných a občanských provede se zvláštním zákonem. Až do té
doby platí pro toto učitelstvo platová ustanovení tohoto zákona a dosavadni
služební předpisy.
(*) Pokud se v tomto zákoně výslovně jinak nestanoví, platí ustanovení
jeho o učitelích i pro učitelky.
DÍL L.

Učitelští čekatelé a výpomocní učitelé. Vedlejší učitelé.
S 2.

Čekatelská doba.
(») Učitelským čekatelem ve smyslu tohoto zákona jest učitel v počáteční
službě s kvalifikací předepsanou pro zatímní ustanovení, který dočasně zastává
uprázdněné učitelské místo zatímně nebo definitivně zřízené, jsou-li příjmy z to
hoto místa plynoucí volné.
(*) Ostatní učitelé v počáteční službě s kvalifikací předepsanou pro zatímni
ustanovení nebo bez ní jsou výpomocní učitelé ve smyslu tohoto zákona.
(*) Definitivním učitelem může býti s výjimkou ustanovení odstavce 4. usta
noven jen, kdo jako učitelský čekatel ztrávil předepsanou čekatelskou dobu. Če
katelská doba činí pro literní učitele a zvláštní učitele náboženství tři roky, pro
učitelky ručních prací (domácích nauk) čtyři roky. Do této čekatelské doby se
započítává doba služby konané ve vlastnosti výpomocného učitele ode dne na“
bytí kvalifikace předepsané pro zatímní ustanovení a z doby hlavních prázdnin
část, rovnající se pětině doby odsloužené ve školním roce ve vlastnosti výpomoc
ného učitele s předepsanou kvalifikací pro zatímní ustanovení, pokud učiteli podle
S 3, odst. 5, druhé věty, příslušela náhrada odpovídající této pětině. Přerušil-li
učitel dobrovolně službu, započítá se pouze doba služby konané po přerušení.
(*) Ze závažných služebních důvodů může úřad příslušný pro ustanovení
definitivního učitele povoliti, aby čekatelská doba byla zkrácena nebo prominuta,
(Š Ustanovení tohoto zákona o učitelích plati, pokud se v něm jinak ne“
stanoví, i pro učitelské čekatele a výpomocné učitele,
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S 3.

Služební plat učitelských čekatelů a výpomocných učitelů.
(*) Učitelským čekatelům náleží jako služební plat adjutum a výchovné (8 9).
(2) Adjutum učitelských čekatelů na místo literního učitele na obecných ško
lách nebo na místo zvláštního učitele náboženství činí v prvé polovici stanovené
čekatelské doby 11.100 Kč, v druhé polovici stanovené čekatelské doby 12.300 Kč
ročně; adjutum čekatelek na místo učitelky ručních prací (domácích nauk) činí
v prvé polovici stanovené čekatelské doby 10500 Kč, v druhé polovici stanovené
čekatelské doby 11.700 Kč ročně. Ustanovení $ 10 platí i pro zvýšení adjuta.
(* Výpomocní literní učitelé se zkouškou učitelské dospělosti mají nárok
na odměnu ve výši počátečního adjuta čekatele na místo literního učitele na obec
ných školách a to na dobu, po kterou trvá jejich služba v substituci (8 2, odst.
3). Výpomocní literní učitelé, kteří nemají zkoušky dospělosti učitelské, obdrží
po dobu skutečné služby, mají-li vysvědčení dospělosti ze školy střední, stejnou
odměnu, jinak odměnu ve výši 75%, této částky.
(* Náležitě kvalifikovaným výpomocným učitelům zastupujícím zvláštní učitele
náboženství přísluší po dobu skutečné služby odměna rovnající se počátečnímu ad
jutu čekatele na místo zvláštního učitele náboženství, náležitěkvalifikovaným vý
pomocným učitelkám zastupujícím učitelky ručních prací (domácích nauk) odměna
rovnající se počátečnímu adjutu čekatelky na místo učitelky ručních prací. Ne
kvalifikovaní výpomocní učitelé zastupující zvláštní učitele náboženství a nekvali
fikované výpomocné učitelky zastupující učitelky ručních prací (domácích nauk)
obdrží odměnu ve výši 75%, odměny, která by jím příslušela, kdyby měla přede
psanou kvalifikaci.
(* Doba hlavních prázdnin se nečítá do doby služby, za kterou přísluší
výpomocnému učiteli odměna. Při odchodu z výpomocné služby obdrží však*vý=
pomocný učitel, neopouští-li služby dobrovolně, částku rovnající se 20%/,celkové
odměny, kterou jako výpomocný učitel obdržel za svoje poslední nepřetržité pů
sobení. Byl-li před počátkem hlavních prazdnin ustanoven v poměru, z něhož
vzniká nárok na služební plat i po tyto prázdniny, srazí se vyplacená částka
z jehe služebního platu.
(*) Částky adjuta a odměnstanovené v předchozích odstavcích platí pro skus
pinu míst A ($ 8); ve skupině zníst B Činí adjutum částku o 4"/,, ve skupině míst
C částku o 8"/, a ve skupině míst D částku o 12 %, menší.
(7 Ustanovení $ 12, odst. 8, současného zákona o úpravě platových a ně“
kterých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon) platí obdobně.
(©)Adjuta čekatelů na místa zvláštních učitelů náboženství a učitelek »ruč
ních prací (domácích nauk) a odměny učitelů uvedených v odstavci 4 se vyměří
podle počtu hodin ve smyslu ustanovení $ 12.
8 4.

Ustanovení učitelského čekatele definitivním učitelem.

(5 Čekatel se ustanoví definitivním učitelem, jakmile dovršil předepsanou
čekatelskou dobu a vyhověl všem podmínkám předepsaným pro ustanovení de
finitivním učitelem.:

(* Předpisy o vyloučení neb odkladu a době účinnosti zvýšení služného
učitelů ($ 10) se vztahují obdobně na ustanovení čekatele učitelem.
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S65.

Vedlejší učitelé.
(5) Vedlejší učitelé s vysvědčením způsobilosti vyučovati nepovinným před
mětům se ustanovují pro dobu potřeby na obecných neb občanských školách
bez jakéhokoliv nároku na definitivní ustanovení za odměnu rovnající se služeb
nímu platu čekatelky na místo učitelky ženských ručních prací (domácích nauk),
případně takovéto učitelky se stejnou služební dobou ($ 3, odst. 1 a 2, příp. S 6).
(*) Kvalifikovaní výpomocní učitelé zastupující vedlejší učitele obdrží odměnu
rovnající se počátečnímu adjutu čekatelky na místo učitelky ručních prací (do
mácích nauk), nekvalifikovaní pak odměnu ve výši 75/, této částky.
(*) Ustanovení 8 3, odst. 5 až 8, platí obdobně.
(*) Vedlejší učitel plně kvalifikovaný, který učil nepovinným předmětům na
veřejných školách obecných neb občanských po tři roky aspoň 20 hodin týdně,
může býti v souhlase s vydržovateli školy ustanoven defitivně vedlejším učitelem,
prokáže-li se, že je trvale potřeba místa, které zastává.
(*) Ustanovení tohoto zákona o učitelích platí, pokud se v něm jinak ne
stanoví, i provedlejší učitele,
DÍL II.

Definitivní učitelé obecných a občanských škol.
6.

Služební plat učitelský.
Služební plat učitelský se skládá ze služného, činovného a výchovného.
S 7.

Služné.
(*) Služné se stanoví v ročních částkách takto :
pro literní učitele a pro zvláštní učitele náboženství:
1. stupeň.
„Kč 9.000
6. stupeň

2.

„A

3.

„ 10.800

T.,

„ 12.600

8.

4.
5.

14.400
„ 16.200
11. stupeň.
pro učitelky ručních prací (domácích
1. stupeň
Kč 9.000

2.

,

ň

„12.600

4.
5..

„
„

„ 14400
„ 16.200

3.

„ 10.800

Kč 18.000

„19800

„,

„ 21600

9.
|,
„23.400
10..|„
.
„» 25.200
Kč 27.600;
nauk) a vedlejší učitele:
6. stupeň
Kč 18.000

7.5

„ 19500

8.,
90.
10..

» 21.000

„
„

.

„ 22.500
„ 24.000.

(* Postup do vyšších stupňů služného nastává, jakmile učitel dovršil tři
roky započítatelné služební doby se služným bezprostředně předcházejícího stupně.
(*) Literním učitelům a zvláštním učitelům náboženství se zkouškou učitel
ské způsobilosti pro školy občanské ustanoveným definitivními nebo zatímními
učiteli na školách občanských se zvyšuje při přestupu služné o částku ročních
780 Kč, mají-li služné nejvýše 6. stupně, a o částku 1080 Kč, mají služné 7.
nebo vyššího stupně; při druhém postupu do vyššího stupně služného, který ná
sleduje po přestupu na občanskou školu, a při každém dalším postupu do vyš
šího stupně služného se zvyšují příslušné postupové částky vždy o 300 Kč, jde-li
o postup až včetně do 7. stupně, a vždy o 600 Kč, jde-li o postup do 8, nebo

vyššího stupně.

o

|

|
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(*) Učitelkám ručních prací (domácích nauk) s vysvědčením způsobilosti pro
školy občanské ustanoveným definitivními nebo zatímními učitelkami na školách
občanských se zvyšují při nejbližším postupu do vyššího stupně služného, který
následuje po přestupu na občanskou školu, a při každém dalším postupu do
vyššího stupně služného příslušné postupové částky vždy o 120 Kč, jde-li o po
stup až včetně do 7. stupně, a vždy o 240 Kč, jde-li o postup do 8. nebo vyš
šího sfupně.
(* Učiteli, který přestoupí ze školy občanské na školu obecnou, byv nani
dosazen definitivně nebo zatímně, se vyměří služební plat tak, jake- by byl od po
čátku své služební doby působil na obecné škole.
(* Zvýšení služného se provádí z moci úřední.
S 8.

Činovné.

(*) Činovné se vyměří podle skupin míst A, B, C, D stanovených pro vý
měru činovného státních učitelů [S 76 současného zákona o úpravě platových a
některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon)] a stanoví
v ročních částkách takto:
pro literní učitele a zvláštní učitele náboženství:
ve skupině míst A částkou Kč 4800
Ň

"

„

„

»

„©

B

»

„

D

»

„

»

+ 3360

4080

,

„» 2040;

pro učitelky ručních prací (domácích nauk) a učitele vedlejší:
ve skupině míst A částkou Kč 4200

»

»

„B

»

»

„

»

„B

€

»

„ 3576

»

„

»

2940

„ 2316.

(*) Ustanovení S 12., odst. 8, platového zákona zmíněného v předchozím
odstavci platí obdobně.
S 9.

Výchovné.
Výchovné činí při jednom nezaopatřeném dítěti (S 24) 1800 Kč, při více ne
zaopatřených dětech 3000 Kč ročně.
S 10.

Vyloučení a odklad zvýšení služného.
Předpisy o vyloučení a odkladu zvýšení služného platné pro státní učitele
stejně pro zvýšení služného podle tohoto zákona.
8 11.

Prvé neb opětné ustanovení definitivním učitelem.
Pokud se z tohoto zákona jinak nepodává, obdrží učitel při prvém neb
opětném ustanovení počáteční služné.
S 12.

Výměra služebního platu při zmenšeném počtu vy

učovacích hodin.

(» Zvláštním učitelům náboženství, učitelkám ručních prací (domácích nauk)
a vedlejším učitelům na školách obecných neb občanských, náleží služební plat
(S 6) v plné výměře jen, mají-li nejméně osmnáct hodin týdně řádné výměry
učebnípovinnosti; nedosahuje-li jejich řádná učební povinnost osmnácti hodin
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týdně, činí jejich služební plat za každou vyučovací hodinu 56% služebního
platu, který by jim náležel, kdyby měli aspoň osmnáct hodin týdně řádné vý
měry učební povinnosti.
(*) Zvýší-li se učiteli počet hodin na větší nebo plnou výměru, učí se podle
započítatelné služební doby přicházející v úvahu pro zvýšení služného znovu
služné v příslušné platové stupnici, při čemž započítatelná služební doba od
sloužená s nižším procentem služebního platu se započte pro postup do vyššího
stupně služného poměrnou částí, a to v poměru dosavadního nižšího procenta
služebního platu k novému vyššímu procentu.
S 13.

Učitelé na cvičných školách při státních učitelských ústa
vech a na zvláštních státních odborných školách pro hlucho
němé nebo pro slepé.
(*) Učitelé ustanovení na cvičných školách při státních učitelských ústavech
nebo na zvláštních státních odborných školách pro hluchoněmé nebo pro slepé
jsou co do příjmu a postupu postaveni na roveň učitelům na školách obecných,
příp. občanských, se stejnou zkouškou způsobilosti a přísluší jim služebnípří
davek 2100 Kč, po desetileté službě na těchto školách 2700 Kč ročně; tento pří
davek se započítává učitelům ustanoveným definitivně na těchto školách pro vý
měru výslužného.
(* Výhody, kterých nabyli jednotliví cviční učitelé na základě odstavce 1.
S 48 zákona ze dne 28. července 1917, č. 319 ř. z. (služební pragmatiky učitel
ské), nejsou tímto zákonem dotčeny.
S 14.

Opatrovatelky na státních opatrovnách.
Ustanovení platná pro učitelky ručních prací (domácích nauk) platí obdobně
pro opatrovatelky na státních opatrovnách.

S15.

Ředitelé škol.
(» Ředitelé škol (správcové škol, řídící učitelé a ředitelé občanských škol)
mají nárok na ředitelské přídavky započitatelné pro výměru výslužného. Základní
přídavek řídících učitelů a správců obecných škol činí 600 Kč, ředitelů občan
ských škol 900 Kč ročně; tento základní přídavek se zvyšuje o ročních 150 Kč
za každou třídu ať postupnou nebo pobočnou, z níž se ta která škola nebo školy
témuž řediteli nebo řídícímu učiteli podřízené skládají, s omezením, že ředitelský
přídavek může činiti pro řídící učitele a správce obecných škol nejvýše 1500 Kč
a pro ředitele občanských škol nejvýše 2100 Kč ročně. Celoroční expositury se
počítají pro vyměřování ředitelských přídavků za postupné třídy.
(*) Nároky ředitelů a správců škol na naturální byt nebo na příbytečnépodle
zemských zákonů zůstávají nedotčeny, avšak příslušná částka zákonitého příby
tečného neb odhadní cena naturálního bytu určená podle místních poměrů se
odečte od peněžitých příjmů.
S 16.

Odměny za přespočetné hodiny a za vyučování nepovinným
předmětům.
Dosavadní předpisy o odměnách za přespočetné hodiny a za vyučování
nepovinným předmětům se nemění.
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DÍL III.

Všeobecná ustanovení.
8 17.

Úprava poměrů učitelstva obecných a občanských škol
podle norem pro státní učitele.
(*) Ustanovení služební pragmatiky učitelské (zákona č. 319/1917 ř. z.) ve
znění nyní platném se uvádějí, s výjimkou ustanovení o asistentech a suplentech,
zásadně v platnost pre učitelstvo obecných a občanských škol i se změnami a
doplňky vyplývajícími ze současného zákona o úpravě platových a některých
služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), z tohoto zákona a ze
zákonů pozdějších. Vláda se zmocňuje aby tyto předpisy, pokud potřebí, nařízením
přizpůsobila zvláštním potřebám služby na obecných a občanských školách.
(*) Každou změnou ustanovení současného zákona o úpravě platových a
některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon) platných pro
státní učitelstvo sl., případně III.stupněm předběžného vzdělání (S 74, odst. 2, posléz
uvedeného zákona) se mění v duchu parity i obdobná ustanovení tohoto zákona.
S 18.

Tituly.
Tituly učitelů budou určeny vládním nařízením; až do této úpravy platí do
savadní tituly.
S 19.

Dekret o propůjčení místa,
(9) O propůjčení místa budiž vydán dekret, v němž sluší uvésti místo, které
se propůjčuje, den, jímž se místo propůjčuje, a titul s místem spojený.
(*) Teprve doručením tohoto dekretu stává se propůjčení místa účinným.
(*) Při prvém neb opětném ustanovení, nebo nastává-li propůjčením místa
změna ve služebním platu, budiž zpravidla uveden den, kterým podle S 20 pří
sluší nový plat.
(* Obdobně sluší postupovati přiustanovení čekatele a výpomocného učitele.
(Š Ustanovuje-li se učitel zatímně nebo výpomocně, budiž to v dekretu vý
slovně uvedeno.
20.

Počátek a zastavení služebního platu.

(*) Při prvém nebo opětném ustanovení přísluší služební plat, pokud se
z tohoto zákona jinak nepodává nebo v dekretu není jinak stanoveno, od prvního
dne měsíce následujícího po začátku služební doby a, byla-li služba nastoupena
prvního dne v měsíci, tímto dnem.
(*) Při změně služebního platu obdrží učitel, pokud se z tohoto zákona
jinak nepodává nebo není v dekretu jinak stanoveno, nový plat prvním dnem
měsíce, který bezprostředně následuje po okolnosti změnu služebního platu při
vodivší. Při zvýšení služebního platu přísluší nový plat, nastala-ii okolnost zaklá
dající nárok na zvýšení platu prvního dne v měsíci, již tímto dnem. Při změně
služebního působiště, s níž jest spojena změna činovného, náleží nové činovné
prvním dnem měsíce, který následuje po sproštění učitele služby v jeho dosa
vadním působišti.
(*) Při přeložení na dovolenou s čekatelným nebo do výslužby se zastaví
služební plat posledním dnem měsíce, v němž učitel, byv o přeložení dekretem
vyrozumén, byl činné služby sproštěn,
|
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(*) Při úmrtí se zastaví plat posledním dnem měsíce úmrtí, při jiném roz
vázání služebního poměru posledním dnem měsíce, ve kterém učitel z tohoto
poměru skutečně vystoupil nebo byl dekretem služby sproštěn.
S 21.

Výplata služebního příjmu
(platu).

(*) Ustanovení o výplatě služebních požitků v měsíčních předem splatných
lhůtách prvního dne každého měsíce zůstávají v platnosti: ustanovení o výplatě
místního přídavku platí pro výplatu činovného. Podrobnosti výplaty služebních
příjmů, zejména pokud jde o místo jejich splatnosti, urči vláda.
(*) Pojistné podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. z. a n., vyměří
se ze služebního platu a přídavků na děti (S 39). Měsíční částka přispěvku, při
padající na učitele, zaokrouhlí se, pokud není vyjádřena v korunách bez haleřů, na
nejblíže nižší částku v korunách přesahuje-li tuto částku nejvýše o 50 haléřů,jinak pak
na nejblíže vyšší částku v korunách. Zaměstnavatel hradí stejnou částku pojistného.
(*) Úhrn ročních částek příspěvků, které se podle platných předpisů vybí
rají srážkou ze služebního platu, pokud není vyjádřen v korunách bez haléřů
nebo není dělitelný dvanácti, budiž zaokrouhlen na nejblíže nižší částku v ko
runách dělitelnou dvanácti.
(* U platů (odměn) vyměřených podle S 3, odst. 3, 4 a 8, S 5, odst. 2,
a $ 12 se odečte úhrn ročních částek příspěvků uvedených v předchozím od
stavci od roční částky platů (odměn); zbytek, není-li vyjádřen v korunách bez
haléřů nebo není-li dělitelný dvanácti, budiž zaokrouhlen na nejblíže vyšší částku
dělitelnou dvhnácti.
(*) Není roční částka daně z příjmu, připadající na služební příjmy vyjá
dřena v korunách bez haléřů nebo není-li dělitelna dvanácti, sníží se na nejblíže
nižší částku v korunách dělitelnou dvanácti.
(*) Učitelé jsou osvobozeni od povinnosti platiti taxy a poplatky z propůj=
čení služebního místa a kolkové poplatky z kvitancí na předem stanovené stálé
služební příjmy, jsou však povinni platiti ze svého daň z příjmu, připadající na
jelich služební příjmy.
S 22.

JELA
V
Počátek postupových lhůt pro zvýšení služného.

Postupové lhůty pro zvýšení služného (adjuta, odměny podle 8 5) počínají
vždy jen 1. lednem, 1. dubnem, 1. červencem nebo 1. říjnem podle toho, který
z těchto dnů nejblíže následuje po počátku služební doby, případně po okolnosti
odůvodňující změnu služného. K době uplynuvší od této okolnosti až do počátku
nejbližšího kalendářního čtvrtletí se přihlíží, pokud jde o zvýšení služného (ad
juta, odměny), jako by byla ztrávena s dosavadním služným (adjutem, odměnou).

PRAHA

(Dokončení.)

RŮZNÉZPRÁVY.

O

|© techetského.
Sdělení
předsednictva
Spolku
kaplatových
aslužebních
poměrů
učitelstv
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jest
zahrnován
doobec.
aobčanských
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Sb.
z.
a
n.
č1926.
104.
.
© pisy
členstva
Spolku
katechetského
vepří-(Učitelský
zákon)
splatností
se1l.edna
|

vého
zákona
ze24.června
1926
oúpravě
žitky
dletohoto
nového
učitelského
zákona
čině budoucích služebních požitků dle no-

Aby podepsaný mohl určiti služební po
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— vládní nařízení dosud vydána nejsou —
jest třeba sdětiti každému tazateli následu
jící data:
1. Kdy byl ordinován.
2. Kdy nastoupil zat. nebo def. službu ka
techetskou vůbec ať na obecné nebo ob
čanské škole.

3. Kdy nastoupil zat. nebo def. službu ka
techetskou na obč. škole (velmi důležité.)
4. Kolik služebních let má dle pos'edního
dekretu vůbec započteno do 31. prosince
1925 incl. bez t. zv. zrychleného po
stupu 3 let podle čl. I., S 2. zákonačís.
251 1922 Sb. z. a n.
5. Kolik let má započteno z duchov. správy,
6. Koliklet má nepřerušené katechetské služ
by vůbec ve vlastním služebním poměru.
7. Neměl-li přerušenou službu katechetskou
na občanské škole.

Služební plat katechetský skládá se pouze
ze služného a činovného. Pensijní základnu činí

nyní jen služné. Ant. Benda, t.č. předseda.
8! Pozor !1!
Nakladatelství Českoslovanské akciové ti
skárny v Praze —Il., Panská ul. č. 1. nám
sděluje, že počátkem příštího školního roku
vydá 2 učebnice katolického náboženství, z péra
Dra B. Augustina, prof. náboženství v Jičíně
a to „Základní nauka náboženská“ (Apolo
getika) pro střední školy a „Mravouka“ pro vyšší
třídy škol středních. Obě knihy jsou již schvá
leny příslušnými úřady církevními i školními.
Budou tištěny na dobrém dřevaprostém pa
píru, ve velikosti medianové osmerky. „Apo
logetika“ bude obsahovati as 72 stránek,
„Mravouka“ 102 stránek. Kromě toho při
pravuje se Dr. Miklík: „Příručka k biblické
dějepravě“ díl III., obsahující archaeologické
obrazy.

vrhl autor v patero období: dobu katolickou,
dobu husitskou, dobu druhokatolickou (bělo
horskou) a dobutřetikatolickou (probuzenskou)
a posuzuje potom každou z těchto dob s hle
diska náboženského, národního, školského,
literárního, uměleckého, politického, vojen
ského a sociálního. Opíraje se ovýtěžky sku
tečně vědeckého bádání a používaje vydatně
odbornéliteratury, jež je v poznámkách přesně
naznačena, provedl skvělý důkaz, že Katoli
cismus byl požehnáním, husitství a prote
stantismus pak kletbou českého národa, Ob
jektivním, vědecky klidným způsobem jsou tu
vyvráceny obvyklé stereotypní nepravdy a IŽÍ,
šířené u nás liberalismem a volnomyšlén
kářstvím o katolicismu.

Pro kněze, kazatele, katolické učitele, řeč
níky, vzdělavatele, a vůbec pro každéko, kdo
chce znáti skutečnou nefalšovanou pravdu
historickou, kniha nepostrádatelna. V pravdě
unikum! Bohatý zdroj poučení!

Z našich rovů:
V Pánu zesnuli:

Antonín Bulant,
emer. katech. obč. šk. v Fraze,
* 24./X.. 1862 + 3./VII. 1926
(v nemocnici u Mil. Br.).

Krátce kaplanem (u sv. Kiliána, v Ko
zlově), pak dlouho katechetou v Rakov
níku a posléze v Praze. Časem přispíval
zdařilými básněmi do katol, časopisů. Za
četné asistence pohřbil jej a o zásluhách
jeho promluvil msgr. Ant. Postřihač. Ve
feuilletonu v „ÚČechu“ (10. VII.) zvěčnil

památku jeho prof, Košnář
;
a

Pavel Svatuška,
arcib. notář a katech. na učit. ústavě
v Přibramě.

Vřele doporučujeme:
Tom. Blatenský: Víra a kultura. Nákla
dem Českoslovanské akciové tiskárny v Praze.
Str. 242velké 8", cena Kč 28'—.
Obsáhlým svého druhu jedinečným dílem
vytkl si autor za úkol dokázati dějinou pravdu,
že národ náš dosáhl největšího rozkvětu kultury
právě ve víře Katolické, kdežto víra husitská
a protestantská vedla jej k hlubokému úpadku.
Tisfeileté kulturní dějiny národa českého roz

* 28./VI. 1977 + 15./VII 1926

(v nemocnici příbram.).
Horlivý ve svém povolání a také ve
hnuti lidovém katolickém jako člen měst.
zastupitelstva a místní škol. rady. Po
hřben za značné účasti a za četné assi
stence vsdp. metrop. kanov. Soukupem.
R. i. p.!

=

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XXXX| ročníku.

ČÍSLO 9.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smiclově č. 992,
ZÁŘÍ 1926.
ROČNÍK XXIX

Misie mezi pohany.
(Důležitá partie církevních dějin.)
(Dokončení.)

V Africe naráží katolická misie mezi pohany na hrozné obtíže a může tedy
jen pomalu činiti pokroky.
Z přibližného počtu 3'/; milionů katolíků toliko 760.000 (namnoze domo
rodců) je na vlastním territoriu misijním.
Ale sotva kterému dílu světa obrací se tak živě misijní zájem v nejnovější
době jako v Africe a proto v době přítomné ještě větších úspěchů lze očekávati.
Vydatnou pomoc skýtá pro misii negrů (od r. 1894). Společnost sv. Petra Kla
vera, založená zvláště pro obrácení Afriky. Kdo je patronem jejím ? (Petr Claver).
Proč právě on?
Australie byla teprve na počátku 19. století dokonaleji poznána. Církev tam
hned poslala misionáře; výsledek jich je uspokojivý.
Kdežto r. 1821 bylo v Australii asi 2000 katolíků, 2 kněží a 4 katolické školy,
bylo tam r. 1900 (bez Nového Seelandu) asi 714.300 katolíků, 816 kněží, 385
Bratří laiků, 3622 řádových Sester, 14 biskupů, 1283 kostelů a přes 1000 kato
lických škol a ústavů.
Vidíte tedy, že zvláště od 19. století zatolická misie opět znovu se vzmáhá.
Nejen mezi kněžími, ale i mezi laiky vzrůstá zájem pro misie. Mezi laiky ustavil
se veliký f. zv. misijních spolků t. j. takových spolků, které se starají o podporu
misionářů. Nové časopisy misijní získaly si svými zprávami z misií nové a nové
přátele. Značného vzrůstu doznaly i misijní řády v církvi katolické v 19. století.
Počátkem toho století byl opět obnoven řád Jesuitů a dal církvi opět zástupy
misionářů; vedle starých řádů misijních utvořilo se přes 50 řádů nových a daly
se s velkou horlivostí do práce. Ještě nikdy nečítala církevkatolická tolik mi
sijních oblastí a tolik misionářů jako za dnešních dnů. Dnes pracuje v zemích
pohanů 42.000 katolických věrozvěstů, kteří ročně asi 250.000 pohanů pokřtí,
850.000 školních dětí vyučují v 18.500 školách a 1,200.000 pohanů připravují
na křest.
Přes to je ještě 1000 milionů lidí na světě, kteří nejsou pokřtění a to 13
milionů židů a 200 milionů mohamedánů a ostatní tedy skoro 800,000.000 je mo
dlářů čili pohanů. I ty chce církev katolická získati Kristu a církvi a věčné bla
ženosti. Tedy je to ještě obrovský úkol, který církev katolická má před sebou.
A nyní ještě krátce druhou otázku: Čeho potřebuje církev katolická v ny
nějších časech pro misii pohanů ?
Čeho potřebuje nejnutněji? (Misionářů). Kdo však může se státi misionářem ?
(Každý katolický jinoch). Pravda sice, že každý katolický hoch anebo jinoch ne
hodí se k tomu. Pakliže má srdečnou radost z toho, že může spolu působiti ke
cti Boží a k záchraně nesmrtelných duší lidských, je-li zdráv a má-li odvahu
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zaměniti svůj domov zá Afriku, Čínu a vůbec cizinu, pak se pro misii hodí;
má-li i schopnosti ke studiu, může se státi knězem misionářem, ač i řemeslnici
jakožto bratři laikové jsou vítáni. Často a často přichází zpráva od misionářů
v pohanských zemích, že by mohli více, mnohem více úspěchů dociliti, kdyby
měli více spolupracovníků a také více — peněz. Nyní víte i to druhé, čeho církev
pro misie mezi pohany nutně potřebuje — peníze. Misijní domy, které připravují
mladé lidi na jejich misijní činnost, potřebují pro své vydržování peněz. Často
se přihází, že nějaký jinoch zaklepá na bránu takového ústavu; rád by jako mi
sionář Bohu sloužil a svůj celý život rád by věnoval obrácení pohanů; je bohatý
láskou, ale peněz nemá. Ústav jej přijme, protože doufá, že dobrá srdce přispěji
misijními dary, aby mladému muži dostalo se stravy a šatu. A jestliže mladý
muž opustí ústav jako novosvěcený misionář, aby zvěstoval evangelium negrům
nebo Indům nebo Číňanům, opět potřebuje peněz; cestovné pro dráhu a loď
a taková cesta do Asie nebo Afriky stojí mnoho peněz. A když se dostal se svými
řádovými druhy na misijní stanici, tu potřebují peněz na oděv, živobytí a obydlí
pro sebe — tu Činí si nárok na nejnižší míru, neboť z lásky ke Kristu P. vedou
život v chudobě, odříkání a namahavé práci. Musí aspoň nějakou kapli vystavěti
a zaříditi, musí svým svěřencům býti lékaři a zaopatřovati pro ně léky; zřizují
nemocnice, školy, sirotčince, kupují děti, aby je zachrániti od smrti. Odkud však
má misionář peníze na všecka ta díla? Především doufá v podporu katolíků
evropských. Ti totiž mají založené ústavy, které mají účel, aby shromažďovali
peníze pro misionáře. — Různé náboženské spolky sbírají almužny pro misie;
„Spolek sv. dětství Ježíšova“ přijímá dary na výchovu dětí od pohanských ro
dičů pohozených; dále Spolek dětí pro Afriku (založený od společnosti sv. Petra
Claverského) přijímá malé příspěvky od děti. I bez peněz lze pomáhati misiím,
posílá-li se jim na př. staniol, korkové zátky, upotřebené marky. Tedy to, co pro
lidi je bezcenné má cenu pro misie a tím způsobem bylo misiím dodáno již sta
tisíce korun prodejem těch věcí.
Doloha: Nemohly byste i vy přispěti na pomoc velikému misijnímu dílu
církve katolické? Myslím, že láska k církvi katolické a vděčnost k ní měly by
vás k tomu nabádati.

Zákon
ze dne 24. června 1926

o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občan
ských škol (Učitelský zákon). Sb. z. a n. č. 104.
(Pokračování.)

S 23.

Započtení pro zvýšení služného.
(') Přepisy, jimiž se přiznává nárok na započtení určité doby pto postup
do vyšších požitků, se zrušují s výjimkou předpisů o započtení služby v česko
slovenských legiích.
(?) Vládní nařízení určí, kdy kromě případů stanovených v tomto zákoně
a v jakém rozsahu se započte pro zvýšení služného určitá služba v jiném slu
žebním poměru nebo jiné zaměstnání. Započtení služby nebo zaměstnání spa
dajících do doby před dovršením 18. roku věku jest vyloučeno,
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(*) Za zvláštních okolností může ministerstvo školství a národní osvěty při
prvém neb opětném ustanovení povoliti započtení určitého pro zvýšení služného.
(© Převzetí do jiného oboru školní služby může býti vázáno na podmínku,
že doba ztrávena v dosavadním oboru školní služby zůstane zcela nebo částečně
nepovšimnuta pro zvýšení služného.
(*) Započtení doby, na něž učitel nemá právního nároku, vyžaduje souhlasu
ministerstva vnitra a ministerstva financí. Započtení provedené proti tomuto usta
novení jest právně neúčinným. Vznikly li z takového právně neúčinného započtení
přeplatky, budiž vymáháno jejich vrácení. Od vymáhání může býti upuštěno za
souhlasu ministerstva vnitra a ministerstva financí jen v případech hodných
zvláštního zřetele.
S 24.

Výchovné.
() Výchovné přísluší s obmezeními níže uvedenými na vlastní, nevlastní
nebo adoptované děti, které jsou nezaopatřeny a mají československé státní ob
čanství. Za nezaopatřené se pokládají děti, jejichž vlastní příjem nedosahuje výše
stanovené vládním nařízením.
(*) Na děti starší osmnácti roků přísluší výchovné jen:
1. studují-li na veřejném nebo právem veřejnosti nadaném učilišti, až do
dokončeného studia, nejdéle však:
a) do dokonaného 21. roku věku při studiu na středních neb odborných
školách [S 144, odst. 2, písmeno a) současného zákona o úpravě platových a
některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon)],
b) do dokonaného 24. roku věku při studiu na vysokých školách, avšak
jen studují-li s řádným prospěchem, anebo
2. jsou-li pro trvalou duševní nebo tělesnou chorobu k jakémukoli vý
dělku neschopny.
(©)Na děti, které se zdržují nebo navštěvují školu v cizině, přísluší vý
chovné jen, má-li učitel trvalé úřední působiště v cizině. Výjimky může povoliti
v případech odůvodněných ministerstvo školství a národní osvěty v dohodě
Ssministerstvem financí.
(© Na děti, které nežijí ve společné domácnosti s otcem, přísluší otci vý

chovné v plné výměře jen tehdy, přispívá-li na jejich výživu aspoň částkou,
rovnající se částce stanoveného výchovného, jinak pouze částkou, kterou sku
tečně přispívá na jejich výživu. Na nemanželské dítě přísluší výchovné otci te
prve od doby, kdy mu bylo dítě s jeho svolením v matrice připsáno. Na děti
nevlastní neb adoptované přísluší výchovné jen, není-li tu jiné osoby podle
platných předpisů k výživě povinné a schopné.
(*) Za podmínek předchozích odstavců přísluší výchovné též na scho
vance, pokud schovanecký poměr byl založen smlouvou uzavřenou před poru
čenským soudem (úřadem), není-li za výživu (výchovu) smluvena nebo placena
žádná náhrada a není li tu jiné osoby podle platných předpisů k výživě povinné
a schopné.
(*) Nárok na výchovné, jakož i každou okolnost, která má vliv na trvání
nároku nebo na výši výchovného, musí oprávněný včas ohlásiti a případně pod
mínky nároku prokázati. Nesprávná udání jsou trestna podle všeobecných předpisů
trestních a disciplinárních bez újmy následků podle posledního. odstavce Su 30.
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(7) Učitelkám nárok na výchovné nepřísluší. Ministerstvo školství a ná
rodní osvěty může v dohodě s ministerstvem financí v případech hodných
zvláštního zřetele povoliti přiměřený příspěvek až do výše výchovného učitelce
na její nezaopatřené vlastní děti, které jsou prokazatelně zcela na ni ve výživě
odkázány, není-li jiné osoby k výživě povinné a schopné.
S 25.

Nepřítomnost ve službě pro těhotenství nebo mateřství.
(») Nepřítomnost ve službě pro těhotenství nebo mateřství platí za odů
vodněnou, a to až do tří měsíců, obmykajících den porodu. Důvod takové ne
přítomnosti musí učitelka bez vyzvání neprodleně oznámiti svému služebnímu
úřadu; jest povinna, aby se na úřední vyzvání podrobila prohlídce úředním
lékařem.
(*) Za dny nepřítomnosti ve službě pro těhotenství nebo mateřství přísluší,
pokud tato nepřítomnost nepřesahuje tří měsíců, učitelce jen služné, případně
příspěvek podle S 24, odst. 7; nedosahuje-li služné s tímto příspěvkem částky
80%/, služebních příjmů, přísluší jí doplatek na tuto částku. Pro dobu přesahu
jící tři měsíce může býti povolena jen bezplatná dovolená.
(©) Toliko doba nepřítomnosti zmíněná v prvém odstavci se včítá pro
zvýšení služného i pro nabytí nároku na výslužné a pro jeho výměru. Za tuto
dobu zůstává povinnost platiti pensijní příspěvek beze změny.
S 26.

Naturální příjmy.
(* Ve všech případech, kde jednotliví učitelé z titulu služby ve škole
uznaného zákony školskými dosud užívají naturálních příjmů (bytů, pozemků,
naturálních dávek, pracovních výkonů), se odhadne skutečná roční cena těchto
příjmů a odečte od peněžitých příjmů. Bližší předpisy budou vydány vládním
nařízením.

(* Ustanovení toto se netýká nároků na naturální byt ředitelů škol, pokud
je tato věc upravena v 8 15.
(*) V zemích, ve kterých jsou obce povinny poskytovati učitelstvu byt,
může obec požadovati, aby jí z Činovného byla dána náhrada až do výše sta
novené zemskými zákony pro ten případ nebo až do výše příbytečného, které
jsou obce povinny podle těchto zákonů místo takového bytu poskytovati.
S 27.

Náhrada služebních výloh.
Vládním nařízením se upraví nárok na náhradu služebních výloh — ze
jména na náhradu při úředních výkonech mimo úřad (úředních cestách, komi
sích, Substitucích, dočasném přidělení a pod.) jakož i při cestách, za něž se po
skytují náhrady podle obdoby předpisů platných pro úřední cesty, náhradu při
přeložení, stěhování — jakož i veškerá otázky s tím související.
S 28.

Záloha na služné.
() Definitivně ustanovenému učiteli, Který neštěstím nebo nemocí se ocitl
bez své viny v tísni, poskytne se k žádosti na účet vydržovatelů bezůročná,
nejdéle do dvou roků splatná záloha až do výše tříměsíční částky služného.
(*) Větší výhody při povolování záloh na služné mohou býti poskytnuty
jen se souhlasem ministerstva financí, kterému jest v těchto případech též zů
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staveno stanoviti způsob a podmínky splácení, jakož i potřebná zajišťovací opa
tření, Totéž platí, má-li býti záloha povolena učiteli, který se ocitl beze své viny
v tísní z jiného než v předchozím odstavci uvedeného důvodu.
8 29.

Exekuce na služební platy a výslužné. Administrativní srážky.
(*) Ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 314 Sb, z. a n., o exe
kuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých, platí pro učitele, na
něž se vztahuje tento zákon, a jejich pozůstalé s těmito změnami:
a) Za služební plat ve smyslu S 1 Cit. zákona se považuje 759/, služebního
platu bez výchovného; za výslužné (provise a pod.), odbytné a zaopatřovací
platy ve smyslu $ 2 téhož zákona se považuje 759/, výslužného, odbytného,
pense vdovy (družky) a sirotčí pense, pensí a darů z milosti a jiných obdob
ných příjmů vesměs bez výchovného a bez přídavků.
b) Služební příjmy, pokud nejsou uvedeny pod písmenou a), jsou z exe
kuce vyňaty a nezapočítávají se při výpočtu příjmu podrobeného exekuci (za
jištění, zastavení, postupu).
c) Na příjmy náležející dlužníku na děti nebo na ženu lze vésti exekuci
neobmezeně pro pohledávku zákonitého výživného příslušející osobě, ná niž
dlužníku tyto příjmy náležejí; v takovém případě budiž část těchto příjmů, při
padající na věřitele, připočítávána k zabavitelné části platu (pense atd.); nále
žejí-li dlužníku tyto příjmy na dvě nebo více dětí, připočítává se k zabavitelné
části platu (pense atd.) jen poměrná část těchto příjmů vypadající podle
počtu dětí.
d) Na bytový ekvivalent neb obdobné platy může býti vedena exekuce jen
pro nájemné z bytu dlužníkova, na úmrtné (pohřebné) neb obdobné platy jen
pro útraty pohřební.
|
(*) Předpisy o exekuci na služební a odpočivné platy učitelů a na zaopa
třovací platy jejich pozůstalých neplatí pro administrativní srážky ze služebních a
odpočivných platů učitelů a ze zaopatřovacích platů jejich pozůstalých, jde-li
o pohledávky nositele osobních nákladů učitelských vzniklé ze služebního nebo
pensijního poměru nebo se zřetelem na něj.
S 30.

Oprava nesprávné výměry nebo výplaty služebních příjmů
(*) Byly-li opatřením úřadu upraveny služební příjmy učitelovy z moci
úřední, může učitel, když byl o tom výměrem vyrozuměn, do 15 dnů podati
námitky, o kterých rozhodne úřad, jenž opatření učinil.
(*?)Z tohoto rozhodnutí, jakož i z rozhodnutí, které nebylo vydáno z moci
úřední, nýbrž na žádost nebo přihlášku učitelovu, může se učitel odvolati do
15 dnů k ústřednímu úřadu.
(*) Nebylo-li rozhodnutí vydáno úřadem ústřéědnímu úřadu bezprostředně
podřízeným, může býti tento úřad ústředním úřadem zmocněn, aby o odvolání
rozhodl s konečnou platnosti.
(£) Učinil-li opatření z moci úřední ústřední úřad v prvé stolici, může
učitel rovněž do 15 dnů podati námitky, o uichž rozhodne ústřední úřad.
(©) Námitky a odvolání podle předchozích odstavců sluší podati ve stano
vené lhůtě u úřadu, který rozhodl v prvé stolici. Lhůta počíná dnem následují
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cím po doručení výměru; počátek a běh lhůty se nezdržují nedělemi nebo stá
tem uznanými svátky a památnými dny. Připadne-li na ně konec lhůty, pokládá
se nejbližší den pracovní za poslední den lhůty. Lhůta jest dodržena, byly-li
námitky neb odvolání podány před jejím uplynutím u úřadu, jehož přednosta
jest podle platných předpisů povolán, aby bezprostředně vykonával na učitele
služební dozor (služební úřad); rovněž jest lhůta zachována, byly-li námitky neb
odvolání během lhůty dány na poštu k dopravě úřadu, který rozhodl v prvé
stolici, nebo služebnímu úřadu.
($) Byly-li učiteli vypláceny služební příjmy nižší, než mu podle vydaných
výměrů příslušely, nebo, nebylo-li učiněno z moci úřední opatření o zvýšení
služebních příjmů, na něž učitel měl podle platných předpisů nárok, může učitel
uplatňovati nárok na doplatek scházejících částek pouze do tří roků od splat
nosti té které nesprávně vyplacené částky. Totéž platí, pokud zvláštní předpisy
jinak nestanoví, o nedoplatcích na služební příjmy, jestliže učitel svůj příslušný
nárok, ač byl k tomu podle platných předpisů povinen, neuplatnil do tří roků
od vzniku nároku.
(* Byly-li učiteli vyměřeny úřadem služební příjmy vyšší, než mu podle
platných předpisů příslušely, může býti výměr z moci úřední pozměněn nebo
zrušen, byly-li příjmy chybně vyměřeny následkem nesprávného použití platných
předpisů, do jednoho roku, byly-li příjmy chybně vyměřeny na podkladě ne.
správné skutkové podstaty, do tří roků po doručení výměru. Uvedené lhůty jsou
zachovány jen, byl-li nový výměr doručen učiteli před jejich uplynutím.
(©) Byl-li výměr z moci úřední pozměněn nebo zrušen proto, že úřad vy
cházel z nesprávné skutkové podstaty, lze požadovati vrácení neprávem vy
placené částky nejvýše za uplynulou dobu tří roků. Totéž platí, byly-li učiteli
omylem vyplaceny služební příjmy vyšší, než mu příslušely.
(©) Zavinil-li učitel, že úřad, vyměřuje nebo vypláceje mu příjmy, vycházel
z nesprávné skutkové podstaty, může býti výměr změněn nebo zrušen kdykoliv
a vrácení přeplatků požadováno bez jakéhokoliv časového omezení.
S 31.

Použití dosavadních předpisů o místním přídavku.
Pokud dosavadní předpisy vycházejí ve svých ustanoveních z místního pří
davku a z tohoto zákona se jinak nepodává, platí ustánovení ta pro Činovné.
DÍL IV.

Odpočivné a zaopatřovací platy.
S 32.

Ustanovení platná pro státní učitele, na něž se vztahuje služební pragma
tika učitelská (zákon č. 319/1917 ř. z.), týkající se výslužného, zaopatřovacích
požitků a pensijního příspěvku, se uvádějí zásadně v platnost pro učitelstvo
obecných a občanských škol i se změnami a doplňky vyplývajícími ze součas
ného zákona o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměst
nanců (platový zákon), z tohoto zákona a ze zákonů pozdějších. Vláda se
zmocňuje, aby tyto předpisy, pokud potřebí, nařízením přizpůsobila zvláštním
potřebám služby na obecných a občanských školách.
|
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S 33.

(*) Pro nárok na výslužné a jeho výměru se započítá nepřerušená služba
učitelská, konaná po dosažení kvalifikace předepsané pro zatímní ustanovení
a dále jiná doba, která jest podle platných předpisů pro nárok na výslužné
nebo jeho výměru započítatelna. Služební doba na školách zmíněných v S 1,
odst. 1, SS 13 a 14 se nepřepočítává podle ustanovení S 1, odst. 2, zákona ze
dne 9. dubna 1870, č. 47 ř. z.

(*) Výslužné činí po desetileté započitatelné služební době 409/, a za každý
další rok služby 2'4"/, pensijní základny. Po započitatelné služební době 35 roků
přísluší výslužné ve výši pensijní základny.
(©) Při výpočtu služební doby se počítají zlomky posledního roku, pokud
přesahují šest měsíců, za celý rok.
S 34.

Pro nárok na výslužné a zaopatřovací platy učitelů s percentuálními platy
(S 12) a jejich pozůstalých, jakož i pro výměru výslužného a zaopatřovacích
platů těchto osob se čítá veškerá služební doba nezkráceně jako literním uči
telům; výslužné a zaopatřovací platy těchto učitelů a jejich pozůstalých se vy
počtou tak, že se výslužné nebo zaopatřovací platy, které by tomu kterému uči
teli příslušely, kdyby byl po celou služební dobu do pense započitatelnou plně
zaměstnán, zmenší v poměru počtu hodin týdenních, který tomu kterému učiteli
během jeho služební doby byl přidělen — nejvýše však osmnácti hodin —
k počtu týdenních hodin, po které by byl vyučoval, kdyby byl býval plně za
městnán vždy po osmnáct hodin týdně.
35.

(*) Výpomocní učitelé jsou podrobení pensijnímu pojištění. Výpomocným
učitelům, kteří se stali čekateli nebo učiteli a přejdou z pensijního pojištění do
pensijního zaopatření podle tohoto zákona, započítá se pojištěná služební doba
učitelská na veřejných školách plně pro nárok na výslužné a jeho výměru. Ne
rovná-li se převedená Částka (prémiová reserva) částce, kterou by byl učitel za uve
denou dobu zaplatil na 6% pensijním příspěvku jako čekatel, musí rozdíl doplatiti.
(*) Vedlejší učitelé ustanovení za cdměnu a výpomocní učitelé zastupující
vedlejší učitele jsou podrobeni pensijnímu pojištění. Vedlejším učitelům ustano
veným za odměnu a výpomocným učitelům zastupujícím vedlejší učitele, kteří
byvše definitivně ustanovení přejdou z pensijního pojištění do pensijního zaopa
tření podle tohoto zákona, započítá se pojištěná služební doba učitelská na ve
řejných školách plně pro nárok na výslužné a jeho výměru. Nerovná-li se pře
vedená částka (premiová reserva) částce, kterou by za uvedenou dobu postupně
zaplatila na 6% pensijním příspěvku čekatelka a případně učitelka ženských ruč
ních prací (domácích nauk), musí rozdíl doplatiti.
í

DÍL V.

Přechodná ustanovení.
1. Převod do nových platů.
S 36.

Čekatelé a výpomocni učitelé, Vedlejší učitele ustanovení
za odměnu.

() Výpomocní literní učitelé se zkouškou učitelské dospělosti obdrží od
měnu podle prvé věty odstavce 3 S 3, výpomocníliterní učitelé bez zkoušky uči“
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telské dospělosti odměnu podle druhé věty téhož odstavce.
(*) Náležitě kvalifikovaní výpomocní učitelé zastupující zvláštní učitele ná
boženství obdrží odměnu rovnající se počátečnímu adjutu zvláštního učitele ná
boženství, nekvalifikovaní výpomocníučitelé zastupující zvláštní učitele náboženství.
odměnu ve výši 75% této částky.
(*) Náležitě kvalifikované výpomocné učitelky zastupující učitelky ručních
prací (domácích nauk) a náležitě kvalifikovaní výpomocní učitelé zastupující ve
dlejší učitele obdrží odměnu rovnající se počátečnímu adjutu čekatelky na místo
učitelky ručních prací (domácích nauk), nekvalifikované výpomocné učitelky zastu
pující učitelky ručních prací (domácích nauk) a nekvalifikovaní výpomocní učitelé
zastupující vedlejší učitele odměnu ve výši 75% této částky.
(*) Učitelští čekatelé obdrží adiutum; pro stanovení jeho výše je rozhodnou
započítatelná a případně podle 8 2, odst. 3, započtená služební doba (S 39).
(*) Vedlejší učitelé ustanovení za odměnu stanovenou v 8 5, odst. 1, a to
případně ve výměře podle ustanovení S 12. Pro stanovení výše této odměnyjest
rozhodnou (8 38) započitatelná (započtená) služební doba. Nedosahuje-li roz
hodná doba doby čtyř roků, obdrží učitel až do dovršení. čtyř roků odměnu ve
výši adjuta čekatelky na místo učitelky ženských ručních příslušející vzhledem
k rozhodné době; dosahuje-li rozhodná dobačtyř roků, obdrží odměnu rovnající
se služebnímu platu, který by obdržela při převodu podle ustanovení S 37, odst.
1, definitivní učitelka ženských ručních prací se stejnou služební dobou. Usta
novení S 37. odst. 3 platí obdobně.

(Dokončení.)
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Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

Věstník katechetský.
Přiloha „Vychovatele“ k XXXX.jročníku.

ČÍSLO 10.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.
ŘÍJEN 1926.
ROČNÍK XXIX
ohm

Provolání!
Milí kolegové! Přijali jste již, přijímáte anebo bude přijímati dekrety o no
vých svých služebních požitcích. Jistě budete jimi uspokojeni. Uvažte však do
cela vážně, kdyby nebylo našeho Spolku katechetského, zda by vše bylo tak
vypadlo ? Není Vám všem ani náležitě známo, co to dalo práce a času, aby
Spolek náš zachránil vše, co dosud katecheté měli, a novým katechetům aby ne
bylo ukřivděno.
Úprava služebních požitků však ztenčila hodně pokladnu naší, rozsáhlá ko
respondence, účast a representace našeho Spolku na kursu Velehradském, pla
cení právních procesů, přistoupení k „Unii úřednicko-zřízeneckých organisací
československé strany lidové“, věnování věnců posledně zemřelým členům vý
boru vyčerpaly i právní fond i pokladnu ke dnu.

Proto podepsaní funkcionáři v základě usnesení výboru Spolku katechet
ského ze dne 22. září t. r. obracejí še k Vám, milí kolegové, a snažně žádají za
Spolek, abyste zapravili, kdož dosud tak neučinili, své členské příspěvky všecky
a z doplatků, které obdržite při převodu do nových platů, zaslali aspoň 2% částku.
Není možnost vyloučena, že dojde v dohledné době k částečné úpravě zvláště
na školách občanských, bude se dále snad již v jarním zasedání Národ. Shro
máždění jednati o unifikačním zákonu pensijním, a tu bude třeba vedle úsilovné
práce zase a zase peněz. Nesmite zapomínati nikdy, že v jednotné organisaci je
síla a v plnění svých povinností ke Spolku radost a chuť ku práci, kterou čle
nové výboru rádi a ochotně přinášejí zcela beznáročně.
Obdržíte každý poštovní chek s vyzváním a proto nechť nikdo neopomine
ihned zaslati svou povinovanou částku i své členské příspěvky do pokladny
spolkové tak ochotně, jako ochotně pro úpravu se ve výboru pracovalo.
„Aui cito dat, bís dat“.

V Praze,

22. září 1926.

Za výbor Spolku katechetského:
Alois Myška,
t. č. pokladník.

Antonín Benda,

Vojtěch Chyba,

t. č. předseda.

t. č. jednatel.
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Resoluce
k zákonu ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., o úpravě platových a
služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon).
Resolucí bylo přijato celkem 18. Z nich vybral jsem jen ty, které nás se
dotýkají.
6.

Vláda se vyzývá, aby započtením služební doby podle $ 23 vyrovnala
platové nesrovnalosti, které by vznikly při převodu učitelů občanských škol,
kteří se dostali na školy občanské, ač plně kvalifikovaní, velmi pozdě.
10.

K 8 7. Vláda se vyzývá, aby definitivní místa odborných učitelů měšťan
ských škol v Čechách byla obsazována ibned definitivně jmenovanými odbor
nými učiteli.

1.
K S 12. Vládě se ukládá, aby působila k tomu, by školní úřady pečovaly
o to, aby byl co nejmenší počet učitelů s percentuální výměrou služebního
platu a aby S 34 netýkal se učitelů před vydáním tohoto zákona definitivně
ustanovených.
13.

Vláda se vyzývá, aby působila k tomu, aby systemisovaná místa také
mimo Moravu byla obsazována ihned silami definitivními.
16.

Vláda se vyzývá, aby při opětném ustanovení při vyměření služného, po
voleno bylo započtení dřívějšího období v učitelské službě vždy, nestal-li se
odchod z ní z viny toho, o jehož nové ustanovení jde.
17.

Vládě se doporoučí, aby v duchu parity postupovala u učitelstva národ
ních škol tak, jako bude postupovati podle S 148 a 196 (odst. 7) u zaměst
nanců podléhajících platovému zákonu.
S 196, odst. 7. zní: Vláda se zmocňuje, aby vhodnými opatřeními vyrov
nala, kde by to bylo odůvodněno dosavadními platovými poměry, případné
platové nesrovnalosti, které by při převodu vznikly.
18.

Kulturní výbor vyzývá vládu, aby ustanovení S 12, odst. 7 „Platového zá
kona“ prováděla blahovolně.
|
S 12, odst. 7 zní: Výjimečně mohou býti jednotlivé obce vzhledem k mitno=
řádným drahotním poměrům zařaděny vládním nařízením do vyšší skupiny míst.
I

Ant. Benda,
t. č. předseda.
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Tabulky k učitelskému zákonu č. 104/26.
Podávám aspoň pro začátek nejnutnější tabulky pro služební požitky zvlášt
ních učitelů náboženství (katechetů ob. i obč. škol) a nejnutnější vysvětlivky
přesně k učitelskému zákonu č. 104/26, protože prováděcí nařízení vládní dosud
hotova nejsou.

Tabulka 1.

©

Služné katechetů obecných škol.
Služební rok
Služné
Služební rok

Stupeň|
započítatelný
ročně
|Stupeň|
započítatelný
ročně
(započtený)

Kč

(započtený)

Služné
Kč

Adjutun

—
1.— 3.
čekatelské
6.
19.—21.
18.000
1.
4— 6.
9.000
7.
22.—24.
19.800
2.
7.— 9.
10.800
8.
25.— 27.
21.600
3.
10.—12.
12.600
9,
28.—30.
23.400
4.
13.—15.
14,400
10,
31.—33.
25.200
5.
16.—18.
16.200
11.
34. a další
28.600
Poznámka. Této tabulky lze užíti pro převod katechetů na obec. školách i pro ty, kteří
měli od 1. VÍ. 1422 do 31. XII. 1925 aspoň 18 hodin týdně řádné výměry učebné povinnosti

TabulkaII.

Činovné katechetů národních škol.

|

AVelká
Praha,
Brno,
Bratislava 4800

||

C
Obce
od
2
.000
do
2
5.000
obyvatel
3360
DObce
pod
2.000
obyvatel 2640

|

Činovné v místech skupiny

ročně Kč

p Obec
nad
25.000
obyvatel
aKarlovy
Vary,
Mar.
Lázně, Slezska Ostrava, Užhorod

Tabulka III.

4080

Služné katechetů“) se zkouškou způsobilostí

||| 10.
3.
10.—1
13680
13380
1338
4.
13.
15.
15780
1548
1518
1518
5.
16.—1
17880
1758
1728
1698
169
6.
19.—2
19980
1968
1938
1908
187
187
7.
22.—2
22080
2178
2148
2118
208
205
205
8.
25.—2
24480
2418
2388
2358
232
229
226
22
9,
28.—3
26880
2658
2628
2598
256
253
250
24
24
31.—3
29280
28980
2868
2838
|310
2307
277
274
808
268
26
26
11.
34.
a32280
3198
3168
3138
304
29
29
28
2
pro školy občanské, ustanovených definitivnímí nebo zatímními katechetyna
občanských školách.
——————
—
—————Ě—Ě———Ě—
m

| 1.
4.—
6.
9780
2.
7.—
9.
11580
11580
1

a
5
%

1

Služební|
[rokzapo-

Služné katechety obě. školy, který přestoupil na občanskou školu
v započítatelném (započteném) služebním roce

čtený)

ročně Kč

|čítatelný
|
i zapo Y| 4-6. | 7.9. [10.-12.|13,-15.|16.-18, [19.-21.|22.-24. |25.-27. |28. 30.|31.-33. |34, další

2

123.

3,4

5,6

| 71 8 | 9 | wo| u | 2 | a

Čekatelské adjutum.

další

*) Platí pro katechety mající aspoň 18 hodin týdně řádné výměry učebné povinnosti,
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| 27.600
da alší

|

||
||

25.200
33.

(1+
+1760
8.
2,
+

780
10.800
9.

780
12.
12.600

780

780
|[1680|1680|1
16.
15,
780
14.4

780

1|+
+117.
5,
+780

|
|
||

—

—

|1980|1980|1680|168
780
19..
780
18.
16.200

postupový
přídavek.
označených
Tnedostane
katecheta
Poznámka:
lVétech

—
|

—

78
11
3|28
,
5,
1.

780
7..
+
T
|10
10.
780
|[1380|1
13.
+
T
(114.
4,T780
780
6..
9000
|

|

|
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780

23.
+
11T
[1080
7.
1+
[26.
8.1080
+
T|+
+
11080
29.
9.
*Ť
Ť+
32.
10.
1+
(T
1780
20.
6.
+

780
|2280|2280|1980|19
22.
1780
21.
18.000

občanských.
Přídavky
katechetů
škol
Tabulka
IV.

í 780

přestupu
tupeň
školu
na
občanskou.
Služební
Rok

1080
24,
19.800

12880|2880|2580|2580;2580|2280|2280|2280|19801980|1980|1680|1680|1680|
25.
1080

1080
27.
21.600

|3480|3480|3180|3180|3180|2880|2880|2880|2580,2580|2580|2280|2280|2280|1980|1980|1980|1680
28.
||1080
|

1080
23.400
30.

30.
29.
28.|
9.|10.|11.|12.|13.|
rok
|57824.|
6.
služného)
19.|
16.|
18.|
23.|
15.|
14.|
17.|
22.|
26.|
21.|
20.|
25.|
27.|
.)
.|
|4680|4680|4380|4380|4380|4080|4080|4080|3780|3780|3780|3780|3480|3480|3180|3180|3180|2880|2880|2880|2280|2280|2280|1680|1
11.
34.
|4080|4080|37803780j3780|3480|3480|3480|3180|3180|3180|2880|2880|2880|2580|2580|2580|2280|2280|2280|1680|1680|1680|1080|1080|1080
31.

1080
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|||||||| 10800
|
9780
5868
196
118
25
15
2000
540.
19800
1188
|
1
6948
158
199
119
26
1338
802
205
12
26
1
648.
21600
1296
|
1368
820
208
12600
756
23400.
1404
14400864
25200.
15180
9102118
127
27
16
18000
1080
|'1512
1548
928
214
128
27
16
1578
946
217
13
28
1
16200
972
27600
|1656
16
1698
101
220
1728
103
226
KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Tabulka V.

|||
|
|

Tabulka VI.

Pensijní příspěvky katechetů
obecných škol.

Pensijní přísp. def. a zat. katech. obč. škol
se zkouškou způsobilostí pro tyto školy.

1758
105
229
13
28
1
1788
107
232
29
1878
112
235
14
1908
114
238
30
1938
116
241
1
244
146
31
18
250
150
253
152
19
256
154
322
19
|

Služné
|9"/«
pens.
Sjyžné
6opens.Služné
|Ó“/»
PĚDS.|
Syžné
6"/,
PenS.
|S1yžné
(67),
pens.
|

plísp.

ročně Kč

přísp.

|

ročně Kč

přísp.

|

|

přísp. |

O

| přísp.

ročně Kč

i

|

Příklady pro katechety definitivní nébo zatímní na škole obecné k pře
vodu do nových platů.
I. Katecheta s theolog. studiemi po středošk. maturitě působí od 1. IX. 1910
nepřetržitě jako def. v Praze vždy se zákonným počtem hodin týdně.
Započítatelná doba od 1. IX. 1910 do 31. XII .925
15 r. 4 měs.
Započtená doba a) vyrovnávací Čtyřleti
41.
—
b) 5 válečných pololetí
2 r. 6 měs.
21 r. 10 měs.

okrouhle 22 let.

Převede se k 1. 1.1926 podle tabulky I. do7. stupně služného s 19.800 Kč;
k tomu činovné podle tabulky II. — 4800 Kč.
Pensijní příspěvek podle tabulky V. při pensijní základně 19.800 Kč —
1188 Kč ročně.

II. Katecheta s theolog. studiemi po středošk. maturitě působí od 1. IX.
1920 nepřetržitě a byl 3 léta v duchovní správě a vyučuje zákonný počet týd.
hodin.
Započítatelná doba od 1. IX. 1920 do 31. XII. 1925

Započtená doba a) dle čl. I. 8 5. zák. č. 251/1922

b) z duchovní správy

5 r. 4 měs.

2r

—

31.

—

10 r. 4 měs.

okrouhle 10 r. 6 měs.

Převede se k 1. 1. 1026 podle tabulky I. do 3. stupně služného s 12.600 Kč;
k tomu činovné příslušné.
Pensijní příspěvek podle tabulky V. při pensij. základně 12.600 Kč —
756 Kč.
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Příklad pro katechety dei. nebo zat. na škole občanské se zkouškou
způsobilosti pro tyto školy k převodu do nových platů.
Uvádím pouze jeden příklad a to komplikovaný s možnou služební dobou,
podle něhož pak si může každý katecheta občanské školy applikovati svou
služební dobu a služební požitky.
Katecheta občanské školy (def. nebo zat.) s theolog. studiemi po středo
školské maturitě působil následovně:
Od 1. IX. 1892—31. VIII. 1893 jako zat. katecheta obecné školy.
Od 1. IX. 1893—31. V. 1894 jako zat. katecheta občanské školy.
Od 1. VI. 1894—31. VIII. 1901 jako kaplan v duchovní správě.
Od 1. IX. 1901 až dosud na občanské škole vždy se zákonným počtem
týdenních hodin a zkouškou způsobilosti z 13. III. 1902.
Započítatelná doba od 1. IX. 1901 do 31. XII. 1925
24 r. 4 měs.
Započtená doba a) vyrovnávací čtyřletí
4 r.
—
b) předchozí služba
1 r. 9 měs.
c) z duchovní správy
5 r. 11 měs.

d) 5 válečných
pololetí

206

měs.

30 r.

6 měs.

Přestup na občan. školu na konci 13. roku započítatelné (započtené) služby.
Podle tabulky III. zařadí se k 1. lednu 1926 do 11. stupně služného
31.380 Kč k tomu příslušné činovné.
Pensijní příspěvek 6% z pensij. základny 31 380 Kč — podle tabulky Ví.
1882-80 Kč.

Katecheté po 5./6. 1919 ustanovení započítávají si však za theolog. studia
(čl. I. S 5. zák. č. 251/1922) pouze 2 léta přesně podle zákona. Budou-li vy
dána prováděcí vládní nařízení příznivější, pak by se to převedlo k 1. 1. 1926
znovu dle nich.
Připomínám, že se platí osobní daň z příjmu a nemocenské pojištění ve
dle 6% pensij. příspěvku.
Nemocenské pojištění platiti se bude již od 1. srpna t. r. (odst. 2., S 21).
Katecheté platiti budou ze služebního platu (podle 8 6. ze služného a Ččinov
ného). Pojistné se zaokrouhluje na Kč bez haléřů. Příspěvek Činí 2% uvede
ných platů, avšak polovici z toho platí zaměstnavatel. Měsíčně smí pojistné
činiti 2%, nejméně 16 Kč a nejvíce 50 Kč podle 8 8 vl. nař. č. 145/26. Bude
tedy každý katecheta platlti nejméně 8 Kč, nejvíce 25 Kč.
Válečná pololetí započtou se přesně dle zákona č. 457/19 k 1. říjnu 1918.
U katechetů objevil se účinek tohoto započtení ovšem teprve 1. listopadu 1918,
ježto od toho dne nabývá účinnosti zákon paritní.
U katechetů obč. škol převedených do nových platů jest ovšem důležito,
byli-li v době 1. října (1. listopadu) 1918 na škole obecné či občanské. Byli-li
již na škole občanské, připočtou se jim válečná pololetí ke službě a k postupu
na škole občanské, byť by je z Části nebo zcela odsloužil na škole obecné.
Ostatní léta započtená započítají se ovšem do té služební doby a kate
gorie školy, do níž byla skutečně započtena. Katechetům obec. i obč. škol,
kteří- měli od 1. VI. 1922 do 31. XII. 1925 aspoň 18 týd. hodin vyučovacích,
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dostane se při převodu k 1. 1. 1926 plných požitků, ježto se jim tato doba
bude počítati plně do celé služební doby.
Přerušení služby podle S 11. nemůže míti vlivu při převádění katechetů
do nových platů, byla-li jim doba před přerušením započtena.
V listopadovém čísle Věstníku katechetského doplním ještě to nejnutnější
k učit. zák. č. 104/26.

Upozorňuji všechny kolegy a to důtklivě, aby si zaopatřili nový platový
zákon úřednický i učitelský a zákon o nemocenském pojištění, který byl vydán
jako zvláštní sešit (17.) ve sbírce: Zákony školské, vydané v Ústředním učitel
ském nakladatelství v Praze a pořádá odb. uč. St. Teplý, ref. v min. šk. a nár.
osv. Tento zákon velmi četnými poznámkami opatřil Kamil Buzek, min. rada
V min. Šk. a nár. osv.

Je nezbytná pro každého a podle pokynů v ní i v tomto článku uvede
ných, může každý přezkoumati platební rozkaz (dekret) v převodu do nových
platů. —
V případě, že by tyto poukazy (dekrety o. š. v.) nesouhlasily se zákonem
nebo vysvětlivkami v citov. publikaci, jakož i ve všech pochybných případech,
nechť kolegové podají ihned ve lhůtě $ 30. zák. uč. ustanovené námitky, ježto
jinak by ztratili navždy nárok na pozdější opravu i chybných poukazů.

Poněvadž dlouho již slibovaná prováděcí nařízení k zákonům dosud vy
dána nebyla, považuji za nutno poukázati na mnohé důsledky nových ustano
vení zákonných se zřetelem na S 30 zákona o možnosti oprav. poukazů pla
tových.

Oprava výměrů o. Š. v.
Výměr služebních požitků vydává se z moci úřední (8 7. odst. 6.). Do
mnívá-li se katecheta, že poukaz (opatřéní z moci úřední) nemá správný, musí
podati námitky do 15 dnů k témuž úřadu, který poukaz vydal. Rozhodne-li
tento úřad o námitkách tak, že katecheta není s rozhodnutím spokojen, může
se odvolati opětně do 15 dnů k ministerstvu škol. a nár. osvěty.
Na Moravě poukaz z moci úřední vydává zem. školní rada. Námitky proti
jejímu poukazu lze podati jen u ní do 15 dnů, načež lze se proti jejímu roz
hodnutí o těchto námitkách odvolati opětně do 15 dní k ministerstvu škol a
nár. osvěty.
V Čechách vydávají poukazy okres. škol. výbory. Proto námitky mohou
se podávati do 15 dní u okr. škol. výborů, načež odvolání proti rozhodnutí
o námitkách jde přímo k ministerstvu škol. a nár. osvěty, ale toto může v Če
chách zmocniti podle S 30. odst. 3. zem. škol. radu, aby v odvoláních proti
rozhodnutím okr. škol. výboru rozhodla místo minist. škol. a nár. osv. sama
s konečnou platností. „Konečná platnost“ znamená však jen, že proti rozhod
nutí zem. šk. rady není odvolání k minist. škol, a nár. osvěty jako v jiných
případech, ale toliko stížnost k nejvyššímu správ. soudu do 60 dní. V přípa
dech, že se o platech zvlášt. učitele náboženství nerozhoduje z moci úřední,
ale na jeho přihlášku nebo žádost (8 24. odst. 6. a S 24. odst. 4.) odpadá
podávání námitek. V tom případě je možno jen odvolání k ústřednímu úřadu
(minist. škol. a nár. osv.) V Čechách může ovšem toto ministerstvo zmocniti
mez. šk. radu, aby místo něho rozhodovala o takových stížnostech s konečnou
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platností (8 30. odst. 3.), načež je možna záse jen stížnost k nejvyš. správ.
soudu.
|
Lhůta odvolací počíná dnem následujícím po úředním vyrozumění a končí
15. dnem potom. Je-li tento konečný den neděli, svátkem nebo památným
dnem, tedy končí dnem všedním po těchto dnech.
Na Slovensku při státních školách platí podle dosavadní organisace refe
rát minist. škol. a nár. osvěty za úřad, který v první i poslední stolici rozho
duje ať z moci úřední nebo na podnět katechetů. Přednostou služebního úřadu
nejblíže nadřízeného jsou tam státní školní inspektoři.
Benda.

RANÁ

Schůze katech. Spolku dne 15./IX. 1926.
Předseda Ant. Benda vítá členy a přeje jim hojně trpělivosti v novém škol.
roce. Není možno o všem se zmíniti, co se za tu poslední dobu sběhlo na poli
katechetském ; rovněž tak nebude podávati zprávu o katechetském kursu Vele
hradském. Byla o něm beztak uvedena ve „Vychovateli“.
Především vzpomíná předčasného odchodu na věčnost členů dpp.: Otomara
Černickéhc, katechety v Klatovech (+15./VI.), Ant. Bulanta, katechety v Praze
(+3./VII), Pavla Svatušky, profesora náb. na učitelském ústavě v Příbrami ($ 15 /VII.),
Mikuláše Koukla, (+2./IX.) a Františka Pilného, (+5./IX.) katechetů občans. školy
v Praze. Povstáním uctěna památka jejich. Děkuje za tak hojnou účast kolegů
při pohřbu zesnulých. Došel přípis Jeho arcib. Milosti s poděkováním za spolu
účast a posouzení učeb. osnov náboženských. O tomto bude jednáno ještě ve
schůzi výborové.
Došlo k zodpovědění na 90 dopisů. Týkaly se úpravy platů a dekretů
kolegů. Schází zde jednota v nazírání úřadů školních. Je to zajisté následek
dosud nevydaných prováděcích nařízení. Na Králové Hradecku si počínaly školské
úřady uznale a spravedlivě, ano i benevolentně. Jinde nechtěly uznat starému
katechetovi vyrovnávací Aletí a duchovní správu. Tepry na písemné zakročení
předsedy Spolku katechetského se tak stalo. — Někde katechetoví 41 rok půso
bícímu sráží do pense z celého platu (má se srážet jen z difference mezi starým
a novým platem). — Proto předseda Spolku ihned neváhal vejíti v písemné
spojení s p. místopředsedou poslanecké sněmovny p. Dostálkem, kterého upo
zornil na všechny tyto křiklavosti a dostalo se mu ujištění, že se vše v prová
děcích nařízeních o věcech katechetských řádně a jasně šestylisuje.
Kollegové se proto upozorňují: nebudou-li dekrety souhlasiti, nechť přijmou
dekret s podmínkou, školnímu výboru adresovanou: „Přijímám dekret s tím, že
pokud prováděcí nařízení k zákonu požitkovému vydána nejsou, nemůže býti
definitivním.“
Dále: Měl-li katecheta od 1./6. 1926 definitivní plat, ale týdně aspoň 18 hod.
vyučovacích, nesmí se mu z doby služební odpočítávat.
Pokladník stýská si, že dosud v tomto roce měl vydání o 1.104 Kč větší
než příjem. Buďtež tedy nedoplatky zapraveny!
Ke konci dal kol. Chyba podnět ku rozhovoření se o učebnicích dějepisu
církevního. Wolfův dějepis, jeden z nejlepších, je co do snesení látky velmi
obsažný, zvláště pro učitele je instruktivní, ale stylově je pro žactvo škol
občanských těžký. Kdyby bylo možno jej po té stránce upraviti, byla by to
učebnice opravdu k radosti žactva.
Mluveno také o nutnosti přispěti při příležitosti nastávající výplaty zvýše=
ného služného na právní fond katechetský. Více o tom zmíní se předseda ve
zvláštním článku.
Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XXXX.Íročníku.

ČÍSLO 11.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
LISTOPAD
1926.
ROČNÍK XXIX

Poznámky
k zákonu ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n. o úpravě platových, a služeb
ních poměrů učitelstva obecných a občanskéch škol (Učitelský zákon).
Doplňuji ještě některé poznámky k předešlému svému referátu ve Věstníku
Katechetském č. 10., ve kterém na str. 75. vloudila se tisková chyba u 11. stupně
služného. Má tam býti 27.600 Kč místo 28.600 Kč.

Právo na opravu a na doplatky.
Kdo proti nesprávnému poukazu nepodal námitek, resp. stížnosti, nemá práva
na opravu výměru ani na doplatky. Pouze ten, kdo omylem pobíral nižší příjmy
(z pokladny), než-li mu byly úřadem poukázány, má nárok na doplatky do 3roků
od platnosti nesprávně vyplacených částek.
Musí tedy každý katecheta přesně znáti nejen výši svého nároku, alei dobu
splatnosti, ježto oprava a doplatky budou možny jen v řídkých případech a to
Jen za poslední 3 roky.
Naproti tomu úřad má právo snížiti nesprávně vydaný poukaz pouze do roku.
Do tří let má právo opráviti pouze výměr vydaný na základě nesprávné
skutkové podstaty.
Pod pojmem „skutková podstata“ rozuměti je všecka fakta, která pro urči
tou osobu odůvodňují právní nárok (na př. tedy: délka služební doby, den pře
stupu na měšť. školu a p.).
Právo na vrácení přeplatků má však v obou připadech do 3 let. Oprava
úředního výnosu musí býti dodána před uplynutím Ihůty.
Zavinil-li katecheta sám, že mu byly vyměřeny nesprávné příjmy, namnoze
katecheté sami připravovali přihlášky pro převod do nových platů — má.stát
právo výměr kdykoliv zrušiti a přeplatky žádati za celou dobu nesprávné výplaty zpět.

Převod do nových platů.
Služební doba skutečná, t. j. doba od počátku služebního nastoupení se
čtyřletím u katechetů do 5. VI. 1919 ustanovených a s dvěma léty u katechetů
po 5. VI. 1919 dle repar.

zák. z 13. VII. 1922 č. 251 až do 31. prosince

1925

vypočtená, k níž se připočte veškerá doba do platů započítaná, zaokrouhlí se
na pololetí podle S 38, odst. 2., při čemž se zlomky do 3 měsíců nepočítají vůbec
a zlomky přesahující 3 měsíce se počítají za celé pololetí.
Jest tudíž dvojí služba: 1.) započítatelná a 2.) započtená.
Doba započítatelná jest doba nepřetržité služby vykonaná ve skutečném
služebním poměru po zkoušce dospělosti a do ní musí býti počítáno i vyrovná
vací čtyřletí u katechetů před 5. VI. 1919 ustanovených na základě nálezu nejv.
správního soudu z r. 1925 č. 16.535/25, kterým v individuelním případě bylo roz
hodnuto, že toto studijní čtyřleti tvoří časové období to nerozlučitelnou součást
celkové služební doby. U katechetů pak po 5.VI. 1919 ustanovených se v repar.
zák. z 13.,VIIL 1922 č. 251 8 5. odst. 3. se výslovně praví, že ona 2 léta připo
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čtou se ke služební době, s níž sdíleti musí také její právní osud. Nález nejvyš.
správ. soudu č. 16.535/25 uveřejňujeme na jiném místě. Jak se vyrovnávací 4letí
(resp. dvojleti) objeví připřestupu na občanskou školu, o tom pojednáno bude zvlášť.
Započtenou dobou rozumí se doba, jejíž započtení se zakládalo na pravo
platném individuelním aktu příslušného úřadu, jímž teprve byl nárok založen
nebo uznán.
O „započítatelné“ době platí ustanovení S 2 zák. č. 274/1919 Sb. z. a n.
Do doby „započtené“ platí doba individuálně přiznaná zejména podle těchto
předpisů:
a) doba působení na školách v jiné zemi ($ 4. odst. 5. zák. č. 274/1919
Sb. z. a n.);
b) doba odsloužená před přerušením služby čili předchozí služba (8 4. odst.
6. zák. č. 274/1919 Sb. z. a n.);
c) doba vojenské služby u katechetů, kteří byli ve válce polními kuráty;
d) doba výpomocné služby započtenázvl. učit. náboženství z let duchovní
správy do počáteční služby (8 17. odst. 1. zák. č. 274/1919 Sb. z. a n.);
e) doba výpomocné služby započtená podle čl. IX. zák. č.251/1922 Sb.z.an.
f) válečná pololetí přiznaná podle zákona č. 457/1919 Sb. z. a n.
g) doba z duch. správy započítaná při provádění zákona č. 222/1920 a vládn.
nař. č. 666/1920 a příslušných předpisů prováděcích ;
h) deba započítaná při aplikaci vl. nař. č. 165/1922 Sb. z. a n. na učítelstvo ;
ch) doba ztrávená na soukromých školách s právem veřejnosti započítaná
podle 8 26. odst. 4. zák. č. 16/1903 čes. z. z.
Přesahuje-li zaokrouhlená doba dobu potřebnou k dosažení stupně služného,
který se přizná učiteli k 1. 1. 1926, počítá se zbytek zaokrouhlené doby pro do
sažení vyššího stupně. Čekatelská doba jest tříletá.
Katecheti tedy, kteří služebně nastoupili svá místa 1. října a po 1. říjnu do
31. prosince, ztrácejí část své služební doby, před 31. prosincem, naproti tomu
katecheti, kteří nastoupili 1. července a po 1. červenci do 30. září, získávají celou
dobu od 1. července i když nastoupili v době od 1./7. do 30./9.
Všichni katecheti převedení do nových platů budou tedy postupovati pouze
ve dvou termínech a to buď 1. ledna nebo 1. Července.
U katechetů, kteří nastoupí po 1. 1. 1926, počátek zvýšení platů (stupňů
služného) jest upraven nově v $ 38, takže nastane pouze 1. dnem následujícího
čtvrtletí, t.j. pouze dne 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října. Nastoupíi-li
někde 7. dne ve čtvrtletí, přísluší mu zvýšení od téhož dne.
Počátek platů katechetů občanských škol bude rovněž dvojí. Přídavek roč
ních 780 (1080) Kč obdrží katecheti 1. dne příštího měsíce po přestupu na školu
měšťanskou, kdežto zvýšení postupu o ročních 300 (600) Kč obdrží současně se
služebním postupem 1. dnem následujícího Avartálu. Spadá-li den přesťupu v jedno
se dnem zvýšení, obdrží přídavek 780 (1080) Kč od foho dne. První zvýšení
o 300 (600) Kč obdrží ovšem až při druhém (v tomto případě již následujícím)
zvýšení služebního postupu.
Kdo tedy přestoupil na měšť. školu 1. září t. r. krátce po služebním po
stupu, který byl 1. července, obdrží přídavek ročních 780 (1080) Kč 1. záři, ale
1. zvýšení až při druhém služebním postupu, tedy téměř za Glet dne 1. července.
Kdo naopak přestoupil na obč. školu krátce před zvýšením služebního postupu
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(na př. 18. května), obdrží přídavek 780 (1080) Kč. 1. června a jelikož 1. zvýšení
následuje již 1. července, obdrží přídavek 300 (600) Kč při druhém zvýšení, tedy
již po 3 letech dne 1. července.
Nastoupí-li někdo v měsící před zvýšením nebo v den zvýšení služ. po
stupu, pak zajisté platí tu analogicky to, co platí o počátku platu u všech ostat
ních příjmů t.j., že den přestupu je současně dnem zvýšení platův, a že přida
vek 300 (600) Kč následuje již při druhém zvýšení po 3 letech, ježto prvním
zvýšením byl současně den přestupu.
Převod katechetů obč. škol do nových platů řídí se ovšem nejen podle
odst. 1. 8 38, ale i podle odst. 4. 8 37. Bylo již řečeno, že při převodu může
katecheta získati nebo ztratiti až 3 měsíce služební doby, zaokrouhlením této na
pololetí, Při zpětném promítnutí všech služebních zvýšení by se však stalo, že
tento zisk neb ztráta přenesl by se i do předcházející služby na škole obecné
a že by měl opačný vliv i na počátek přestupu katechety na školu občanskou
a tím i na počet zvýšení na škole občanské. Proto odst. 4. S 37. ustanovuje, že
katecheta obč. škol obdrží při převodu služné podle ustanovení odst. 3., S 7.,
jakoby lenio zákon byl již účinným v době jejich def. nebo zat ustanovení na
školu občanskou. Platí tedy výpočet počtu zvýšení na škole občanské skutečně doba
působení po zařadění do služebních platů na škole obecné (po době čekatelské). Kdo
z katechetů přestoupil na školu občanskou vprvém tříletípo zařadění(ve 4.—6. roce),
obdrží zvýšení po 300 a 600 Kč všechna podle $ 7., kdo přestoupil v druhém
tříletí
(v 7.—9. roce) obdrží o jedno méně atd.

Pensijní příspěvek.
Pensijní příspěvky se snižují s 8% na 6% (8 165 plat. zák č. 103/26.) a
platí se z platů výslovně do pense započítatelných t.j. ze stupňů služného, ze
zvýšení katechetů měšť. škol při přestupu i při dalších zvýšeních. Dosažením
nároku na plné odpočivné bez zřetele k době připočtené pro vyměření pensij.
požitků z titulu civ. nebo voj. služby za světové války, t.j. po uplynutí 34 roků
6 měsíců skutečné služby, přestává povinnost platiti pens. příspěvek vyplývající
z převodu do nových platů k 1. lednu 1926. Pouze ze zvýšení pens. základny,
kterého nabyli katecheti po 1. lednu 1926, vyměří se jim pens. příspěvek.
V normálních případech dosahují katecheti posledního stupně platového
před 35. služebním rokem. Budou proto katecheti po 35. služebním roce (čtyř
letí v to počítaje) jen tenkrát platiti pens. příspěvek, kdyby měli odložený postup
podle S 80 plat. zákona č. 103/26.
Benda.

UIAA ARA

Započítání služební doby.
(Nejvyšší správní soud v Praze. — Nález č. 16.535/25.)

Okresní školní výbor v Pardubicích, prováděje zákon č. 251/22, přeřadil
J. V. jako odborného učitele občanské školy v Bohdanči z požitků VII. tř. hodn.
2. platového stupně do požitků VIII. hodn. tř. 2. platového stupně, nezapočítal
mu však do postupu 4 studijní léta bohosloví.
Odvolání, v němž stěžovatel poukázal k tomu, že 4 studijní léta bohosloví
Sluší považovati za součást jnho služební doby, zemská Školní rada v Praze
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nevyhověla, ježto se započítávají ve smyslu $ 5. odst. 3. zákona č. 251/22
4 léta bohosloví do postupu jen zvláštním učitelům náboženství a nikoliv učitelům
náboženství, kteří jimi býti přestali, stavše se literními učiteli škol národních.
Další odvolání zamítlo ministerstvo školství a nár. osvěty, z důvodu vý
nosu v odpor vzatého. K stížnosti nejvyšší správní soud rozhodnuti zrušil jako
nezákonné a odůvodnil věc takto:

Spor zahrocuje se v otázku, mohl-li žalovaný úřad při provádění cit. zá
kona nechati pro požitkové přeřadění stěžovatelovo bez povšimnutí 4 léta studií
bohosloveckých a zkrátiti tak služební dobu, směrodatnou pro nové vyměřování
požitků jeho.
Žalovaný úřad zodpovídá otázku tu kladně a nalézá právní oporu pro
odpověď tu v S 5. odst. 3. svrchu vzpomenutého zákona, kdežto stížnost popírá
správnost uvedené odpovědi a odvolavajíc se na vynesení žalovaného úřadu ze
dne 20. září 1920 č. 56.586, dospívá k závěru, že služební dobu stěžovatelovu
nelze zkracovati o zmíněná 4 léta studií bohosloveckých. Nejvyšší správní soud
musil dáti stížnosti za pravdu. Stěžovatel opíral souhlasně s vývody stížnosti
v průběhu celého řízení správního svůj nárok na hodnocení 4 let studijní doby
bohoslovecké jako skutečné služby učitelské o vynesení ministerstva školství
a nár. osvěty ze dne 20. září 1920 č. 56.586 a viděl v něm správní akt, kterým
mu bylo právo na takové hodnocení zmíněné doby právoplatně propůjčeno.
Vynesením tímto povolilo — jak z obsahu opisu jeho, přiloženého ke stíž
nosti a žalovaným úřadem co do správnosti nepopřeného, zřejmo — jmenované
ministerstvo, aby byla stěžovateli jako odbornému učiteli přikázanému měšťanské
státní škole v Čadci (Slovensko) započtena bez jakéhokoli omezení do postupu
a pense vedle veškeré služební doby katechetské také čtyřletá doba studia bo
hosloví, kterou mu zemská školní rada započetla svého času do jeho služby
katechetské.

Tímto výrokem založil žalovaný úřad pro stěžovatele právo na to, aby
pozíráno bylo na dříve vzpomenutá 4 studijní léta tak, jakoby byla ztrávena a
prožíta ve služebním a právním postavení odborného učitele, jakož i aby hod
cena byla pro postup do vyšších požitků a pro pensi jako skutečná doba slu
žební odborného učitele veřejné školy občanské. Byla tedy tímto individuelním
a právní moci schopným právním aktem úřadu školského prodloužena, po stránce
práva skutečná učitelská doba stěžovatelova o 4 zmíněná léta a tvoří proto ča
sové období to nerozlučitelnou součást celkové služební doby jeho, s níž sdílet
musí také její právní osud. A ježto dále uvedený správní akt vešel v právní
moc a stal se tak neodstranitelným základem pro posuzování délky služební
doby stěžovatelovy ve všech právních vztazích, v nichž služební doba má podle
vůle zákona určitou právní revelanci, musí obsah tohoto konstituva jeviti své
právní účinky i pro obor přeřadění ve smyslu zákona ze dne 13. července 1922
č. 251 Sb. z. a n., pokud snad arcif nejsou právní důsledky ty vyloučeny aneb
omezeny výslovným zněním jeho. Zákon ten však nemá žádného positivního
pravidla, kterým by byl přišel k výrazu úmysl jeho, dotýkati se v některém
směru práv vzešlých odborným učitelům definitivně, nebo zatímně na občanských
školách ustanoveným z individuelních právoplatných rozhodnutí úřadů školských,
jež nčiněna byla o započtení služební doby jejich pro postup platový.
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Je-li tomu tak, pak se mělo přeřadění stěžovatelovo provésti ve smyslu
S 2. zákona ze dne 13. července 1922 č. 251 Sb. z. a n. na právní základně
právě popsané a měly požitky stěžovatelovy býti nově vyměřeny se zřetelem na

veškerou služební dobu, započtenou mu platně pro postup ten a tedy služební
dobu včetně zmíněných 4 let studia bohosloveckého.
—Bada.

Převod katechetů měšťanských škol do nových platů.
Jestliže převod katechetův ustanvených před 1. lednem do nových platů
při nejasnosti převodních ustanovení bude působiti asi četné obtíže a vyvolá
mnohé stížnosti, tím spíše bude to obtížnější o převodu definit. a zatím. katechetů
na měšťanských školách se zkouškou způsobilosti pro tyto školy. Než bude
rozhodnuto o požadavku započítání substituční služby na měšťanské škole před
definit. neb zatím. ustanovením, bude zatím možno přiznávati katechetovi zvýšení
služného podle 8 7, odst. 3. zákona počnouc teprve od jeho zatím. nebo definit.
ustanovení na měšf. školu. Pří převodu k 1. lednu 1926 naskýtají se však zvláštní
obtíže při určování, která zvýšení služného náležejí katechetovi měšť. školy za
doby služby na obecné škole (po 1.800 Kč) a která z doby služby na měšť.
škole (2100, 2400, 2700 Kč atd.).
K tomu je třeba dobře znáti všechny zákonné termíny, kdy se která doba
započítávala nebo připočítávala k započítatelné době. U katechetů měšť. škol je
to vyrovnávací čtyřletí, dvojletí za studia theologická, předchozí služba, válečná

pololetí, vojenská služba u katechetů ve válce, léta ztrávená v duchovní správě
a služba školní na soukromých školách s právem veřejnosti.
Vyrovnávací čtyřletí započítalo se všem katéchetům obecných a měšťanských
škol 1. ledna 1918 ke skutečné služební době a na základě výnosu z. Š. r. ze
dne 5. listopadu 1920, č. II./A—454/613 ai 1919, č. z. š. r. 86.379 ai 1920 podle
zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n. tato čtyři léta, která katechetům,
ustanoveným před 5. červnem r. 1919 ve smyslu $ 37 rovnostního zákona podle
zemských zákonů dosud byla počítána, byla i při propočítání služební doby dle
výše cit. zák. k 1. lednu 1921 ponechána. Upozorňuji, že toto vyrovnávací Aletí

jest skutečná služba dle nálezu nejvyš. správ. soudu, jak oznámenojest na jiném
místě v tomto „Věstníku“.
Dvojletí za studia theologická od 6. června 1919 podle parit. zák. 8 17. a
zákona repar. ze dne 13. července 1922 č. 251 sb. z. a n.
Válečná pololetí na základě zák. ze dne 23. července 1919 č. 457 Sb. z.a
n. k 1. říjnu 1918.

Předchozí služba, vojenská služba a léta ztrávená v duchovní správě atd.
(podle nař. 666/1920 k zák. č. 2221920 Sb. z. a n.), podle zásad zák. ze dne
T. října 1919 č. 541 Sb. z. a n. k I. lednu 1921. To musíme míti na paměti,
má-li býti převod do nových platů aspoň správný a spolu S 42 učitelského zá
kona č. 104/26.

Jest nesporno, že na tom budou nejlépe kolegové měšť. škol ve venkov
ských městech, protože ihned býti katechety zat. nebo definit. od počátku své
služební doby, kdežto kolegové ve Velké Praze, Kladně, Pardubicích, Plzni,
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Č. Budějovicích, Liberci, Brně atd. budou postiženi dosti citelně, protože dlouho
býlo jim čekati na místo při škole měšťanské. V důsledku toho opravuji příklad
katechety měšť školy, uvedený v předešlém čísle Věstníku str. 78. Protože má
všecky podmínky zákonných termínů v započítatelné i započtené služební době,
kdy byl na měšť.škole, bude zařaděn k 1.lednu 1926 do 1T.stupně siužného a protože
přestup jeho na měšť. školu spadá do druhého ruku (resp. 5. roku) bude míti
podle III. tabulí 11. stupeň služného a s přídavkem pro měšť. školu celé služné
32.280 Kč plus Činovné.
Jest zřejmo, že se nejprve stanoví doba pro školu obecnou a převede se
pomocně do služného, které by měl jako katecheta obecné školy v den, kdy
přestoupil na měšť. školu, kdyby nový zákon byl než tento fiktivní den nabyl
účinnosti.
Pak se zjistí celá doba započitatelná i započtená. Po té se určí stupeň služného,
který měl katecheta poslední den na obecné škole, než přestoupil na měšf. školu.
Na to se provede převod katechety vzhledem k celkové služební době
k 1. lednu 1926 tak, že se počítá doba inclusive do půlnoci 31./12. 1925 a podle
toho se určí stupeň shižného k 1.1. 1926. Výše služného pak se dá naráz zji
stiti dle tabulky III. našeho Věstníku.
Příklad. Katecheta měšť. školy se zkouškou způsobilosti na měšť. školy
působil od 1 /9. 1904 na škole obecné a přestoupil na měšť. školu definitivně 1./2.
1919. Má nepřerušenou službu a má k 1./1. 1918 vyrovnávací čtyřletí a k 1./10.
1918 válečných pololetí 2 r. 6 měs. a k 1. lednu 1921 (podle nařízení vlád.
666/1920 Sb. z. a n.) 2 roky.
Převod je tento: Služební doba k 1./2. 1919
14 let 5 měs.

váleč.pololetík 1./10.'918.......

čtyřletí vyrovnávací k 1./1. 1918
Zařaděn k 1.2. 1919 do 7. stupně služebního.
Služební doba do 31./12 1925

2,

6 „,

20 roků 11 měs.

21 let 4 měs.

vyrovnávací 4letí

M

válečná pololetí

2 „ 6

zduch
správy 2.

a

—

—

29 let 10 měs.

Zaokrouhleně 30 let. Bude tedy k 1./1. 1026 zařaděn do X. stupně služ
ného čiti služné jeho podle tabulky III. ve Věstníku bude 27.480 Kč.
Kdyby však tento katecheta působil ihned na měšť. škole od 1./9. 1904,
započítá se mu vše k 31./12. 1925 pro školu měšť. a bude zařaděn k 1./1. 1926
do X. stupně služného se služebními požitky 29.280 Kč, protože přestup jeho
spadá do 4 roku (resp. do 1.roku započítatelné a započtené doby). Dle toho
si snadno každý katecheta měšť. školy vypočítá své služební požitky.
Poznámka o propočtení služební doby.
Nejvyšší správní soud v ustálené své judikatuře stojí na právním stanovisku,
že právní a tedy stihatelný nárok na propočtení služební doby ve smyslu zák.
č. 222/1920 mají toliko ti státní úředníci, na které se vztahuje zákon č. 541-1919
a kteří před účinností t. j. před 1. zářím 1919 v úřad svůj byli dosazeni, t. j.
kteří před 1. zářím 1919 byli státními úředníky československými jmenováni.
(Nález nejvyšš, správ, soudu č. 8163-26.
Benda,
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Započtení let z duchovní správy katechetům se stálým platem.
Dochází celá řada dopisů katechetů, v nichž žádají o radu a intervenci o
započtení let, ztrávených v duchovní správě, ke služební době. Jsouf to katecheti,
kteří zapomněli žádati o to včas, jsouf to katecheti, kteří ustanoveni byli mezi
1. zářím 1919 a 8. červnem 1922 a konečně katecheti, kteří byli ustanoveni ve
školní službě po přechodu z duchovní správy po 8. červnu 1922. Aby bylo v té
věci jasno, uvádím, jak jednotlivé skupiny katechetů mají právní nárok na zapo
čtení let, ztrávených v duchovní správě, do služební doby katechetské.
I. Katechetům, kteří byli ve školní službě katechetské 1. září 1919, zapo
čítají se léta, ztrávená v duchovní správě, k 7. lednu 1921 podle zákona ze 7. října
1919 č. 541 vzhledem k zákonu ze dne 9. dubna 1920 č. 222, Sb. z. a n. a k pro
váděcímu nařízení vlády republiky čsl. ze dne 22. prosince 1920 č. 666, Sb.z. a n.
na základě vynesení zemské školní rady č. III.-A 509/189 ai 1921 z.š. r. č. 25.249,
19. května 1922 tak, že 3 léta bezprostředně před službou katechetskou započitají
se plně a ostatní pak léta z duchovní správy tak, že se podle počtu týdenních
hodin vyučovacích převedou na dobu se 16 vyučovacími hodinami týdně. Ovšem,
že každý systemisovaný katecheta musel (musí) o to žádati s řádně úředně vy
stavenými doklady. Všechna takto získaná léta započítávají se i do pense.
II. Katechetům, kteří byli ustanoveni ve školní službě mezi 1. zářím 1919
a 8. červnem 1922, kdy bylo vyhlášeno nařízení vlády republiky čsl. ze dne 30.
května 1922 č. 165, započítávala se léta, ztrávená v duchovní správě, individuel
ním rozhodováním podle zásad nařízení vládního ze dne 22. prosince 1920, č. 666
k zákonu ze dne 9. dubna 1920 č. 222 o propočítání služební doby státních
zaměstnanců.
Kdo opominuli o te v tomto období žádati, mají právní nárok podle na
řízení vlády republiky čsl. ze dne 30. května 1922 č. 165 pouze na započtení
3 let z celé duchovní správy na základě odst. 3. S 28. zákona ze dne 23. května
1919 č. 274 Sb. z. an. a 2. odst. S63, osnovy zákona o platech učitelstva resp.
z. z. z roku 1903 ze 27. ledna č. 16.

a

službě
po8.červnu
1922
—jejich
dosti
Čechů
iNěmců
—započítají
seléta,
III. Katechetům, kteří přešli z duchovní správy a ustanoveni byli ve školní

ztrávená v duchovní správě, pouze dle nařízení vlády repubiiky čsl. ze dne 30.
května 1922 č. 165. t.j. jen 3 léta dle 8 17. zák. č. 274/1910.
V jistém případě k žádosti katechety, ustanoveného 1. března 1924 ve školní
službě, o propočítání celé duchovn isprávy, poukázala zemská školní rada na vý
nos presidia ministerstva školství a nár. osv. ze dne 26. března 1925 čís. 2248/25
pres., dle něhož nelze zatím rozhodovati o případech započtení pro postup do
vyšších požitků u zaměstnanců, kteří nově nebo opětně ustanoveni byli ve státní
službě od 1. září 1919 do konce r. 1924, ikdyž dosud podle platných předpisů
mají na započtení toho právní nárok.
Dobře teay učinili katecheti sub. II. a III. uvedení, kteří o propočítání let
z duchovní správy ať tak či onak zažádali písemně ještě před účinností nového
učitelského zákona č. 104,26 (do 7. července 1926 incl.), protože mohou znovu
nároky na započtení let z duchovní správy na základě S 42. učitelského zákona
č. 104/26 uplatniti.
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové pokladně darovali:

Josef mstrace Dědictví Svatojanského v Praze-IV.,

Mašina v Kutné Hoře 500'— Kč, předseda
Ant. Benda z Prahy VII. 300:— Kč, Vilém
Eismann z Plzně 200:— Kč, Jul. Nádvorník
z Kralup n. Vlt. 170:-— Kč, Boh. Pokorný
z Rakovníka 160'— Kč, Ant. Beran z Prahy
Žižkova 140:-— Kč, Jos. Světelský z Třebe
chovic p. Orebem 120'— Kč, Jan Petr z
Jindř. Hradce 114'10 Kč, Bohumil Beneš z
Lázní Bělohradu, Václav Vajs z Prahy II., Jan
Sklenář z Pacova, Jos. Šaner z Prahy VIL,
Jan Slováček z Čes. Třebové, Jar. Ježek z
Rychnova nad Kněžnou, Ant. Grégr z Heř
manova Městce, Jindř. Kozel z Poličky n. M.
a Jos. Hladký z Jaroměře po 100'— Kč.
AW.Bébar z Domažlic 90: — Kč, Boh. Bradáč
z Příbrami 80'— Kč, P Bas. Havelka O.S. F.
z Prahy I. 64 — Kč, Em. Taftl z Prahy II.,
R. Bláha z Ronova n. Doub., Frant. Marek
z Nových Benátek, Frant. Jedlička z Čes.
Budějovic, Jan Poříckýz Polné a Just. Zelen
ka ze Světlé n. Sáz. po 50:— Kč, Frant.
Valeš z Kouřimi 45'— Kč, Jan Hraba z
Říčan 40 — Kč, Leop. Sokol z Hlinska 30'- Kč,
František Panský na práv. fond 10'— Kč,
Frant. Linhart em. katech. v Turnově 10"—Kč,
Václ. Sedlák em. katech. v Čes. Budějovicích
a Jos. Limpouch, prof. v Plzni po 5'—Kč.
Výbor vyslovuje díky a spolu přání: „Vivant

seguentesl“

P. Josefa Jaroše S. J. Život podle

Božského Srdce Páně. Krásnátato kniha
vyšla právě ve druhém vydání. Netřeba se o
ní rozepisovati. První její vydání přijato bylo
s radostí a nadšením od prostých lidí i od
inteligence. Probírají se v ní všechny stránky
duchovního života s takovým posvěcením,
s jakým může mluviti jen ten, kdo sám život
podle Srdce Páně žije. P. Jaroš jej žil a
proto jeho slova tak mocně působí. Objemná
kniha čítající 550 stran sličné úpravy stojí
pouze 20 Kč, poštou 22 Kč 30 h. Objed
návky vyřizuje Administrace Dědictví Svato
janského v Praze- IV., Hradčany, Vikářská 35.

Knížka P. Aloise Storka T. J.
„Z duchovního

života“, vyšla právě ve

druhém, rozmnoženém vydání. Časový tento
spis došel takové obliby,. že prvé jeho vydání
v krátké době úplně bylo rozprodáno. Čena
slíčně upravené knížky jest pouze 6 Kč, s

(Hradčany), Vikářská ul. č. 35.

Alois Dostál: Dcery strážníkovy.
Román. Str. 239 s barevnou obálkou akad.
malíře Gotha, cena Kč 12 —. Nákladem
Českoslovanské akciové tiskárny v Praze.
Oblíbený autor, jehcž dějepisné romány
1 obrazy ze současného života těší se za
sloužené lásce všech čtenářských vrstev, 10z
vějí v tomto svém nejnovějším románě zají
mavé a napínavé příběhy tří dcerušek želez
ničního hlídače ve strážním domku čís. 220.
Rušné prostředí železničního světa, které
rychlo-tí vlaku spojuje kolotavý vír moderního
velkoměsta a jeho svodů s blaženou idyllou
venkovského závětří, obráží se v dějově pře
kvapujících kapitolách, střídajících jako filmové
obrázky život s jeho sladkými sny, těžkou
vinou i snížením. Čtenář, stržený dějovým
vírem prvé kapitoly, neodloží zajímavé knihy,
dokud ji nedočetl celou.

T
Z našich rovů:
V Pánu zesnul:

Mikuláš Koukl,
1./12. 1887 +2./9. 1926.
Zasl. katecheta obč. šk. v Praze-IÍ.,
horlivý nejen jako katecheta ale i jako
člen Spolku. Pohřeb za hojné účasti
lidu 1 kněžstva vykonal kons. rada
Ant Benda, arcib. insp. a předseda
Spolku, který 1 promluvil srdečně
u hrobu.

František Pilný,
* 90./3. 1880 + 5./9.1926.
Zasloužilý katecheta obč. školy dívčí
v Praze IV. a pilný člen Spolku.

Churavěl tuberkulosou střevní a po
své prázdninové cestě již ulehl.
Pohřben za značné účasti lidu 4 také
kněžstva na starosl. Kr. Vyšehradě.

Reguiscant in pace'

poštovným 7 Kč. Objednávky vyřizuje“ Adini

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze,

Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XXXX, ročníku.

ČÍSLO 12,

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
PROSINEC 1926.
ROČNÍK XXIX.

Zákon
ze dne 24. června 1926

o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občan
ských škol (Učitelský zákon). Sb. z. a n. č. 104.
(Dokončení.)

S 37.

Definitivní učitelé.
(*) Pro stanovení výše služného učitelů je rozhodnou dobou ($ 38) zápo:
čítatelná (započtená) služební doba zkrácená u literních učitelů a u zvláštních
učitelů náboženství o tři roky, u učitelek ručních prací (domácích nauk) a u učitelů
vedlejších o čtyři roky.
(*) Nedosahuje-li rozhodná doba stanovené čekatelské doby (8 2, odst. 3),
obdrží učitel až do dovršení čekatelské doby jako služební plat částku rovnající
se adjutu, které by mu vzhledem k rozhodné době podle S 3 příslušelo.
(* Učitelům s percentuálními platy (S 12) se započítá pro platový postup
doba před 1. červnem 1922 plně; od tohoto dne se přepočítá doba odsloužená
s nižším procentem služebního platu podle S 12, odst. 2.
(* Literní učitelé a zvláštní učitelé náboženství se zkouškou učitelské způ
sobilosti pro občanské školy, ustanovení definitivními neb zatímními učiteli na
občanských školách. obdrží služné, které by jim příslušelo podle ustanovení Su
T, odst. 3, resp. S 12 a podle odstavce 3 tohoto paragrafu, kdyby tento zákon
byl již účinnýmv době jejich definitivního nebo zatímního ustanovení na ob
čanskou školu.
(*) Učitelky“ručních prací (domácích nauk) s vysvědčením způsobilosti pro
občanské školy ustanovené definitivními nebo zatímními učitelkami na občan
ských školách, obdrží služné, které by jim příslušelo podle ustanovení Su 7.
odst. 4, resp. S 12 a podle odstavce 3 tohoto paragrafu, kdyby tento zákon byl
účinným v dobějejich definitivního nebo zatímního ustanovení na občanskou školu.
S 38.

Doba rozhodná pro stanovení výše služného.
(*) Pokud se za podklad pro zjištění doby rozhedné pro stanovení výše
služného (adjuta odměny) béře započítatelná služební doba, rozumí se tím slu
žební doba ve služebním poměru, ve kterém se učitel převádí, skutečně ztrá
vená, podle dosud platných předpisů pro postup v tomto služebním poměru za
počítatelná; dobou započtenou rozumí se pak jiná období pro postup v tomto
služebním poměru započtená, vyjímajíc dobu připočtenou podle čl. I, S 2. zá
kona č, 251/1922 Sb. z. a n.
(*) Služební doba zjištěná jakožto doba rozhodná pro stanovení výše služ
ného (adjuta, odměny) při převodu učitelů do nových platů se zaokrouhlí na
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celá půlletí tak, že se zlomky do tří měsíců nepočítají a zlomky přesahující tři
měsíce se počítají za celá půlletí.
(*? Doba, o kterou takto zaokrouhlená doba přesahuje dobu potřebnou
k dosažení služného, které učitel při převodu obdrži, započte se pro zvýšení
služného.
S 30.

Přídavek na děti.
(*) Učitelům převederým do nových přatů přísluší na třetí až šesté neza
opatřené dítě přídavek po 9C0 Kč ročně. Učitelům uvedeným v 8 12 náleží tento
přídavek v příslušné percentuální výměře.
(*) Tento přídavek náleží za podmínek stanovených v 8 24 na děti naro
zené do dne účinnosti zákona.
$ 40.

Dosavadní požitky a nové platy. Vyrovnávací přídavek.
(*) Pokud by služební plat příslušející učiteli podle tohoto zákona spolu
s přídavky na děti (S 39) a s přídavky, které se podle tohoto zákona ponechá
vají, byl po srážce pensijního příspěvku menší než úhrn požitků, které by mu
v den účinnosti tohoto zákona po srážce pensijního příspěvku příslušely podle
dosavadních předpisů (služné, místní přídavek, Činovní přídavek, jednotný dra
hotní přídavek, přídavek na děti, odměna podle zákona ze dne 22. prosince 1924,
č. 289 Sb. z. a n., vyrovnávací přídavek podle čl. XIV zákona č. 251/1922 Sb.
z. a n., osobní přídavky podle čl. I, Su 2 zákona č. 251/1922 Sb. z. a n.) a
jiných mu na základě zákona, vládního nařízení neb usnesení vlády přiznaných
stálých požitků, jakož i všech individuelně udělených osobních přídavků, obdrží
učitel vyrovnávací přídavek ve výši rozdílu mezi obojími požiíky.
(*) Přídavky, které se poskytují za výkony mimo okruh vlastní pravidelné
služby, a zvláštní drahotní přídavky povolené vládou učitelům na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi, kteří jsou podrobeni tomuto zákonu, nepokládají se za po
žitky (přídavky) po rozumu předchozího odstavce. Které přídavky sluší poklá
dati za přídavky poskytované za výkony mimo okruh vlastní pravidelné služby,
určí ministerstvo školství a národní osvěty v dohodě s ministerstvy vnitra a financí.
(*%Vyrovnávací přídavek se zmenší při prvním zvýšení služného o dvě tře
tiny částky, o kterou bylo služné zvýšeno, a při každém dalším zvýšení o polo
vinu částky, o kterou služné bylo zvýšeno, a to až do úplného zániku.
(* Nastane-li u učitelů s percentuálními platy změna služebního platu podle
S 12, vyměří se vyrovnávaci přídavek vždy znova, při čemž se porovnává slu
žební plat učiteli příslušející podle tohoto zákona s platem, který by mu byl
příslušel za stejných okolností ke dni účinnosti zákona podle předpisů tehdy
platných.
(*) Nastane-li po dní účinnosti tohoto zákona okolnost, která by byla podle
dosud platných předpisů odůvodňovala snížení nebo ztrátu jednotného drahot
ního přídavku nebo přídavku na děti, k nimž bylo přihlíženo při stanovení vy
rovnávacího přídavku, stanoví se vyrovnávací přídavek pro dobu od prvního dne
příštího měsíce tak, jako kdyby ona okolnost byla nastala v den před účinností
tohoto zákona.
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(©)Vyrovnávací přídavek se zaokrouhlí, není-li vyjádřen v korunách bez
haléřů nebo neni-li dělitelný dvanácti, na nejblíže vyšší částku v korunách děli
telnou dvanácti.
2, Různá ustanovení.
S 41.

Dokud nebudou vydána vládní nařízení podle S 24, odst. 1, S 26, odst. 1,
a S 27, zůstávají v platnosti dosavadní předpisy o předmětech, jež mají býti
upraveny těmito nařízeními. Dnem účinnosti toho kterého nařízení zrušují se veškeré
dosavadní předpisy o předmětech, které tím kterým nařízením budou upraveny.
S 42.

Vznikl-li před účinností tohoto zákona učiteli již ustanovenému právní nárok
na započtení určité doby pro postup do vyšších požitků ve služebním poměru,
ve kterém se učiteli převádí, provede se toto započtení podle dosavadních usta
novení; neměl-li učitel právního nároku, může se započtení provésti podle do
savadních předpisů jen tehdy, zažádal-li o to písemně ještě před ůčinností to
hoto zákona.
S 43.

Úprava služebních platů podle tohoto zákona nemá vlivu na výši částky,
o kterou byl učiteli snížen jeho služební plat pravoplatným disciplinárním nálezem
před vyhlášením tohoto zákona.
S 44.
(» O stížnostech podaných do. opatření a rozhodnutí úřadů o převodu do
nových platů k nejvyššímu správnímu soudu rozhoduje nejvyšší správní soud ve
tříčlenných senátech, leč by usnesením senátu, jímž se spor odkazuje k veřej
nému líčení, aneb rozhodnutím předsedy soudu byla věc přikázána senátu pěti
člennému.
(*) Ustanovení 8 13, odst. 3, zákona ze dne 22. října 1875, č. 36 ř. z. z r.
1876, zůstává beze změny.
(*) O stížnostech uvedených v prvém odstavci rozhoduje nejvyšší správní
soud v neveřejném sezení, leč by stěžovatel ve stížnosti nebo žalovaný úřad v ob
vodním spise výslovně žádali, aby ustanoveno bylo o nich veřejné ústní líčeni.
DIL VI.

Závěřečná ustanovení.
S 45.

Náklad, který vznikne provedením tohoto zákona, uhradí dosavadní vydr
žovatelé.
S 46.

(*) Dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti, pokud tento zákon
výslovně jinak nestanoví nebo se z něho jinak nepodává, všechna v jiných před
pisech obsažená ustanovení o předmětech, které jsou upraveny v tomto zákoně.
Zejména se zrušují s výjimkou předpisů o pensích a zaopatřovacích platech, po
kud neodporují tomuto zákonu, dále předpisů, jichž se tento zákon dovolává,
pokud vztahuje jejich platnostna poměry jím upravované, dosud platná ustanovení
zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb. z. a n.,
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zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 306 Sb. z. a n., kromě čl. IV.,
zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 5b. z. a n., kromě čl. IV, V, VI,
VII, hlavy IV a V.

(*) Vládě se ukládá, aby předpisy, jichž se tent> zákon dovolává a jejichž
platnost vztahuje na poměry jím upravované, vyhlásila ve znění přizpůsobeném
tomuto zákonu.
8 47.
(*) Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1926.
(*) Personální opatření účiněná v době od 1. ledna 1926 do vyhlášení to
hoto zákona zůstávají v platnosti a sluší je uvésti ode dne jejich účinnosti v sou

lad s ustanoveními tohoto zákona. Při tom budiž postupováno podle obdoby
ustanovení dílu V.
(*?)Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na učitele, kteří byli podle
27 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z. a n., přeložení do trvalé
služby nebo propuštěni, jestliže byli nejdéle do vyhlášení zákona písemně
rozumění podle obdoby ustanovení 3. odstavce $ 13 zákona č. 286 ai 1924
z. a n. Služební a platové poměry těchto učitelů se řídí předpisy platnými
dne účinnosti zákona.

Su
vý
vy
Sb.
do

(*) Zákon tento provede ministr školství a národní osvěty v dohodě smi
nistry financí a vnitra.
T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

UIAA ÁAS

Dr. Krčmář v. r.

Nemocenské pojištění katechetů.
Jos. Liběchovský.
Vedle odhlasované úpravy platů státních zaméstnanců, učitelů a lékařů na
bývá letošního roku 1926 platnosti nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců
na základě již r. 1925 dne 15. října pod číslem 221 vydaného zákona. Poněvadž
$ 45. tohoto zákona stanoví: „Ustanovení t. zák. o nárocích na pojistné dávky
a o placení nabudou účinnosti 9 měsíců, ostatní ustanovení 6 měsíců po jeho
vyhlášení“ a poněvadž t. zákon byl ve sbírce zákonů a nař. vyhlášen 1. listo
padu 1925, jsou pojištěnci povinní dnem I. stpna 1926 počínajíc platiti nemoc.
pojistné a týmž dnem mají nárok na nemoc. ošetření.
Kdo jest tímto zákonem pojištěn ?
Vedle jiných veř. zaměstnanců jsou pojištění dle S 1. odst. 1 b učitelé obec.
a občanských škol (tedy řaké katecheti), na něž se vztahuje zákon rovnostníz 23.
května 1919 č. 274, — odst. 1 d osoby, kterým stát, země, župní svazy, župy,
okresy, obce a fondy a ústavy jimi spravované vyplácejí normální odpočivné neb
zaopatřovací požitky, — ovšem jen potud, pokud všichni zákonu podléhající
mají své bydliště v republice ČS.
Z toho zřejmo, že všichni aktivní i pensionovaní katecheté obec. a občan. škol
podléhají nemoc. pojištění.
Nárok na dávky p dle S 3. tohoto zákona počíná se nastoupením služby
a zaniká zastavením výplaty služného, odpočivných nebo zaopatřovacích požitků.
Přihlásiti neb, odhlásiti osoby v S 1. uvedené jsou povinni zaměstnavatelé
(S 4).
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Pojistné dávky. Dle S 6. mají pojištěnci nárok na ošetření v nemoci léka
řem, léčiva a therapeutické pomůcky, dle S 7. též příslušníci jejich rodiny, kteří
žijí ve společné domácnosti a jsou převážně odkázání na výživu ze služného
(odpoč. neb zaopatř. požitků) pojištěnce, t. j. manželka, děti do 17 'r., starší děti,
vnuci, sourozenci, rodiče, děd a bába, tchán i tchyně, když již alespoň 6 měsíců
s ním ve společ. domácnosti žijí. Místo dávek dle S 6. uvedených může podle
S 8. býti poskytnuto bezplatné léčení a ošetření v nemocnici neb v jiném ústavu
podle poslední třídy; nutná doprava nemocného v tom případě je zdarma a dle
S 9. i doprava nutného průvodce.
Volba ze smlůvních lékařů dle S 11. jest volna.
Výše povinných příspěvků pojistných. Pojistné činí 2%/, ze stálých požitků
služebních, odpočivních neb zaopatřovacích (viz S 30. odst. 1.); dle odst. 2. téhož
paragrafu hradí z pojistného zaměstnavatel i zaměstnanec po jedné polovině (1*/,).
S 38. Nárok na pojistné dávky jest přihlásiti u příslušného okres. sboru.
Dnem 1. srpna 1926 počne se z vyplácených požitků srážeti 1%/,do fondu
nemoc. pojištění a zároveň počíná nárok na léčení v nemoci nejen pojištěnců,
ale i jejich příslušníků domácnosti.

Mimořádná schůze členů Spolku katechetů dne 6: X. t. r.
a řádná schůze téhož Spolku dne 20. X. věnovány byly výkladu „zákona učitel
ského“ ze dne 24. 3. 1926 č. 104 Sb. z. a n, a zároveň vysvětlovány některé
nedosti jasné body tohoto zákona.-— Referát o tom napsal za omluveného ne
přítomného jednatele vdp. předseda Ant. Benda a uveřejnil jej v 11. čísle Věst
níku katechetského.

Řádná členská schůze Spolku katechets. dne 17. XLt.

r.

Účast byla menší, jelikož sončasně konána vikariátní porada II. vikariátního
městského obvodu pražského, jíž se katecheté zůčastnili.
Předseda vzdává srdeč. díky těm pp. kolegům, kteří zaslali mimořádný pří
spěvek Spolku. — Jména jejich budou uveřejněna v našem orgánu Spolkovém.
Spolek požádán Lidovou Akademií, aby podal návrhy, jak oslaviti letos
200letou památku svatořečení sv. Aloisia.
Rozhovořeno tedy o tom, jak by se úcta k sv. Aloisiu mezi mládeží zvláště
mužskou mohla povznášeti. — Jelikož poměry na školách jsou nestejné, jest
možno jen jakési pokyny všeobecné dáti kolegům. Usneseno tedy asi následující:
Ve spojeni katechety s duchovní správou by bylo lze vykonati společnou sv.
zpověď, jíž by předcházela promluva. Druhý den sv. přijímání rovněž s pro
mluvou o sv. Aloisu a ještě neděli před tím a nebo nedělí po sv. přijimání
rovněž vykonati promluvu. Mohly by býti pozváni i rodiče — Oltář ozdoben
slavnostně. Spolek by obstaral lacinější obrázky sv. Aloisia.
Někde, kde je více katechetů v okrese, žádal okresní inspektor školní, kdyby
katecheta vedle osnov světských předmětů vložil také osnovu náboženského učiva.
Jak bylo zjištěno, bylo to bona fide, aby bylo učivo probíráno na všech školách
stejnoměrně; neboť při přechodu na jinou školu dítě nědozná pak újmy na jistých
poznatcích náboženských. To by tedy Spolek schvaloval: vložiti také osnovu
náboženskou pro dotyčnou třídu, kde by si to přál okr. škol. inspektor.
Předseda se zmiňuje, že vzniklo nebezpečí „novým“ Katechetům, že by se
jim nezapočítávala 3 léta vysokoškolských studií (v semináři) jako vyrovnávací,
ba snad ani duchovní správa. Předseda zakročil u kruhů poslaneckých.
Spolek rovněž intervenoval u zemské škoíní rady pro vyplacení pohřeb
ného guartálu sestře zemřelého kolegy; a to úspěšně.
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Vyměněny názory Spolku katech. v Praze s brněnským Spolkem katechetů
o stavovských otázkách.
Pokladník oznamuje příjem do 17. XI.
16.319'67 Kč

a vydání »

4

1461841,

Zbývá...

1.701-26Kč

Od započetí sanační akce Spolku od 6. X. posláno 9.521.60 Kč většinou
na darech, z menší části na příspěvcích.

Sjezd delegátů němec. Spolku ve Wůrzburgu-Zellu
ze všech částí Německa konal se po 5leté pause počtem 35. Zájmy episkopátu
byly zastoupeny Ordináriem wůrzburským a přípisy 3 německých kardinálů zvl.
kard. Faulhabra. Po pozdravu 1. předsedy Gótzla (Mnichov) bisk. Ehrenfried pro
jevil uznání Činnosti katechetické a zdůraznil program, aby katecheté dle příkladu
Kristova nejeu vyučovali ale i vychovávali. Po biskup. požehnání realisován byl
program.
š První předseda podal zprávu o všeob. rozvoji Spolku v posledním pětiletí.
Konferencemi kněžskými a zvláště 51 kursy v různých diecésích zdařilo se za
vésti Spolek ve všech diesésích německých a stav členů zdesateronásobiti (dnes
5210 členů). Hojný příliv dodávají novosvěcenci vycházející ze seminářů. Pro bu
doucnost bylo by si přáti, aby s vnějším rozšířením také vnitřní práce byla in
tensivní. Jednotliví delegáti promluvili ke všeob. zprávě. Zprávy jich přinesly osvě
tlení situace a sblížení vzájemné. Nová doba i v katechetické práci musí spojiti
sever s jihem.
Univ. prof. dr. Goóttler podal zprávu o spolkovém orgánu „Katechetische
Blátter“, jím redigovaných. Ideálem chce míti nejen praksi ale i vědeckou theorii.
To jej přivádí v konflikt se čtenáři, kteří chtí míti věci hotové ke katechetice.
Oprávněnost těch přání je toliko pro ty okresy, kde je ještě málo pomocnélite
ratury na př. círk. dějiny, katechese na venkově a j. Při všeobecném rozšíření
po Němeeku za posl. pětiletí je nutno, aby při spolupráci severu s jihem, města
s venkovem nevtiskoval se Časopisu nějaký charakter specificky mnichovský a
městský. Přání byla tato: aby se věnoval nyní větší zřetel školám pokračovacím,
bibl. dějeprava buď více respektována, budiž zřetel k resultátům moderní paeda
gogikya psychologie, přes důležitost vědeckého základu buď přece jen dbáno
potřeb praktických.
Ve schůzi odpolední referoval far. Schreiner (Mnichov) o stavu sobě svěřené
bibliotéky spolkové, která od r. 1911 se zdvojnásobila. Nový katalog v 7 odděl.
podává názorný obraz bohatství knih vůbec a katol. literatury zvlášť.
2 BiNásledovala zpráva pokladní. Pro duchovní z diaspory povolena mimoř.
podpora k usnadnění placení příspěvku členského. Dán návrh na rozšíření orgánu
spolkového o 1 arch, jelikož však by to znamenalo zvýšení člen. přísp. o 1 ko
runu, upuštěno od něho.
Mezi podanými návrhy nejdůležitější byl z Vratislavi, aby byli řádnými členy
ti, kteří s klérem mají účast ve vyučování náboženství. Dle zprávy navrhovatele
dra Dubawy, dómvikáře, v biskupství vratislavském vyučuje se z */, náboženství
od učitelů církvi věrných. Spolupráce s učiteli a vzrůst Spolku by tím získal.
Návrh přijat. — Další návrh na pořádání katech. kongresu r. 1927 byl přijat a
zvolena připravená komise.
4 gNásledovaly volby výboru a předsednictva. Prvním předsedou zvolen G. Gót
zel (Mnichov) druhým univ. prof. dr. Stapper (Můnster) atd.
Ač jednání předchozích otázek vyžadovalo celý den, přece ještě večer od
8—'/,11 bylo jednáno o programu themat katechetických, která budou později
plně uveřejněna. Duchov. rada Karman (diec. Bamberg) pojednal o „katechesi na
venkově“, s jejími výhodami a nevýhodamí proti městu. Referát kořeněný humo
rem a zkušenostmi vyzněl v obžalobu, že katechese na venkově nemá býti nevlast
ním dítětem v činnosti Spolku a v orgánu,jeho. Dr. Góttler odpověděl,že právě
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z venkova je málo pracovníků líterárních. Je naděje, že po té rozprávě situace
se zlepší.
Referát P. Henschela (diec. Hildesheim) předvedl názorně bídu a starostí
jednoho katfechety v diaspoře. Katechety v katolických krajinách vyzývá, aby
připravovati děti svědomitě pro život náboženský (utvrzení proti nebezpečím víry)
a diasporu podporovali (spolky anděla strážného a j.) Pro katechetu v diaspoře
pak uvádí směrnice volby látky a jejiho výkladu. Jako pomůcku přeje si knihu,
která by mimo theologický obsah podala z dějin krásu církve (minulost) a orga
nisaci její (přítomnost) s četným názorným materiálem. — Interesenti katechese
v diaspoře byli upozorněni na dvě důležitá a důkladná themata uvedená ve zprávě
nedávného kursu vratislavského.
Dr. Edelbert Kurz O. F. M. (Mnichov) promluvil o katechesi pro školu po
mocnou. Upřímně líčí přítomný stav náboženského vyučování na této kategorii
a lituje, že náboženské vyučování srovná li se s předměty profáními, jeví se dosud
v plénkách. Skrovný zájem, který se mu věnuje je nesprávný a nepastorální,
nebo v každé farnosti (i na venkově) nalézají se děti ne-li idiotni jistě slabo
myslné. Aby bylo odpomoženo neblahým poměrům, které ve městech u učitelů
v tom oboru specielně vzdělaných vzbuzují nevoli: ne příliš častou změnu kate
chetů, návštěvu léčebných kursů paedagogických od kněží, výměnu názorů mezi
pomocnými katechety, kteří aspoň jednou za rok měli by se sejíti ke konferenci,
účelné učebnice (chválí se od Ursberga). Proto byl by žádoucí schematismus
katechetů na školách pomocných a také upozorněno na velkolepou bibliotéku
němec. spolku charity ve Freiburgu.
Živý zájem předešlého dne přesunul se i na druhý. Jen referát „o jed
notné modlitební knize“ pro nedostatek času byl odkázán do časopisu.
Prof. dr. Góttler podal zprávu „o sťavu hnutí katechétického“. Charakteri
suje je v tom smyslu, že se béře jako Mohan v mocných liniích a křivkách.
Literatura posledních let přinesla jen málo absolutně nového a vědecky význam
ného, na př. ještě nedokončené dílo učitele Kautze o novostavbě náboženského
vyučování. Pokud se týče jednotlivých odvětví katechese hlásí referent, že ve
vyučování biblickém závodí spolu dva směry, totiž názorné podání textu a jiné
méně textu přilehlé, psychologicky založené. Ve vyučování katechismu naopak
nezbytná analyse textu byla konečně opuštěna byť i ztrnulá t. zv. mnichovská me
thoda musila si dáti líbiti modifikace, ovšem většina příkladů (vnitřněpříbuzných) se
nezavrhuje. O církevních dějinách, pro které methoda vyučování dějepisného,
biblického a profánního musí býti měřítkem, bylo mluveno málo. Když referent
ještě zaujal stanovisko k různým problémům, končí přáním, aby bylo více spolu
pracovníků v theorii.
Následující přednáška „0 předběžném a dalším vzdělání katechetově* od
stud. rady Kifingra (Mnichov). Když bylo stanoveno s politováním, že pro mnohé
děti následkem pokračujícího posvětštění školy a odkřesťanění rodiny, jediná
možnost náboženského vzdělání spočívá ve vyučování náboženství, byla dána
otázka, zda nynější katechese tu svou úlohu koná ? Byla hladce zodpověděna
negativně, nikoli snad proto, že z 15.000 katechetů Německa
jen '/. je ve Spolku,
nýbrž proto, že příprava i další vzdělání katechety je nedostatečné. Jen málo
diecésí činí Čestnou vyjímku.
Nové pole působiště zvláště na severu je škola povolání (Berufsschule),
o níž pojednal studijní rada Wolker (Mnichov). Dvojí úkol v tom hnutí připadá
Spolku. K prvnímu úkolu patří mimo jiné: Všude, kde je to možné, usilovati
o zavedení nábož. vyučování na školách pokračovacích. K druhému úkolu patří
sdělání učebného plánu, nebo nábož. vyučování nemůže se bráti jen vyšlapanými
cestami školy obecné.
Sjezd byl ukončen díky tlumočenými jménem pozvaných městským farářem
Schindlerem.
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové pokladně

“právnímua pod

půrnému fondu) zaslali kolegové: Václav Pa
velka v Domažlicích, Karel Kydlíček v Úva
lech, V. Cihlář v Hostomicích a Jos. Jána
v Rožmitálu p. Třemš. po 200 Kč: Antonín
Kollert v Náchodě 160 Kč; Frant. Dvořák
v Chrudimi, Em. Čihák v Novém Bydžově,
Jan Řezníček v Červ. Kostelci a Frant. Pa
zdera v Unhošti po 150 Kč; Kar. Hubert
v Novém Bydžově a V. Havran v Sadské po
140 Kč; Prokop Uher v Plzni a V. Janás
v Lomnici n. Luž po 130 Kč; Jos. Smitka
v Soběslavi 120 Kč; Josef Stanislav v Ko
stelci n. Čer, Lesy 114 Kč ; Ferd. Rosol v Po
čátkách, Jos. Pavlišta v Čes. Třebové, Alois
Myška v Nuslích, Jan Hradil v Praze—III,
V. Kvasnička v České Skalici, P. B. Hruška

Zdíkově 4 Kč. — Výbor spolku všem upří
mně děkuje a současně prosí i ostatní členy
o včasné zaslání jak dlužných členských pří
spěvků tak těchto dobrovolných darů z při
jatých doplatků.

Dušpastyr,

roč. III. čís. 5., měsíčník a

orgán řeckokatolického duchovenstva v Pod
karpatské Rusi diec. mukačevské a préšovské
redakcí Alexandra Ilnickije, předpl. 60 Kč.

Články: Kard. Mercier (dr. Prenner). Fi
losofie v jeho institutě byla pěstována fran
couzsky s dovolením již J. Sv. Lva XIII. a
tudíž přístupna celému katol. světu. Poslu
chačů byla většina láiků. Spojuje ducha scho
lastiky s rozřešením nových problémů a proto
je dokonalá. Socialismus měl v něm prakti

v Mostě, V. Smola v Mělníku, Otak. Oliva ' ckého pěstitele. Pamjati 0. Evgenija Fen
v Dol. Královicích, V. Kutina na Smíchově,
cika (archidiakon Sabov), Řeč u příl. odha
Boh. Pešek v Nuslích, Jos. Zelinka v Chru lení pomníku ruskokarpatského spisovatele a
dimi, Kar Fenel v Praze VIII. a Otak. Dejl buditele Eug. Fencika. Važnost katechizašči.
v Dobrušce po 100 Kč; Frant. Mudra v Nu
(Prjaševčan). Cílem duchov. správy je vésti
slích 92 Kč: Čeněk Diviš v Žižkově 83 Kč:
ke spáse; prostředkem k tomu katechese,
Jos. Chaloupka v Něm. Brodě 80 Kč; Kar. proto důležitost její patrná. Naisv. evcha
Drda v Něm. Brodě 70 Kč; V. Davídek ve ristija i vospitanie molodeži (Askold.) Sv.
Spál, Poříčí 64 Kč; Ant. Franc na Smíchově, eucharistie je mládeže, mocným prostředkem
Jos. Dušek v Jablonci n.Jiz., Jan Krlín v Čer víry a čistoty (příkl. starých křesťanů) do
novicích u Tábora, Jan Bejček v Březnici a loha o častém sv. přijímání. Opasnost du
Jan Štětka v Protivíně po 60 Kč; V. Dyrynk chovno-nrastvenova žitija naroda. (Něvickij).
v Kročehlavech 58 Kč; Petr Jiříček v Da
O nebezpečí duch. mravního života národ
šicích, Klem..Hudec v Roudnici n. Lab., Kar.
ního, Proti falešným prorokům přicházejícím
Kolečko -v Mšeně, Mat. Wilhelm v Zižkově,
k národu staví se muži učenci věřící. K tomu
Jan Nováček v Libíně, Ed. Mazánek v Ho
má pracovati vedle domova duchovnía učitel.
řovicích, Theod. Krajíc v Táboře, Al. Dolák
Otvět na otgomon „Verchovinskova“. Ko
v Bystré u Poličky, Ant. Forst v Praze-lL., nec polemiky, k níž zavdala příčinu učebnice
Milo Lahulek v Kolíně, Alex. Průcha v St
„Christianska nauka“. Z homiletiky dvě ká
Plzenci, F. Hůrský v Čes. Budějovicích po zání „vospitamije dětei“ o výchově dětí.
50 Kč; Frant. Říha v Uhřiněvsi 45 Kč; Kar. Z círk. práva: zda mají řec.-katol.faráři právo
Bilkovský v Lázních Poděbradech 44 Kč; dispensovat od postu a odpovídá se nega
Jos. Petříček v Rovensku p. Trosk. a Stan.
tivně. Zpráva o zdařilé misii v Chonkovejach
Pospíšil v Čáslavi po 40 Kč; V. Hanuš a o Úspěšné visitaci bisk. Petra ve Sěv. Zem
v Nové Pace 36 Kč; Fr. Bučil v Sedlčanech
plině. V úřední části z diec. mukačevské
a Jan Hanf v Pardubicich po 15 Kč: Jos. upozorňuje se na kap. 136 o předepsaném
Kukla v Pelhřimově 24 Kč; Frant. Komárek obleku kleriků, podmínky kandidátů bohosloví
ve Dvoře Král., Jan Opatrný ve Vlašimi, Lamb.
hlásících se do semináře, doporučení sbírky
Šuler v Roudnici, Ant. Říha v Písku a Petr na sv. Víta v Praze, o eucharistickém kon
Holub ve Kdyni po 20 Kč; Bedřich Holík gresu v Chikagu v červnu, jehož se účastní
v Žižkově 18 Kč; Jos. Tichý v Čes. Brodě dr. Njaradi, kanov. Šuba a j. Naše věsti. Na
a Jos. Holoubek v Žižkově 15 Kč; Fr. Čurda
kongresu katol. mládeže a studentstva v Praze
ve Vršovicích a Jan Sokol ve Vys. Mýtě po
bude delegátem Podk. Rusi: papež. prelát
14 Kč; Tom. Vondrášek v Plzni a V. Ma
Vološin, mons. Šelkov a red. Alex. Inickij.
kovec v Čes. Velenicích po 10 Kč; Vinc. Pe I toto číslo předprázdninové pečlivě a bohatě
šíček ve Stupně 450 Kč a V. Železný ve je vypraveno.
Red.

Knihtistárna Družstva Vlast v Praze,

