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Za osvobození školy — za školu náboženskou.
Když před 42 roky začal vycházeti „Vychovatel“ dáno mu bylo zakladatelem

a prvním redaktorem do vínku bojovati a pracovati k tomu, aby pro katolické

děti zřízena byla škola náboženská, škola s církví nerozlučně spojená,
s tou církví, kteráž vším právem nazývá se učitelkou národů. Vždyť škola od
církve oddělená nutně musí se všude octnouti na bezcestí, Vede se jí jako zblou
dilému poutníku, jenž zabíhá brzo v pravo, brzo v levo a kráčí brzo vpřed a brzo
vzad, nikdež pravé cesty nenalézaje. A „Vychovatel“ plnil tento svůj úkol po
všechna léta svého vycházení, plnil ho v dobách starších i nejnovějších a na
programu tom pracovatií chce a bude i dále.
Školství naší republiky dostalo se do rukou socialistických stran, které své
moci ve školách zneužily ve prospěch svého socialistického názoru světového.

Za režimuHabrmana,

Bechyně, Markoviče

zavládlúpadek, nedostatek

autority, kázně, pořádku, klidu a píle. Tak zvaným malým školským zákonem,
který byl vychvalován jako „cenná vymoženost“ ve prospěch katolické církve a

iako zvláštní úspěch, jehož zástupci naší strany dosáhli, vyučování

ženské bylo ve škole úplně znehodnoceno.

nábo

Neměloceny,že nábo

ženství mezi předměty dáno na první místo, když prakse podle které zákon pro

váděn,poštavilanáboženství

na místo poslední.

Ukazovali jsme ve „Vychovateli“ hned po vydání nařízení Habrmanových
na „přelom v duši dělské“, ukázali jsme hned na nebezpečí zpohanštění našeho
národa malým školským zákonem, — ale bylo nám to vytýkáno, jako bychom
brojili proti straně. Nebrojili jsme, ale obávali se toho co stalo se: „Máme asi

milionbezvěrců,máme tisíce dětí bez vyučování náboženství, a
vyučování náboženství je skoro bezvýznamné, takže nelzes ja
kousi pravděpodobnostízachránitiani duše dětí z rodin

ještě

katolicky

žijících. Ty jsou vydány největšímu nebezpečí náboženského
zlhostejnění“.
(Dr. Aug. Štancl, profesor. V „Čechu“ 19. XI. 1926.)
Jak a proč hrozí dětem nebezpečí ukázala debata v rozpočtovém výboru
při projednávání tohoto v předvánočním zasedání Nár. shromáždění. Zkušenost
dala nám za pravdu, jakým neštěstím byl pro katolickou věc v našem státě ten

f. zv. malý školský zákon a kam dospěla škola, když ji bylo zneužíváno

ktomu, aby nadháněla stoupence do tábora socialistického
dala nám za pravdu,škola ocitla se na bezcesti!

Přehlédněme krátce zajímavosti z rozpočtové debaty o školství.

Lidový

posl.

Roudnický

poukázal na nesmyslya štvaní proti ka

tolické církví, které obsahuje Dejmkova „Občanská nauka a výchova“, dle níž
učitelé „poůčují“ žáky.
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Adámek vylíčil, jak jsou nespravedlivěobsazeny okr.

školní výbory, v nichž lidovci nemají zastoupení, které jim dle počtu hlasů
v okrese náleží. Žádal jménem rodičů, aby ve školách opět byly zavěšeny kříže“)
a aby bylo zreorganisováno vyučování ručním pracím, aby děti nechodily domů
s poškozenými šaty.

Lid. posl.

Rýpar

proti tvrzení pokrokářských učitelů zdůrazňuje, že dítě

nepatří státu a učitelům, nýbrž otci a matce a že odpovídají za výchovu a proto
oni mají právo rozhodovati o druhu výchovy ve škole. „Když dítko doroste,
neodpovídá za dítko učitel, který by je snad svou převratnou naukou pokazil,
nýbrž za dítě odpovídají rodiče dále a když přijde dítko s paragrafy do sporu,
ptá se soud, kdo byli jeho rodiče, jaká byla jeho výchova v rodině a netáží
se po učiteli, zda dítko kazil.“

Promluvili i jiní o škole a ministr dr. Hodža

prohlásil: „musíme

snažiti, abychom z této destrukcekonečně vybudovali
strukci.“

A dobře k tomu zapadla slova lid, posl. Staška:

se

si kon

„Dnešní naše

školství je ve svém vnitřním stavu v naprostém úpadku a rozkladu. Panuje v něm
nedostatek autority, kázně, pořádku, klidu, píle a všech těch vlastností, bez nichž
škola nemůže plniti své úkoly a bez nichž stává se nikoliv požehnáním, ale ne
bezpečím a zkázou národa a státu.

Posl.

Stašek

žádá ve své výborné řečiv poslanecké sněmovně 25. listo

padu, aby Malý školský zákon, v němž náboženství je vlastně
sníženo na nepovinný předmět a tak před dětmi zbaveno váž
nosti,

byl novelisován,

dále, aby zakázánabyla agitace učitelůna ško

lách, by děti se odhlašovaly z náboženství. Poukázal na nesprávnost složení
místních školních výborů, v nichž učitelům dostalo se tolik členů, že občanské
strany jsou — v menšině. Podobně je to v okresních školních výborech. Lidová
strana dále žádá, aby výnos socialisty — min. Habermana o zdobrovolnění
náboženských cvičení byl odstraněn, aby katolické děti ve školách nebyli nevěrec
kými učiteli ve svém náboženském přesvědčení znásilňovány, aby státních svátků
(Husovy oslavy, 28. října) nebylo zneužíváno ve školách ke štvanicím proti
katolickým. Posl. Stašek odsoudil také pronásledování katol. učitelů státními

školskýmiúřady— a důrazně vyslovil požadavek lidové
aby pro katolické dětí byly zřízeny katolické státní školy.

strany,

Posl. Stašek vyslovil požadavek takto: „Znám však jednu cestu, která by
vedla k radikální nápravě a rázem by vyřešila u nás těžkou otázku školskou,
a to jest uskutečnění našeho požadavku, aby nevěrecké a bezkonfesijní děti byly
posílány do bezkonfesijních škol státních a katolické děti do konfesijních škol
státních, čili beznáboženské děti do beznáboženské školy a katolické děti do
katolické školy. (Potlesk.) Tím rázem byly by odstraněny všechny překážky
aobtíže, jež plynou jak pro učitelstvo, tak i pro děti a rodiče z různosti světo
vých názorů, dostavila by se zdravá kulturní konkurence a byly by zde přesně
vyhraněné složky, z nichž by se dal uskutečniti ten velký program pana mini
stra školství konstruktivní politiky kulturní v čsl. státě.“
*) Žádost, aby do škoi zase vrácen byl kříž, soc. demokratické „Právo Lidu“ rozhodně
odmítá, že prý kříž je znakem dobrovolného utrpení pro nic za nic — a že tedy kříž do
českosl. škol nepřijde.
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S radostí nastupuje „Vychovatel“ svůj 42.ročník, vždyťprogram jeho znovu
potvrzen a na tomto programu i dále pracovati a všechny snahy o školu nábo
ženskou bude dále podporovati a o nich pokračovati.
Representanti lidové strany, kteří kdysi odhlasovali malý školský zákon,
žádají změnu tohoto zákona a je třeba, aby ta slova se stala činem, Křesťanský
blok v parlamentě a ve vládě je dosti silný, aby si vymohl tu změnu. Netřeba
se schovávati, ale třeba prostě žádati přímo a důrazně. Národ a dějiny budou
jednou děkovati za to, když poslanci, budující na zásadách křesťanských, udě
lají ze školy školu, kdežto dnes je domenou bolševismu.

JOSEF HANÁK:

O náboženství a kulturním životě francouzské katolické
mládeže.
Pod protektorátem „Katol. komitétu přátelských styků francouzských s cizi
nou“ vychází sbírka spisů „Katolické snahy ve Francii“, jichž úkolem jest sezna
movati cízinu s náboženským životem francouzských katolíků. V této sbírce vydal
r. 1924 Viktor Bucaille kníhu „Nynější katol. mládež francouzská“, ve které po
jednává o rozličných spolcích, v nichž je katolická mládež sdružena a o jejím
náboženském a kulturním životě. Dovídáme se z ní, jak obětavě pracuje franc.
kněžstvo o náboženském povznesení mládeže, jakými prostředky hledí ji chrániti
před mravní zkázou, jež jí hrozí odevšad.
Leccos jest ovšem u nás již známo; myslím však, že nebude zbytečno,
pojednám-li podle zmíněné knihy obšírněji o katolických spolcích franc. mládeže,
o rozmanitých projevech jejího náboženského a kulturního života, o jejich Časo
pisech, jimiž šíří své ideály. Kniha vyšla sice v r. 1924, takže statistické údaje
posledních dvou let scházejí; poměry však jistě se nezměnily tak, aby obraz
náboženského a kulturního života franc. mládeže v podstatných rysech nezůstal týž.
Zároveň vyhovím tímto článkem intencím „Katolického komitétu přátelských
styků franc. s cízinou,*“jenž chce seznamovati katolíky jiných národů s nábo
ženským životem katolíků francouzských, rozptylovati u nich zaujatost vůčí nim,
jako by byli v životě náboženském zaostalí a buditi vzájemné sympatie.
Snad prospěji článkem i naším pracovníkům ve spolcích mládeže, kteři
skvělými výsledky snah franc. pracovníků budou povzbuzení k tím obětavější
a nadšenější činnosti.
*

*

A

Nejstarší a nejpočetnější organisací katol. mládeže francouzské jest „Associ
ation catoligue de la jeunesse fr.* t. j. „Katol. sdružení franc. mládeže, jež budeme
krátce označovati začátečními písmeny A.C.J.F. má na 100.000 členů ve 4.000
skupinách, jež jsou roztroušeny po celé Francii. Programem A.C.J.F.je sdružovati
katolickou mládež za účelem obnovy mravů a zákonů vduchu křesťanském a tím
vybudovati křesť. sociální řád ve Francii.
Podnět k založení A.C.J.F. dali Albert de Mun a Raoul Ancel. Navštívivše
švýcarský Frýburk, byli uvedeni do místností „Spolku švýcarských studentů“,
kde předseda kantonu Python je uvítal slovy: „Rozhodli jsme se přijmouti vás
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v těchto místnostech, abychom veřejně osvědčili, že, prohlašuje-li se vláda Frýburku
otevřeně za katolickou, je to zásluhou „Spolku švýcarských studentů“.
Po návratu do Francie svolal A..de Mun několik mladých přátel k poradě,
kteří potom v březnu r. 1886 v oratoriu biskupa de Ségur založili „Sdružení
katol. mládeže franc.“, za jehož devisu přijali: Zbožnost, studium, činnost.
Jaká je organisace A.C.j.F.? Jest to federace skupin, z nichž každá má
předsedu a výbor, jež volí členové a duchovního rádce (aumónier), jejž jmenuje
biskup. Skupiny okresů tvoří svaz okresní (cantonal), okresní svazy diecese tvoří
svaz diecesní, svazy diecesní tvoří svazy krajské, (regional), jichž je ve
Francii sedm. Okresní skupiny jednotlivých diecesí volí delegáty do výboru
diecesního, jemuž jest od biskupa přidělen duchovní rádce, výbory diecesní volí
delegáty do výboru krajského, jemuž je také přidělen duchovní rádce, výbory
krajské volí delegáty, kteří se scházejí jednou v roce a tvoří spolkovou radu, jež
si volí generální výbor, jemuž je přídělen generální duchovní rádce. Spolková
rada a generální výbor jsou představenými a vůdci Sdružení; spolková rada
přijímá do Sdružení skupiny, udává generálnímu výboru směr činnosti a ji po
suzuje, generální výbor pak hájí zájmů Sdružení -a uvádí ve skutek usnesení
spolkové rady.
A.C.J.F. má tedy dvojí karakter; demokratický tím, že si volí členy výboru
a delegáty a theokratický tím, že duchovní vrchnost jmenuje duchovní rádce,
kteří jsou vůdci a rádci ve věcech náboženských a sociálních, aby se dály ve
shodě s učením církve.

Jak plní A.C.J.F. heslo — zbožnost, studium, činnost? — Zbožnost pěstuje
jako základ veškeré činnosti — rozumové i občanské a sociální — pravého
katolíka. Členové projevují zbožnost zvláště uctíváním svátosti oltářní, častým sv.
přijímáním a účastí na náboženských slavnostech. Všechny slavnosti, i rázu
světského jsou spojeny se mší sv. a přijímáním. V eucharistickém hnutí, jež pudí
ke stolu Páně elitu franc. společnosti, i zástupy katol. lidu, stojí Sdružení v po
předí, takže si zasloužilo názvu „ligy komunikantů“,. V něm se zrodila myšlenka
„ustavičného přijímání.“ Každý člen snaží se co nejčastěji přijímati, každá sku
pina dává se u stolu Páně každodenně, nebo aspoň v neděli zastupovati jedním
i více členy, svazy diecesní a krajské bývají každodenně zastoupeny jednou i
více skupinami, takže Sdružení je ve stálém styku se svátostným Spasitelem.
Mimo to projevují členové A.C.J.F. zbožnost nočním adorováním, účastí na
eucharistických průvodech, konáním exercicií a rekolekcí. Od 1. ledna 1920 do
15. června 1922 pořádalo Sdružení 956 exercicií, jichž se zúčastnilo přes 25.000
členů a 136 rekolekcí s 14.159 účastníky.
Členové A.C.J.F. se nelekají ani povolání kněžského, jež je ve Francii,
poněvadž jsou kněží odkázáni jen na dobročinnost věřících, zvláště plno obětí;
od r. 1920 do polovice r. 1922 vstoupilo do kněžských seminářů a rozličných
duchovních řádů 523 mladíků. Přes to ovšem nedostatek kněžstvaje ještě veliký.
Podobně horlivě věnují se členové A.C.J.F. i studiu a veřejné činnosti. Vý
sledkem studia, — zvláště otázek sociálních — jsou kongresy v čelných městech
pořádané, jež se staly průbojníky mnohých sociálních oprav, týkajících se práce
žen a děti, nedělního klidu, pracovní doby, společností kooperativních, venkov
ských záložen, organisace práce, dělnických a rolnických syndikátů.
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Pokud jde o veřejnou činnost, jsou povinni členové A. C. J. F. všímati si
poměrů obce, v níž žijí a to hospodářských, kulturních, školských, náboženských
i mravních a pracovati na jejich zlepšení.
Mají věnovati pečlivou pozornost patronážím mládeže, pěstovati tam tělo
cvik, půjčovati knihy a Časopisy, přednášeti, cvičiti divadla atd. Členové, kteří
vládnou obratným perem, mají přispívati do místních katol. časopisů nebo aspoň
je šířiti. Tak zasahuje činnost A. C. J. F. do všech oborů občanského a sociál
ního života.
Jak se mají chovati členové Sdružení k jednotlivým politickým stranám ?
A. C. J. F. není sdružením politickým a proto není ve službách žádné politické
strany. Co se týká politického smýšlení, dává členům úplnou volnost; žádá jen,
aby nedělali politiku aktivní a osobní, poněvadž soudí — k mé radosti! podotýká
Bucaille, — že není dobře, aby se mladíci dvacetiletí míchali do politických de
bat, jež se obyčejně neobejdou bez příkrosti a prudkosti. Těší se ovšem, když
bývalí jeho členové stanou se po 30. svém roce vynikajícími politickými nebo
sociálními pracovníky.
A. C. J, F. nepracuje ani pro jednotlivce, ani pro vládu, ale pro Boha,cír
kev a vlast. Nevěří, že na určité vládní formě závisí rozkvět církve a vlasti, nýbrž
snaží se svým členům vštípiti přesvědčení, že plnění Božích přikázání je pod
mínkou blaha jednotlivců i národa.
Nám se zdá býti nazírání na politiku příliš ideální; zde však není místo
k tomu, bychom dokazovali jeho správnost nebo nesprávnost.
Členové A. C. J. F. rekrutují se ponejvíce z mládeže škol středních a vy
sokých. Mládež škol nižších, jež v 13. roce svého věku jde na řemeslo, věnuje
se rolnictví, obchodu, práci v továrnách, je sdružena ve spolcích; zvaných pa
tronáže. Za jejich původce se pokládá kněz M. Allemand, jenž r. 1799 založil
patronáž v Marseilli. Jejich rozšíření spadá však do doby vzniku spolků sv. Vin
cence z Paula po r. 1840. V Paříži založil první patronáž přítel Bed. Ozanama
M. de Kervéguen. R. 1863 byla vydána první ročenka spolků mládeže, podle níž
bylo 155 patronáží, r. 1895 jich bylo na 3000, nyní jest jich aspoň dvojnásobně.
Jaký je postup v patronážích? Předně jde o to, přivábiti mládež do pa
tronáže. Dále je třeba, v patronáži ji udržeti, nábožensky a mravně ji zdokona
lovati, k horlivému plnění náboženských povinností ji nadchnouti. Vše to vyža
duje velké obětavosti a trpělivosti knězovy. Je to způsob apoštolátu velmi obtíž
ného. Jak se má konati, aby měl úspěch ? V neděle — aspoň ve větších městech
— se slouží zvláštní mše sv. pro mládež patronáže, nebo pro muže a mládež
patronáže zároveň, při níž je vhodná promluva, — Při každé večerní schůzce je
třeba také promluvy, jež nemá býti kázáním nebo katechesí, nýbrž přátelským
poučením, při němž se má ředitel patronáže snažiti, vejíti v Co nejužší styk s duší
mládeže.
V patronážích tvoří se studijní kroužky, jež se shromažďují jednou za 14dní;
mládež se má v nich poučovati zvláště o otázce sociální. V knihovně patronážní
nemají býti jen knihy zábavné, nýbrž i poučné, vědecké.
O prázdninách pobývá patronáž i na venkově jako kolonie; zde je s ní
kněz stále ve styku, od krátkého ranního rozjímání a rozhovorů na vycházkách
až:po,tiché „napomenutí před spaním ve spárně. Poněvadž hlavním úkolem pa
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tronáží jest, poskytnouti dospívající mládeži co nejpečlivějšího vychování a vzdě
lání, pokládají se tělocvik a sport, ač jsou důležity a se pěstují, za podružné.
Abbé Esguérré, jenž je duší patronáží pařížských, vystihl jejich účel slovy:
„Pomocí všech božských prostředků, jež nám skýtá církev a naše kněžství, i po
mocí všech prostředků lidských, jež jsou nám po ruce, chceme činiti a také —
odvažuji se to říci — činíme v našich patronážích velké a úplné vyčhovatelské
dílo křesťanské. V hochu, mladíku i mladém muži, snažíme se probuditi, rozvi
nouti a k rozkvětu přivésti celého člověka; chceme konati, a myslím, že i ko
náme dílo všestranné výchovy, všestranné přípravy na život. Tělo, rozum, vůle,
odborná zdatnost, duch rodinný, společenské styky, cítění sociální — vše se má
v našich spolcích rozvíti, uspořádati, dokonale vyspěti. Jest naší povinností, pra
covati na takové šíří, poněvadž naše mládež tím, že je křesťanská, je povolána
k nejvyšším lidským odpovědnostem“.
Proto, hlavně v Paříži a jejich předměstích, ředitelé patronáží byli a jsou
zároveň horlivými misionáři, kteří svou svatostí, svým nadšením a obětavostí,
svým slovem a příkladem získali církvi tisíce duší,
(Pokračování.)

AR. OLIVA:

Déjiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
Úvod. Úplný a všestranný důkaz o nadpřirozeném poslání a autoritě církve
jako sprostředkovatelky božského zjevení a jediného ústavu spásy pro všecko
lidstvo podávají tři základní pilíře, na nichž pravé náboženství spočívá: Bůh —
Kristus — Církev. Proto, že Bůh dokončil své zjevení lidstvu Ježíšem Kristem,
jest křesťanství absolutním náboženstvím lidstva; proto, že Kristus v kroužku
svých učeníků založil viditelnou společnost s určitou ústavou a trvalou plnomocí
náboženskou, dostala církev katolická pevný právní důvod své nadpřirozené
autority. Účelem tohoto pojednání není historická souvislost církve s Kristem
ani přenešení apoštolům daných úřadů na církevní hierarchii. Předpokládajíc
založení církve navazuje na její existenci a ústavu, jak tu byly již v době staro
křesťanské, ba již v době apoštolské. Sleduje církev v její životních známkách
dějinných a v krátké souvislosti oceňuje duchovní a morální velikost církve, jak
se jevila v jejím působení a tvoření.
Církev jest dílem božím, dílem Ježíše Krista, jak všemi vnitřními orgány
životními tak i podstatnými zařízeními. Jako zakladatel církve spojoval ve své
osobě přirozenost božskou a lidskou a tím ve veškerém svém působení v har
monické jednotě božské s lidským: taki jeho dílo, církev, ukazuje element bož
ský — nadpřirozený a lidský — přirozený. Jest to společnost lidí, jejíž účel jest
nadpřirozený —usxutečnění království božího na zemi k spáse všeho lidstva v do
sažení Bohem jí určeného věčného cíle. Tomuto účelu musí odpovídati i pro
středky božským zakladatelem církvi dané. Je-li však v cirkvi a působí-li v ní
element božský, nadpřirozený, který se má vytvářeti za součinnosti svobodné
vůle lidské, pak se musí jeviti tato zvláštnost i v dějinách tak bohatého a roz
manitého rozvoje církevního života. Církev skutečně jest v dějinách tak zvlášt
ním zjevem, že nadpřirozený charakter životních známek církve může býti po
pírán jen'na základě nesprávného předpokladu o nemožnosti božského zásahu
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v osudy lidstva. Studium církevních dějin nutí objektivního badatele, který do
vede posuzovati faktory dějin v jejich působení a poznati kausální řadu skuteč
ností, k doznání, že k úplnému objasnění nestačí tu síly přirozené, čili: Církev
svými dějinami dosvědčuje své vyšší poslání. Jedině dějiny jejího života a půso
bení nemohou ovšem podati naprostý důkaz o nadpřirozeném původa a charakteru
církve. Připravují však půdu, na níž vyrůstá z jiných kořenů pučící přesvědčivé
přijetí božské autority v církvi a odstraňují překážky stavící se v cestu plnému
prosazení tohoto doznání.
Zběžný pohled do církevních dějin v hlavních směrech, dle nichž se vy
tvářel život církve po čas jejího trvání, dokáže jasně oprávněnost nadpisu tohoto
pojednání, které podáváme dle stati Dra J. P. Kirsche ze spisu: Religion, Chri
stentum, Kirche.
I.

Rozšíření a vnitřní utváření církve v boji s pohanstvím. První rozšíření cirkve.
Zrnem hořčičným, z něhož vyrostl mohutný strom církve, byl hlouček Židů vě
řících v Ježíše Krista jako od Boha poslaného Messiáše a kupících se po smrti
Spasitelově kolem jedenácti apoštolů s Petrem v čele. Jen apoštolům platilo
slovo Kristovo: Jděte do celého světa a učte všecky národy. Vyzbrojeni s věří
cími ze židovstva kolem sebe shromážděnými silou Ducha sv., počali misi
ondřskou činnost nejdříve v Jerusalemě. Brzo nastala rozepře s nevěřícím židov
stvem a připravovalo se odloučení církve od judaismu. Pronásledování se strany
židovských úřadů zahnalo mnohé věřící do různých krajin Palestiny, Fenicie,
Syrie až do Damašku a Antiochie. Tito věřící vystoupili ve městech svého po
bytu jako misionáři radostné zvěsti o Ježíší Kristu a jím přineseném vykoupení.
Mnozí z těchto prvních věřících spatřovali v hlásání evangelia svůj nejvyšší životní
úkol. Z Antiochie, kde vznikla první křesťanská obec z věřících Židů a obráce
ných pohanů, byli vysíláni hlasatelé evangelia, z nichž brzo všecky významem
předčil sv. Pavel. První misionářská cesta vedla Pavla a Barnabáše na Cypr,
do Malé Asie a severní Syrie; na této cestě v mnohých městech založili křesťan
ské obce z obrácených pohanů. Potom začal Pavel misie mezi pohany ve veli
kém rozsahu podporován a provázen mnohými společníky ; jeho přičiněním po
vstaly četné křesťanské obce v Malé Asii, Macedonii, Řecku, v nichž převládali
pohané na víru. obrácení. Jako zajatec přišel později do Ríma, kde slavnou smrtí
mučenickou dal život svůj za Mistra, jehož hlásal v tak četných provinciích
říše římské a s chloubou vyznával před vysokými i nízkými.
I ostatní apoštolové většinou opustili Jerusalem, aby hlásali evangelium
v různých krajinách východu. O jejich činnosti dochovaly se jen skrovné zprávy.
Důkladnější zprávy máme jen o sv. Petru a sv. Janu. S naprostou jistotou jest
dokázáno, že Petr po delší dobu vykonával apoštolský úřad v křesťanské obci
římské, která existovala již v letech čtyřicátých, tu také skončil smrtí mučenickou.
Sv. Jan, jenž ze všech apoštolů nejdéle žil, působil v posledních letech života
hlavně v jihozápadní čášti Malé Asie, Efesus byl jeho bydlištěm. Jednotlivosti
o rozšíření křesťanství v době apoštolské a poapoštolské jsou skoro úplně ne
známy, přece však můžeme dojisté míry přehlédnouti výsledky této misionářské
činnosti. Byly veliké již kolem r. 100, tedy asi v době smrti sv. Jana. V kraji
nách při východním břehu Středozemního moře, v Achaji, Macedonii, Thracii,
Bythinii, Frygii, Pontu, Syrii a Palestině byly v četných městech křesťanské obce,
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Alexandrie a snad i jiná města Egypta a Libye, Rím, pak četná města pobřežní
v Italii měly obce s vyznavači Kristovými. Křesťanská obec římská zjevně před
čila na konci prvního století významem a vážností všecky obce ostatní; sv. Ignác
Antioch. pokládá ji za centrum všech křesťanských obcí roztroušených v různých
zemích. Tato mocná expansivní síla církve osvědčila se i v obou stoletích ná
sledujících přes všemožná pronásledování se strany státní moci římské. Ku konci
druhého století nalézáme křesťanské obce na východě mimo hranice říše římské,
v krajinách Mesopotamie; pak v přímořských krajinách na západě Středozemního
moře; v provinciích severoafrických, ve Španělsku, v jihovýchodní Gallii, v se
verní Italii. Počet věřících stále rostl, vznikaly nové a nové církevně organiso
vané obce.
Co podporovalo a překáželo rozšíření církve. Rychlé rozšíření křesťanství na
tak obrovském prostoru vzbuzuje opravdový podiv. Jest sice pravda, že tu byly
mnohé okolnosti podporující tento rozmach, které do jisté míry i vysvětlují mo
hutný přírůstek vyznavačů Kristových. Dílo křesťanských misionářů bezesporně
podporovaly: čilý styk mezi provinciemi, rozšíření řečtiny, spojení skoro všech
těch území v jednotné říši. Mnoho přispíval i náboženský rozklad pohanství ná
sledkem touhy po vykoupení od hříchů i viny. Křesťanství svým učením a svou
bohoslužbou dávalo duším toužícím po vyšším, čistém poznání Boha a žíznícím
po náboženském uspokojení a osvobození od hříchu vše, po čem tolik toužily.
Těmto podporujícím momentům mocně odporovali jiní činitelé, kladouce kře
sťanské propagandě největší překážky. Přistoupiti ke křesťanství znamenalo zříci
se úplně názorů a zvyků, které až dosud ovládaly náboženský život, zvláště
v jeho spojení se životem veřejným a státním. Tak úplného zřeknutí nevyžado
valy různotvárné, zpola mystické kulty orientální, které se šířily v říši římské
zvláště od počátku druhého stoleti. Uvážíme-li i to, jak mnohonásobné vlivy
mělo pohanství na celý život veřejný, pak můžeme teprve změřiti, jaké obtíže
odtud vznikaly vyznavačům Kristovým. Překážkou byl i rozvoj filosofie. Filoso
fické systemy zatlačily u vzdělanců národní víru pohanskou. Od prvního století
našeho letopočtu měla filosofie i charakter náboženský a byla vzdělarcům ná
boženstvím (novoplatonismus, novopythagoreismus). Filosofie uspokojovala vyšší
duchovní potřeby mnohých a zároveň positivně bojovala proti křesťanství, byly
tedy kladeny křesťanství překážky dvojím způsobem. Ve všech vrstvách obyva
telstva říše římské jevil se silný mravní úpadek. Orientální mystické tajné kulty
mnohdy ještě nemravnost podporovaly; i kulty zevně přísnou zdrželivost vyža
dujicí postrádaly skutečného morálního základu. Proti tomuto proudu směřujícímu
tak často jen k ukojení smyslnosti, vystoupilo křesťanství svou vysokou, vážnou
morálkou vyžadující nejpřísnější sebezapírání. Tak přísnému morálnímu zákonu
mohla se podrobiti jen duše mravně silná; takových však v tehdejším obyva
vatelstvu mnoho nebylo. Ač křesťané vynikali vysokou mravní čistotou, byli přece
velmi záhy lidem nenáviděni; nejnespravedlivější a nejohavnější pomluvy byly
vymýšleny a nalézaly víry, což mnohé přirozeně odpuzovalo od vyznavačů Kri
stových. Této nenávisti prostého lidu odpovídalo hluboké opovrhování křesfan
stvím kruhů vyšších, vzdělaných; proti křesťanství byly i vzdělanost i víra po
hanská,

(Pokračování.)
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JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské,
(Pokračování.)

Vylíčil jsem v předcházejících úvahách příčiny nynější krise náboženské
a to příčinu zevnější a formální příčinu vnitřní. Kdo vývody mé pozorněji sledo
val, přesvědčil se, že pravda jest, co jsem výše uvedl z ThRe 1924, 316 a n.:
že je v krisi celý náš světový názor a určení našeho života, následkem této
všeobecnétěžké krise, do které zvláště reální život náboženský u jednotlivýchvěřících
je zatažen, že naše doba dostává vždy více tragický ráz, tragickou fysiognomii.
Problém náboženský "stává se otázkou, od jejíž rozluštění závisí osud naší evrop
ské kultury. Jednotlivci i společnosti chtějí býti autonomní, nezávislí na Bohu
a náboženství, a tím přivádějí sebe i společnost lidskou do těžkých konfliktů.
Není divu, že šlechetní mužové s největší obavou pohlížejí na toto stadium
naší kultury a že bývá v nich
snaha překonati tuto krisi :
snaha ta dle různého povolání, světového názoru a náboženství těchto mužů jeví
se velice různým způsobem. Nemohu zde obšírněji o tom mluviti, ač by to bylo
jistě zajímavé, uvedu jen tolik, co je nevyhnutelně třeba, abychom snahy ty aspoň
v hlavních rysech poznali — ke svému vlastnímu dobru.
Někteří snaží se nahraditi moderní světový názor „magickým světovým
vědomím““") jiní hledají zvláštní nové formy náboženské : „snaha po německém
božství jde naší zemí — směřuje ku zbožnosti, odpovídající německému duchu.
Hlavním úkolem je tu vypořádání se s křesťanstvím. Jeho prameny (dokumenty)
velká část našich součastníků chtěla by jako prameny zjevení podržeti a jenom
německým způsobem pojmouti. Jiní však tyto prameny odmítají úplně a chtějí
založiti svůj život výhradně jen na němectví, jako zjevení připustiti jen osvícení
od německých myslitelů a básníků“““ — „monotheistická náboženství časem
zmizí, aby učinila místo novému „panpneumatickému světovému náboženství.“““)
Docela jiným směrem jdou mužové křesťanské pevné víry — hledí nynější
krisi překonati: 1. úsilovnějšími misiemi, 2. spojením církví odštěpených s církví
katolickou, 3. ulehčením soužití kultury a náboženství. 4. posilněním autority
kněžské. Aspoň stručně musíme zaujmouti k těmto snahám stanovisko.
Co se týká misií, nesmíme přehlížeti obtíže tu stávající: „naše logika, dle
níž rozeznáváme celek a části, druh a odrudu, hraje v indickém myšlení poměrně
malou úlohu... Indové křesťanéjsou vysazeni velkému pronásledování a křesťan
ství bude mocišířiti se více teprve tehdy, až indické kastovnictví bude zrušeno.“""
A jak je s misiemi vzemích křesťanských ? „Národové, jejichž dušévní život není
ještě sformován, nemají na cestě k církvi tolik překážek. Duševní život protestanta
je však vědomý až do poslední nitky jeho bytosti. Zkušenost učí, že bezkonfesně
vychovaní konvertité se lehčeji s církví shodnou. Problém tento musí se bráti
co nejvážněji: toužíme po spojení odštěpených, nesmíme však nijak při tom pod
ceňovati faktické obtiže.“"')
Tím přecházíme k otázce spojenícírkví. „Co rostlo po staletí, má svou pevnou

© duševní
formu.
Rozhodnutí
mezi
vyznáními
nespočívá
votázce
potom,
coje
sjednocuje, ale co je dělí.

ne to, co sjednocuje, nýbrž to, co dělí utvořilo

r) LZ 192, 911, — 9) LZ 1924,424. — ©)i5,881. — 19)LZ 1925, 163,5. — '!) LH 1923,399.
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duchovou životní formu protestantismu a j.
Nevěříme, že přišla doba pro
spojení křešťanských církví, nevěříme ani, že katolíci a protestanté vyrovnají
svůj dissens.
©.Považujeme spojení západního křesťanství psychologicky jen
tehdy možné, předejde-li unie mezi Římem a Východem. Cesta k takové unii jde
staletými převraty, které ze základu zrevoluční duchovní stránku národů... Smysl
dějin není, odloučené církve jen polovičně uvésti si do náručí. Velké principy
působí s neodolatelnou důslednosti; jednotlivec může důslednosti popírati, lidstvo
je nepopírá.“ Tak píše Jos. Weiger."") „U mnohých Rusů vadí předsudek, že
papežství usiluje o vládu nad světem. Jiným zase vadí mezinárodnost katolické
církve: jest prý nebezpečí, že katolictví Rusa připraví o jeho svéráz.
Tu
třeba jen se tázati: kde bude svéráz ruský lépe pojištěn: v katolictví či v židov
ském bolševictví?“"*) „Kníže Řehoř Trubeckoj v „Ruskaja Mysl“ 1923, 271 n.
píše o sjednocení církve ruské s katolickou mimo jiné: „jako pravoslaví musí
uznati a odložiti svoji ztrnulost atd., tak římský katolicismus musí se vzdáti nebo
zmírniti to, co pravoslavné od něho odpuzuje, juridismu, zbožňování papeže,
přílišného rozšíření pravomoci kléru na úkor práv laiků, odpustků. Ovšem nesmí
se ani dogmatické rozdíly přehlížeti, ale dle Trubeckého je vlastně jediný vážný
sporný bod, nauka o primátě a neomylnosti papežově, ostatní otázky dogmati
cké jsou „theologické subtilnosti“.
Autor je si vědom, že unie není ještě
v nejbližší době uskutečnitelná, ale je pevně přesvědčen, že je možná, jelikož
Kristus sám se modlil, „aby všichni byli jedno“. V dalším pak naznačuje, jak
možno k tomu pracovati.'“)
Velice mnoho psáno v naší době o soužití kultury a náboženství. Jen hlavní
body mohu zde naznačiti. Myslitelé o této otázce rozcházejí se ve dva proti
chůdné směry: jedni pracují k tomuto soužití, druzí zdárnost jeho naprosto
popírají. Všimněme si obou v hlavních jejich representantech.
„Každá křesťanská církev vykazuje 5 protichůdných dvojic jako své znaky:
universalismus a jednota — kontinuita a pokrok — tolerance a exklusivita —
společenská vázanost a personalismus — transcendence a immanencev obcování
s Bohem.
Není však těchto 5 dvojic zároveň činno v každé kultuře? Ana
lysujeme-li veškerou kulturu nějaké epochy, shledáme v ní právě tyto proti
chůdné dvojice jakožto síly, ženoucí k pokračující differenciaci spojené se sou
časnou intensivností. A pokud není možné náboženství, jež by svou ideou neživilo
a nenapájelo všechno kultuřní, hlavně pak vědu a umění, musejí při analysi
nějaké náboženské společnosti jakožto podstatné známky vyplynouti právě ty,
které vyplynou při analysi nějakého kulturního celku,“ píše Petr Petersen a dokazuje
tak úplnou možnost soužití kultury a náboženství ;"“) může nám býti typem pro
všechny podobně soudící v této otázce. — „Za povšimnutí stojí, co píše Lom
bardo Radice o t. zv. „lidové kultuře“ lidová kultura existovala, když se o ní
nemluvilo; počala se končiti, když se o ní začalo mluviti. Dříve byla lidová
kultura, nyní je kultura popularisovaná.“"“)
Theolog Alfred Jeremias praví, že všechna lidská kultura pramení z mysterií
a v mysteriích, že má svou vnitřní jednotu nejvýrazněji projádřenou"") — a že
i v náboženství ohromný vliv mají mysterie, je všeobecně známo, mohou tedy
dle Jeremiase zcela dobře pospolu trvati. Také by tak bylo, kdyby nebylo
4) LH 1923, 399 —492, — 15) HI. 1924, 397. — **) HI 1924, 126.
5) LZ 1923, 275, — "*) HI, 1924, 181. — *!) LZ 1924, 6,
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— kapitalismu. | ten má něco mystického v sobě, ale nezdravě mystického, tak
že škodí velice náboženství i kultuře. „Kapitalismus nyní vládnoncí není nic
jiného nežli snaha a směr, co nejvíce bohatnouti, a to prostředky jakýmikoliv,
jen když vedou k cíli. Jest podstatně sobecký. . je to soustava, jež se asi ve
3—4 stoletích vyvíjela.
celkem nezdravá. Již hospodářsky, ale hlavně kulturně,
namnoze již ve svých nositelích a zvláště v těch, již nuceni jsou v ní pracovati
a takto jí sloužiti. Hmotnými zájmy ubijejí se v ní zájmy duševní a mravní.
Běžný socialismus tohoto nebezpečí neodklizuje, nýbrž je jen přesouvá, po příp.
stupňuje: přesouvá, neboť socialisované podniky pracují zcela stejným způsobem
jako kapitalistické; stupňuje, neboť u nich teprve všechen zřetel obrácen na
hmotný zisk, jemuž se podřizuje všechno, i t. zv. vzdělávání, které smí býti jen
proletářsky třídní, ať v četbě ať v kinu atd. Není to jenom neplodné a nevděčné
věčné lamento zpátečníků, jež líčíc tyto poměry vyznívá v stesk, že se v nich
člověk odcizuje sám sobě, svému člověčenství po lepší, věčné stránce jeho. Není
to ani jenom nářek pozorovatelů náboženských, již konečně tímto duchem trpí
mnohdy také, a kéž by pod ním také neztráceli sami sebe! Je to hlas i zcela
střízlivých politikův a národohospodářů! Jednostranné zřetele hospodářské ve
smyslu hospodářství hmotného, bez náležitého ohledu na zájmy vyšší, vy
tvořují také jednostranného člověka, činíce jej i v blahobytu otrokem hmoty
a zájmů čistě hmotných, v nedostatku pak hmotném — ať skutečném, af jen
závistivě předstíraném — bytostí dvojnásob ubohou, v obojím však případě
misto „bytosti společenské“ bytost sobeckou a dravou. A nejen člověka i národy
a říšel
když „vůdčí duchové“ pořád světu hlásají, že pro učení katolické
o spravedlnosti vyrovnávající (iustitia commutativa distributiva), vyrovnávající
rozdíly nepřirozené, neuznalé a nesoucitné, že pro učení to není v politice neb
hospodářství místa, není divu, že zásady jeho v životě nepronikají, jak by měly
a mohly. Jeden pozorovatel „světového jeviště“ dobře praví, že mužové hospo
dářství a vojska nemají ponětí o kultuře, a lidé, kteří ji znají, nemají potřebné
moci (Sternthal). Nicméně nemůže a nesmí to býti důvodem, aby se i tito svého
idealismu vzdávali a plulis proudem zatím mocnějším. Jestiť to chloubou našeho
náboženství, že věčné idealy vždy drželo vztýčeny, i když se ve skutečnosti zdály
podléhati.“"*) — „Slovenští biskupové zá příkladem švýcarským, německým
a holandským, vydali 26. listopadu 1924 ke katolíkům svých diecesí společný
pastýřský list, jimž pod přísnými duchovními tresty zakazují katolíkům zůstávati
nebo vstupovati do spolků socialistických a všem jím podobných, jelikož jsou
protikatolické, platiti na ně. ©.S komunisty mají socialisté společnou nenávist
proti katolictví.
Biskupský krok ukládá ovšem také velikou povinnost: vybu
dovati organisace na základě náboženském, aby také hmotné zájmy lidu jimi“
byly opatřovány. Žaludkem k srdcil... Není v tomto požadavku snad neoprávněný
materialismus, jenž jinak u našeho lidu tak často rozhoduje. Je to požadavek
přirozený. Nemožno šmahem žádati, aby lidé svoje hmotné zájmy, svoje živo
bytí beznadějně obětovali.
Právě nedostatek hmotných zajištění nám všude
ve všem vadí, i nutno též o to pracovati, aby se tento podklad jak u jednotlivců
tak v družstevnictví

79) HL 1924, 321—2.

zajišťoval.

.***)

— "%)HI 1925, 44—46.

(Pokračování.)
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SMĚS.
+ Dr. Rudolf Horský, bývalý zodpo
vědný redaktor Vychovatele (1898—1912)
zemřel dne 22, prosince 1926. Dr. R. Hor
ský narodil se 23. září 1852 v Kejích u Prahy.
V sedmi letech ztratil otce a byv dán poz
ději matkou na studie, protloukl se jimi jako
chudý stůdent. Maturoval r. 1872 a byl r.
1876 vysvěcen na kněze. Kaplanoval na růz
ných místech, stal se doktorem theologie
a r. 1897 farářem v Šárce, kde zůstal do
smrti. Původně věnoval se studiu filosofie a
chtěl vydati kritické dějiny filosofie se stano
viska katolického, ale pak věnoval se práci
sociální, politice a žurnalistice. Napsal celou
řadu protisocialistických brožůr, psal do „Děl
nických novin“, do „Vlasti“ a do „Čecha“,
kde uložil veliké množství článků. Ve „Vlasti“
byl dlouhá léta předsedou a rozvíjel činnost
hlavně v jejím odboru sociálním. Byl vlastně
zakladatelem strany křesťanskosociální, svolav
první její sjezd do Litomyšle (1894) a vy
pracovav program. Smrtí dra Horského uza
vírá se v dějinách katolického hnutí v národě
našem kapitola o vytrvalých bojích a nadšené
práci prvních buditelů křesťansko-sociálního
hnutí, jehož dr. Horský byl tvůrcem a v němž
vykonal práci obrovskou. Jméno dra Horského
zůstane v dějinách katolického hnutí v našem
národě zachováno trvale ve vděčné paměti.
R. 1. p.
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tištěný za 6 Kč) a Cýrkevní rok (63x95,
trojbarevně, za 10 Kč). Církevní rok upra
ven dle kanonu a čsl. zákonů. Při objed
návce všech 10 archů je cena 50 Kčis po
štovným. Jsou to velmi dobré pomůcky, které
nalepené nebo zarámované a vyvěšené ve třídě
mnoho prospějí při vyučování náboženském
zvláště dnes, kdy text modliteb dělá dětem,
které doma k modlitbě vedeny nejsou, obtíže.
Pomůcky ty pro jejich praktičnost a poměr
nou láci vřele doporučujeme.

Unifikace školství ve Velké Praze.
Ministerská rada schválila vládní nařízení,
podle něhož dojde k unifikaci školství dnem
1. ledna 1927 tak, že budou sloučeny do
savadní školské okresy pražský, vinohradský,
smíchovský, žižkovský a karlínský, pokud
školy zapadají do rámce Velké Prahy, v jeden
městský školský okres se čtyřmi inspektoráty.
První inspektor bude mít dozor ve školách
v částech I——VII., druhý VIN. —XI., třetí
XII. —XIV., čtvrtý XV.—XIX. Městský škol
ní výbor bude sestávat z primátora hl. města
Prahy jako předsedy, z referentů administra
tivních a pedagogických, jimiž budou čtyři
inspektoři, z osmi zástupců občanských a čty
řeeh učitelských. Tito zástupci budou jmeno
váni vicepresidentem zem. škol. rady podle
návrhu primátorova. Nebudou tedy členové
občanští a učitelští voleni, nýbrž jmenováni
jako dosud.

Skolská organisace.

Řeč p. poslance

Staška o našich školských poměrech rozví
Náboženské pomůcky spolku kate řila mohutně veřejnost. Poměry školské jsou
chetů diec. olomoucké. Za všeobecného neudržitelny, náš bezvědecký pokrok je pro
souhlasu bylo na katech, kursu na Velehradě hrál. Školu naši může zachrániti pouze kato
přijato, aby z vystavených tam pomůcek vy licismus, ale ten musíunás vybudovati škol
dány byly některé postupně tiskem. Počátek skou organisaci, druhé dočasné kat. mini
učiněn s diagramy Zamazalovými, které již sterstvo školství podle vzoru holandského.
při prvním vydání (1909 a 1910) došly vše Naše dosavadní katol. spolky školské nestačí
obecné pochvaly. Katecheta na Mar. Horách ve svém složení. Je tedy nutno, aby buď
Ant. Zamazal vydává tiskem Valašské
tiskár
v Olomouci, buď v Praze se sešli zástupci:
ny (Val. Meziříčí) na desíti arších své pomů
1) našich dvou katol. školských spolků, Ma
cky náboženské, Jsou to:
tice cyrllo-metodějské a svatováclavské, 2)
zástupci diecesí ze zemí historických, 3) zá
Apoštolské vyznání víry.
stupci našich poslanců, kněžských jednot a
Zjevení Boží — Písmo sv. (jeho rozdělení).
id. klubu duchovenského, 4) zástupci našich
„eŠestero základních pravd.
katol. učitelských a katechetských spolků. Na
Bázeň Boží — počátek moudrosti.
z Modlitba Páně — Pozdravení andělské.
této schůzi třeba promysliti způsob organi
sace, síť sekretářů, diecésní školské výbory
s8Desatero Božích přikázání.
a rozdělení práce celé. Věc tak snadnou není
Patero přikázání církevních.
Sedmero svátostí — sedm hlavních hříchů. a třeba získati a použíti všech vhedných
2 Text na arších rozměru 50 X 65 tištěný osob. Naše organisace musí býti nejpokro
je jasný a dobře čitelný (arch za 4 Kč). čilejší, obsahující všecky vymoženosti školské
katolíků všech zemí. Schůze by se mohla
Dva“ další archy obsahují barevně tištěné
Obřadymše sv. (arch363 x 65; dvojbarevně konati snad o pololetních prázdninách a sice
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buď v Olomouci, buď v Praze. (Praž. Večer
ník.) —
|

Soupis starší pedagogické litera

|

tury, knih a časopisů pedagogických, litera
tury pro mládež, učebnic a vůbec tisků, mají
cích vztah ku škole, vydaných do roku 1869,
nařídilo ministerstvo školství a národní osvěty
opatřiti v okresních učitelských knihovnách
školních, učitelských i v žákovských.

Za náboženskou školu. Poslanec B.
Stašek v poslanecké sněmovně promluvil
o požadavcích katol. lidu v našem školství
výbornou řeč, kterou končil požadavkem ná
boženské školy pro katol. děti. Proti tomuto
požadavku nejen lidové strany, nýbrž všeho
katol. lidu československého, první se posta
vili na odpor socialisté. Dali popud ke schůzi
„pokrokového“ občanstva proti tomuto prý
„útoku klerikálů na národní školu“. Schůzi
svolali: Čsl. obec legionářská, Čsl. obec
učitelská, Dělnická Akademie, Svaz národ
ního osvobození, Svaz učitelstva čsl., Ústřed
ní škola dělnická, Volná myšlenka čsl. Sedm
tedy korporací „pokrokových“ občanů. Z celé
Prahy však se dostavilo na schůzi 300 lidí,
mezi nimiž byli i mnozí lidovci. Řeči pokro
kových inspektorů byly tak zajímavé, že se
událo hojně případů usnutí mezi posluchači.
Řečníci naříkali nad lhostejností „pokrokové“
veřejnosti ke „klerikálnímu útoku“ na čsl.
školství. Z tohoto zjevu je patrno, že 1 po
kroková veřejnost má toho protiklerikálního
běsnění ve školách dost, vidouc, že čím po
krokovější je škola, tím více je mezi mládeži
nedouků, hrubců a — zločinců — a že
socialisticko -volnomyšlenkářská výchova se
zvrhá v protistátní výchovu komunistickou.

Strana 13.

derní, duchu nynější doby odpovídající pod
klad. Porady měly úplný úspěch.

Cím se chlubí inspektor!

Pražský

Večerník zaznamenává, že inspektor Pátek
ve vzdělávacích přednáškách osvětové komise
v Č. Brodě zlehčoval výchovu náboženskou

kém.
Písmo
jsou
ničím
mnedo
po
a prohlásil: „My bezvěrci jsme odstranili
božství ze škol, učíme na základě vědec

hádky.“ Školní inspektor chlubí se veřejně,
že rve dětem víru ze srdcí, že jim sesměš
ňuje to, co jim rodiče v ohledu nábožen
ském do duše vložili. Hrubě útočí na Písmo
svaté, které tolik milionů lidí ctí jako inspi
raci Boží.

Ministři o svých úkolech v roce

1927. Ve vánočním čísle (353.) přinesly
„Nár. Listy“ zprávy jednotlivých resortů o
tom, co chystají ministři pro rok příští.
Dr. Milan Hodža, ministr školství a národní
osvěty, zaslal o úkolech školství zprávu, ze
které vyjímáme: V oboru národního školství
budiž z obsáhlého programu pracovního,
s nimž ministerstvo školství a národní osvěty
pro nejbližší dobu počítá, uvedeno především
úplné provedení učitelského zákona č. 104/
1926 Sb. z. a n. Zde půjde především
o úhrnný prováděcí výnos k platovým usta
novením zákona, jímž by se nižším úřadům
dostalo pokynů pro jednotné provádění zá
kona. Mimo to je připravena řada provádě
cích vládních nařízení, zejména o služební
pragmatice učitelské, o předpisech pensij
ních, o započítávání služební doby podle
S 23 zákona o titulech. Z ostatních legisla
tivních prací zasluhují zmínky osnova zákona
o mateřských školách, která se projednává
S ministerstvem sociální péče, a o pomoc
Diecesní školní rada je v arcidiecési ných školách, pak důležitá osnova zákona
olomoucké. Dne 15. listopadu měla na pro o vydržování občanských škol t. zv. újezd
gramu tato jednání: 1. Katechismus, refe ních nebo obvodových, která se dokončuje.
rent P. Penka. 2. Kubíčkovy biblické dějiny, V pravidelných týdenních konferencích do
referent dr. Tauber. 3. Schválení učebných poručuje se také redakce obsáhlé osnovy
pomůcek, referent P. Mléčka. 4. Diecésní unifikačního zákona o zřizování, vydržování
školní museum, referent P. Mlčoch. 5. Vý a navštěvování národních škol. — Pro kon
sledky a poznatky o katechetském kursu, re
solidaci školských poměrů na Slovensku a
ferent P. Mlčoch. 6. Kancionálek, referent
v Podk. Rusi má zvláštní význam osnova
dr. Martinů. 7. Malý školský zákon, referent
zákona o právních poměrech učitelstva ne
dr. Tauber. 8. Volné návrhy.
státních škol, slíbená už v 8 1., odst. 2
Pedagogické porady 0 nových učeb učit. zákona; práce o ní pokročily do té
ních osnovách konaly se 5. prosince v Olo míry, že dojde vbrzku k projednávání mezi
mouci za účasti 200 pedagogických pra ministerskému. Zároveň je už připraven ná“
vrh zákona o úpravě požitků nestátních
covníků z Čech, Moravy a Slezska. Porady,
staropensistů učitelských na Slovensku a
jichž se za ministerstvo školství a národní
osvěty zúčastnil m. r. Tůma, měly za účel v Podkarpatské Rusi, kterým bolavá otázka
odrakouštiti školní osnovy a dáti jim mo sPjejich hmotného zaopatření bude, bohdá,

Strana 14.

VYCHOVATEL

konečně vyřešena zrovnoprávněním s pensisty
státními. Pokud jde o úpravu, resp. zlepšení
požitků učitelských t. zv. staropensistů vůbec,
spolupracuje ministerstvo školství a národní
osvěty s ministerstvem financí na příslušné
osnově zákona.

©

Které osnovy zákonů chystají se

pro školství

obecné. V nejbližší době se

dokončí úprava osnov pro školy obecné,
upraví se počet týdenních hodin pro školy
málotřídní, připojené ke školám občanským,
upraví se vypisování cen za nejlepší knihy
pro mládež, zřídí se putovní knihovny peda
gogické pro učitele na Slovensku. Připraví
se učebné osnovy pro závěrečné třídy, učebné
osnovy pro školy dětí hluchoněmých a sle
pých, výchovní a vyučovací směrnice pro
školy pomocné. Vydá se návod k osnovám
kreslení, návod k osnovám tělesné výchovy,
návod k osnovám ženských ručních prací.
Provede se úprava zkoušek učitelek domá
cích nauk pro školy občanské a úprava ne
dílného vyučování. Připraví se vydání dalších
obrazů k prvouce pro školy na Podkarpat
ské Rusi. Bude též nutno pamatovati na
zřízení škol pomocných při školách menši
nových, na zřízení škol pro nahluchlé a
krátkozraké a na úpravu řádu lékařské služby
na školách pomocných. Připravuje se také
revise řádu školního a vyučovacího; skon
čena bude asi během roku 1927.
(„Našinec“ č. 295.)

Exercicie.

Modernímu životu nedostává

sé pravého vnitřního života, trpí povrchností,
K zvroucnění života slouží exercicie. Papež

Pius XI. pravil: „Brercicie jsou vysokou
školou vnitřního čživota.“ V jiných zemích
slouží tomu účelu četné domy exerciční.
(Holandsko, kde je asi 2 milony katolíků
má 12 exercičních domů. Podle vzorutěchto
jsou zřízeny exerciční domy v Německu, je
jich 35.) U nás json dosud tři exerciční
domy: Sfojamov na Moravě na Velehradě
(se 110 pokoji); „Hájek u Prahy (má 15
pokojů) a Hlučín ve Slezsku. Tam konají
se exercicie pro všechny stavy v řeči české,
polské a německé. Od 15. srpna 1924 až
do 1. října byl v Hlučíně (dvacet minut od
stanice DěhylovHlučín), 127 kursů duchov
ních cvičení se 2.126 účastníky. Aby vzbu
zen byl o exercicie větší zájem, začala správa
exercičního domu v Hlučíně vydávati bro
žurky o 32 stranách za 50 hal. „Zivotem“,
úvahy náboženské,
výchovné a Ssociální,«
jimiž chce „ve tmách zapáliti oheň.“ Bylo

vydáno dosud č.5. „Erercicie“ líčí potřebu
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a užitek duchovních cvičení. Č. 6.: „Anděle
Boží, strážce můj !“ přináší krásné pou
čení mládeži i matkám. Ů. 7.: „Pomáhej
duším v očistci“; č. 19. Výchova dítěte
(velmi pěkná úvaha), č. 20. „Svalý růže
nec“; č. 21. „Nedej se!“ (o sebevýchově
mládeže), úvaha upravená dle Fr. V. Foes

tera
knihy
„Život
Tyt
úv

v drobných brožurkách vřele doporučujeme
katechetům a všem vychovatelům, naleznou
zde hojně pěkných a vhodných příkladů prc
katechese a promluvy.

Státní školy ve Francii.

Ve státní

obecné škole pro děvčata v Lunae (Aveyron)
nebylo po čtrnáct let ani jediné žákyně. Ro
diče posílají své dcery výhradně do katoli
ckých soukromých škol. Přesto zůstává státní
učitelka stále na státní škole. Aby se zdálo,
že přece něco dělá, dal jí státní učitel na
chlapecké škole menší chlapce ze své školy,
aby je učila. Tak vyučují tyto dvě státem
placené síly v celku 12, někdy 15 žáků. Po
znamenati dlužno, že v místě není katolické
školy pro chlapce. Ve Francii se vykládá ná
sledující žertovná historka z ministerstva vy
učování: Ministr ke starostovi z jedné vsi:
„Poslali jsme vám učitele, ale je to soucho
tinář; doufám, že nebude míti u vás obtížnou
práci ?“ Starosta: „To nebude, pane ministře,
nedostane ani jediného žáka.“ Ministr: „Vý

borně! To je dobřel“

Cikánská škola v Užhorodě. Před
vánočními svátky byla v Užhorodě za účasti
zástupců úřadů a korporací slavnostně ote
vřena první cikánská škola v republice. Škola
je umístěna v budově, kterou cikáni podkar
patoruští pomáhali stavěti, neboť pracovali
na stavbě zadarmo a vůbec se zajímali o školu
pro své děti. Na škole bude se učiti jazy
kem slovenským. Je to pokus, který má za
účel vnésti i mezi cikány smysl pro kultur
nější život, a jak zájem cikánů ukazuje, sli
buje pokus úspěch. První cikánská škola byla
roku 1910 povolena uherským minister. vy“
učování pro Sedmihradsko v Hosszufalvě.
Měla naučiti cikány čísti a psáti, čistotě a
a spořádanému životu.

Plování žactva na vídeňských ško
lách. Podle vídeňských listů usnesla se měst
ská školní rada ve Vídni počátkem školního
příštího roku zařaditi mezi povinné předměty
vyučování plování na vídeňských školách.

Z polského

školství.

V Polsku se zři

zují pětileté učitelské ústavy s rozsáhlým vý
cvikem pedagogickým v posledních dvou roč
nících. Přijímají absolventy sedmitřídní školy
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obecné a žákům škol níže organisovaných
dávají projíti roční připravkou. Na učitelských
ústavech polských učí se jednomu jazyku ci
zímu, na ústavech pro národní menšiny také
jazyku polskému. Do vyšších tříd učitelských
ústavů mohou přestupovati také žáci vyšších
tříd škol středních. — Polsko mělo v loni
přes 800 odborných škol, navštěvovaných
100.000 žáky. Průmyslových škol bylo 20,
mistrovských osm, pokračovacích kupeckých
a živnostenských pak 350. Vedle toho pů
sobilo 12 vyšších škol zemědělských, 94 niž
ších, 160 obchodních a 160 dívčích škol
odborných. Počet škol odborných roste rok
od roku. — Na letním sjezdu učitelů ručních
prací ve Varšavě bylo žádáno, aby při každé
vesnické škole byla zřízena sebe skromnější
dílna s nástroji pro ruční práce ve dřevě,
v kovu nebo pro práce knihařské. Dlužno při
tom uvésti, že ruční práce chlapecké mají
v polských školách starší tradice nežv jiných
zemích středoevropských.

Zahájení oslav sv. Aloise. Dne 31.
prosince celebroval papež v chrámu sv. Petra
velkou slavnostní pobožnost ke cti sv. Aloise, ke
které se dostavilo do Říma 6000 studentů ze
všech zemí. Mezi nimi byli i zástupci Českoslo
venska. Do Říma byla dopravena z Castiglione
urna s hlavou sv. Aloise. V slavnostním prů
vodě byla tato relikvie donesena do Palazzo
Massimo, kde je vystavena.

LITERATURA.
Logika. „Školy vševědné“ svaz. 7. Srpen
1926. Nákl. „Sfinx“ Praha. Stran 252, 19

vyobrazení. I. Elementární část, napsal Dr.
Ferd. Pelikán; II. Vědosloví,napsala Dr.
B. Dratvová. Cena není udána,
Kniha bude vítanou příručkou nejen kan
didátů filosofie, nýbrž 1 každého inteligenta.
Je psána věcně a srozumitelně, Úpravaslušná,
obrázky celkem vhodné. Seznam literatury,
jmenný rejstřík a logický slovníček zvyšují
vzdělávací cenu její. Druhá část, vědosloví
pojednává: 1. o systematice věd; 2. o me
todách a lze v celku souhlasiti se všemi vý
vody všeobecně uznávanými. Podrobněji bych
chtěl rozebrati část první.

Je nadepsaná Elementární část, ve skuteč
nosti však I. díl obsahuje Elementární část
a Logiku formální. V elementární části je
psáno o pojmu filosofie a jejím roztřídění.
Dělí filosofii se zřetele věcuého na dvěvelké
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větve (str. 8.) metafysiku t.j. filosofii teore
tickou a etiku t. j. filosofii praktického ducha.
(Kant? Kritik der reinen Vernunft, Kritik
der praktischen Vernunft?)
Pro scholastiku, ač věcně na mnohýeh mí
stech zastává názory čisté scholastiky, nemá
uznání. Spíše ji odsuzuje, poněvadž jí nezná.
Na str. 9. pod obrázkem Bacona Verulám
ského v textu chválí, že Baco „skončil scho
lastické neplodné slovíčkářství“. V době Ba
conově ovšem scholastika byla v úpadku, ne
smějí však býti zjevy z doby úpadku scho
lastiky generalisovány. V době sv. Tomáše
Akv., kdy scholastika byla v rozkvětu, nemůže
jí býti vytýkáno „neplodné slovíčkářství“. Zá
sada scholastická „distingue freguenter“ značně
přispěla k vyjasnění mnohých pojmů. Též
moderní filosofie, kdyby se více podle této
zásady řídila, v mnohém by byla jasnější a
srozumitelnější. Nezaměňovala by na př., jak
autor sám činí (str. 16.), souzení rozumové
t. j. myšlení, s „vis aestimativa“ poznání smy
slového. Celý $ 4 o psychologii myšlení, by
pak zcela jinak vypadal. Je pravda, že malá
většina lidí opravdu „myslí“, ale tvrditi, že
„vývojová psychologie našla soudy velmi bystré
1 u avířat“, je zaměňování pojmů.
„Soudy
zvířat“ nemohou býti leč konbinací představ
a vněmů, jež se vztahují na určitý předmět,
určený znaky spadajícími pod poznání smy=
slové, Ale to není myšlení v pravém slova
významu.
Dále íilosof by neměl odbýti v dějinách
tak důležitý spor o universalia názvem „příliš
abstraktní spor středověký“ (str. 48.). Spor
o universalia byl sporem zásadním, neboť od
jeho rozřešení závisela i celá řada problémů
jiných jak filosofických tak theologických. Věty
(str. 49.) „Odpor proti scholastice stále stoupal,
když za renesance obnoven byl přírodovědecký
bádavý duch antiky (?) a počala se přímo
příroda pozorovati. Baconovy zákony indukční,
Galileovy a Koperníkovy objevy daly schola
stice poslední smrtelnou ránu“ jsou fráse
kádnerovskéhostylu. Moderní filosofové ovšem
neuznávají, že by byla nějaká „philosophia
perennis“. Scholastika byla ovšem zatlačena
paganisujícím humanismem a později osvíce
nismem, ale nebyla usmrcena. Kardinál Mer
cier dokázal, že scholastiky lze upotřebiti i
s připuštěním nejmodernějších výsledků vě
deckých, a v době naší ina některých pro
testantských universitách se zavádějí stolice
scholastické tilosofie. Bude ovšem třeba ještě
dlouhé doby, než tento obrat v nazírání na
scholastiku přes Německo přeide na filoso
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fickou fakultu naši. Jsme vždycky ve vědě
i ve filosofii věrnýrimi kopírovači „nepřátel
ského“ Německa.
S 24 „Pravda a omyl“, obsahuje mnohou
pravdu a mnoho omylů. Autor se prozrazuje
stoupencem evolucionismu Darvinova přene
šeného do filosofie, (Srov. str. 21. o pů
vodní řeči lidské) a důsledně postupuje dle
své immanentní teorie pravdy podle kriteria
dynamického (str. 82., 83.) Nehoráznosti
překvapující v díle jinak kritickém jsou ob
saženy na str. 82. v odstavci, který zaslu
huje, aby byl celý otištěn. „Řecký univer
salismus zdědila římska církev, která posta
vila sebe — jakožto stát transcendentní —
nad stát občanský, položila všechnu autoritu
do supremacie římského biskupa, která byla
dovršena dogmatem o neomylnosti papežské.
Také výklad Písma byl ponechán pouze cír
kevní autoritě. Všechno vědomí, všechna věda
jednotlivcova utonula v této autoritě na vý

sost transcendentní. Absolutismus kriteria,
jeho vnějšnost (?) a transcendence byla tu do
vršena. — Středověký člověk byl dobrovolným
otrokem církve a jejího zřízení, jejich zvyků
a kriterií. Individuální rozum byl tu obětí
rozumu církevního“. — Zamyslil jsem se
déle nad tímto odstavcem. Nebyl bych nikdy
věřil, že moderní naše filosofie je tak igno
rantní pokud se týká správného učení církve
římsko-katolické. Nepochopená neomylnost pa
pežská nestraší jen v hlavách nedouků, nýbrž
i učených hlavách universitních profesorů. Go
konfusních neznalostí je obsaženo v tomto
odstavci. Alespoň krátce:
1. Je nepřesností říci, že církev římská zdě
dila řecký universalismus. Základy universa
lismu církve naší položil sám její zakladatel
Ježíš Kristus. Filosofický universalismus Ari
stotelův se stal ovšem majetkem filosofie scho
lastické, ale slovo „universalismus“ musí býti
určen přesněji.
9. Že církev sebe postavila nad stát, to
plynulo přirozeně a logicky ze dvou před
pokladů v církevním právu dokázaných: a)
Církev je právě tak jako stát občanský spo
lečností dokonalou, t. j. takovou, že má svůj
určitý cíl, všem členům v společnosti dosa
žitelný a zároveň 1 dosti prostředků k dosa
žení toho cíle potřebných; b) Cíl stanovený
církví, je jako nadpřirozený vyšší než přiro
zený cíl států občanských, a proto ve věcech
vztahujících se na její cíl musícírkev býti
postavena nad stát. Zájmy vyšší musí státi
nad nižšími.

©
©

Ročník XLIÍ.

3. Církev postavila všechnu autoritu do su
premacie římského biskupa; ovšem, ale jen
ve věcech náboženství a mravů, nikoliv však
ve věcech vědeckého bádání, pokud toto ne
osobuje si právo opravovati náboženství a
mravy. Je nesprávné tvrditi, že církev římská
má jediné kriterium pravdy, totiž autoritu
vnější. Měl by si autor přečísti, čemu učí

filosofie
scholastická
decriterio
veri

Podle Aristotela a sv. Tomáše Akv. criterium
omnium demonstrabilum est resolutio eorum
in principia t. j. rozložení jich na první pří
činy a zásady. Jinými slovy: Pro sv. Tomáše
a scholastickou filosofů vůbec za pravdivé
platilo ve věcech přirozené vědy to, co se
dalo dokázati nějakým sylogismem. O vnější

autoritě jako kriteria pravdy se ve filosofii
scholastické vůbec nemluví. V theologii, kde
se projednávají pravdy nadpřirozené, a zje
vené užívá se ovšem autority Boží, ale ta je
rozumově odůvodněna, Jeť Bůh pravda sama,
jak vyžaduje svrchovaná dokonalost bytosti nej
vyšší, která se nemůže ani mýliti ani klamati.
4. Dogma o neomylnosti se nevztahuje

na
pravdy
přirozené.
Neomyl
jepap
vazující
celou
církev.
Mimo
tyto
urči

jen ve věcech víry a mravů, když jako nej
vyšší učitel celé církve činí rozhodnutí za

okolnostmi stanovené případy, žádný papež
pro svoji neomyolnost není katolíkům nejvyšší
autoritou ve věcech vědy přirozené, na které
se neomylnost nevztahuje. To mvsí vědět
každý katolický žáček 4. třídy obecné. Proto
jsou nesprávné a nespravedlivé i všechny ostatní
dedukce autorovy vrcholící ve větě „indivi
duální rozum byl tu obětí rozumu církev
ního“. Ó jak nepatrná je znalost katolicismu
pravého 1 u těch, kteří v katolicismu byli
vychováni! Smutné, přesmutné, že česká in
teligence je působením českých realistů filo
sofických a positivistů orientována protestant
sko-německy.
Jak málo uspokojující je závěr o vychva
lované pragmatické teorii pravdy, podle níž
(str. 84.) „není jediné, absolutní, totální
pravdy, nýbrž všechny tyto lidské, drobné,
živé „pravdy“ (autor klade do úvozovek) spolu
souvisejí, jedna druhou připravuje a podmi
ňuje i tvoří dohromady lidské vědění, jehož
počátek 1 komecjest stejně nejistý a jehož
schopnost usuzovati, vysuzovati závěry jest

jistá jen 2a jistých „předpokladů“.
Zdaliž zde moderní filosofie nevyvrací vý
znamné heslo „Pravda vítězí?“

Dr. Josef Beram.
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VÁCL. KUBÍČEK

Po jakém toužíme katechismu.
(Z referátu při katechetském kursu na Velehradě 1926.

Dříve než se o tom rozmluvím, považuji za nutné konstatovat, že stylisace
thematu nepochází ode mne. Thema je stylisováno v plurále, já se však necítím
ani oprávněn ani povolán, abych odpovídal na takové znění.
Rozbírat otázku, po jakém toužíme katechismu, je věc trochu choulostivá.
Proč? Někdo třeba netouží po žádném katechismu. Jiný zas je úplně spokojen
s tím, co máme dosud. Pamatuji se živě, bylo to před 4 lety, jednalo se o vy
dání jedné z knih v tomto oboru; tehda se vyjádřil kdosi v dotyčné komisi:
„My potřebujeme dobrých katechetů — dobrý katecheta si pomůže s každým
katechismem, ten co máme dosud, úplně stačí, nic nového nepotřebujeme.“ —
Tak se vyjádřil ten kdosi, patrně podle zásady: Nihil innovetur, nisi guod tra
ditum est. — Jinde opět se čeká, až in rebus catechismi něco hotového předloží
Řím, a není prý takových čekatelů málo. — A jiní konečně říkají: Nejlépe bude,
přeložit katechismus zavedený v německých oblastech naší republiky, už prý
jenom kvůli žádoucí jednotě. — A rak bych mohl pokračovat a celkový facit vyzněl
by v ten smysl, že názory, tužby a představy o katechismu jsou tak individu
elní, tak osobně zabarveny, tak nejednotny, že si nemohu troufati všechno shrnouti pod
jeden klobouk a plurálně odpovídat na otázku: Po jakém toužíme katechismu.
í
Mimo to vypadala by množná odpověď jako duševní oktroj, a toho si vůči dnešnímu
shromáždění nedovolím. Nezbývá tudíž, leč probrati dané themav jednočtu : Po jakém já toužím
katechismu. Zůstane-li takový referent se svými osobními tužbami a představami osamo cen
dobře mu tak! Proč je tak neuvědomělý, že nedovede vystihnout tužby a představy všech
přítomných! Anebo proč je tak zaostalý, že nestačí plavati s proudem ! Anebo konečně, proč
je tak předbíhavý, že zastává věc, pro kterou doba ještě neuzrála! — Najde-li však tákový
referent mluvící v singuláru o svých osobních tužbách a představách pro své názory přívr
žence, kteří jsou s ním zajedno, bude mu to důkazem, že přednášené myšlenky jsow schopny
realisace, a to tím spíš a jistěji, čim srdečněji bude ohlasu a souhlasu. A nyní ad rem!

PO JAKÉM TOUŽÍM KATECHISMU. Zde dlužno mít na zřeteli různé
okolnosti. Za jedno tu okolnost nejznámější, že všechny naše školy nejsou po
drobně organisovány. Máme úplné osmitřídky, ale poměrně ještě víc je pětitřídek,
trojiřidek a jednotřídek — ať už rozdělených nebo nerozdělených. Jako hub po
dešti narostlo jmenovitě po státním převratu státních jednotřídek. A tu se rozumí
samo sebou, že čím je škola niže organisována, tím méně mohu tam probrat
učiva. To je první okolnost.
Druhá okolnost, taktéž uznaná vůbec a bolestně pocifovaná, je pokleslá
kázeň oproti dřívějšku. Za dnešních poměrů je světský učitel místy zastancem tak
zvané volné kázně, nechává žáky dělati co chtějí — nač by on se věnoval tako
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vým paedagogickým přežitkům, jako je staromodní požadavek dobré kázně
ve škole! Bohudík, jsou takoví učitele výjimkou. Leč i když je světský učitel
po té stránce dobrým vychovatelem, i takovému přerůstají žáci za dnešních po
měrů společenských mnohdy přes hlavu a i on má co dělat, aby udržel v ruce
otěže kázně. A přece má na to 20 hodin času, kdežto katecheta toliko dvě. A tak
možno tvrdit i o nejlepších školách, že ani tam už není dnes kázeň taková, jaká
byla před 10—15 lety. Nedá se tudíž dnes, právě vinou té pokleslé kázně pro
brat ve škole tolik co dříve. S tím kněz musí počítat. A není to žádné impon
derabile. To je druhá okolnost.
A konečně je tu známé axioma didaktické: Non multa, sed multum. My to
didaktické axioma velmi dobře známe, s přisvědčivým pokynem hlavy je slýcháme,
my je s nitrným přesvědčením čteme, ale když přijde co k čemu, cpeme do dětí
učiva co nejvíce, jakoby jen od té mnohosti záviselo jejích spasení. A výsledek ?
„Multiplicasti gentem, sed non multiplicasti laetitiam“ — multiplicasti materiam
in schola, attamen nen multiplicasti laetitiam de vita discipulorum practica. —
Co bych na to řekl? Řekl bych evandělicky: „Přiteli, posedni výše!“ Probírej
opravdu málo, pouze nejdůležitější, hleď co nejvice naučíti hned ve škole, ale
přičiň se, aby to málo zapustilo kořínky do celé bytosti malých věřících — aby
se jim to vhloubilo nejen do paměti, nýbrž i do srdce — „duc in altuml“ aby
se to jevilo činem a životem. A vůbec měj dobře v paměti, že těm malým vě
řícím máš položit toliko základy pro jejich duchovníživot a na těch základech že se
má stavěti teprve v budoucnu: má stavět kazatel, zpovědník, řečník ve spolku, vůdce
odrůstající mládeže, četba náboženská. A proto ve škole „non multa, sed multum |“
To jsou známé věci — ty tři okolnosti. Každá z nich pro sebe atím více
tudíž všechny dohromady volají po katechismu přiměřeně stručném. Vůči tomuto
požadavku má dosavadní náš katechismus, jemuž se říká rakouský, protože jej
svého času zavedli rakouští biskupové — tento náš dosud úřední katechismus
má 746 otázek. Katechismus zavedený před některým rokem v německých oblastech
naší republiky má oproti tomu otázek jen 333. Jednotný katechismus, loni na
zkoušku zavedený v říší německé, má otázek 286. Znáte asi všichni náš kate
chismus německý a bezpochyby také nový „Einheitskatechismus“ a dáte mi snad
za pravdu, když tvrdím, že v obojí této knižce sotva co chybí, co náleží k depositu
fidei, jež se tradičně podává ve škole. Opravdu, nic tam nechybí, je tam všechno
ale je to podáno dle strategického pravidla: Divide et impera! Otázkami!a tučně
tištěnými odpovědmi je tam vyznačeno pouze učivo, které má se vštípit do paměti
Ostatní se k těm pamětným větám přidává drobnotiskem: citáty z Písma, poukazy
na biblické dějiny, poznámky liturgické, apologetické a krátké vysvětlivky.
Provedením této zásady vět přesně pamětných a poznámek doplňkových
dal by se pro naše poměry uzpůsobit katechismus, jenž by neobsahoval víc
než asi 250—260 učebných jednotek. Nebyla by to výhodná věc?
Vidím v duchu příští katechismus, že bude co do počtu pamětných vě
stručný, zároveň pak co do štylisace těchto vět hutný neboli obsažný. Abych ne
mluvil pouze theoreticky, znázorním to příkladem.
Předposlední otázka dosavadního katechismu (745.) zní: Kteřé jsou radosti vyvolených
v nebi? Na tu otázku se tam odpovídá třemi větami. To se mi zdá býti stylisováno bez po
třeby široce, mnohoslovně, methodicky by se tomu řeklo „multiloguium.“ Kratčeji by se totéž
dalo vyjádřit jedinou větou: „Svatí v nebi jsou nevýslovně blažení světlem věčným.“ Pozo
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rujte, prosím, kolik učiva je vtěsnáno v té větě! Svatí v nebi: do nebe se může dostati jen
ten, kdo zemře v posvětné milosti. — Nevýslovně blažení: jak pěkně se o tom dá vyprávět
po stránce negativní i positivní: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo . —„“
— Výraz „světlo
věčné“ je liturgický, v modlitbách církevních i soukromých denně užívaný, ale sám sebou
nesrozumitelný, potřebuje nutně výkladu, a to výkladu nikoli jen mimochodem, nýbrž ex pro“
fesso. Najvhodnější příležitost poskytne k tomu učebná věta o blaženosti nebeské. To znamená
stylisovat hutně čili obsažně.
Anebo jiný příklad. Otázkou 86 podává se v katechismu učení o původním stavu prv
ních lidí. Možná že tu stylisaci katechismovou znáte zpaměti, já jí tak neznám — nevím,
zdali bych měl proto řící bohužel anebo bohudík — mně bývalo ve škole líto, obtěžovat
rozum a pamět žáků tou mnohomluvnou stylisací, když se to dá stručně a přece úplně vyjádřit
větou, že první lidé byli zprvu svatí, rajsky blažení a tělesně nesmrtelni! V té větě neschází
ani písmenka z učiva přesně dogmatického, všechno je tam; neboť když první lidé byli svatí,
je v tom jako in nuce obsaženo, že byli dítkami božími a dědici nebeské blaženosti. — Když
byli rajsky blažení, bydleli v ráji a nic netrpěli. —Ze byli obrazem božím a nakloněni k dobrému,
není učebně tak důležito, aby se musilo vtěstnati do věty pamětné, zvláště když je to věta určená
již pro žáčky nejmenší. Na to stačí v katechismu pro žáky větší stručná poznámka drobnotiskem.
A všeho dobrého do třetice. Listujte ještě jednou v knize paměti a vzpomeňte si, jak
jsou v katechismu vyjádřeny smutné následky prvotného hříchu. (ot. 90.) Čte se tam učivo
na jedenácti řádcích. Ale proč by se stručně a přece obsažně nemohlo říci: Prvotným hří
chem pozbyli první lidé svatosti, rajské blaženosti a tělesné nesmrtelnosti. Všímněte si, jak
trojčlenka toho způsobu pěkně přiléhá k učení o původním stavu člověka. A podobně
možno vyjádřit analogicky zase trojčlenkou: Každý člověk dědí po Adamovi hřích, utrpení
a smrt. Tak se dá stylisovat hutně čili obsažně.

Ovšem byli a budou jednotlivci, kteří v každé odchylce od dosavadního
katechismu hned tuší dogmatickou nesprávnost. Ale kdo prostudoval dobře kato
lickou věrouku resp. mravouku, a měl v ruce 15—20 různých katechismů církevně
řádně schválených, kdo je všechny četl a vidí, jak různým způsobem se totéž
učivo správně dá vyjádřit, ten tak úzkoprsý není a snaží se najít vyjádření, které
je nejkratší, nejobsažnější a při tom nejsnadnější.
Vezměme si jen toho malého věřícího ve škole, jak skutečně vypadá. Mně,
když tak vidím moderního žáka, jak on kráčí do školy se svojí kreslící deskou,
s pouzdrem na barvy a na kružidla, a k tomu s balíkem učebnic ve svojí kabelce
s nadpisem „Parnas“ — mně při tom pohledu již kolikrát napadlo slovo básníka
Čelakovského: „Vůz tu zabedněný jede, ověšen jsa krabicemi.“ Tertium compa
rationis může býti někdy v slově „zabedněný“, ale jistotně pokaždé v slovech
„ověšen jsa krabicemi.“ Co všechno musí on chudák vláčiti s sebou do školy
a co všechno se hledí na toho žáka navěsiti z učiva světského! A jaký bývá
pravidelně konečný výsledek? Bývá takový, že když ten žák vychodí školu, vezme
svůj „Parnas“ a všechno, co se mu tam zbytečně nacpalo, vše co duševně ne
ztrávil a Co považuje za nepotřebnou přítěž, to všechno vysype „do propasti
nepaměti“, aby se mu životem kráčelo lehčeji. Oproti tomu měli bychom se snažit
my, abychom z učiva náboženského dali mu do jeho duševní kabelky jen to nejdů
ležitější, nejpotřebnější, ale co nejživotněji — skutečně „non multa, sed multum“. A
takovéhoučiva vejde se do té kabelky mnoho, bude-li stylisováno hutněčili obsažně.
Tak bych byl se svým thematem stran katechismu skoro již hotov. Před
stavuji si, že s tím, co dosud pověděno, by se dalo všeobecně souhlasit. Několik
momentů, v nichžto se mínění rozcházívá, jsem si ponechal na konec. Je v tom
s mé strany jakási vypočítavost, abych totiž mohl rychle zmizet, kdybych even
tuelně dalšími vývody narazil u vás na odpor.
(Pokračování.)
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Dr. LUBOMÍR PETR:

Mládí a jeho smysl.
Pamatujete se zajisté na známý výjev z Hamleta, kde dánský princ svým
neupřímným přátelům a slídičům podává píšťalu a vyzývá je, aby na ni hráli.
„Neumíme,“ odpovídají.
„Vidíte, jakou nicotnou věc ze mne Činíte“, zahanbuje je Hamlet. „Chcete
na mne hráti, chcete mé nejhlubší tajemství mému srdci odlouditi, chcete mne
rozezvučeti od mého nejspodnějšího tonu do vrcholu mé stupnice! V tomto
malém nástroji jest tolik krásných zvuků a vy nedovedete je z něho vylouditi.
Domníváte se, že dá se na mne snáze hráti než na píšťalu? Zvete si mne kte
rýmkoli nástrojem, rozladiti mě můžete, ale ne na mě hráti.*
Lze sotva lepším obrazem znázorniti, jak umění vésti člověka předpokládá
znalost člověka a jakým malým smyslem pro odpovědnost byl by obdařen ten,
kdo chtěl by vésti mládež bez znalosti její. A má-li výchova mládeže směřovati
k cíli tak vznešenému, jakým jest vybavení individuelního obsahu božího v mla
dém člověku a jeho včlenění do veliké říše boží, pak by nedostatek této zna
losti byl tím výtky hodnějším.
Dr. Linus Bopp, profesor freiburkské university, pořádal o tomto předmětě
v září r. 1925 desítidenní kurs a uveřejnil jeho přednášky ve zvláštní knize, jež
vyšla r. 1926 Herderovým nákladem ve Freiburku. Poněvadž autor, jenž prozra
zuje nemálo rozhledu a bystrého postřehu po projednávané látce, podává v knize
té mnoho nového a pozoruhodného, chci v tomto článku a jeho pokračováních
seznámiti i naše české čtenářstvo s hlavní podstatou této zajímavé publikace.
*

*

*k

Věda mládeží se zabývající, jež záleží z celé řady jednotlivých věd, její
antropologie, psychologie, sociologie, neobsahuje všechno vědění o dítěti, takže
by i sama výchova její část tvořila, nýbrž jest spíše předpokladem výchovy.
V jejím středu jest znalost duše mládeže, takže medicina, právo i etika a ná
boženství mohou býti jen potud přibírány pokud mohou k porozumění mládeže
příspívati anebo pokud tvoří závěry z toho porozumění plynoucí.
Jako rozlišna jest tělesně-duševní tvářnost dítěte a tělesně-duševní tvářnost
mladíka, tak rozlišna jest i výchova obou stupňů věkových. Proto jest třebanáš před
mět určitěji vymeziti a prohlásiti, že se chceme tu zabývati především věkem, jenž
začíná asi rokem patnáctým akončí dvacátým a dělí se v dobu puberty a adolescence,
tedy dobu, již prožívá mládež vyšších středních škol. Rozumíse, že tu a tam budetřeba
míti zřetel i k věku rannějšímu, jenž pubertu předchází. Jest to doba nejpronikavěj
šího vývoje, o němž Písmo sv. dí, že jinoch jde dále cestou, jíž byl nyní uvykl; jest to
doba poslední výchovy a zároveň i doba nejnebezpečnějších scestných možností.
Doba, o níž dí Shakespeare: „Přál bych si, aby buď nebylo věku mezi
desátým a dvacátým třetím rokem nebo aby mladí lidé tento věk zaspali.“ Doba,
o níž bylo řečeno: „Karakter pubescenta záleží v tom, že nemá karakteru.“
Nejsme z něho moudří totiž, Stanley Hall praví o těchto mladých lidech, že jsou
nevinní jako andělé, smělí jako hrdinové, zpurní jako oslové, bujní jako hříbata
a vznětliví jako děvčátka. Ale právě tato karakteristika napovídá již, že se tu
v základě dobré vlastnosti naléhavě k rozvoji hlásí. Ba mládež ukazuje se často
na venek hrubší než uvnitř jest; stydí se za svá lepší hnutí. Vnějšek jest drsný
jako žulový balvan, na němž sochař teprv krátkou dobu pracuje. Co se proje
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Vuje, jest neharmonické jako první ladění nástroje nebo první souhra hudební
obraz, jenž z neobdělaného kamene prosvitává. Podobně máme se učiti í v naší
vědě hledat onen ideální obraz a slyšet onu ideální melodii, jinými slovy, naše
věda má nás vésti k tomu, abychom učili se mladému člověku rozuměti. Snadný
tento úkol není. Potíž spočívá předně v předmětěnašeho studia. Mládí jest rádo
uzavřené, upiaté, někdy i poněkud nedůvěřivé, hoch zpravidla víc než děvče.
Často jest to spíše nedovednost se vysloviti než nedostatek dobré vůle.
Mládež podobá se Cordelii v Králi Learu, jež dí: „Ve svém neštěstí nedovedu
své srd e do jazyka pozvednouti.“ Bylo by nesprávné v této uzavřenosti hledati
hned nedůvěru; a ještě nesprávnější, vykládali-Ji bychom mládeži ve zlé, že svou
důvěru věnuje jiným vhodným osobám, staré služce na příklad spíše než otci
nebomatce. A vynucována teprv nesmí býti důvěra. Po té stránce napsal správně
Wynekeu: Individuální pedagogiku činí z výchovy techniku pěstění duše, vydává
obnaženou duši chovancovu zcela v ruce vychovatele ji pozorujícího a účelně
ná ni působícího. Ale kolik jest vychovatelů, jimž lze takovou takřka božskou
moc nad duší přiznati? Velmi často spočívají však potíže v podrmětě. Chybívá
totiž i vychovateli dostatečná způsobilost a dobrá vůle, aby mládeži porozuměl.
Jest ku podivu jak rychle zapomínáme, jak nám jako pubescentům bývalo.
Umíme se tak málo do zrajícího člověka vmýšleti, jakobychom sami nikdy
nebyli tento stupeň překročovalí. Příčina jest ta, že vývoj v tomto věku děje
se rychle a bouřlivě. Z uveřejněných deníků, vychází na jevo, že pubescenti
svým záznamům již po několika měsících, ba i dnech, nerozumějí, je škrtají a
odsuzují. Většina deníku z doby zrání pocházejících, bývá proto jako „hloupost“
házena do ohně. Jiný důvod jest i ten, že v oné době bylo všecko nehotové,
polovičaté a mnohé z toho i nepěkné a odpuzující. A jest známý rys dušavního
života, že nepříjemné a trapné rádo propadá zapomenutí. Odtud také vznikává
obraz o sta. ých dobrých časech a o mnohem lepší někdejší mládeži.
I rodičům bývá někdy za těžko rozuměti svým dětem nebo aspoň někte
rému svému dítěti. Jest to proto, že ve smyslu Mendelova dědičného zákona
dítě jest duševně spíše spřízněno se vzdálenějšími předky než s rodiči a sou
rozenci, a že se v něm vlastnosti několika generací vzájemně potírají ?
Snad. Ale příčina neporozumění bývá častěji v nedostatku srdce. Nejsme
často dost sebeprosti, abychom rozuměli cizímu, od nás se uchylujícímu způ
sobu vývinu a abychom mu dovolovali se uplatňovati. Totéž platí i o vztahu
generací. Dnešní miadé pokolení jest jiné a musí býti jiné než jest naše a než
bylo pokolení našich rodičů. Nedopřávati mu uplatnění, bylo by stejně pošetilé
jako samolibé a nebezpečné.
Egoismus působí, že podle sebe rádi měříme všecky věci a všecky lidi,
jakými by měli býti a jakými neměli. Pedagogický egoismus by tudíž rád utvářel
všecky děti podle svého já, rád by všecky naházel do jednoho kelímku, aby
všem mohl vtisknouti jednotnou známku a jednotné ražení. Jest to také velmi
pohodlné. Potřebí jest tudíž nenáročné lásky, této „geniální ctnosti“, jak dí
Siegfried Behn. Proto potvrzují nám znovu a znovu mladí lidé, že u matky do
cházejí lepšího porozumění než u otce. Neboť mateřská láska dle Albana Stolze
jest nejen hřejivá, ale i jasnovidná v potřebách dítěte.
(Pokračování.)
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JOSEF HANÁK:

O náboženství a kulturním životě francouzské katolické
mládeže.
(Pokračování.)

S patronážemi je těsně spiato a z nich mělo původ Tělocvičné a sportovní
sdružení franc. patronáží. Trvá přes 25 let a má na 200.000 činných členů
v 52 krajských župách a 2.000 jednotách. Jeho účelem je, pěstovati tělocvik
a sport a tím fysickou a morální sílu mládeže francouzské a tak vychovávati
zdatnou generaci. Snahou sdružení jest, vypěstovati nejen pružné, silné tělo,
ale zušlechtit i duši, srdce, inteligenci.
Původcem sdružení je Dr. Michaux, jenž zakládaje sdružení, neměl žádných
politických záměrů, ani nechtěl poškoditi dosavadních organisací mládeže, nýbrž
chtěl křesťanskou mládež i tělesně posilniti, aby byla zdatná, k činům odhodlaná.
Počátky sdružení spadají do r. 1898, kdy Dr. Michaux vyzval ředitele pa
řížských patronáží, aby vybídli mládež k utvoření tělocvičných a sportovních
jednot. Na 20 patronáží uposlechlo výzvy, takže počet gymnastů rychle vzrůstal;
již roku 1899 bylo v Paříži na 30 jednot s 1.200 členy. Hnutí se rychle šířilo
po celé Francii, pořádaly se sjezdy, jež se staly zároveň mohutnými manifesta
cemi národními. Tak r. 1911 shromáždilo se na 225 jednot nejen z Francie, ale
Belgie, Kanady, Holandska, Italie a Nancy, kde 10.000 gymnastů po tři dny
svými výkony budilo obdiv nesčetných diváků.
Vypukla světová válka, a většina členstva spěchala ve vojenské uniformě
hájit vlasti proti nepříteli. Každé číslo časopisu „les Jeunes“ přinášelo dlouhé
seznamy padlých členů. Sdružení katolických gymnastů přečkalo válku, po níž
nastalo obrození. Z úcty ke svému předsedovi Dru. Michauxovi, rodáku lotrin
skému, svolalo do zemí opět k Francii připojených dva sjezdy, a to r. 1920 do
Met a rok na to do Štrasburku, kde na 20.000 gymnastů u přítomnosti 100.000
diváku zapělo na pláni, kterou upravili Němci pro své vojenské parády, píseň
vítěznou. Třídenních slavností še súčastnila i franc. vláda a zástupci spřátelených
národů, delegace cizích tělocvičných spolků, tuším i našich Orlů, vzdávali tu
poctu franc. trikoloře a ve své mateřské řeči oslavovali Francii jako osvobo
ditelku národů.
A roku 1923 procházelo na 30.000 franc. i cizích katol. gymnastů pod ve
lebnou klenbou triumfálního oblouku „Hvězdy“, aby vzdali čest tělesné schránce
„Neznámého vojína“ zde uložené. Velkolepá slavnost byla nejkrásnější a nej
radostnějsí odměnou zakladatelům a vůdcům Gymnastického a sportovního
sdružení franc. patronáží.
Ovšem i Sdružení bylo překonati mnoho překážek, bylo mu snésti mnoho
výtek a mnohého osočování. Někteří totiž usuzovali, že pěstěním těla zanedbává
se duše, že nedělními sjezdy a slavnostmi trpí návštěva služeb božích, čímž se
poškozuje náboženský život patronáží.
Námitky tyto vyvracel Dr. Michaux a jeho spolupracovníci přesvědčujícími
důvody, lépe řečeno fakty. Mládež navštěvuje místnosti patronáží tím horlivěji
a pilněji, aby tam trenovala, nezanedbává ani pravidelaých patronážních schůzí,
hrdě se hlásí k barvám své patronáže a snaží se dopomoci jim o sjezdech
k vítězství. Gymnasti v patronážích se vyznamenávají ukázněností, jejich chování
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je bezvadné. Tělocvikem a sportem netrpí ani mravnost ani náboženský život,
naopak, Sdružení koná i práci apoštolskou. Nejeden mladík, jenž nebyl ani u
prvního sv. přijímání, nebo dokonce nebyl ani pokřtěn, aby se mohl státi gym
nastem v patronáži, přijal křest a stal se horlivým katolíkem. Nejeden „zuřivý“
gymnast zúčastňuje se exercií a rekolekcí, a jest, dosti kněží, jež jako bývalé
gymnasty vedla do semináře mravní i tělesná ukázněnost.
P. Labouré, horlivý pracovník v patronáži, doznává, že Sdružení gymna
stické nebrzdí ani kulturního života v patronážích. Nemají ovšem všichni čle
nové stejnou chut k duševní práci; mnohý navštěvuje čítárnu jen proto, aby si
přečetl časopisy, vědecké knihy ho nezajímají. I snaži se proto časopis gymnastů
„les Jeunes“, aby své Čtenáře nejen bavil, ale i nábožensky poučoval a vzdělá
val; mimo denní zprávy, týkající se tělocviku a sportu ve Francii i v cizině,
věnuje první čtyři stránky náboženské i rozumové výuce gymnastů.
Toť jsou dějiny, snahy i úspěchy Gymnastického a sportovního sdružení
katolické mládeže, jež první ve Francii uznala, že, antická zásada „zdravý duch
ve zdravém těle má velikou důležitost i pro dobu moderní.
Jiné velké sdružení franc. katolické mládeže je la Fédération nationale
cath. des Scouts de France — Národní sdružení katol. skautů. Hnutí skautské
vzniklo v Anglii; jeho původcem byl r. 1908 bývalý anglický generál Robert
Baden-Powell. Brzy však se rozšířili skauti po celém světě, i ve Francii. Fran
couzstí katolíci neměli s počátku k hnutí skautskému důvěry, pokládajíce je za
jakousi propagandu protestantismu, nebo aspoň náboženského indiferentismu.
Když však v jiných katol. zemích, v Italii, Španělsku, ano iv Římě, viděli skauty
při všech katolických manifestacích, přestali se mu také uzavírat. První sdružení
katol. skautů založil abbé d'Andreise v Nizze r. 1911 a nazval je „harcovníky
Francie — Eclaireurs de France“.
Než až po válce začalo se hnutí toto rychle šířiti mezi katolíky, když se
r. 1920 utvořilo Národní sdružení katol. skautů, s nimiž splynuli „harcovníci“.
Prvním jeho předsedou byl zvolen generál Maud'huy, jenž za války jako
velitel jedné z armád se vyznamenal neobyčejnou udatností a energií. Po jeho
smrti stal se předsedou katol. skautů generál Guyot des Palino, generálním
vzdělavatelem kanovník Cornette a sekretářem P. Pevin T. J.
Francouzští katol. skauti nejsou snad jen prázdninovými výletníky a spor
tovci, jimž podivný oblek barvy kaki a široký klobouk amerických cowboyů
je věcí hlavní, nýbrž tvoří elitu katol. mladíků hlubokého náboženského cítění
a nežistné obětavosti vůči blížním. Za patrony si zvolili archanděla Michaele
a sv. Pannu Orleanskou, jejich vzory jsou křesťanští hrdinové francouzští Dugu
esclin a Bayard, jejich prvním předsedou byl jeden z vůdců vítězné armády.
Jsou oddáni církvi a vlasti, Inou k víře katolické, snaží se poznávati krásy své
vlasti, její dějiny, její tradice a pracují na jejím povznesení, jak jim káže slib
jejž činí.

Slíb ten zní: „Zavazuji se na svou čest, že s boží milostí budu co nejlépe
sloužiti Bohu, církvi, vlasti, pomáhati svému blížnímu za všech okolností a plniti
skautský zákon.“
Tento zákon zní: „Skaut je hrd na svou víru a řídí podle ní celý svůj
život; jest syn Francie a dobrý občan, pokládá za čest, získati důvěru; je oddán
domovu, rodičům, představeným i podřízeným; slouží a pomahá bližnímu;
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přítelem všech a bratrem každého skauta; je zdvořilým a rytířský ; vidí Boha
v přírodě a miluje rostliny a zvířata; poslouchá bez námitky a nic nekoná po
lovičatě a je vždy dobré mysli; je šetrný a pečlivý o statek jiného; je čistý
v myšlenkách, slovech i skutcích.“
Ředitelé skautů — scoutsmester jim říkají — snaží se buditi ve skautech
porozumění pro sociální práci v širším smyslu a je obeznamovati se vším, co
prospívá lidské společnosti. Proto je povinností skautovou, býti členem studij
ního kroužku a v něm pracovati; působiti nejméně po 6 měsíců v nějakém
spolku dobročinném nebo osvětovém, na př. Konferenci sv. Vincence z Paula,
ve škole řečnické, jako komisař patronáže nebo dobrovolný katecheta; míti
povšechné avšak přesné vědomosti o otázce sociální a náboženské, o situaci
církve ve Francii, míti přesné znalosti o syndikalismu ; znáti všechny spolky
farní, adresy jejich předsedů a sekretářů, přední spolky diecesní, přední katol.
organisace sociální; znáti životopis nějakého vynikajícího katol. sociologa, na př.
Alb. de Mun; s úspěchem vykonati aspoň dvě půlhodínové přednášky z oboru
sociálního neb náboženského před posluchačstvem skautů.
Ředitelé pak vydávají snaživým skautům rozličné diplomy, jež je opravňují
konati přednášky, pomáhati při vyučování náboženství, působiti ve spolcích,
a jen ten, kdo nabude těchto diplomů, dojde stupně první třídy t. j. stane se
„rytířem“ Francie.
Katol. skauti francouzští nemají jen t. zv. system hiídkový, jako skauti
jiných zemí, nýbrž jsou rozděleni na rozličné třídy podle diplomů způsobilosti,
jichž nabyli.
Skupiny tvoří okresy (districts) tyto tvoří provincie (provinces), jež podlé
hají vedoucímu výboru (comité directeur). Konají všechna cvičení, jež s sebou
přináší život v přírodě — postavení stanu neb útulku, zřízení polní kuchyně,
práce zákopové, signalismus, obhlídky — krátce život kolonisty, vojáka, misionáře.
Nedůvěra katolických rodičů ke skautství byla rozptýlena, když franc. skauti
nepokrytě projevovali své náboženské smýšlení a r. 1924 vykonali pout k sv.
Panně do Lurd. V r. 1922 bylo jen 80 sborů (troupes) a 1500 skautů, r. 1923
bylo již 123 sborů a 4.000 skautů. Počet jich stále vzrůstá. Mají i své časopisy
pro mladší členy „Les scout de France“ a pro starší „Le chef“, jež poučují,
baví a činí propagandu. Francouzští skauti se stávají moderními rytíři Francie,
jichž ozdobou jest víra, statečnost, šlechetnost.
(Pokračování).

JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračování.)

Jesuita Pribilla praví, že katolicismus musí zcela vědomě přijmouti všechny
cenné stránky současné vědy a současné kultury ;"“) tím se zcela otevřeně staví
proti těm, kteří ideál katolicismu spatřovali ve středověku | V tomto názoru není
Pribilla osamocen. „Středověká kultura nebyla nijak harmonická. Jak nelaskavě
soudily stavy o sobě, boje proti učení církevnímu a pronikání světa laického
ukazují odpor proti církvi, i u největších německých básníků nalézáme na vrcholu
80) LZ 1924, 943.
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středověku zvláštní způsob, náboženství a mravnost básnicky procifovati.“*")
„Středověk gotiky, minnesángrů, jasných systémů není všechen středověk. Je také
středověk nejsilnější pozemkosti, smyslné bezuzdnosti, brutálního násilí, náboženské
frivolnosti
Víra v zázraky, po výtce svatých a jich ostatků, je podstatným
momentem středověkého člověka.“**)

Representantem druhého směru, který zásadně zamítá možnost opravdového,
účinného soužití náboženství s kulturou a zvlášťě vytýká, že náboženství není
s to, aby vytvořilo kulturu opravdu křesťanskou, je protestantský theolog Joh.
Wendland svým spisem Handbuch der Sozialethik, 1916. O spise tom katolický
theolog prof, Otto Schilling napsal““) mezi jiným: „nepopíratelně ukazují stát
a státní pořádek stránku pozemskou (naturhafte), kterou má křesťanství vždy více
proniknouti, i když se mu nikdy nepodaří, celou ji proměniti
snad by bylo
záhodno, kdyby dnes se církev rozpomenula na své zásluhy, jíchž si získala
kdysi zákazem bráti“ úroky, a s obnovenou sílou vystoupila proti lichvě a ne
spravedlivým cenám
* Jiný katol. theolog, P. Jedzink, soudí o něm takto*“):
„Křesťanství samo sebou netvoří žádnou svěťskou Kulturu. Kultura v tom významu
vzrůstá z přirozených pudů a vloh, z pozemských životních podmínek a po
měrů a je jimi ve své formě podstatně podmiňována. Úkolem křesťanství je však,
lidi uzpůsobovati pro nebe a ne pro věci, které mají cenu a platí jen pro tento
svět
Všechna kultura však, jak lidská činnost tak výtvor této lidské činnosti,
má efhickou stránku, jelikož je tvořena svobodnými osobnostmi a pro svobodné
os.bnosti též určena
Tak dává teprve ethika kultuře plný smysl a trvalou
cenu, je duší kultury
Zde pak, v ethickém, stýká se úkol kultury s úkolem
křesťanství a zde začíná též vláda křesťanství nad kulturou .
Povýšením člo
věka do řádu nadpřirozeného dodalo křesťanství i kultuře vyššího posvěcení .
V tomto smyslu mluvime pak o Ařesťanské kultuře
Tím ovšem nepravíme,
že křesťanský duch v kultuře úplně již ovládnul
Kdo však věří v božský a
universální charakter křesťansiví, musí připustiti možnost úplného pokřesťanění
kultury. Skutečnost zůstane ovšem vždy za ideálem
fakticky budou vždy
napětí mezi křesťanstvím a kulturou.“ — Ve smyslu zde podaném jednal sv.
Ignác z Loyoly při zřizování řádu jesuitského: „nezapřel při tom všechnu svou
minulost a neopustil „svět“, nýbrž všechnu summu světské kultury a světských
vztahů slil se svým dílem, pokud vůbec jen společný život „svět*) snese“.**)
Je otázka, zdali to bylo ve všem zdařilé ?
Wendlandovi na pomoc přišel |. P. Steffes spisem Repraesentanten religióser
und profaner Weltanschauung, 1922, kde předvádí „sv. Augustina a Tomáše Akv.
jako typy a spolutvořitele svět ovládající náboženské kultury onoho světa a proti
nim staví v Kantovi principelně vnitrnou, v Haeckelovi a Nietzscheovi čistě po
zemskou profaní kulturu tohoto světa;*$) kultura náboženského (onoho světa) a
pozemská (tohoto světa) se zásadně u něho vylučují. Že tento pozemský ráz
81) LZ 1925, 714.
82) LZ 1923, 520.

ss) Theologische
84) ThRé

Auartalschrift, Tůbingen, 1917,18, 478 —480 cituji dále TO.

1925, 102—5.

*) svět stojí zde jako objekt ve 4. pádu mluvnickém.
85) ThRe 1923, 50.
se) ThRe 1923, 396.
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(kultura tohoto světa) nyní převládá a soužití kultury a náboženství zásadně chce
znemožniti, je každému světle patrné! Zde naráží snaha po překonání nynější
krise náboženské na obrovskou překážku!l
Snad ještě větší a stupňovanou překážku má snaha ta v tom, že autorita
kněze dnes rapidně klesá. zvl. na venkově. Moment tento zasluhuje si zvláštního
našeho povšimnutí.
Ku klesání autority kněze velice přispívá politika svou zásadou: všechna
moc ve státě vychází z lidu, což lid interpretuje stručněji: všechna moc, i kněž
ská, vychází z lidu. Této interpretaci tím spíše se věří, že i katoličtí poslanci ji
zastávají a pro ni hlasovali.
Nejnebezpečnější pro autoritu kněze je nyní škola, to se v nedalekém čase
s hrůzou uvidí. Jak to s autoritou ve škole dnes vypadá, viděti na př. z tohoto:

| zkušení
učitelé
mi
řekli,
žeztrácejí
všechnu
naději
vbudoucnost..
svědomité
uči
telky pravily, že je vyučování nijak netěší, když vidí, že všechna námaha vychází
na prázdno. Co zakusí dnes kněz při náboženství nekázně, úsměšků, jizlivých a
uražlivých poznámek, k nimž musí mlčeti, nebudu zde uváděti, bylo toho ve „Vy
chovateli“ uvedeno už dost a dost. A to se děje dnes všude, i na venkově, i
v osadách zdánlivě konservativních|

Několik let před válkou pravil jsem v pastorální konferenci, že by bylo
nejlépe opustiti načisto dnešní školu, než nás z ní vyženou. Pan vikář a ostatní
kněži se tomu opřeli, k tomu že nikdy nedojde, každá vláda ve svém vlastním
zájmu že to nepřipustí. A dnes k tomu dochází, přichází na můj návrh. Jest
i dnes mým pěvným přesvědčením, že by bylo jen v zájmu kněží, zvl. jejic
utority, kdyby co nejdříve dnešní školu opustili nadobro a navždy. Vím, že se
tomu mnozí a mnozí kněží už i proto budou vzpírati, že ze Školy většinou
udržují svou existenci. Vím to, ale přes to pravím: k rozluce školy a církve
dojde jistě: čím déle se to bude oddalovat, tím větší škodu autorita kněze
utrpí u dětí, z nichž budoucí věřící vyjdou; zachrání se tím dočasně mnohá exi
stence kněze, ale za to velkou újmu utrpí jeho autorita, a co více padá tu na
váhu? Ta hmotná existence spíše by se dala uhájit jiným způsobem, ale ztra
cena autorita se hned tak nedá získat. Namítne mi někdo, že i když by kněz do
dnešní školy nedocházel, bude ztrácet na své autoritě právě vedením a vyučo
váním dnešní školy. Odpovídám: ano, bude ztrácet, ale ne tolik, poněvadž tu
nebude takového styku s dětmi jako dnes, kdy si děti dovolí všechno uličnictví,
jizlivé, přímo kacířské poznámky, a kněz je proti tomu bezmocný, nezbývá mu
nic jiného, než poprosit na pomoc p. řídícího nebo p. řiditele. Ano, v tomto
momentu je nejlépe vidět změněnou situaci: dříve učitel, tak mi vyprávěli staří,
když nemohl svládnouti s dětmi, řekl: musím zavolat p. faráře, a hned bylo
ticho; dnes je to opáčně, farář musí volati na pomoc p. řídícího neb p. řiditele
teprve to pomůže ke klidu.
(Pokračování.)

Ročník XLII.

VYCHOVATEL

Strana 27.

AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
(Pokračování.)

Pronásledování. K překážkám různého druhu přidružilo se naprosto nepřá
telské chování pohanského státu římského. Po krutém pronásledování Neronově
v letech 64 až 67 v Římě i provinciích, byla ku konci prvního století do řím
ského práva vložena věta, že křesťanství jest zakázáno (christianos esse non
licet) Císař Trajan 98— 117 zavedl soudní jednání proti křesťanům; velice časté
žaloby proti jednotlivým věřícím jakož i vzbouření lidu způsobovaly, že úředníci
zakročovali a křesťany odsuzovali k deportaci nebo k smrti. A přece počet kře
stanů rostl a vnitřní zařízení církve vytvářelo sev pevnou organisaci celého nábo
ženského života. Císař Decius odhodlal se proto r. 250 úplně křesťanství vyhu
biti přísným ediktem, že všichni křesťané mají býti donuceni nejtěžšími tresty

v kpohanským
obětem.
Tento
pokus
osedm
letpozději
r.257
byl
obnoven
jiné
formě císařem Valeriánem. Útok byl odražen vytrvalostí četných mučedníků a
vyznavačů a rozumným počínáním církevních představených ke slabochům,kteří
se dali svésti k zevnějšímu aktu modloslužby zůstávajíce v nitru věrni křesťanské
víře. Ještě jednou pokusil se Diokletian r. 303 s vynaložením veškeré moci,
kterou mu dával císařský absolutismus, úplně křestanství vyhubiti a rozpoutal
největší a nejhroznější pronásledování. Tisíce křesťanů hrozně mučeno, usmrceno,
odsouzeno k nejtěžším pracím v dolech. Byl to největší zápas rozhodný, který
sice způsobil církvi těžké rány, ale nezničil ji; církev vítězně přestála i tuto nej
těžší zkoušku, která byla korunována slavným vítězstvím nad pohanstvím.
Mučednici. Mravní síla křesťanství ukazuje se slavně ve svědectví pro Krista
hroznými mukami, ztrátou pozemských statků a smrtí vytrvalých mučedníků a
vyznavačů za pronásledování. Něco podobného svět pohanský dosud neviděl,
byl to zjev přímo ohromující. Věřící obojího pohlaví, každého věku i stavu, sí
leni věrností ke Kristu a pevnou důvěrou ve věčnou odměnu v království božím,
ukázali v tomto boji pohanského světa proti křesťanstvínadlidské hrdinství Zů
stali věrni své víře bez sebevynášení, ostentace, s vnitřním klidem, jaký dává
neochvějná důvěra v Boha; se silou, jakou skýtá mravní a náboženský život
církve. Slova, jaká napsal sv. Ignác Antioch. v listě k Římanům, slova prone
sená sv. mučedníky v největších utrpeních a nejbolestnější smrti, nepronesl do
sud nikdo kromě těchto hrdinných svědků Kristových. V mučednictvíjeví se nad
přirozená síla křestanství. která v církvi působila, a vnitřní, osobní náboženská
svoboda, která s křesťanstvím na svět přišla. Mučedníci dosvědčili nejpádněji,
že dokonání křesťanského světa jest na onom světě a svou vytrvalostí zároveň
potvrdili vysoký mravní životní ideál křesťanství. Následovali i příkladu Spasi
telova, jenž také obětoval svůj žívot na důkaz svého poslání, důvěřujíce ve slova
apoštolova: „Neboť jestli jsme s ním (Kristem) zemřeli, budeme s ním i žíti“
(2. Tim. 2, 11). Z toho můžeme usuzovati, jaký význam měli tito věrní vyzna
vači Kristovi pro správné pochopení křesťanského života své doby.
C/rkev není přirozeným produktem vývoje. Se strany nevěreckého dějezpytu
učiněný pokus vylíčiti křesťanství jako čistě přirozený důsledek různotvárného
náboženského a filosofického hnutí prohřešuje se proti všem pravidlům děje
pisné methody a proti všem resultátům objektivně historického poznatku. Jaký
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jest rozdíl mezi vírou, bohopoctou a ethickým základem křesťanství na straně
jedné a projevy pohanské nábožnosti či filosoficko-morální spekulace na straně
druhé! [ když vybíráme ze všech mimokřesťanských jevů prvního století z ná
boženského a filosoficko-ethického oboru jen to, co se křesťanství nejvíce pří
bližuje, jest přece resultát nesmírně vzdálen zásad a náboženského života kře
sťanství, i když nepřihlížíme k tomu, že chybí ethický a náboženský základ u všech
mimokřesťanských jevů. Ale i kdyby resultát tohoto synxretického splynutí kře
sťanství se blížil zbývalo by ještě provésti historický důkaz, kde a jak a jakými
hybnými silami takové hnutí vedlo k vytvoření křesťanství; tento důkaz je abso
lutně nemožný. Naproti tomu ukazují nejjistější historické prameny a objektivní
posuzování veškerého náboženského a mravního stavu římského světa, že církev
byla založena Ježíšem Kristem a rozšířena od něho vyvolenými apoštoly a jejich
pomocníky, a že křesťanství jak učením fak i přikázáními v přemnohých věcech
bylo opaxem existujících životních směrů. Co bylo v židovství, předstupni to
křesťanství, pravé a ethicky dobré jako božské zjevení jakož i v jednotlivých
jevech pohanství, církev přejala a použila toho při výstavbě věrouky a mravouky
a bohoslužby; avšak původ a podstata církevního života nedá se nalézti mimo
křesťanství. Tak již v době apoštolské jeví se křesťanství ve své celé podstatě
veskrze jako jednotný celek i přes některé různosti, které se objevují v jeho pů
sobnosti. Takovým se ukázalo již při první vnitřní krisi: v zaujetí stanoviska
k židovství. Gnosticismus druhého století byl pokusem o sloučení elementů mimo“
křesťanských se zásadami křesťanskými v jakýsi druh intelektuálního a zároveň
mystického náboženství. Tento pokus byl pravým křesťanstvím bez obtíží pře“
konán. A právě ve srovnání církve s gnosticismem jest pádný důkaz pro to, že
církev nemůže býti prohlašována za synkretismus z mimokřesťanských nábožen
ských produktů.
Životní formy prvotní církve. Věřící v jednotlvých městech zasažených mis
síjní činností tvořili zvláštní společnosti, jichž náboženský život od počátku nutně
vyžadoval určité formy. Přijetí do této společnosti bylo podmíněno věrou v Boha
a Ježíše Krista jako Bohem seslaného Messiáše, jenž hřích smazal a slavně
z mrtvých vstal. Ke vstupu do této křesťanské obce, k připuštění do pozemského
království božího, opravňoval křesť, který uděloval odpuštění hříchů a dával duši
nový, nadpřirozený život v Kristu. Věřící tedy byli podrobení novému zákonu,
jenž platil v království božím; tento zákon je zavazoval zřící se pohanství se
vším, co obsahovalo, varovati se hříchů a cvičiti se v ctnostech následováním
příkladu Kristova a zachováváním učení jeho. Tím se ukazovali jako praví
údové pozemského království božího a měli pevnou naději býti účastnými oslavy
Kristovy v nebi. Zvěstování tohoto evangelia a přijímání do křesťanské obce
dálo se živým slovem a osobní činností apoštolů a jejich pomocníků; mimo
řádné dary duševní udělené jednotlivým členům obce sloužily k prohloubení ná
boženského pojetí a k udržení vážného smyslu při zachovávání nového zákona.
Někteří apoštolové a žáci apoštolů byli zvláštními okolnostmi pohnutí vylíčiti
písemně vzpomínky na osobu a život Ježíšův a pojednati o jednotlivých věcech
křesťanského učení a mravního zákona. Tyto písemné záznamy rychle se rozší
řily a požívaly největší vážnosti.
Křesťanské obce měly od počátku vlastní Dohoslužebná shromáždění. Dokud
křesťané ze židovství nebyli ze synagogy vyloučeni sůčastnili se i židovské boho
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služby, ale vedle toho byly i vlastní schůzky věřících, které velmi brzo zůstaly
jedinými. Nejhlavnější shromáždění, které bylo pravidelně v neděli-ráno, sloužilo
poučení, utvrzení, napomenutí a modlitbě, pak následovala eucharistická hostina
chleba a vína, která byla dle všeobecné víry prvotní církve skutečným požíváním
těla a krve Krista Pána v upomínku na utrpení a smrt Páně ak sprostředkování
milosti království božího. Dokud obce nebyly příliš veliké byla i společná jed
noduchá hostina, agapy, která rovněž sloužila k náboženskému vzdělání. Tato
shromáždění jako projevy náboženského života křesťanskéobce byla samozřejmě
řízena apoštoly a jinými hlasateli víry, kteří obec tu založili, nebo těmi, kteří při
odchodu na další hlásání evangelia od nich byli ustanoveni. Tak se vyvinul cír
kevní úřad představenský založený výslovným nařízením apoštolů. Na počátku
druhého století jest nad obcemi biskup jako monarchický představený věřících
s radou presbyterů a podporou jáhnů. Tato organisace nemohla povstati teprve
ve druhém stoleti, neboť tehdy byla už všeobecně rozšířena a tvořila podstatnou
část v církevním životě obce, což nutně vyžaduje vznik starší, apoštolský.

Náboženský a mravní život. Upřímné spojení mezi členy křesťanské obce
projevovalo se horlivou podporou náboženského života, rozsáhlou účinnou láskou
v péči'o chudé, almužnami pro jiné obce, přijímáním a vydržováním putujících
hlasatelů víry, opatřováním výživy učitelům v obci usedlým a církevním před
staveným. Jest samozřejmo, že se starali i o rozšíření křesťanství v kruzích svých
pohanských příbuzných a známých. Mravní zákon byl zachováván s veškerou
přísností a vážností, jednotlivé přestupky byly přiměřenětrestány. Poklesky velice
těžké trestány vyloučením z křesťanské obce. Někteří věřící nespokojovali se za
chováváním pro celek stanovených požadavků mravního zákona a náboženských
cvičení majících částečně charakter asketický (posty, zdržování se někdy masa),
chtěli život svůj úplně věnovati náboženským účelům a proto konali mimořádná
asketická cvičení, zříkali se manželství a pracovali dle možnosti a schopnosti
v oboru duchovním a náboženském.

Tyto základy náboženského života a organisace křesťanských obcí jsou
všude stejné. Nalézáme je ve všech obcích, o kterých máme zprávy zkonce doby
apoštolské a věku poapoštolského, důkaz to, že vyrostly na společném základě
prvního zvěstování evangelia Kristova. Jsou tam obsaženy i všecky podstatné
elementy pozdějšího církevního vývoje. Katolická církev druhého stotetí i doby
následující není nic jiného než vývoj zasazených zárodků v době apoštolské.
Církev katolická jest jediná ze všech křesťanských společnosti, která v jedno
tlivých projevech náboženského i církevního života vykazuje jen rozvoj, nikdy však
podstatnou změnu nebo přerušení s prvotní církví. Tato spojitost podání, toto se
trvání na základě daném při založení církve skýtá dějepisci jedinečný dějinný
zjev všímá li si veškeré bohatosti pozdějšího vytváření církve, vlivu různých fak
torů v živctě národů, kteří se později dostali do okruhu její působnosti, veliké
různosti její vztahů k duchovním i politickým hnutím v lidstvu. Žádná jiná ná
boženská společnost jakéhokoliv druhu nevykazuje podobný vývoj s přísným
setrváním na prvních základech. Církev se tu jeví jako historické unikum a vážný
badatel může se tu plným právem tázati, zda takový zjew možno skutečně do
statečně vysvětliti působením všech v úvahu přicházejících čistě přirozených
faktorů.
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Církev katolická není produktem vnitřních krisí v křesťanství. Někteří prote
stantští dějezpytci praví, že „katolická církev“ povstala jako kontrast „gnostické
krise“ druhého stoleti. Vytyčenímpevných norem pro pravé křesťanství (kánon spisů
prvokřesťanských, symbol víry jako souhrn apoštolského učení) jakož i připo
jením se k biskupům, jejichž autorita prý odůvodněna jako pevné stanovisko
proti gnosticismu, povstala prý ve druhém století církev katolická a ve svých
podstatných základech byla tu kolem r. 180. Toto pojetí odporuje skutečnosti
a příčí se vědecké methodě v posuzování skutečností. Již ta okolnost, že „svaté
spisy“ mohly býti pojaty v „kánon*“,předpokládá, že jednotlivé spisy požívaly
v obcích křesťanských veliké autority již od delší doby, Jejich vážnost nespo
čívá tedy v zařazení do kánonu, nýbrž v tom, že platily za nefalšovaný projev
učení Kristova a apoštolů, tudíž za naprostý důkaz nadpřirozené pravdy. Této
autority požívaly od počátku ve všech obcích, kam se dostaly. Podobně platí
o symbolu víry. Křestní vyznání nebylo „povýšeno“ za pravidlo víry apoštolské
a tím jeho obsah za příkaz apoštolský teprve ve druhém století, neboť takové
povýšení bylo by nemyslitelné, jestliže by poučky, v něž vyznání víry v Boha
a Krista při přijetí křtu velmi záhy byly “zahaleny, nepokládaly se od počátku
za projev skutečného učení apoštolského. „Autorita“ biskupů jako strážců pravé
apoštolské tradice nemohla rovněž teprve býti vytvořena. Zde máme výslovné
svědectví sv. Ignáce Antioch., který na počátku druhého století nejen se zmiňuje
o existenci monarchického episkopálu nebo ji předpokládá ve všech obcích,
o nichž mluví, uváděje četné biskupy i jmény, nýbrž již zdůrazňuje autoritativní
postavení jednotlivého biskupa ve své obci a na tom buduje svá napomenutí
k těsnému spojení s biskupy. Nevytvořila se tedy autorita monarchického epi
skopátu teprve z nebezpečenství gnosticismu, nýbrž na základě stávajícího a
uznávaného autoritativního postavení biskupů byl gnosticismns připojením obci
k biskupům církví zavržen. Proto v nejnovější době i někteří protestantští ba
datelé přiznávají, že „elementy“ katolické církve jsou již ke konci prvního století
či již v době apoštolské. Jest prý jen stále „nepřekonatelná propast“ mezi Kri
stem a dobou apoštolskou. Tato zdanlivá propast není však zjištěna čistě ob
jektivním historickým bádáním, ale rozcházejí se tu duchové v odpovědi na
otázku: Kým mě býti pravíte?
V rozvoji bohoslužby, zvláště ve slavnostním přijímání do církve křtem,
jakož 1 v Eucharistii a ve všem, co tyto svaté úkony provázelo, vidi někteří
protestantští historikové direktní vliv pohanských obětí a mysterií; základní idea
o „magickém působení“ jistých úkonů a slov byla prý od křesťanů z těchto pře
jata proti duchu učení Kristova; takové „magicko-sakramentální“ představy byly
prý v jistém omezení již od doby nejstarší, ve věku apoštolském. Zastanci to
hoto názoru zaměňují podstatu a základ křesťanského kultu s jednotlivými zaří
zeními a úkony, které ukazovaly při praktickém provádění bohoslužby jisté zev
nější podobnosti a parallely s pohanskými zjevy. Tím, že na př. udělování křtu
bylo spojeno s určitými slavnostními ceremoniemi a přitom se mluvilo o „my
steriu“, které působilo v duši lidské odpuštění hříchů, povstala v lidské mluvě
a v praktickém výkonu jistá parallela s některými příběhy pohanských mysterií.
Jest však zjevně klamný závěrek vyvozovati z toho, že celá idea křesťanského
křtu jako svaté koupele, kterou hříchy byly smyty a zajištěn vstup v nadpřiro
zené společenství s Bohem vyplynula přímo z pohansko-mystických názorů. Křest
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byl udělován již v dobách nejstarších, kdy křesťanská misie byla konána jen
židy věřícími v Krista a jen pro židy; že by se již tu uplatňovaly „pohansko
mystické“ vlivy, jest historickou nemožností. Bezesporně věřili již první křesťané
ze židovství, že se duše ve křtu očistuje způsobem nadpřirozeným a stává se
schopnou účasti na požehnání království božího. Totéž platí i o hostině eucha
ristické. Základy křesťanského pojetí Eucharistie jsou ve všech podstatných bo
dech již v době apoštolské a ve věku poapoštolském. Pro zdánlivý vývoj z po
hanských zařízení chybí čas, který by byl k tomu nutný, a zároveň jest každý
pohanský vliv rozhodně vyloučen s ohledem na charakter prvních křesťanských
věrozvěstů. Není tudíž základní pojetí nadpřirozeného, sakramentálního účinku
určitých úkonů produktem pohanských vlivů, nějakého hellénisování křesťanství
nýbrž spočívá v učení a zařízení Kristově a v praksi apoštolů. I na straně pro
testantské se uznává, že katolické pojetí o charakteru a účinku křtu a Eucharistie
nalézá se již v evangeliích a u sv. Pavla.
(Pokračování.)

SMĚS.
Konec školního roku bude letospodle
výnosu ministerstva školství již 25. června.
V záhlaví stojí odůvodnění: II. dělnická o
lympiáda — předčasné ukončení vyučování
a škol. roku.

Pomůcky k vyučování náboženství.
Katecheta Ant. Zamazal v Mar. Horách, 0zna=
muje, že zasílá všech deset diagramů s oba
lem a vyplaceně za 35 Kč a doporučuje ob
jednati celý soubor, poněvadž při zásilce jed
notlivých diagramů stál by obal a poštovné
více nežli některý diagram sám.

Nové zákony: platový, učitelský a kon
gruový, bez jejichž znalosti se dnes žádný
učitel a katecheta neobejde v kapesním vy

se na její návrh dáti rozmnožiti spracovanou
látku a poslati ji k recensi více referentům,
kteří podají své opravné návrhy do 1. března
1927, abý upravený katechismus mohl býti
po prázdninách zaveden. Komise řídila se
zásadou, aby mohlo býti současně užíváno
upravené i staré knihy. Na návrh dra Tau
bera usneseno jednomyslně doporučiti Ku
bíčkovy „Biblické dějiny“ ke schválení arcib.
konsistoři, budou-li některé změny provedeny.
Na návrh dr. Martinů usneseno zříditi pro
úpravu kancionálku dvě komise, a to pro část
zpěvnou a pro část textovou (modlitby). O na
vržení členů bude požádána Jednota a katech.
spolek. Ostatní body programu byly odloženy
do příští schůze.

Kubíčkovy „Biblické dějiny“ vyšly

před vánoci ve 3. vydání. Autor hodlá je po
opraviti dle hlasů odborné kritiky, aby se
dání přináší „Kalendář katolického du kniha
více blížila touženému ideálu učebnice
chovenstva ČSR. narok I927“. Pečlivou
bibl. příběhů.
redakcí prof. Jos. „Hronka tento kalendář
Katolická prvouka s ilustracemi.
každým rokem jeví pokrok. Letos vedle vý
borného úvodního článku prof. dra Kudrnov Docent Václav Kubíček pracuje na poslední
ského „O svátku Krista Krále“ a mnohých redakci „Katol. prvouky“ jež má do prázdnin
článků informačních jsou tu zvláště zákony 1927 vyjít ve 4. vydání s ilustracemi, úplně
č. 103.104. a 129. Sb. z.a n. Škoda, že ne přepracovaná v tom směru, aby se více sní
byl zařazen i zákon č. 221/1923 o nemo žila k niveau žáků prvních tří resp. čtyř
cenském pojištění. Ale i tak tvoří kalendář ročníků.
pěknou příručku pro každého kněze a proto
Sleva jízdného na železnicích uči
jej každému vřele doporučujeme, bude míti telstvu. Svaz učitelstva čsl. obnovil úsilí zí
po ruce ihned znění zákona.
skati stálé železniční legitimace pro sníženou
O otázce katechismu jednala v pro jízdu na dráze, jako mají státní zaměstnanci.
sinci v Olomouci diecesní školní rada za Ministerstvo železnic však trvá na stanovisku
zamítavém. Konečně však přece doeíleno toho,
předsedntetví vdp. kanovníka Stavěla; schvá
lila postup katechismové komise a usnesla že bylo kompetentními činiteli v ministerstvu
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železnic slíbeno Zástupcům Svazu učitelstva
čsl., že od počátku března t. r. budou zplno
mocněny staniční úřady, aby vydávaly příslušné
průkazky na jednotlivé jízdy, takže nebude
již třeba posílati písemných žádostí a po
platků poštou na ředitelství státních drah jako
dosud. Tím se celá manipulace zjednoduší.
Učitelstvo jistě uvítá i tuto, byť nevelkou,
zlepšující změnu.

Skolské požadavky lidové strany
byly vysloveny v resolucích na lednových schů
zích v Praze a v jižních Čechách, kde žá
dána novelisice t. zv. malého školského zá
kona, zesílení vlivu rodičů na školskou vý
chovu, změna zákona o místních školních
radách, reorganisace okr. škol. výborů, zestát
nění inspektorů a aby ministerské výnosy
o dobrovolné účasti katoických dětí na ná
boženských úkonech byly zrušeny. Stejně tak
budiž změněn zákon o dobrovolné účasti
katol. dětí na náboženském vyučování.

O poklesu vážnosti českého uči
telstva píše v „Lid. novinách“ Pavel Váša
v článku „Osamocená škola“: „Pokles pres
tiže školství a učitelstva nevznikl bez značné
viny učitelstva i profesorstva. Právě mimo
řádné čestné postavení, které míval učitel
v národě, bojujícím o politickou samostat
nost, způsobilo jistou jeho zhýčkanost a bez
pečnost, že i za nových poměrů zůstane v po
předí národního života. A tak událostí mí
jely a učitelstvo nedovedlo na ně míti vlivu.
Učimlo i mnohé přímé hrubé chyby politi
cké. Opustilo směrnice vytčené mu jeho ideá:
ními vůdci a chopilo se politiky konjunktu
rální. Hrozilo vystupováním z politických stran
a šlo ochotně s těmi, kteří slibovali víc a
nejvíc. Prošlo náručí socialistických stran a
chytalo se a chytá se někde doposud i ko
munismu bez značnějšího prospěchu pro svůj
stav a beze všeho prospěchu pro školství.“

Nový učebný plán obecných škol
připravuje se v ten rozum, že nejvyšší počet
vyučovacích hodin ve vyšších třídách bude
snížen z 28 na 26. Počtům a mluvnici bude
se učiti jen po půl hodině za půldne. Poměr
obtížnějších abstraktních předmětů k snažším
a „záživnějším“ (jako dějepis, kreslení, tělo
cvik a j.) bude jako 1:1 místo dosavadního
2:1. Pouze ve vyšších třídách bude dějepis
a zeměpis poněkud omezen ve prospěch počtů
a měřictví.

Slavnosti na paměť stého výročí
úmrtí J J. Pestalozziho. Dne 17. února
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t. r. oslaví Švýcarsko sté výročí smrti svého
velkého syna J. J. Pestalozziho. Slavnosti
počnou 17. února ráno v Bruggu, kde Pe
stalozzi skonal, odpoledne bude položen věnec
na hrob Pestalozziho v Birru a účastenství
navštíví Neuhof, "Téhož dne bude se konati
v Čurychu večer slavnost, uspořádaná Spo
lečností Pesta'ozziho spolku s učitelským spol=
kem, 18. února dopoledne akademická oslava
na universitě (přednáška prof. Sprangera
z Berlína), odpoledne bude otevřena v ústřední
knihovně curyšské výstava na paměť Pesta
lozziho, která má ukázati rozvoj švýcarského
školství. Následujícího dne bude se konati
pedagogická konference, při které bude míti
zahajovací přednášku prof. dr. Kerschensteiner
z Mnichova, K slavnostem očekává se také
hojná účast z ciziny.

Osmdesáté výročí dne, kdy byl zalo
žen český učitelský ústav v Praze II., při
padá ná počátek listopadu 1928. Je to pa
mátný den pro dějiny ústavu 1. českého
školství, ale zajisté i den vzpomínek učitelů,
kteří z ústavu vyšli, a bývalých žáků cvičné
školy. Aby oslava významného tohoto dne
byla důstojná a účelňá, prosí přípravný ko
mitét všech (učitetův i býv. žáků cvičné školy),
kdož mají některé památky z doby svého po
bytu na ústavě nebo na profesory pedagogia
a učitele cvičné školy, aby je laskavě zapůjčil
pro výstavu, jež se uspořádá ve slavnostních
dnech. Těch, kdož by byli ochotm přispěti

vzpomínkou písemnou (psanou nebo tistě
nou), prosíme, aby ji poskytli pro slavnostní
„Památník“. Památky, příspěvky, jakož ipe
něžité dary s díkem přijímá ředitelství če
ského stát. ústavu učitelského v Praze—IÍ,
Panská 3.

Drobné

zprávy.

Mezi anglickými žáky

a žačkami neobyčejně se rozmohla zamilo
vaná psaníčka. Proto rada lo dýnského hrab
ství nařídila učitelům a učitelkám, aby do
pisy došlé pro žactvo do školy byly neote
vřeny zasílány rodičům příslušných adresátů,
— Na vinohradském školním okresu vypsáno
bylo 73 uprázdněných míst učitelských na
školách měšťanských. Z celé republiky došly
žádosti v nečekaném počtu. Přihlásilo se 1327
uchazečů. To dělá přitažlivost Prahy. — Le
tos na jaře bude započato se stavbou útulku
pro školní děti a školní exkurse v Praze.
Dům bude státi v Libni nebo v Karlíně.
V budově budou úmístěny dále dětský domov
a útulek pro učně.
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V. O. HLOŠÍNA:

O poměru J. A. Komenského k rosenkreuzerům.
Sedmnácté století bylo katexochen stoletím tajných spolků. Tehdy alespoň
zásady klamné theosofie, podepřené studiem pythagorismu, novoplatonísmu
starého gaosticismu a římských i řeckých klassiků z dob předcházejících přepl
ňovaly hlavy i srdce až na řídké výjimky, veškeré západní i středoevropské
inteligence, pokud tato ovšem uchvácena byvši německou „reformaci“ uchýlila
se na cesty církvi katolické protivné a nepřátelské. Nejrozmanitější náboženšt
blouznivci, alchimisté, vyrabitelé zlata, astrologové, vykladači snů, předpovídači
budoucnosti, věštci, jasnovidky, weigeliáni, přívrženci Theofrasta Bombasta Pa
racelsa, Jana Trithessia, Jindřicha Agrippy z Netteshaymu a jiní, vesměs to stou
penci klamného spiritualismu čí dokonce starověké egyptské, babylonské a perské
magie, neostýchali se provozovati svá „umění“ nejen v hlavních městech a vět
ších osadách, ale i v ovzduší vysokých škol a v bezprostřední blízkosti králov
Ských dvorů.
Tím přirozeně mluvilo se všude a myslilo o tajných spolcích, tajných vě
dách či, jak moderně se říká, o okultismu, čarodějnictví a Černokněžnictví. Lidé
ve všem viděli působení sil nadpřirozených, mimořádných, metafysických, t. j.
moderně řečeno meta a patapsychických a vzdělanci byli všeobecně považováni
za členy tajných splečností, jež buď tyto síly ovládají anebo ovládnutím meta
fysických sil obnovu všech společenských poměrů, po válce třicetileté tolik roz
háraných, oproti katolické církvi a tehdejši státní moci, jež soustřeďovala se
hlavně v rukách rodu habsburského, připravují. A to nebylo přesvědčením jenom
nižších vrstev společenských, ale i kruhů vyšších, jak toho dokladem pro prvý
směr v Čechách je pověstná doba císaře Rudolfa II. a celého jeho okolí a pro
druhý směr pověrčivost či vlastně důvěra a „víra“ v předpovědi budoucnosti,
t. j. různá proroctví i u samých lidí velice vzdělaných a filosoficky školených,
jakým byl na příklad i Jan Amos Komenský, nejpřednější pedagog své doby.
Proto nepřekvapí, že právě v té době, t. j. v době, jak Janssen právem
dí, hloupostního paroxismu, neuplynulo ani jediného desetiletí, aby svět nebyl
překvapen novým tajným spolkem a aby o jeho členech se nebájily i největší
nesmysly. Vždyť od r. 1614, abych alespoň jeden doklad toho uvedl, nemluvilo
se po celé Evropě o ničem jiném, než o tajném spolku rosenkreuzerů") a jeho
09

Užívám
názvu a slova „Rosenkreuzerové“, jichž užívá také Ottův slovník naučný,

XXI, 975, ježto zakladatelem tohoto domnělého tajného spolku byl prý Němec Kristián Rosen
kreuz. Alespoň Brockhausův „Konversations Lexikon“, XIII., 1000, píše: Rosenkreuzové slují
členové domnělého tajného spolku v XVII. a XVIII. století. Poprvé činí se o nich zmínka
jako o společnosti, již dávno existující, roku 1614 ve spise Jana Valentina Andreae „Fama
fraternitatis“, vydaném v Kasselu. Za zakladatele považuje se jakýsi Kristián Rosenkreuz. , «
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činnosti a nebylo vydáno ani jediné vážnější knihy, aby v ní o něm 'nějaké
zmínky se nestalo. Tak na př. Komenský v „Labyrintu světa a ráji srdce“, vy
daném sice r. 1631, ale sepsaném a složeném již r. 1623 s původním názvem
„Lusthaus srdce“, v kapitole třinácté pod nadpisem: „Poutník se na Rosecrucios
dívá“ o nich poznamenal, že někteří slavní od Boha vzbuzení muži všecky ne
dostatky a nedokonalosti svobodných umění i světa již vyšetřili a doplnili
a moudrosť lidskou na ten stupeň, na kterémž v ráji před pádem byla, přivedli,
Zlato dělati že mezi sta kusy nejmenší u nich jest, protože celá příroda (natura)
jim již jasná (naha) a odkryta jest; kterému tvoru formu odniti aneb dáti chtějí,
že mohou dle libosti. Jazyky všech národů že umějí, Co se po všem okrsku
zemském i na novém světě děje, že všecko vědí a s sebou i vzdálení jsouce,
by na tisíc mil bylo, rozmlouvati umějí. Kámen mudrců (lapidem) a ním všeli
jaké nemoci že dokonale hojí a dlouhověkost dávají. Neb Hugo Alverda, jejich
mistr (praepositus), že již 562 let stáří jest a kolegové jeho ne mnoho níž. .*)
A právě tato zmínka velikého českého paedagoga zavdala zvláště v dobách
devatenáctého ba dokonce již osmnáctého věku nejedenkráte podnět k tvrzení,
častěji v dvacátém století, zejména po prohlášení české samostatnosti v nej
různějších variacích znovu a znovu opakovanému, že J. A. Komenský byl nejen
sám členem tajného spolku rosenkreuzerů — a tím i svobodných zednářů, ježto
rosenkreuzeři byli prý předchůdci karbonářů a frajmaurů — ale že i jich snahy
všemožně po celý život svůj poddoroval. Tak Emanuel Lešehrad v „Pokusu
o historii bratrstva růže a kříže ve styku s jednotou českobratrskou“*) pojednav
velmi obšírně o začátcích a rozvoji rosenkreuzerů vůbec a v Čechách zvláště,
posléze došel o J. A. Komenském k přesvědčení, že Komenský byl zjevem ne
všední síly ducha, hlubokého vzdělání a mystických schopností, že týž nejen
hleděl seznámiti se blíže se zásadami a cíly bratrstva růže a kříže, nýbrž byl
také svou filosofií i životní prací tomuto bratrstvu blízký, že stýkal se později
i s členy rosenkreuzerů a byl jimi ve své osvětové činnosti podporován, ba že
vzdor skeptickému duchu Komenského nutno přiznati, že týž byl již v době svého
pobytu ve vtasti přítelem a podporovatelem lidovýchovných snah a plánů bratr
Dle vší pravděpodobnosti jedná se však při uvedeném spise toliko o mystifikaci, jejímž úče
lem bylo zbičovati alchymisticko-theosofické blouznění tehdejší doby, a Ottův sl. n. odbývá
jej třemi větami: „ Rosenkreuzové byli členové tajných společností v XVII., ale hlavně v XVIII.
století, jejichž původ dobře určiti nelze. Co onich vypravuje Joh. Val. Andrea ve své „Fam
fraternitatis“ (1014) nemá, jak se zdá, žádného věcného podkladu. Většina zpráv o Rosena
kreuzerech, které nás došly. postrádá vší spolehlivosti.“ Obšírné o všech záhadách, dějinách,
domnělé organisaci a životě zakladatele Rosenkreuzerů pojednávám ve zvláštním spisku,
nadepsaném „Z dějin tajného spolku rosenkreuzerů.“ Příspěvek k poznánínábožensko okult
ních proudů XVII. a XVIII. století“, o jehož tisk se právě jedná. F
3 Sr. J. A. Komenského: „Labyrint světa a ráj srdce“. Dle nejstarších vydání k tisku
upravil Josef Kořínek. Třetí vydání. V Praze 1887, 81—86. Kořínek latinské pojmenování
rosenkreuzerů, t. j. rosae-crucii Či také jen rosaci, překládá výrazem „Růžové bratrstvo“
a uvádí o něm na str. 229, že bylo to „jméno jisté sekty empirikův, kteří tvrdili, že znají
všecky vědy, že mají kámen moudrosti (lapis philosophicus), že činí lidi nesmrtelnými a j.“
9) Vyšlo v „Knihovně sfingy“ na Král. Vinohradech v květnu r. 1921, jakožto řady II.
svazek 25. a bylo věnováno „Stříbrnému kruhu“, t.j. vlastně „zednářstvu v českých zemích po
převratu“, jak svědčí sám autor v jiném svém spise „Tajné společnosti v Čechách od nej
starších časů do dnešní doby.“ „Stříbrný kruh totiž navazuje, jak Lešehrad tvrdí, postupně
natradice České mythologie, husitství a českobratrské. tedy na projevy českého ducha, jež
zejména porážkou na Bílé hoře a jejími důsledky byly ve svém růstu ztlumeny a jež 28.
října 1918, kdy samostatnost československá byla vzkříšena ze spánku duchového, opět
zjevně ožily“, ale bližších zpráv o něm těžko jest se dopátrati, ježto i to, co více o něm chtěl
Lešehrad v „Tajných společnostech“ uvésti, nesmělo proniknouti, jak jasno z „nástinu
obsahu“ téhož spisu a jeho zakončení či vlastně nedokončení na straně 65.
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stva rosenkreuzerů, že celkový názor Komenského na světský a duchovní život
lidský kryl se v mnohém s názory rosenkreuzerů a proto, že týž světový peda
gog projevuje se jako předchůdce. svobodných zednářů.
A názor tento o poměru Jj. A. Komenského k rošenkreuzerům a svobodným
zednářům opakuje básník, spisovatel a historik Emanuel Lešehrad znovu ve
spise „Tajné společnosti v Čechách od nejstarších časů do dnešní doby“ slovy:
„Hlavním, byť s počátku neuvědomělým podporovatelem a prohlubovatelem
snah bratrstva růže a kříže byl Jan Amos Komenský. Jeho osvětná činnost sbli
žovala jej se členy bratrstva, kteří v něm viděli dědice pravého ducha, muže
ryzích zásad a nezištné povahy, v pravdě křesťanské, jež má na zřeteli jediné
blaho lidstva. Styky Andreaeovy s Komenským jsou dokázané nad veškeru
pochybnost. Nejevily se však pouze písemnicky, nýbrži po jiné stránce. Andreae
připravoval Komenského pro úkol v bratrstvě rosenkreuzerů a k jeho žádosti
zasvěcoval jej postupně do činnosti tajných společností. Tak přijal ho v září r. 1628
za člena tajné společnosti „Societas Christiana“, kterou r. 1620 založil a v jejímž čele
stál sám Andreae a jejímž heslem byla pravda, volnost a láska. Tato společnost
uvedla Komenského ve spojení s tehdejšími nejvýznačnějšími duchy, zvláště se
Samuelem Hartlibem, rosenkreuzerem a s jeho bratrským kruhem v Londýně.
Za to opatrněji počíná si N. A Boutmy, jenž v knize „Kabbala, sekty
a tajné spolky“, přeložené od Jiřího Hory, zřejmě připomenuv, že auktorem
spisů, jednajících o rosenkreuzeřích byl protestantský pastor Jan Valentin An
dreae, uvádí sice, že přítelem a podporovatelem plánů rosenkreuzerů byl též
Komenský, ale hned vysvětluje, že sám Andreae o založení tohoto spolku
v pozdějších letech a spisech svých prohlásil, že vše, co totiž sám o rosen
kreuzeřích ve svých spisech za mládí byl nabájil, byl jenom žert a p. I nedivu
tedy, že Komenského za člena rosenkreuzerů a tím za předchůdce svobodných
zednářů neodvážil se označiti ani „Spiritualistický slovník“ od Emanuele Haunera
poznamenav pouze, že Komenský pracoval k sjednocení lidstva a jeho myšlenky,
že vložili zakladatelé svobodného zednářství, do základů tohoto bratrstva, jež
záhy sešlo na nepravé cesty. Ostatně náboženské spísy Komenského plny prý
vrouciho:citu a účinné lásky k bližnímu jsou na mnohých místech také skvělým
květem české mystiky. A skoro totéž tvrdí metapsychisté, ač ovšem ve svém
smyslu. Z té příčiny dlužno tedy všimnouti si u J. A. Komen-kého bedlivěji
jeho životních vztahů k pastorovi Janou Valentinu Andreaeovi a tím i k rosen
kreuzerům, ježto tito vlastně s Andreaeem, jak se říká, žijí a klesají.“)
(Pokrač.)
VÁCL. KUBÍČEK

Po jakém toužíme katechismu.
(Z referátu při katechetském kursu na Velehradě 1920.)

(Pokračování.)

Je to zaprvé otázka pro mnohé odborníky prvomístní, řekněme nejotázko
vitější: MÁ BÝTI MODERNÍ KATECHISMUS S OTÁZKAMI? Nejsou dosavadní
otázky v katechismu cosi zastaralého, co by se mělo eliminovat? Auid dicam de
hac interrogatione ? Povím se svého stanoviska tolik:
+) Literatura o rosenkreuzeřích je obsáhlá. Podrobně uvádí ji H. Hermelink v Hanckově
„Realencyklopaedie fiůr protest. Theologie u. Kirche“, 3. vyd., XVII, 150n ve článku „Rosen
kreuzer“ a částečně i Hefele-Raich ve Wetzer-Weltlově „Kirchenlexikonu“, 2. vyd., X., 1920.

Štrana

36.

VYCHOVATEL

Ročník XLII

Že pro učebnici náboženské prvouky prvních tří ročníků školních jsou
otázky nevyhnutelny, uznává se dnes bez výjimky. Co do otázek v katechismu
je mínění různé, Jedni jsou pro to, aby se otázky z katechismu vypustily vůbec:
že prý je to bezduchý mechanismus, že z toho zírá fadessa, že je to přílišné
šněrování žáka i učitele. Z takových a podobných důvodů bylo vydáno kate
chismů bez otázek od počátku 19. století už několik. Také u nás vyskytly se
pokusy katechismů s vypuštěním otázek. Ale v praxi se to neosvědčilo, žádný
katechismus toho způsobu se na delší dobu neudržel. Nejlepší moderní kateche
tikové jsou dnes zásadně pro ponechání otázek v katechismu. Předpokládají při
tom, že otázky se omezí pouze na pamětné učivo, takže poznámky drobnotiskem
se neotázkují. Otázka před učebnou větou, jež jest určena pro pamět, zbystřuje
pozornost v určitém směru, napomáhá přehledu a umožňuje dospělým pamětné
učivo s žáky opakovat. Pamětné učivo a vhodná otázka k němu jest jako zámek
a klíč. Má-li se zámek otevřít, musí k němu býti patřičný klíč. Může jej míti
v kapse jen učitel a žákovi sám odmykat. Leč pověsím-li ten klič zrovna ke
dveřím viditelně na hřebík, poslouží to i učiteli i žákovi.
Tak hledí moderní katechetika na otázky v katechismu. Vzhledem k tomu
bych se pro svoji osobu v této záležitostí vyjádřil podobně, jak onen moudrý
konšel při výborovém sezení: Já neříkám ani tak ani tak, ale na mou řeč přijde,
Druhá otázka stran úpravy katechismu je dnes ještě otevřena. Ale jsou lidé,
kteří se dívají dalekohledem do budoucna a předvídají, že to bude rozřešeno zá
porně. Je to otázka, má-li býti katechismus složen způsobem dosavadním anebo
ZDALI BY MĚL BÝTI ZUČEBNĚN VE ČLÁNCÍCH jako náboženská učebnice
nebo náboženská čítanka nebo něco podobného.
Tento problem se ventiluje už přes 10 let. K tomu malou reminiscenci. Mně svého
času také tanul na mysli katechismus zučebněný ve článcích. Ideu takové učebnice rozvedl
jsem šíře při druhém kursu katechetském tu na Velehradě. Idea byla,a pěkně se o ní vyklá
dalo a namnoze i pěkně poslouchalo. Ale už tehda jsem výslovně podotkl, že uskutečnit
tu ideu bude skokem do tmy, že není úplně zabezpečeno, zdali se tento typus učebnice osvědčí
také v praxi. A tak vyšlo „Svaté učení“ a za rok po něm vydal vídeňský P. Pichler ve
formě poněkud jinačí, ale podle těchže zásad složenou knihu „Katholísches Religionsbuch“.
Obě knihy rozčeřily svou dobou hladinu odborné veřejností a začalo se jich místy užívati ve
škole, a sice užívat ne pouze jako příruček pro katechety, nýbrž leckde i jako učebnic žá
kovských. Zásadní nesouhlas veřejně se neozval. Leč pozornému sledovateli, zvláště byl-li
v té záležitosti osobně engažován, neušlo, že tu Cosi vázne, že je tu kdesi chyba, že se
opravdu skočito do tmy a teprve potom se v hlavě roztřesklo: To není ten pravý modus
kýžené reformy. A proč ne?

Začnu odrůdou škol, které se u nás pokládají za výjimku, ale nevyskytují
se nikterak jen vyjímečně. Jsou to nerozdělené jednotřídky. Při vzpomínce natyto
školy napadává mi kolikrát pohádka o macoše a popelce. Jednotřídka je po
pelkou, naše pak učebné osnovy, rozvrhy látky a methodické návody pro ni
zastávají čestný úkol macechy. Ona se stará jakž takž něžně o svoje drobné
děti — ško:y osmitřídní — ale jednotřídku nechává jako popelku chodit bosou
bez patřičného návodu, kterak si v ní počínaí, bez řádné osnovy, beze vzoru,
jak potřeba si rozdělit učivo, aby za tři, za čtyry leta všechno bylo probráno.
Tomuto druhu školy jako by se říkalo: Zde si pomoz, učiteli náboženství, jak
můžeš, však je to jen popelka, a na popelce tolik nezáleží.
Leč na té popelce záleží, ona by měla nositi zlaté střevíčky právě proto,
že má nejchudobnější výbavu a protože je nejhodnělší. Nejhodnější ve smyslu;
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jsem hodný — protože takové jednotřídky bývají v zastrčených osadách, kde
z pravidla se ještě kryje bohatý fond víry a katolického života. A kromě toho
je také nejhodnější ve smyslu: jsem hoden, zasluhuji. Nerozdělená jednotřídka
potřebuje učebné osnovy docela své, extra pro ni ušité. Učivo v ní žádá býti
seřaděno zvláštním způsobem. Nemohu tam letos probírat první hlavní částku,
na rok druhou atd., nedá se katechismus probírat věta za větou, „jak stádo běží“,
nýbrž musím učebné věty vybírat jednou z té, jindy z jiné částky. Tyto různé
věty katechismové dlužno rozebrat, znázornit, vysvětlit, uživotnit. Jakým postu
pem: zdali syntheticky aneb analyticky, zdali stručně aneb obšírněji, zdali s pod
kladem příběhu biblického nebo jiného nebo vůbec bez příběhu — to musí býti
ponecháno výlučně učiteli náboženství, jak uzná za vhodno dle kvality třídy,
podle času, kolik je ho po ruce.
A nyní si představte v rukou žáků jednotřídky takovou knihu, jako je třeba
„Sv. učení“ kterak se oni v té knize vyznají, aby tam našli právě to učivo, co
se jim vykládalo! — Kterak tam najdou ten vysvětlující apparát, jakého potře
třebují! Jak si tam shledají z různých stránek věty, kterým se mají učit nazpa
mět! Nebude pro ně taková učebnice jako tatínkův kabát pro malého chlapce?
Není pro takové jednotřídky pouhý katechismus daleko vhodnější? Podobně dalo
by se říci o druhé třídě dvojtřídek a třetí třídě trojtřídek.
Nejinak je tomu ve čtvrtém a pátém ročníku škol osmilřídních. | pro tyto
dva ročníky byla by článková učebnice, jak si ji obyčejně představujeme, ne

přiléhavým kabátem. Proč? Už od let ozývají se hlasy zkušených odborníků,
že by se v Čtvrté a páté třídě více měly pěstovat biblické dějiny, že by se tím
— vulgarně řečeno — zabíly dvě mouchy na ráz. Za jedno vyhovělo by setím
duševní disposici dětí. které v tom věku nejsou ještě dostatečně zralé pro sou
stavné probírání katechismu; jsou to děti, kterým se nejlépe zavděčím příběhy.
A za druhé učinilo by se dosti důležitému, u nás bohužel pořád ještě ne úplně
uznanému požadavku, probírat biblické dějiny soustavné. Bylo by už velmi na
čase, abychom konečně uznali, že ty základní rysy biblických dějin, jak se po
dávají náboženskou prvoukou v třech prvních ročnících, pro celý život daleko
nestačí, že je nevyhnutelně potřeba, ty prvoukové obrysy biblických dějin roz
šířit a prohloubit. A to se může státi jen soustavným probíráním biblického
učiva v dalších ročnících školy.
Opakuji: soustavně dlužno probírat biblické učivo i po absolvovaném kursu
náboženské prvouky — soustavně aspoň ještě jednou. Nestačí probírat nahodile,
dnes o potopě, zítra o zázračném rybolovu, pozitřku o králi Šalomounovi, jak
se mi to právě hodí k znázornění té neb oné věty katechismové: v tom by nebyl žá
doucí system historický, bez něhož se duševní stavba biblických dějin neobejde.
A tu si vždycky myslívám, že by se k soustavnému probírání biblických
dějin velmi dobře hodila čtvrtá a pátá třída našich škol, pokud jsou podrobně
organisovány — ať už by to ve čtvrté třídě byl Starý zákon a v páté třídě Nový,
anebo více versa. Af už tak aneb onak, přidávaly by se k biblickým článkům
vhodné věty z katechismu. Kdyby se k tomu mělo používat náboženské čítanky,
bylo by to těžkopádné. I v.těchto dvou třídách s takovou osnovou byl by více
na místě idealně stručný katechismus.
Nanejvýš mohlo by se mluvit o náboženské učebnici ve dvou nebo třech
nejvyšších třídách školy měšťanské. Leč i tam bude se katecheta cítiti snad ome
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zen, když by na př. měl u příležitosti církevního roku nebo církevních dějin
probírati toliko jedinou větu učebnou. Leč i v tom případě, kdyby chtěl probí
rati z učebnice článek za článkem bude se mu individualně vždycky hodit vy
světlující a znázorňující materiál tam uvedený? Nemá on třeba po ruce jinačí
a vhodnější vysvětlení? Lepší příklad? Kratší postup? Vždy a stále přichází tu
na tapet Goetheovské „Eines schickt sich nicht fr Alle“ — jedno nehodí se
pro každého, i když katecheta je mladistvě ohebný a umí se přizpůsobit cizímu
podání a cizi methodě. Což teprve když jsou učitelé náboženství, kteří lpí na
vlastní cestě, jak si ji za leta vyšlapali! "Těm se nikdo nesmí opovážit něco
jiného navrhnout, ne tak jim to guasi úředně vnucovat. To by se hned ozvali:
„Noli turbare circulos meos!“ O jejich methodě zpíval už Karel Sabina v „Pro
dané nevěstě“ : „Každý jen tu svou má za jedinou — všechny krásy světa v nívidí.“
Ale žert stranou, i když je v něm zaobaleno zrnko životní zkušenosti. Ta
kové a podobné jsou příčiny, ať odůvodněné více nebo méně, které se staví do
cesty, když by se měla realisovat idea zučebněného katechismu, učebnice v člán
cích, náboženské čítanky. Místo úlevy dětem a katechetovi přinášela by taková
kniha obtíže a neznáze, a ty by vážily víc, než očividné její výhody.
Tím se dá vysvětlit, proč biskupové v sousedním Rakousku se k problemu
náboženské učebnice postavili velmi reservovaně, a proč biskupové v Německu
ten problem vůbec nevzali v úvahu, když se tam před nedávnem řešila otázka
nového katechismu. V jediném toliko směru bylo by jistě velmi výhodno reali
sovat ideu článkového katechismu, kdybychom totiž měli v takovém nějakém
způsobu katechisrnus lidový jako knihu rodinnou. Leč tomu se zatím říká hudba
budoucnosti.
(Dokončení.)

Dr. LUBOMÍR PETR:

Mládí a jeho smysl.
(Pokračování.)

Duševní bystrozrak a nenáročné srdce, vážící si cizího způsobu vývoje, jsou
tedy dva přední požadavky u vychovatele, jenž rozuměti chce.
Zbystřovati duševní svůj zrak pomáhá nám řada prostředků, z nichž na
prvním místě jmenovati sluší psychologii. Zvláště psychologii elementární, již
Herbart učinil základem vší výchovné vědy. Sestupuje k prvkům duševního, zvláště
představivého života a zkoumá zákony, dle nichž se tyto prvky associativně
sdružují v kompleksní útvary. Jejím předním prostředkem jest experiment, jenž
jsa často a za různých okolností opakován, může býti i přesně přezkoumán.
Ostatně se tato psychologie nezastavila u pouhého života citového a předsta
vivého. Ach, Michotte, Lindworsky a jejich školy uvedli v oblast experimentál
ního přezkumu i život vůle a dopracovali se v ní velmi cenných poznatků.
Vedle psychologie elementární uplatňuje se v novější době i psychologie
strukturální, jež v podstatě není než zkoumáním řypů. Chce se přiblížiti k indi
viduální osobnosti a k jejímu porozumění. W. Stern máza to, že by personalistika,
t. j. věda o lidské osobě, měla předcházeti psychologii jako klíč a brána k ní.
Jinou pomůckou jest ústní dotazování mládeže. Jeho předností jest, že může
vícesmyslné projevy objasniti, neporozumění otázky opraviti a též osobní dojmy
zhodnotiti. Nevýhodou, že otázka má na děti sugestivní účinek; co děti odpo
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vídají, nebývá spontání, nýbrž jest to spíše odpověď duše na otázku vždy něco
suggerující. Na škodu bývá i nedostatek času a klidu k přemýšlení.
Karla Bůhlerová zkoušela poznati osobitost mladšího ditěte z jeho oblí
bené četby nebo oblíbeného vypravování, z pohádky Myšlenka jest správná. Nebof
co se dítěti obzvláště líbí, jest mu vnitřně příbuzno. H. H. Busse učinil podobný
pokus i u mládeže již dospělejší a dopracoval se rovněž cenných výsledků.
Za pramen poznání mládeže slouží dobře i její literární tvorba, osvětlující
formální zrání mladé duše. Sem spadají i její výkony kreslířské; hudební a he
recké. Ovšem jest tu třeba pečlivě přihlížeti i ke vlivům okolí. A pak siovem
výkony nesmíme rozuměti soud o jejich ceně. I literární a kreslířské škrabanice
na zdech, v železničních vozech, na školních lavicích mohou býti pro poznání
duše cenny stejně jako jsou významny pro kulturní historii antické graffity.
Podobně jako u mládeže byl učiněn pokus i u dospělých vyptati se jich
po jejich vzpomínkách z dětství a mládí, a to ústně i písemně, písemně ve formě
dotazníků. Ale i zde jest nebezpečí klamu, jednostrannosti a později opravy ná
zorů; bývajíť snadno zamlčeny zažitky právě nejútlejší a nejcennější.
Mnoho se nyní používá i deníků mládeže. Zdají se zcela spolehlivými, po
něvadž psány bývají současně se sdělovanými událostmi a prosty jsou cizího
vlivu. Ale i tu třeba uvážiti nedostatečnou způsobilost pronášení a pak i zřetel
k eventuelnímu uveřejnění „memoirů“, jako „sešity nesmrtelnosti“ zakládaných
a v budoucím krásném klasickém vydání již viděných. „Můžeme vždy jen to
vysloviti, co již jest za námi“, napsáno bylo správně v dívčím deníku. Denikové
záznamy nebývají tudíž současnými odrazy duševních zažitků, poněvadž pisatel
v době krise není s to, aby psal, později však vidí opět všecko v lepším světle.
A pak ne všichni mladí lidé píšou deníky. Nemohou-li tito pisatelé tvořiti určitý
typ, takže jednostranné použití tohoto pramene dávalo by i jednostranný obraz ?
Velmi ceněny jsou také vlastní živoťopisy, v nichž však podobné nebezpečí
vzpomínkového sebeklamu tkví. Přes to slibují mnoho zisku. Také srozumitelně
a objektivně psané cizí životopisy přispívají nemálo k poznání mladé duše. Ještě
více však dásně. Básníci mohou dle Albana Stolze proto mládí tak dobře roz
uměti, že sami mladými zůstali. Kromě toho básník, jenž velmi rád ličívá člo
věka na cestách budoucích mívá intuitivní znalost duševních zákonů vývojových.
Skutečný básník nemá jen jedno schema, jen jednu postavu, nýbrž celé bo
hatstvt tvůrčích možností. „Kdybych do soudného dne žil, měl bych pořád co
nového tvořiti“, říkával Albrecht Důrer. Tak měl hlavou plnou možností. A Sha
kesperae bývá proto zván myriad minded man, mužem s tísici dušemi. Studium
básníka stává se tedy vychovateli proto cenným, že učí se, jak jést třeba míti
stále po ruce mnohost názorů, a že sbystřuje hled na život. Bývali jsme ve
škole trápeni úkolem vypracovati karakteristiky poetických postav: nyní můžeme
to občas užitečněji učiniti ve prospěch své vychovatelské činnosti. Jako básníci
mladé duše znalí mohou tu především býti jmenováni Shakespeare, Goethe,
Rousseau, Gottfried Keller, Tolstoj, Ibsen, Gerhart Hauptmann, Schouherr, Lou
Andreas Salovné, Rosegger, Coloma, Eschelbach, Helena Pagés. Jiní jako Hasen
clever, Wedekind jsou v určitých svýchdílech spíše představiteli výjimečného,
pathologického vývoje mládí.
J. Gotthelf pravil jednou: Na světě jest mnoho šatů, hedvábných icvilin
kových, ale jenom jedno lidské srdce. Z toho by následovalo, že zná všecka,
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kdo zná jedno. V jistém smyslu jest to pravda. Tím jedním srdcem myslíme
srdce vlastní. A že zná jiné, kdo sebe sama zná, věděli již Shakespeare i Goethe
i Alban Stolz. Stolz byl proto tak úžasným znalcem duší, že od svého mládí
denně zpytoval záhyby svého srdce a rozkládal a rozčleňoval žilky své duše.
Nesrovnatelnou znalkyní lidí musí býti katolická církev, neboť má bezpří
kladnou zkušenost. Nejstarší dnešní říše jsou ve srovnání s ní říšemi se vče
Tejška. Vystupovala k moudrostichtivým Athéňanům na areopag, k panovačným
Římanům na Kapitol, putovala divokými horskými roklemi Malé Asie a podél
širokých toků mesopotamských, navštívila lidi žhavého jihu i mrazivého severu,
poznala nesčíslná mladá pokolení ve světě a v klášteře, byla vrstevnici a vůd
kyní toho, co zoveme katakombovým křesťanstvím, gotickým člověkem, renais
sančním člověkem a křesťanstvím barokním. Správně řekl Seidenberger, že vše
obecná psychologie může se od církve víc naučiti než církev od ní. Obzvláště
zná církev a kdo s ní v životním obcování trvá, bohatý život z nadpřirozeného
obrození vyvírající. Ovšem nejsou její nauky souborně shrnuty; jsou rozptýleny
po jejích zřízeních a po jejích spisech. Ale právě proto, jest všecko to tím po
vzbudivější a úrodnější: duše a výchovy znalé systémy bývají rychle zapomí
nány; ale aphoristická a nesystematická podání jako Vyznání sv. Augustina, spisy
Fénclonovy a Rousseauovy, Salzmannova Račí knížka, Jean Paulova aphoristicky
upravená Levana jsou radostně a úrodné čteny až podnes.
Krátce budiž ještě vzpomenuto, že i znalost lékařské authropologie. zvlaště
pathologie a nauky o dědičnosti. aspoň v základních rysech, jest nutna k poro
zumění mladého člověka. Světlo vrhá i ethnologie.
Ale poučení nad vše cennější poskytuje živé a láskyplné obcování s mlá
deží samou. Teprve jím se poznání mladého člověka doplňuje a zdokonaluje.
V určitých chvílích podává se žák nejčastěji tak, jak jest, shazuje škrabošku zdání
se své skutečné bytosti a prozrazuje nejpatrněji, co v něm dřímá: při hře, na
výletě, ve volné chvíli, kdy myslí, že jest nepozorován anebo na skutečnost do
hledu zapomíná.
(Pokračování)
JOSEF HANÁK:

O náboženském“) a kulturním životě francouzské katolické
mládeže.
(Pokračování.)

Ještě se zmíním o jednom sdružení francouz. mládeže, zvaném „le Sillon
(brázda) catholigue“. Když papež Lev XIII. prohlásil, že republikánský demo
kratismus- neodporuje učení církve, jali se mladí katolící obírati sociálními otáz
kami a sdružili se ve spolek, jemuž dali název Sillon. Jeho prvními stoupenci
byli posluchači polytechniky, jeho inspirátorem byl Paul Renaudin a jeho šířitelem
po celé Francii Marc Sangnier. Sillon počínal $ demokratickou výchovou mlá
deže v patronážích a pokračoval o ní v lidových kursech pro dospělé. Pronikal
i do míst nejnepřátelštějších, pořádaje schůze, na nichž zajišťovala svobodu dis
+) Opravujeme tiskové chyby v čísle 1.a 2. v nadpise článku místo „O náboženství“
má býti „O náboženském ... “; na str 22. ř. 16. místo a Nancy má býti v; na str. 23 ř. 31,

místo Palins

má býti Salins a v ř. 32 místo Pevin

místo zdvořilým má býti zdvořilý.

má býti Sevin; na str. 24 řad. 1.
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kuse garda mladíků, kteří byli vzorem mravní bezúhonnosti a neohroženosti.
Konečně i v dělnických družstvech (cooperatives) jal se realisovati své snahy.
Sillon chtěl vytvořiti elitu, jež by tělem i duší sloužila myšlence demokra
ticko -republikánské na podkladě katolickém. Avšak mnozí zacházeli v reformách
na poli sociálním, politickém i náboženském příliš daleko, takže byl Sillon pa
peži Piu X. označen jako vířenebezpečný. Papež jej odsoudil a žádal, aby snahy
politické byly odloučeny od snah výchovných, jež pro katolíky musejí záviseti
přímo na učitelském úřadu církve.
M. Sangnier a jeho přátelé se podrobili, a Sillon se rozešel. Jedni se vě
novali výhradně politice, jiní, zvláště z kroužku Johany d'Arc, lidové výchově
a tím dali vznik Sillonu katolickému. Kardinál Amette jej schválil, jmenoval mu
duchovního -rádce a výtyčil mu i program žádaje, aby pojímali demokracii, auto
ritu, svobodu, rovnost, vlastnictví v duchu učení církve a papežských encyklik.
Zároveň nařídil pařížským farářům, aby podporovali sillonisty a jejich studijním
kroužkům dávali k disposici jednoho ze svých vikářů. Od r. 1911 vydává Sillon
cath. časopis „'Aube Nouvelle — Nová zora“.
Válkou prořídly ovšem i řady Sillonu, avšak pomalu se opět doplňují. Sil
lonisté utvořili v Paříži a předměstích několik kroužků, jejichž Členové konají
aspoň jednou týdně schůze, na nichž hledí prohloubiti své náboženské i sociální
vědomosti, aby mohli tím úspěšněji poučovati lid; pořádají společné pobožnosti,
rekolekce, exercicie. Nejsou četni počtem, hledí však počet nahraditi mravní hod
notou a intensitou náboženského života.
Svým rozhodným demokratismem, svým nadšením, svou odhodlaností a vý
bojností podobají se bývalým sillonistům a získávají mezi mládeží půdy.
Jmenované spolky sdružují mládež všech kategorií. Byly sice učiněny po
kusy, založiti sdružení katolických studujících franc., neměly však úspěchu, po
něvadž se soudilo, že by se studenti příliš isolovali.
Když však Levégue dal podnět k založení časopisu Office central des Etu
diants cath. de Paris začaly se tvořiti studentské spolky v universitních městech,
a rok na to konal se v Paříži sjezd delegátů 30 skupin, kteří zastupovali na
5200 studujících.
Tím povstala la Fédération des Etudiants catholigues, skládající se ze sku
pin vysokoškolských posluchačů, kteří chtějí svůj náboženský, mravní i duševní
život uvésti v soulad s principy katolickými.
Delegáti jednotlivých skupin konají aspoň jednou za rok v některém univer
sitním městě hromadu, jež dává direktivu celému Sdružení. Hromada volí pre
sidenta a administrativní komisi, jež má 5 dopisujících členů v provinciích.
Sdružení pokládá za svou povinnost, spolupůsobiti na velkém díle mezinárod
ního míru, jež církev sleduje po věky. Proto hledí navazovati přátelské styky se
studenty rozličných zemí evropských i amerických, vyměňovati s nimi navzájem
myšlenky a názory o otázkách národních a sociálních tím je sbližovati.
Sdružení je přičleněno k mezinár. dnímu sekretariátu zv. Pax Romana. zalo
ženému ve Frýburku. Koná zájezdy do Belgie, Holandska, Československa, Pol
ska, Anglie, Uher. Když nedávno bylo při společnosti národů utvořeno Grou
pement universitaire de la Société des Nations, přihlásilo se i Sdružení katol.
studujících k spolupráci. Je ve styzxu s Comité catholigue des Amitiés francaises
a podporuje hmotně i misie mezi pohanskými národy.
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Ř. 1923 a 1924 konalo dva zdařilé sjezdy v Grénoblu a Nancy.
Jest podivuhodným zjevem, že obrodné hnutí katolické zasáhlo v poslední
době i mládež vysokoškolskou měrou netušenou. V prvních desetiletích třetí res
publiky tvořili universitní posluchači katolického smýšlení mizivou menšinu ;
většina vysokoškolské mládeže ve filosofii holdovala skepticismu a v sociologii
marxismu. Koncem 19. století proniká však katolický obrod i na vysokou školu
Normální a jiné školy vysoké.

Na vysoké škole Normální utvořila se skupina posluchačů, kteří konají exer
cicie a jichž počet zvláště po rozluce církve od státu stále vzrůstá: Na polytech
nice skupina studentů přistupuje každou neděli ke stolu Páně a každého čtvtt
roku koná ve stejnokroji stráž před Sanctissimem na Montmartru v chrámě Sacre
Coeur. R. 1913 budí všeobecnou pozornost kniha, vydaná pod pseudonymem
Agathon, v níž se konstatuje tento náboženský obrod a zdůrazňuje se u vysokošk.
mládeže touha po naukách, opírajících se o pravdy věčné, touha po Kristu a
jeho vznešeném učení.

Světová válka nepoškodila tohoto náboženského obrodu u vysokoškolské
mládeže; naopak, ti, kteří se vrátili domů, byli útrapami ještě více ve víře po
silněni. Po r. 1919 Ize pozorovati překvapující projevy náboženského smýšlení
jak u mládeže všech vysokých škol, tak i u literátů a učenců a to nejen u těch,
kteří se obírají z povolání řešením filosofických problémů, nýbrž i u těch, kteří
pěstují vědy exaktní.
Všimněme si, jak se jeví tato náboženská renesance na jednotlivých vyso
kých školách.
Na vysoké škole Normální bylo r. 1924 ze 170 posluchačů 60 zapsáno ve
skupině katol. studentů, 20 pak, ač byli také praktickými katolíky, zůstalo mimo
ni. Členové se týdně scházejí ke konferencím, na nichž některý vynikající kněz
pojednává o otázkách náboženských, mravních, dějepisných, jednou za měsíc
pak jest přednáška obsahu mystického. Ti, kteří se obírají studiem náboženského
života jiných zemích, konají jednou za 14 dní zvláštní schůze.
Jednou za měsíc mají rekolekci u lazaristů a každý pátek mši sv. v chrámě
sv. Jakuba. Pokládajíce se sv. Pavlem lásku k bližnímu za první z ctností, jsou
členy konference sv. Vincence, aby ji mohli osvědčovati prakticky. Politicky jsou
nestranné, udržujíce starou tradici Normální školy, tradici srdečného přátelství
přes rozličné politické mínění jednotlivců. Pěstují přátelské styky s třídou děl
nickou, pečujíce obětavě ojejí vzdělání.
Z Normální školy vyšlo skvělé hnutí t. zv. sociálních družin (Eguipes so
ciales), o nichž se zmíním dále, a jež svědčí o velkém nadšeníjejich zakladatelů.

Třikrát do roku vydávají „Bulletin des conferences Tala“.
Z jiných vysokých škol jeví se nejpatrněji náboženské smýšlení na škole
pro studium starých listin (Ecole des Chartes), jež byla založena r. 1821. Druhdy
se obírali studiem starých listin benediktini svatomaurští, z nichž Jean Mabillon
(+ 1707) svým pojednáním De re diplomatica se stal zakladatelem diplomatiky.
Jeho duch jako by ovládal tuto školu, kterou zdobí jeho poprsí vedle poprsí
dvou jiných znamenitých dějepisných badatelů a učitelů této školy, benediktina
Prospera: Guérangera (+ 1875) a Jul. Ouicherata (+ 1882).
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Posluchači této školy byli vždy ve velkém počtu praktickými katolíky.
Avšak teprve v nejnovější době (r. 1923) založili sdružení, jehož členové se schá
zejí každé první soboty v měsíci v chrámě sv. Severina ke mši sv. a exhortě;
druhá schůze v měsíci je věnována konferenci o nějakém thematě apologetickém,
po níž následuje rozhovor, a třetí měsíční schůze se koná ve spolku sv. Vin
cence, aby se prakticky poučili o křesťanské charitě.
(Pokračování.
JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské,
(Pokračování.)

Malý školský zákon nesmírně škodí knězi na autoritě — o tom ve „Vycho
vateli“ psáno již tolik, že prostě na to poukazují. Relativně povinný předmět
a nepovinné jeho náboženské úkony — každý paedagog ví, kam to může vésti.
Zde právě se ukazuje v celé své škodlivosti heslo: škola je politikum! Málli
lidová (zvaná též katolická)strana v politice malou váhu, jen tolik práv, co si vy
bojuje, dovede si každý vypočítat, mnoho-li váhy má ve škole (ta je politikum !) kněz.
V listopad. čísle „Zrna“, kritické revue v Prostějově, 1925, 130 stojí vý
znamně psáno: „Neradostné výsledky. Noviny lidové strany projevily radost
nad tím, že straně bylo odevzdáno poměrně více hlasů pro volbu do senátu
než do poslanecké sněmovny. Prý staří, rozvážní lidé volí lidově, nerozumné
mládí socialisticky.
Nejsme toho názoru. Právě nepoměr hlasů získaných do sněmovny a do
senátu, je velmi vážným svědectvím, že odrůstá národu mládež, nábožensky
lhostejná nebo proticírkevně naladěná. A poměry jsou a budou den ze dne
smutnější. Za několik roků dočkáme se trudných výsledků malého školského
zákona — malý školský zákon je Achillovou patou lidové politikv — zhrozíme
se nad nedostatečnou náboženskou výchovou i v katolických rodinách a přijde
doba, kdy lidová strana nebude míti koho organisovati, protože katolíků nábo
žensky přesvědčených poměrně málo nám doroste.
Skromně míníme, že neprospívá katolicismu stálé odkládání anebo příštip
kové řešení otázek církevně-politických. Chybí nám zkouška ohně provedení
kulturního boje, chybí nám krev mučedníků, aby mohla se státi česká říše opravdu
a plně katolickou.“ Tak slovně „Zrno“.
Myslím, že otázka, kterou zde probírám, je nejživotnějšť otázka katolictví
v našich zemích a že by se na výsost odporučovalo k vůli jejímu řešení svolati
provinciální církevní sněm — na tento osvědčený prostředek náboženského života
dnes se úplně zapomíná!
K tomu ještě podotýkám, že i ze stanoviska zdraví kněžského a dorostu
kněžského (těžko teď se schází) mělo by se duševní energií kněží opatrněji
hospodařiti — co teď kněží umírá předčasně přepracováním ve školách, a vy
dali tu životní energii namnoze nadarmo — moderní stát v moderní škole plýtvá
přímo duševní a nejvíce náboženskou energií! Tato věc by stála jistě za po
drobnější prozkoumání a osvětlení. —
Mám uvésti některé doklady toho, co tu o klesání autority kněžské jsem
celkově pověděl? „. . pod vlajkou oligarchismu dosud stát řízen. Je to vždy
a všude nezbytný následek revoluce, která podstatou jest anarchická — bez
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autority a bez vlády — následek, jenž jen rozhodnou autoritou muže býti změ
něn. A jelikož u nás má býti zachována fikce demokratismu (myslící člověk vůbec
— nejen u nás — dobře ví, že demokratismus je heslo bezduché, hluché),
již slovo a pojem autority je strašidlem, nezbývá než autorita lidí, vůdců stran,
tedy oligarchie. Ti ovšem zastupují především zájmy svých stran, a takto jsme
se octli tam, kam jšme sotva kdy zamýšleli, vestátě socialistickém. Zamlouvejme
si to jakkoli, události mluví nevývratně.“*") Výše jsme slyšeli, že »s komunisty
mají socialisté společnou nenávist proti katolictví“, víme, že socialisté (Habr
man etc.) tak dlouho měli v rukou ministerstvo školství, a jsme, jak se říká,
doma. —
„Kde je pravé křesťanství, tam byla zároveň vždycky uctivost (posvátná
bázeň) a mystika. Také Kristus nejevil jenom náboženskou úctivost — jeho noční
bdění, jeho proměnění na hoře Tábor, jeho prožívání na poušti a na hoře Oli
vetské, jeho základní aschatologické hledisko a j. mají mystický ráz.**)“ S tím
porovnej každý, co jsem výše napsal o kázni při vyučování náboženství, a dáš
jistě mým vývodům za pravdu, tak že nemusím k tomu ani slova přidati !
Prošli jsme různé odstíny snah, kterými šlechelnější mužové hledí pře
konati nynější krisi náboženskou a kulturní vůbec. Viděli jsme, že mnohé ty
snahy k úkolu tomu jsou nedostatečné, a že nejdůležitější snaze, totiž ve zvět
šení a upevnění autority kněze zejména ve škole místo úspěchu musíme zazna
menati vždy větší úpadek, vždy větší přiostřovánmukrise. —

Tu nastává velice důležitá protože na výsost praktická otázka:
je radno za takových poměrů vůbec dále pracovati?
dá se tu vůbec ještě vychovávati mládež a lid?
či máme raději nechati vše běžet, jak to běží a jak dlouho to bude chtět běžet
a pessimisticky hleděti budoucnosti vstříc, až přijde úpný rozvrat? pessi
mismus nebo — aktivismus zvolíme si za heslo? a budeme-li chtiti přes to,
co uvedeno, přece pracovati, jak si tu máme počínati, abychom neběželi na
nejisto, nevydávali naprosto bezůčelně své síly ?
K těmto otázkám chci nyní odpověděti.
„Kdo má jenom fatalistické a pessimistické názory, ten nemá žádné víry

—vbudoucnost.
Normativní
idealismus
jakožto
světový
názor
jenaprosto
ne
postrádatelný pro úkoly, jaké vychování klade a klásti má, proto odvrácení se
od positivismu stává se bezprostředním mravním požadavkem.
Jenom z něj
hlubší nouze (nebezpečí, strádání) vzniká nejvyšší povznešení.
Náš lid —
známky toho tu jsou — touží po osvobození z duševního tlaku tragiky. —.A
právě v náboženství je skryto překonání antinomií života, jinak nesnesitelných.
V jsoucnosti (realitě) Boha, ve skutečnosti božské osobnosti je zakotvena (za
ložena, fundována) skutečnost všech ideálů.“*“)
„Úkoly dnešního lidstva jsou pojaty do plánu božské Prozřetelnosti. Můžeme
uprostřed kolem nás bouřícího; nás obkličujícího nového světa zůstati starými,
prostými, tichými, zakořenělými a zdlouhavě zrajicími? Církev musí tu zaujmout
stanovisko, vždy má dnešnímu světu nekonečně mnoho dávati.
Vykoupení potřebné lidstvo našich dob lační po křesťanských věrověstech
vhodných naší době strojové a technické modernitě. Snahy po cdcírkevnění
9)

HL 1945,288. — *4)Th. 1925, 197.
") Th. Re. 1924, 319—321.
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a sesvětštění, které v nové době všude se projevují, neznamenají nijak zmizení
náboženských prasil (Urkráfte). Avšak jak na to jíti? Nejdůležitější jest jasný
vbled do požadavků doby, do potřeb dne. Dr. Platz, z jehož spisu Grosstadt
und Menschentum, 1924, tu Čerpáno, žádá po dnešní duchovní zprávě bezohled
ný boj proti idolům (modlám) smlouvání (kompromissu, gegen die Idole des
Marktes) a vsazení velkého vítězného znamení pravdy uprostřed nepřátelského
světa.
Autor rozhodně zamítá každé liberalisující stanovisko, které chce se
paktovati s duchem času. Ovšem, že musejí dnešní lidé k tomu ze základu
teprve býti disponováni. To dá mnoho práce.
Poměry jsou velice kompli
kované, nedají se uvésti na několik rovných linií. Skoro každý případ je jiné
povahy, každá duše prožívá tragiku dnešního života svým způsobem. Při tom
se nesmí zapomínati na zevnější poměry a duševní potřeby velkých mass lidí.“*“)
„Žádnému jinému svatému nepřináší moderní člověk vstříc tolik sympatií, jako
slunné postavě „chudáčka z Assisi“ (sv. Františka Seraf.)*")
(Pokračování.)

AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
(Pokračování.)

Křesťané nové pokolení. Vyznavači křesťanství jevili se jax v chápání tak
i v uskutečňování mravního ideálu životního skutečně jako „nové pokolení“. Věřící
spojovalo živé vědomi, že jsou vyvolení pro království boží, vírav Boha a Ježíše
Krista, Syna Božího, důvěra, že budou míti účast na oslavě Kristově v nebí,
vzájemná láska, kterou projevovali překrásně v praktickém životě účinnými skutky.
Pravidlo pro život dávaly jim výroky Kristovy, příklad jeho života, učitelská čin
nost apoštolů a jejich pomocníků. Těžiště cíle stanoveného lidskému životu ne
bylo na tomto světě, ale na onom; království boží na zemi i na nebi tvořilo
jedinou veličinu; první bylo přímou přípravou a předstupněm k druhému. Proto
všichni údové království božího mušeli se vzdalovati každé poskvrny „světa“ t.j.
veškerého pohanského a nemravného života, který je obklopoval. Byli znovuzro
zení k vyššímu životu, který ničeho nevěděl o ukájení smyslnosti, nýbiž zcela
byl vybudován na duchovní svobodě dítek božích, na odpoutání ode všech níz
kých, smyslných žádostí. Povinnosti vyplývající z tohoto nového křesťanského
zákona byly jim stále zdůrazňovány ; byly jim pravidlem pro celý život. Tímto
pojetím mravního ideálu životního stejného pro všecky stavy, vysoké i nízké,
učené í neučené, dosáhlo křesťanství, oč nejšlechetnější a největší duchové po
hanstva na podkladě přirozeného poznání marně se snažili: přetvoření života dle
zásad pravé, lidské přirozenosti nejdokonaleji přizpůsobené mravnosti. Zákon
lásky k Bohu a na ní zbudované lásky k blížnímu byla nová, nejvyšší norma
pro mravní snažení. Veliké idee o rovnosti všech lidí před Bohem, o stejném
věčném cíli každého člověka, podmiňovaly novou úpravu sociálních poměrů,
uznání postavení ženy, zásadní odstranění otroctví.
Mravní sila křesťanství. Tyto pokroky církve v prvních dobách její existence
jeví se tím podivuhodnějšími a musí tím více býti zdůrazněny, že byly vykonány
za poměrů nejsvízelnějších. Ukazují mocnou, ba přímo nadpřirozenou mravní
99) Th. Re. 1925, 22.

91) Th. Re 1924, 310.
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sílu křesťanství. Celé prostředí, v němž křesťané žili, stálo v ethickém jednání
ná zcela protivném stanovisku a bylo pro křesťany stálým pokušením. Někteří
skutečně mravnímu nebezpečenství podlehli, ale veliká většina zůstala věrna kře
sfanskému zákonu i přes největší obtíže, které povstávaly na všech stranách.
Věřící žili mezi pohany a s pohany, ale nesměli se súčastniti mnohých aktů,
které u pohanů byly samozřejmými. K tomu přistupuje i to, že se museli zříci
celé řady životních názorů a projevů, aby se neprohřešili proti křesťanskému zá
konu. Mohli tak činiti v důsledku vyššího života, jehož se stali účastní. Tak
prostí hlasatelé víry Kristovy dokázali, oč se marně snažili a pokoušeli největší
myslitelé mezi řeckými a římskými filosofy: mravní zrození lidstva na podkladě
nejvyšších náboženských a ethických principů. Těchto držela se církev neochvějně;
zůstala pevnou proti všem pohanským vlivům. Tato mravní velikost křesťanství
působíla mocnou přítažlivostí na duše šlechetně smýšlející a získala církvi mnohé
vyznavače. V nejstarší křesťanské literatuře ukazuje se právě tato stránka křesťan
ského vyznání v plném lesku. S oprávněnou pýchou ukazují apologeté druhéno
století na mravně čistý a vysoko stojící život vyznavačů Kristových v porovnání
se životem pohanů. Nový zákon nejjasněji se ukazoval především v manželství a
v zacházení s otroky. Zvlášť vynikajícím rysem v životě prvních křesťanských
generací jest účinná láska k bližnímu zbudovaná na lásce k Bohu. Všecko kře
sfanské snažení směřovalo k věčnosti. Tím samo sebou následovalo odpoutání
ode všeho světského, pohrdání pozemskými statky. Láska k bratřím spojená
s pohrdáním pomijejících statků vytvořila různé formy almužen a podporování
chudých věřících, které tolik obdivujeme ve starých křesťanských obcích.
Snahou odpoutati se od světa uzrával v církvi již v nejstarších dobách pů
vodní asketický život, který především se základal na panictví (panenskosti). Již
v druhém století byli četní věřící obojího pohlaví, kteří se zříkali manželství.
Ve třetím století tvořily křesťanské panny učinivší slib nevdávati se zvláštní stav
v křesťanských obcích. I mužové pokládali zdrželivost za základ vyššího nábož
ného i duchovního života. Zvláště kněží cvičili Se vždy více ve zdrželivosti ne
jen na důkaz větší dokonalosti, nýbrž i ž toho důvodu, aby se úplně mohli vě
novati výhradně církevním interesům.

Vznik mnišství. Tito asketé prvních tří století jsou předchůdci mnišství sto
letí čtvrtého. Někteří chtěli, ovšem neprávem, hledati původ mnišství v jevech
mimokřesťanských. Život „zdrželivých“ v prvních dobách křesťanství jest forma
skutečného asketství, které v pozdějším mnišství vlívem různých okolností při
jalo vlastní podobu a dále se vyvíjelo v pevné formy. Všecky hypothesy sna
žící se odvozovati mnišství od Ebionitů nebo jiných skupin židovstva, od indi
ckých asketů budhismu, od kněží egyptského chrámu Serapistova, od jednocení
novoplatonických škol nebo podobných mimokřesťanských jevů, jsou dějepísně
neudržitelny. Základy mnišství ve 4. století jsou tytéž jako asketství prvních tří
stoleti. V jednotlivých spisech této epochy výslovně. se odvozují motivy i normy
asketického života od Krista, jeho učení i příkladu, právě tak jako v asketické
literatuře 4. století. Jednotlivé čistě zevnější podobnosti u nekřesťanských zřízení
jsou jen nahodilé a způsobené parallelními snahami. Vnitřní spojitost mezi po
dobnými zjevy a křesťanským asketstvím a mnišstvím nedá se historicky dokázati.
(Pokračování.)
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SMĚS.
Včasné upozornění.

Ministerstvoškol

ství výdalo výnos, kterým prohlašuje za ne
přípustné, aby okresní školní inspektoři kri=
tisovali nařízení nadřízených úřadů, svolávali
proti nim schůze a na ních navrhovali pro
testní resoluce. Dále se jim zakazuje, aby
se ve službě i mimo službu osobně expono
vali v prudkých stranických zápasech a nej
rozmanitějších agitacích af politických, nábo
ženských, národnostních a podobně. Všecky
žádosti ve věcech osobních a služebních mají
sepodávati prostřednictvím předsedy okr. škol
ního výboru a zachovávati úřední tajemství.

zájem oSlovo Boží, o Písmo sv., burcující
rodiče dítek, aby věnovali živý zájem nábo
ženskému vyučování a všimali si veškerého
vyučování a výchovy dítek v dnešní škole.
I jiných časových otázek všímá si spisovatel
a proto zaslouží tato homiletická novinka
povšimnutí a rozšíření. —

Dva dobré časopisy

pro náš lid vy

dává Českoslovanskáakciová tiskárna. (Praha,
Spálená 15.) Jeto již pátým rokem vycháze
jící ilustrovaný časopis Šťastná rodina,
v němž nalezne čtenář všechno, co od rodin
ného časopisu očekává. Jsou tu: pěkné
články o dětech a výchově. — Osud zá
zračných dětí. — Jak zaučovati děti po
Knihy pro neokomunikanty. Bylo řádku. Řada drobností a zajímavých obráz
pž několikráte psáno ve Vychovateli, že v Ně ků pestří obsah listu. Předplatné je pouze
15 Kč ročně. — Druhým časopisem vstupu
mecku mají zvláštní knihovny pro neokomuni
kanty (r. 1915 str. 80.) a vydávají knihy, jícím do čtvrtého ročníku je Ueskoslovenská
žena, jehož první číslo je velmi pěkně vy
které dobře se hodí za dárek v upomínku
praveno. Jsou tu pěkné obrázky s doprovo=
na první sv. přijímání. V loňském ročníku
(str. 165) vysloveno bylo, že i u nás mohl
by býti v té věci učiněn pokus a mobla by

jej uskutečniti „Vadělávací četba katol.
mládeže“, kterou vydává Družstvo Vlast,
a jejíž redakci vede zkušený katecheta Ar.
Oliva. V novém XX. ročníku dochází k tomu.
Jako číslo 1. a 2. vychází dílko: Spasttel
přichází, které podle H. Pagés a M. Kreu
sera upravil Ar. Oliva. Je tu na 80 str.
řada pěkných naučení, příkladů a povídek
vztahujících se k prvnímu sv. přijímání,
podaných slohem dětem vhodným, ve formě
zábavně poučné. Vše upraveno tak, že dítko
jistě s radostí knížku přečte, ale rádo opět
k ní se vrátí. Čena Kč 4 za tuto milou kní
žečku je mírná. Dílko vykoná jistě dobře
úkol, za kterým bylo zpracováno a pro který
do rukou mládeže se vkládá. Vřeleji doporu
čujeme.

Postní

kázání. K blížicíse doběpostní,

kdy mnohý katecheta převezme postní pro
mluvy, upozorňujeme na dva cykly (sedm
náct) postních kázání, které napsal a vydal

František

Komárek,

bisk. notář a profe

sor reál. gymn. ve Dvoře Králové: Utrpení

a kříž Pána

Ježíše. Jsou to promluvy

časové, oživené nejnovějšími příklady z naší
doby a poslouží výborně k přípravě na postní
kázání. Promluvy vydal autor nákladem vlast
ním, tiskem českoslovanské akc. tiskárny
v Praze. — V homilitické knihovně „Živé
slovo“ vydávané právě jmenovanou tiskárnou

vyšel svazek VII: „Řeči podle písma sv.
starého ©Zákona“. Napsal Jan Strnad,
farář v Prádle.

Je to 19 řečí, oživujících

dem, politické úvahy a sociální články od
předních pracovníků ženského hnutí kato
lického. Dobrý je článek „Vrafte nám
školu! Podobné články budí zájem o školu
katolickou, pro kterou třeba u nás v nejšir
ších vrstvách pracovati, Oba časopisy vřele
doporučujeme. Objednávky vyřizuje admini
strace. —

Z nakladatelství

Herderova. Zají

mavo jest prohlížeti každoročně vydávanou
„roční zprávu“ známého německého kato
lického nakladatelství Herderova ve Frý
burku, která přináší přehled za rok tímto
nakladatelstvím vydaných spisů. Letos vyšla
tato zpráva jako již XIV. dodatek ku hlav
nímu katalogu z r. 1913 a obsahuje abe
cedně sestavený přehled přes 250 knih, vy
daných tímto světovým nakladatelstvím. Jsou
tu zastoupeuy všechny obory vědy a zvlášt
bohatý jest seznam spisů theologických (za
řazena tu i katechetická díla), samostatnou
část tvoří výchova a vyučování, dějiny, lite
ratura pro mládež atd. O několika zajímavých
a nejnověji vydaných knihách chceme se
zmíniti a na ně upozorniti.
Touha po opravdu stručné a praktické
školní knize pro vyučování církevnímu děje
pisu ve škole měšťanské nachází svého uskuteč

nění vknize: Dr. Edmund Jehle: Kirchen

geschichte fůr Schule und Leben. Se 17
obrázky Filipa Schumachera (129, 86 stran
cena 0:75 M.) Tyto církevní dějiny, které
jsou napsány vlastně pro žáky škol od
borných, prokáží velmi dobré služby žá
kům ve školách měšťanských, povzbuzujíce
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a posilujíce je ve víře. Kniha, psaná na zá
kladě dlouholetých zkušeností na školách
národních, pokračovacích a středních. má tu
přednost, že všude ke čtenářům dovede mluviti
srozumitelně a i nejtěžší otázky jim názorně
a jasně předvádí, Katecheti i žáci sáhnou s
radostí po malé, pěkně vypravené této knize.
Psána je pro školy v Bádensku a je dobrým

vzoremjak sestavili krátce a jasně obrazy
z dějin církevních s ohledem na poměry
v zemi, ve které má jí býti užíváno.
Jinou učebnou, pomocnou knihou vydanou.

Ročník XLÍÍ.

tydny rozprodáno 5.000 exemplářů. Jsou to
vyznání dítěte velkého města, psaná v jeho
14—17 roce věku; denník, jehož pisatelka
zemřela dne 1. června 1924, krátce před
svými 17. narozeninami a jejž matka její asi
za čtvrt roku nalezla mezi školními sešity.
Pro veliký sociální, ethický a psychologický
význam byl na žádost z kruhů duchovenských
dán do tisku. Je to tragedie gemálního dítěte
dojímavě jím vypravovaná, denník děvčátka
z řemeslnické, počestné rodiny; otec pocti=
vec, předobrá matka, řada dětí, jež se něžně
mají rády a ta nejstarší, dítě neobyčejně
umělecky založené a nadané, dobré a čisté,
ve večerních volných hodinách ve společno
sti družek a mladých mužů učiní takové
zážitky a zkušenosti a stane se konečně
takovou obětí velkoměsta, že kniha otřásá
do hloubí nitra každým, kdo dětmi a vý
chovou vůbec se obírá. Není to román, je
to věrohodný denník z temna naší doby.
Dílo velké ceny a svého druhu snad jedineč
ný příspěvek k psychelogii mládeže ze střed
ních kruhů společenských našich velkých
měst. Kniha, která zaslouží pozornosti vycho
vatelů, všech kteří vedou mládež dospívající,
rodičů 1duchovních správců. Moderní ducho
vní pastoraci podává mnohé cenné doklady.
Všichni, kteří mládež vedou, měli by ji čísti
a čerpati z ní jakým směrem výchova její

©lischen
Religionsunterrichtť
inden
mátt
u Herdera jest: Hilfsbuch fůr demKatho

©prof.
Jakob
Schumacher.
Erster
Teil:
leren Klassen hóherer Lehranstalten,

Die

alt.

von

und neutestamentliche Offen

barungsgeschichte. (S 18 obrázky a 4 map
kami, VII. a 96 str., cena M 1'20). Ve
Vychovateli bylo již upozorněno na díl 2.
(církevní dějiny) a 3. (liturgika). Nyní vyšel
díl první v 18. vydání dle nových učebných
osnov v Německu zavedených přepracovaný

prof. dr. H. Lindemannem. Knihaurčena pro
tercii ústavů učitelských a vyniká stručností,
jednoduchostí, ale 1 uceleností dějů, které
přehledně a jasně vykládá, Při výkladu Zá
kona starého poučuje“o zemi, jejich pomě
rech, přidává ukázky z knihy přísloví, Sira
chovy a některých proroků. Dějiny nového
Zákona podává velmi stručně s poukazem
ku článkům v biblické dějepravě.
Zajímavou a pěknou knížku pro mládež
i pro lid, ve které kouzlo svaté noci váno

ční názorně vyloženo je: Paul Reineld:
Chronika. Wie das liebe Jesuskind im
Glatzer Lande geboren wurde. Erzáhlung.
(X a 132 str. váz. M 2:60.) Spisovatel lokali
suje narození Páně do své domoviny v hrab
ství Kladském, jak si to kdysi ve své dět
ské mysli představoval, tak nyní to líčí.
Město Kladsko je Jerusalemem, Herodes
v nedalekých lázních léčí svou dnu, místo
narození je ve stodole nedaleko poutního
místa Varty a všechny osoby jsou zdejší
obyvatelé. Jsou to anacbronismy, ale velmi
pěkně a jemně podané, s věrnou lícní hor
natého kraje kladského a jeho lidu. Nechybí
ani jemný lidový humor.
Výborný spis pro vychovatele a výstražný
hlas pro rodiče, kteří si nevšímají svých
dospívajících dětí a jejich večerních prochá

zek je: M. J. Breme:

Vom Leben ge

tůlel. Bekenntnisse eines Kindes. (8", IV.
a 2934 str. váz. M3'80.) Spis, který v Němec

má se nésti. Kniha vychovatelsky velmi
pozoruhodná !
Ku konci něco pro katechety. V Němec
ku mají nový jednotný katechismus. K tomu

vydány katechese: Dr. Edmund Jehle:
Katechesen fůr die Oberstufe. I. (řlau
benslehre. (8%, 194 str. váz. M 4.) Je to
49 katechesí, v nichž důsledně provedena
metoda vyvozovací. Předností jejich je jasné
thematické sestavení látky, svěží provedení
a praktické použití. Je v nich i něco nověho,
originelního, většina katechesí vede k volnému
zpracování modlitby, kterou každá katechese
končí. Také vydatné využití církevních písní
je jejich předností. Přihlíží se i k obřadům,
modlitbám liturgickým 1 soukromým, různým
pobožnostem domácím i veřejným. Text kate
chismu není připojen, tak že možno kate
chesí použíti 1 pro výklad jiných katechismů.
Každý katecheta najde tu mnoho, čím obohatí
své vědomosti a čeho s prospěchem ve škole
bude moci použíti.

Z několika tuto podaných ukázek vidno
jak prospěšné a vzácné spisy vydává známé

| kuzpůsobil
nemalý
rozruch,
jehož
za
třinakladatelství
Herderovo.
Aw
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VÁCL. KUBÍČEK
:

Po jakém toužíme katechismu.
(Z referátu při katechetském kursu na Velehradě 1926.)
(Pokračování.)

Zbývá nám ještě poslední otázka stran katechismu: Kde je? Máme už něco
hotového ? A jestliže nemáme, tak že dnes každý pochoduje nazdařbůh svou
cestou a že rozmohla se anarchie co do učebnic katechismu : jeden užívá toho,
druhý jiného a třetí žádného — tážu se: ODKUD MÁME ČEKAT NOVÝ KA
TECHISMUS ?
Odpověd, a to přesně kodexová odpověd na tu otázku zní: a magisteria
ecclesiae. Tím magisteriem v této specielní odpovědi nemusí býti právě Řím.
Už po řadu let proskakují v tisku zprávy, že se v Římě pracuje na jednotném
katechismu pro veškeru církev. Známo je také, že k tomu cili se tam z diecésí
zasílaly dosavadní katechismy. Ouid censendum de hac re? — Myslím že vši
chni sledujete dotyčné zprávy, jak se objevují jedna za druhou v našich časo
pisech, a celkový dojem bude asi u všech čtenářů stejný: že totiž Řím je si dobře vě
dom, jaké by z toho vznikly potíže, kdyby se měla různým národům světa oktrojovat
taž jednotná stylisace učebných vět po způsobě apoštolského symbola. Patrně
se tam tedy zamýšlí toliko stipulovat a zredigovat jednotné učivo, jako je dosud
náboženské učivo vůbec sestaveno v knize vydané církevním sněmem tridentin
ským „Katechismus romanus“. To je jako vodojem, z něhožto čerpá professor
dogmatiky a morálky, z něhož má nabírat duchovní správce a z něhož se berou
vhodné věty pro katechismus školní. Tak snad něco podobného se asi chystá
v Římě: soubor náboženského učiva jednotný pro celou církev, ale stylistická
úprava, slovné vyjádření se ponechá jednotlivým národům, resp. jejich církevním
magisterium.
Tu domněnku by potvrzovalo faktum, že biskupové nového Rakouska, když
se tam citila potřeba nového katechismu, nečekali na Řím, nýbrž řekli biskupu
lineckému Dru Gfóllerovi: „Monsignore, vypracujte návrh nového katechismu.“*)
— Podobně episkopát sousedního Německa. Ten se od let 1920 scházel ročně
na konferencích (ve Fuldě, v Paderbornu a ve Wormsu), přibíral k tomu osvěd
čené pracovníky z oboru Katechetiky, zabýval se podrobně sknovením směrnic
pro nový katechismus a svěřil konečně vypracování návrhu pro nový jednotný
katechismus P. MonnichsoviS. J. — A u nás na Sioně také se nečeká na katechismus
z Říma. Československý episkopát předepsal pro německé oblasti naší republiky
katechismus převzatý z diecése Rottenburské. Pro oblasti, kde se mluví česky,
*) Podle zpráv z konce roku 1926 se biskup linecký své úlohy vzdal a biskupská kon
ference přijala nabídku katechetského svazu rakouského, vypracovat nový katechismus. Do
týčná komise katechetská pracuje pod vedením biskupa Dra Waitze.
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zamýšlelo se podobně, vydati nový jednotný katechismus. Proto koloval za mi
nulých tří let po biskupských ordinariátech už dvakrát návrh, vypracovaný dle
doslechu v Praze. Ale co Se s tím návrhem stalo po skončeném jeho putování,
není veřejně známo. Podle všeho se zdá, že zapadl do propasti nepaměti.
To je dnešní stadium katechismové otázky u nás — obrazně řečeno „sta
dium hořejší“ v podobném smyslu, jako kdysi jeden účastník dnešního kursu
appeloval v té záležitosti při valném shromáždění kleru veřejně na nebožtíka
svaté paměti arcibiskupa Stojana slovy: „Levavi oculos meos. ad montes, unde
veniat auxilium mihi“. Tam, in montibus Sion, je v otázce realisace nového ka
techismu stadium hořejší.
Dolní stadium v té záležitosti je těžko vyjádřit adaeguatně. Ale rozumím-li
dobře duši našeho kleru, ať už pracuje v duchovní správě vůbec anebo výlučně
ve škole, zdá se mi, že zavládla u nás co do formy katechismu jakási bolestná
resignace, skoro bych řekl beznadějnost. Po státním převratě všude to rašilo
novými podněty, navrhovalo se, volalo se, pracovalo se. Potom se hladina tišila
víc a více. A dnes by Hálek označil situaci: „Umlklo stromů šumění a lístek
sotva dýše“. Tak asi zdá se tomu býti dnes. Možná, že se mýlím a byl bych
tomu velerád, kdybyste mě usvědčili z omylu, ale tak mi připadá, kdyby se
thema o katechismu nebylo octlo na programě dnešního kursu, že by ho snad
málokdo byl postrádal. A my jsme to thema přece položili na program, a to
s tím úmyslem, aby se otázkou katechismu zás jednou pohnulo, aby se cosi
neřeklo o stojatých vodách.
Jak by.se tím tedy dalo pohnout? KTERAK BY SE U NÁS DAL UZPŮSOBIT
NOVÝ JEDNOTNÝ KATECHISMUS? — Mé subjektivní názory o tom vypadají
takto: Za první nebylo by dobřepomýšlet na jakýkoli překlad. Ani bych se o tom
nezmiňoval, tak se mi to zdá býti samozřejmé, ale když člověk vždy poznovu a
poznovu slyší takové hlasy, nelze na to nereagovat. Ne, žádný překlad! To by
chom si podpisovali vysvědčení chudoby. My v té věci jsme bohužel málo Ci
tliví, a leckdo by si nic nedělal z takové nacionální haerese. A přece i zde platí
slovo Páně: „Regnum dei intra vos!“
Za druhé není nemožno se dozvědět, jaké zásady míní stanovit náš nej
důstojnější episkopát československý pro vydání jednotného katechismu a nebylo
by těžko uskutečnit, aby se strany téhož episkopátu vyšlo v každé diecési vy
zvání: Af se písemně podají podrobně vypracované návrhy katechismu. To vyzvání
bych si představoval nikoli všeobecné, nýbrž adresované na určité osobnosti.
Vyzvati všeobecně: podejte návrhy, přání, podněty stran diecesního kancionálku
to má praktický výsledek, ale vyzvat všeobecně: podejte návrh nového kanci
onálku se mine s cílem. Vyzvat všeobecně: podejte své náhledy stran jednotli
věstí v učebné osnově, to se mnohý přihlásí, byť to snad bylo jen s troškou
do mlýna, ale výzva: podati návrh nové osnovy, zanikne celkem hluše, fructus
desideratur. S lepším výsledkem potká se jistotně výzva, bude-li znít na určité
osoby. Tak se budí skryté síly, které jinak jako ty panny v podobenství časem
podřimují, a nejsou to třeba virgines fatuae. Osobní výzva je probudí. A bylo
by zle s námi, kdyby se v každé diecési nenašly dvě tři takové síly.
Jako pracovní termín by se mohl stanovit jeden nebo dva roky. Práce, jež
by se takovým způsobem. tecto nomine sešly, zkoumala by za předsednictví
delegáta biskupskou konferencí stanoveného komisse odborníků, vybrala by
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návrh nejlepší, opravila a upravila by, co potřebí, a předložila by k approbac
episkopátu. Uzná-li episkopát práci za vhodnou, zavede ji jako jednotný kate
chismus pro tříleté období nejprve na zkoušku a potom — s eventuelní korre
kturou — definitivně.
Zatím, než by došlo k provisornímu vydání jednotného katechismu, mohlo
by snad — aspoň v olomucké arcidiecesi — posloužiti to, o Čem u nás pra
cuje tak zvaná komisse katechismová. Ta prý, jak slyším, uzpůsobuje dosavadní
katechismus „rakouský*, aby byl docibibor a discibilior. Byl to kdysi původně
můj vlastní návrh pro dobu, než budeme mit něco ideálně definitivního a vše
obecně přijatého. Já jsem však později z vážných důvodů věcných pro svoji
osobu od toho návrhu výslovně ustoupil, nemám osobně s prováděním jeho
nic společného a nejsem tudíž s to, víc o tom povědět.
Tak bych byl se svým referátem u konce. To jsou mé názory v otázce
katechismu — salvo meliori. A to eventuelně melius neroste na horách, nýbrž
ve vašich hlavách. „Deus sanabiles fecit nationes“ et referens sanabiles dicit
Oopinionessuas, jako je psáno v evangeliu „Levate capita vestra!“ — prosím
nyní analogicky také já: Aperite capita el ora vestra, aby se názory vytříbily,
ujasnily a ujednotily — ať od myšlenek a řečí se může přejíti k činu, ut verbum
caro fiat.

JOSEF HANÁK:

O náboženském a kulturním životě francouzské katolické
mládeže.
(Pokračování.)

Mnozí vysokoškolští studující nejsou členy žádného katolického spolku,
projevují však své náboženské smýšlení jiným způsobem, zúčastňují se totiž
korporativně katolických manifestací a přistupují o velikonoci společně ke stolu
Páně. R. 1912 dostavilo sev stejnokroji na 30 posluchačů polytechniky do chrámu
Sacre Coeur na Montmartru, aby v noci konali čestnou stráž před Nejsvětějším,
v zimě r. 1914 jich bylo již na 70 a r. 1920 na 280.

Podobně činí posluchači vys. školy centrální, horní, školy pro stavbu mostů
a silnic, školy umění a řemesel, k nimž od r. 1924 se druží posluchači školy
pro užitou chemii, školy ženijní, námořnické a školy pro studium elektřiny.
Počet těch, kteří se zůčastňují slavného velkonočního přijímání, jest ještě
poučnější; r. 1919 bylo mu přítomno 318 vysokoškol. posluchačů, r. 1921 na
600, r. 1922 na 700, r. 1923 na 1500, R. 1924 podepsalo výzvu k velkonočnímu
přijímání 1502 posluchačů, bylo jich však 13. dubna jen v Paříži v chrámu
sv, Štěpána přítomno na 1.100, s nimi pak v celé zemi, rozdělené na 70 pro
vincií, vykonalo v touž dobu velkonoční povinnost přes 1.000 posluchačů.
Lze konstatovati, že z asi 550 posluchačů, zapsaných na polytechnice,
koná na 400 velkonoční povinnost, 225 jich přistupuje k sv. přijímání měsíčně
a 135 týdně.
Na vysokých školách báňské a pro stavbu mostů a silnic, je 835 poslu
chačů, z nichž 170 přijímá týdně, na vys. škole zemědělské jsou tři čtvrtiny
posluchačů praktickými katolíky. Zmíním se ještě o vys. škole eentrální, z níž
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[250 posluchačů podepsalo výzvu k slavnému velkonočnímu přijímání, k němuž
ine 18. března přistoupilo v Paříži na 1.500 a provinciích na 800.
O těchto vysokoškolských posluchačích platí v plné míře slova, jež k nim
pronesl P. du Passage: „Zaněcujete na výšinách ohně, které vrhají světla do
duchovní noci, v níž bloudí tolik jiných. Tyto ohně povedou k lepší budouc
nosti, až proniknou temnoty, jež ještě halí příliš mnoho plání a údolí.“
Již jsem podotkl, že posluchači vys. školy Normální dali před 4 roky pod
nět k t. zv. sociálním družinám (éguipeo socialos), jež se staly živým apoštolá
tem katolickým a sociálním. Tyto sociální družiny se rychle šířily, takže r. 1924
jich bylo jen v Paříži na 30. Jejich duší je profesor vys. školy normální Robert
Garric, jenž svou jemnou povahou a šlechetným srdcem připomíná Ozanama,
zakladatele spolků sv. Vincence.
Předním úkolem sociálních družin je, odborně poučovat a nábožensko
mravně zušlechfovat dělnický a řemeslnický lid a tím jej získat. Vedle praktické
znalosti řemesla, jež možno nabýti v dílně nebo továrně, jsou důležity i theo
retické vědomosti, jež uschopňují dělníka, aby lépe rozuměl svému řemeslu a je
více miloval. Proto členové soc. družin doplňují jeho odborové vědomosti, zá
roveň však i jeho vědomosti náboženské a sociální, aby byl dokonalým mužem.
Členy sociálních družin jsou vysokoškolští posluchači, seskupení podle
oborů, jež studují a jsou povinni jíti tam, kam jsou poslání, aby tam vyučovali
mladíky, hlavně z patronáží, dějinám, zeměpisu atd., aby tam pořádali kursy
z geometrie, prakt. kreslení, mechaniky atd., a tím aby nejen doplnili jejich vše
obecné vzdělání, nýbrž aby zdokonalili i jejich znalosti technické.
Jejich hlavní zásadou je — jak praví Garric — poskytnouti každému takové
odborné a sociální poučení, jakého je schopen a tím usnadniti mu jeho povolání
a zlepšiti jeho život. Toto poučování má býti vzájemné; členové družiny mají
při vyučování sbírati odborné i sociální zkušenosti svých posluchačů k poučení
vlastnímu.
K takové práci jest. ovšem třeba velké obětavosti a nadšení, má-li býti
provázena zdarem.
A naděje, jež byly kladeny v sociální družiny, nezklamaly; působily opravdu
úspěšně nejen v Paříži a v blízkém okolí, kde v zanedbaných duších zažehovaly
světlo vědění a budily touhu po Bohu, ale i v jiných městech Francie, Belgie,
Švýcarska, takže prof. Garric se vyjádřil: „Všechny naše sny byly převýšeny.“
V-rámci sdružení, o nichž byla řeč — Association cath. de la jeunesse fr.,
Sillon cath., Oevres de jeunesse — tvoří jejich členové Kroužky, jež mají své
knihovny, své místnosti, kde konají schůze a přednášky, jež jím umožňují styk
se soudruhy téhož studijního oboru nebo téhož smýšlení. Kroužky mají svého
duchovního rádce, jenž je vede po stránce náboženské, pořádají konference, na
nichž odborníci pojednávají o otázkách náboženských, filosofických, sociálních,
literárních, politických.
Na př. členové Réunion des étudiants neboli kroužku Montalembertova
scházejí se nejen ke společnému jídlu, ke společným zábavám ve spolkové
zahradě nebo knihovně, nýbrž shromažďují se týdně ke konferencím, jež konají
a řídí nejznamenitější učenci; tak P. Peillaube, prof. katol. university a redaktor
Revue de philosophie, pořádá konference zv. sv. Tomáše Ag., na nichž se pro
bírají filosofické problémy a metafisické theorie s hlediště theologického ; George
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Goyan, člen Akademie, předsedá konferencím zv. Stredií sociálních, jež se obírají
principy katol. sociologie, sociálním zákonodárstvím ve Francii i v cizině. Jiné
konference zv. sv. Pavla pojednávají o otázkách politických a literárních, na př.
o vzkříšení Rakouska. o poesii Pégniho. Každou neděli má kroužek mši sv.,
při níž je promluva duch. rádce nebo vynikajícího kazatele. Po mši sv. se zúčast
ňují horliví členové konference sv. Vincence, aby navštívili druhé.
Podobně působíikroužky Ollivaint, du Luxembourg, des Francs—Bourgeois.
Některé kroužky soustřeďují studenty téhož oboru; konference Laennec
mediky a konference Pasteur farmacenty.
Konference Laennec, nazvanou po franc. lékaři René L. (+ 1826), objeviteli
methody auskultační, založil Dr. Michaux, původce Tělocvič. a sport. sdružení
patronáží. Konference L. sdružuje mediky nejen za účelem jejich nábož. a mrav.
povznesení tím, že je vede k přijímání svátostí. exerciciím a nábož. poučování,
nýbrž i za účelem studijním tím, že jim umožňuje prohloubení jejich lékařských
vědomostí; dává jim k disposici knihovnu s nejnovějšími lékařskými publikacemi,
rozličné preparáty, malou laboratoř s mikroskopy. Starší medici a internisté
z nemocnic je zaučují do práce, takže při zkouškách vynikají vědomostmi.
Konference Laennec jest jakýmsi sekretariátem pro členy, kde se jím do
stává poučení a rad, af již jde o zkoušky, nebo © místa v nemocnicích, nebo
o působiště.
Jako lékaři jsou bývalí členové konference L. roztroušeni po celé Francii,
vynikajíce obětavostí, kterou osvědčili i za války, kdy nejeden zemřel na bojišti
hrdinskou smrtí.
Studující farmacie jsou sdruženi v konferenci Pastéur nazvané po slavném
bakteriologovi, jehož jméno jest jim chloubou i programem. S důkladnou pří
pravou na své povolání, kterou jim umožňují přednášky o nejnovějších objevech
tohoto oboru, jejich knihovna a bohatá farmacentická kolekce, spojují intensivní
život náboženský.

(Dokončení.)

V. O. HLOŠINA :

O poměru J. A.Komenského k rosenkreuzerům.
(Pokračování.

Jan Valentin Andreae, t. j. Ondřejů, narozený dne 17. srpna r. 1586, po
cházel z velmi váženého a ctihodného rodu protestantského. Děd jeho Jakub
Andreae býval kancléřem university v Tubinkách a spolu auktorem „Konkordní
formule“. Otec jeho Jan býval zase protestantským děkanem v Herrenberce
a později opatem v Kónigsbronnu a matka Marie vyšla z proslulého kořene
rodiny Moserovy a vyznamenávala se jak lutherskou zbožnosti tak společenskou
vážností.
Po smrti otcově r. 1601 odebral se Jan Valentin Andreae z vůle matčiny
ve stáří 15 let, ač již od útlého mládí stále postonával a proto jen doma v sou
kromí nejnutnějším začátkům literním se přiučil, na universitu tubinskou, kde
počal studovati protestantské bohoslovi. Při tom však věnoval se i jiným věde
ckým disciplinám. Obíral se alespoň nejen filosofií, matematikou, dějinami, země
pisem, heraldikou, genealogii, ale i studiem latiny, řečtiny, hebrejštiny, frančiny,
angličiny, španělštiny a italštiny, četl staré i nové básníky, romány a povídky
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všech věků, básnil, maloval, ba učil se i hudbě a různým řemeslům; jako kni
hařství a p. Tak po 6 let studoval a pracoval po celé dny a noci a společno
stem se vůbec vyhýbal až přišla katastrofa. Kdys, zlákán totiž spolužáky, ve
společnosti přebral a byl by býval musil důsledkem toho universitu opustiti.
I nečekal tedy až k těmto koncům dojde, ale sám z Tubink odešel a vydal se
na cesty, čímž nastoupil nový oddíl svého, ostatně velmi pohnutého života. A
tu nejprve žil ve Štrasburku, pak v Heidelberce, ve Frankfurtě, v Lauingách
atd. Všude protloukal se vyučováním a vychováváním šlechtických synkův a na
vazoval styky s věhlasnými muži své doby. Konečně r. 1611 uchýlil se, poně
vadž zatím stále marně žádal o místo pastora v církvi virtemberské, za vycho
vatele k reformovanému pastorovi Skaronovi v Ženévě. Tu poznal nejen rub
a líc „reformace“ Kalvínovy, ale i nedostatky '„reformace“ Lutherovy. Proto již
Do roce vydal se znovu na cesty. Odešel nejprve do Lyonu, pak do Paříže,
Curychu, Basileje a posléze Rakousy do Italie a do Říma, „kdys, jak sám praví,
hlavního města světa a nyní hlavního města hříchů a nepravostí.“ Z Říma však
r. 1613 vrátil se zpět do své vlasti a obdržel místo v protestantském semináři
v Tubinkách, aby mohl dokončiti bohoslovecká studia.
V semináři tubinském obíral se však Andreae nejen protestantským boho
slovím, ale jal se i co nejúsilovněji a pilně za dočasného svého pobytu v Hei
delberce studovati spisy Lutherovy, sv. Augustina, Jeronymaa svatých Otců vůbec
dále matematiku, astrologii, astronomii atd, Než zanedlouho vše se mu znechu
tilo a proto dokončiv bohosloví odebral se r. 1614 do Vaihink, kde obdržev
místo jáhna či výpomocného pastora se také téhož roku oženil. Ve Vaihinkách,
ač z počátku musil Andreae zápasiti s různými nepříjemnostmi a překážkami
jal se týž znova navazovati další styky s vědci své doby, jako na př. s hvěz
dářem Keplerem a j. Mimo to uspořádav si tam po dvojím ohni, jímž téměř
o všecko byl přišel, své domácí poměry, počal spisovati různá pojednání a vy
dávati tiskem spisky, složené v dřívějších letech svého života, jako na př. roz
pravu „De christiani cosmoxení genitura“ z roku 1612 atd. Tehdy také, a to
r. 1615, vydal výtah ze spisu Jana Arndta o pravém křesťanství připojiv k němu
vřelé doporučení myšlenek Arndtových v předmluvě pod názvem „Apologia Arn
dtiana“, dále spisek „Herculis christiani luctae*, allegorickou báseň „Die Christen
burg“ a pak spisy nejrozmanitějších směrů. Alespoň hned r. 1616 vyšla od něho
komedie „Turbo“, r. 1618 byly uveřejněny „Menippus sen dialogorum satyrico
rum centuria, inanitatum nostrarum speculum“, dále „Mythologia christianae seu
virtutum et vitiorum vitae humanae imaginum liber III.“, r. 1619 „Civis christianus
seu peregrini guondam errantis, restitutiones“, „Die geistliche Kurzweil“, „Repu
blicae christianopolitanae descriptio“ atd., vesměs to knihy, jichž všech cílem
bylo „přidržeti společenskému a církevnímu životu své doby věrně ukazující zrca
délko, přerozmanitá poblouzení současná a usilovati hned se svatou horlivostí a
vážností za mnohé ironie a výsměchu o nápravu všeho toho, ale zvláště kře
sťanské kázně tím, že stejně smýšlející by utvořili případnou jednotu či spolek“.
A ve Vaihinkách také to bylo, kdy Andreae, ač anonymně, počal vydávati
satirické spisky, jednající o rosenkreuzeřích. Alespoň roku 1614 vyšla v němec
kém Kasselu v tiskárně Vilema Wessela jeho „Allgemeine und Generalreforma
tion der gantzen weiten Welt, beneben der Fanna Fraternitatis dess loblichen
Ordens des Rosenkreutzes an alle Gelehrte und Háupter Europae geschrieben*
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či prostě „Fanna Fraternitatis“, k níž hned roku následujícího při novém vydání
připojena byla tak zvaná Haselmayerova odpověď či „Auch einer kurtzen Res
ponsion von dem Herrn Haselmayer gestellet, welcher deszwegen von den Je
suiten gefánglich eingezogen und auff eine Galleren geschmiedet. Itzo čffentlich
in Druck verfertiget und allen trewen Hertzen communiciret worden“ a r. 1615
„Confessio fraternitatis R. C. ad eruditos Europae“, kdež Andreae popsal nejen
počátky, rozvoj a celou organisaci tajného spolku rosenkreuzerů, ale i jeho zá
sady nábožensko-společenské. Tím však do širokých vrstev jak obecného lidu
tak obzvláště filosofické inteligence byla vhozena velmi podpalná látka. Přepjatý
alespoň okultismus, zaujímající tehdy kde koho, byl zmíněnými spisy Andreae
ovými až hořečně vystupňován. I nedivu tedy, že jmenovaná dílka způsobila
všude mnoho rozruchu a nepokoje, že byla znovu a znovu vydávána a to nejen
v Kasselu, ale i ve Frankfurtě nad Mohanem, Gdansku, Marburgu atd. a že byla
také překládána téměř do všech evropských jazyků, jako do holandštiny, švéd
štiny, angličiny ap. Vždyť jednak celé zástupy toužily státi se členy nového taj
ného bratrstva a jednak někteří již jali se volati, že v jeho řady náleží.
Nepřekvapí tedy, že právě tyto okolnosti vnukly Andreaeovi myšlenku, že
by bylo dobře časovým podnikem založiti spolek, jehož účelem by bylo, jak
sám dopisem r. 1619 byl Komenskému oznámil, „Krista znovu na jeho místo
ve společnosti lidské dosaditi a všecky náboženské i literární modly z ní odstra
niti“, myšlenku, již hleděl sám realisovati spisky: „Invitatio fraternitatis Christi
ad amoris candidatos“, „Christianae societatis idea“, „Christiani amoris dextera
porrecta“ a „Verae unionis in Christo Jesu specimen“, ale neuskutečnil jednak
pro vznik a spád války třicetileté a jednak že zatím jmenován byl protestant
ským děkanem a zároveň superintendentem v Kalvu. Alespoň nové tyto úřady
zaujaly Andreae tolik, že týž nevrátil se více k založení spolku, o němž mimo
s Komenským ještě s mnoha jinými svými přáteli jako s Janem Arndtem, Janem
Gerbardem, Saubertem, Polykarpem Leyserem, dr. Danielem Sennertem a j. se
byl radil. V Kalvu totiž pracoval Andreae výhradně o pastoraci svého stádce,
jak svědčí spisky „Cynosura oeconomiae ecclesiasticae Wirtembergicae*, „Theop
hilus seu de Christiana religione sanctius colenda, vita temperantius instituenda et
literatura rationabilius docenda consilium Cum paraenesi ad ecclesiae ministros“,
„Kinderlehre“, t. j. jakýsi katechismus pro dospělejší mládež a „Apapproditus“.
A podobně počínal si i jako od r. 1639 dvorní kazatel a konsistorní rada ve
ve Štutgartě, od r. 1650 jako opat a generální superintendent v Bebennausemu
a posléze od r. 1654 jako opat v Adelbergu až do své smrti, jež ho zastihla dne
24. června r. 1654 ve Štutgartě.
Ostatně Andreae co do vědomostí byl dle souhlasu všech i nejnovějších
dějepisců mužem, jenž své souvěkovce předstihl téměř ve všech oborech věd
a co do mravního charakteru může platiti za soubor přesností i vad své doby.
Stačí tu zajisté rozpomenouti se alespoň na slova protestanta Dr. Holschera,
řkoucího: „Ušlechtilostí mysle a obětavou láskou k bližnímu, nepoddajnou oprav
dovostí právě tak jako silou výmluvnosti předstihl Andreae celá pokolení. Filo
sofické vzdělání a všestranná zkušenost se znalostí světa, živá fantasie a mravní
vážnost, upřímná zbožnost a sršící vtip, důkladná učenost a praktická pastýřská
opatrnost vytvořily u něho až obdivuhodně harmonický celek. Andreae nebyl
ovšem snad bytostí nově tvořivou, jež by naprosto nové a originelní myšlenky
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hlásala a k novým velkolepým plánům do budoucna po nových cestách vedla,
ale byl za to duchaplným diletantem, jenž o vše zajímavé ve vědách i v umě
ních se staral a jenž svými spisy, dotýkajícími se nejrůznějších oborů věd, pravdy
v jeho době již zapomenuté křísil .
Byl to impulsivní, uchvacujicí, ač jedno
stranný muž, vyznačující se jak bodlavým, pichlavě pesimistickým úsudkem o ne
dostatcích své doby a nervesně i urážlivě hořkou osobní zaujatosti proti svým
protivníkům, tak také přehnaně a dithyrambicky naladěnou chválou i úctou svých
přátel a příznivců .
(Pokračování.)

AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání,
(Pokračování.)
II.

Rozšíření církve ve všech dílech světa.
Křesťanská missie v pozdější říši římské a ve střední Evropě. Učení, které
Kristus přinesl a z jeho příkazu apoštolové hlásali, vyvíjelo se na širokém zá
kladě objímajícím celý lidský život v pevné formy náboženského a církevního
života. Tento vývoj vycházel podstatně zevnitř byf i se zevně částečně a často
nezamyšleně přizpůsoboval jednotlivým nekřesťanským jevům. Zůstalo však ve
vědomém odporu ke všem formám polytheismu a vzdalovalo se každého vlivu
pohanství. Zůstalo i čisto ode všech protikřesťanských zásad, které se snažíly
vniknouti v jeho učebnou soustavu, a chránilo apoštoly hlásané učení (tradici)
proti heresi, jejíž zástupce církev vyloučila. Vlastní vnitřní silou získalo velký
zlomek obyvatelstva v mnohých provinciích říše římské, především v krajinách
při Středozemním moři a v jednotlivých zemích východu ; nemohlo je proto po
slední veliké pronásledování na počátku 4. století ani zničiti ani zatlačiti. Tak
bylo upevněno uvnitř i zevně, aby začalo novou fási vývoje, když nastalo úzké
spojení se slátem, nevzdávajíc se své universality. Tím byl položen základ pro
nové zevnější rozšíření a zároveň přivoděno ono spojení s kulturou řecko-řím
skou, z něhož později vyrůstal vyšší duchovní a kulturní rozvoj lidstva.
Obrácení císaře Konstantina Vel. a tím způsobené spojení církve se státem
římským měly za následek úplné vytlačení pohanství z říše římské v krátké době
půldruhého století. Krátce před svým shroucením stal se tento nejmocnější stát
starověku křesťanským a tak vytvořena byla široká základna pro missijní Čin
nost církve. Odtud mohla církev proniknouti i k jiným národům. Nejintensivnějí
uplatňovala se křesťanská missie v době nejblíže následující na západě. Kmeny
germánské za velikého stěhování národů usadivše se v hranicích starých řím
ských provincií dostaly se v přímý styk s obyvatelstvem křesťanským. Církev
vyšla jim vstříc jako nositelka vyšší kultury, kterou sama při pádu západní říše
římské vlastně zachránila. Obrácením germánských kmenů nastalo smíšení těchto
kmenů se starým porománštěným obyvatelstvem a v důsledku toho pronikla čin
nost missionářská i mezi kmeny germánské, které zůstaly ve starých sídlech.
Pronikla i do Anglie, když již dříve byli získáni obyvatelé Irska. Výsledkem
missijní Činnosti církve byla především Křesťanská říše francká Karla Vel., kře
sfanská řiše na ostrovech britských a křesfanská říše ve Španělsku. Byla to obrov
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ská práce v ohledu náboženském i kulturním. Tento resultát docilen tisíci obětmi
na životech, hroznými utrpeními a stálými boji křesťanských missionářů. Sotva
kdy jindy v dějinách ukázala sesíla církve tak jasně jako právě při těchto missiích.
Církevní jednota zůstala nedotčena; na východě rozkladně působily snahy here
tické. Noví národové viděli v církvi počátek a centrum nejen náboženského,
nýbrž i veškerého vyššího života kulturního. Papežství jako centrum církevní na
bylo u západních národů veliké morální a právní autority zůstávajíc ve stálém
styku s pravověřícím křesťanstvem východním, zvláště s církví řeckou. Tím chrá
nila si církev universalismus a svou nezávislost na každé jiné moci především
na západě, kde zapustila kořeny a živě se vytvářela idea křesťanské rodiny ná
rodů pod vedením papežství a od pápeže Kkorunovaného císaře jako ochránce
církve. To mělo veliký význam jako pro další rozvoj církevního života při za
chování nezměnitelného základu tak i pro další pokračování křesťanské missie.
V utvoření křesťanské rodiny národů na západě pod vedením papežství
chtějí někteří hledati jen přenesení idee římského imperia na obor nábožensko
církevní. Zevnější rámec římské světové říše a názor v křesťanské d obě říše řím
ské o tomto imperiu u církevních učitelů rozšířený, jistě měly vliv na výtváření
křesťanského imperia západního. Ale mohutná missijní činnost církve na západě
od 5.—38.století, která onu rodinu vytvořila, spočívala přece na jiných faktorech,
totiž náboženských.
Islam. Zatím co na západě vytvořen byl základ pro nejkrásnější květy cír
kevního života, povstal na jihu a jihovýchodu byzantské říše islam, který byl po
staletí největším nebezpečenstvím pro křesťanskou kulturu a tuto chtěl zničiti
právě v těch krajinách, kde stávala kolébka křesťanství. Hnutí vyvolané vystou
pením Mohameda u kmenů arabských vedlo k bojům s byzantskou říší a brzo
i se západními krajinami. Hnutí to bylo podporováno nastalým rozštěpením vý
chodního křesťanstva a seslabením byzantské říše v důsledku heretických sporů
v 5. a 6. století. Syrie, Palestina, Egypt, latinská severní Afrika a větší část Špa
nělska byly až do počátku 8. století ujařměny. Tak byla církvi vyrvána nejen
veliká území, v nichž křesťanství kvetlo, nýbrž i povstala skoro nepřekročitelná
zeď proti každému dalšímu pronikání křestanských missionářů na jih a východ.
Islam spočíval sice na přísném monotheismu, ale svým fatalismem jakož i hlu
boce nízkým učením o mravnosti byl největším protikladem křesťanství a byl po
mnohá staletí jeho nejůhlavnějším nepřítelem. Náboženství dostalo se úplně do
služeb světské moci, která náboženského fanatismu islamem hlásaného využívala
k násilným výbojům za největších ohavností. Mohamedanismus v mnohém ohledu
vyhovoval charakteru a názorům arabských a jiných kmenů, zapustil proto mocné
kořeny a kladl nepřekonatelný odpor každé činnosti křesťanských missionářů.
Islam svým monotheismem a elementy vzdělání, které získal ze západní římské
kultury, povznesl mnohé východní kmeny z nejnižších náboženských názorů
k vyššímu stupni a tak pro ně byl vzdálenou přípravou, přechodním stadiem
ke křesťanství. Při sloučení nacionálních a politických faktorů s náboženským!
názory v islamu jest nadějé na ovlivnění křesťanskými jdeami jen tehdy, bude-li
zničena politická moc mohamedánských nácodů. Vytýká-li někdo cirkvi neplod
nost missie proti islamu, pak jest to neupřímnost, poněvadž mohamedanismem
ujařměny byly právě ty krajiny, které se od cirkve odtrhly následkem herese a
nepřátelské jednání byzantské říše proti papežství skoro úplně vylučovalo účinný
vliv právě s této strany.
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Pokrok mišsií na západě. Církevní missie ve střední a severní Evropě zá
sáhla v době od 10.—13. století další kmeny germánské a slovanské ve střední
Evropě a kolem Baltického moře. Byly získány Dánsko, Čechy, Uhry, skoro
současně Polsko, pak Norvéžsko a Švédsko, dále slovanské kmeny na jihový
chodě a konečně i Litva. Obrácení četných národů bylo vlivem vyšší kultury,
kterou církev přinášela. Hlavní zásluha patří katolickým řádům. Ukázalo se, jak
veliký význam mají řády pro missijní činnost. Nesmí se ovšem podceňovati ani
vliv vyšší kultury, kterou církev přinášela a kterou si chtěly přivlastniti zvláště vyšší
kruhy ještě pohanských kmenů. Dějiny missií ukazují, jak různé mohou býti faktory,
kterých církev používá dle okolností místních i časových k šíření pravé víry.
Na Balkáně a v krajinách severně od dolního Dunaje působily křesťanští
missionáři římští Í byzantští. Na Moravu a k Rusům přišli věrozvěstové z Caři
hradu, u Chorvatů, Srbů a Bulharů působili nejdříve missionáři latinští. Ku konci
11. století byla ještě tehdy malá říše ruská získána křesťanství církví řeckou.
I když ve 13. století latinská církev mezi Slovany v Rusku zakládala biskupská
sídla, uplatňoval se přece „vliv cařihradský v největší části Balkánu i v Rusku.
Byla to největší missie církve řecké.
(Pokračování.)
Dr. LUBOMÍR PETR :

Mládí a jeho smysl.
(Pokračování.)

Poznali jsme tedy řadu pomůcek, jež duševní náš zrak zbystřují. Existují po
dobné prostředky i pro srdce, abychom je učinili nesobeckým a mladého člo
věka jemu cenným? V nynějších kruzích pedagogických bývá Eros obzvláště
prohlašován za dárce vychovatelského nadšení. Ale Eros jest slepý: může se
rozdati nehodným a hodnější přehlednouti. Eros jest sobecký a individualistický:
umí ovinouti, pouto jen kolem několika lidí. Eros bývá i opory a karakteru prost:
místo vůdce může se státi svůdcem.
Goethe žádá výchovu chovanců ke trojí úctě, k úctě k tomu, co jest nad
námi, vedle nás a pod námi. To jest úplně křesťanské. Úcta jest základní formou
katolickou. Všecko, co má lidskou tvář na svém těle, má dle katolického po
jetí i obraz boží. na své duši. Křesťan ví, že každý člověk, byť i byl v Cáry oděn,
jest Bohem milován. Nad každým bližním zří křesťansko-katolické pojetí zářiti

vznešenou hvězdu: každý má svým způsobem blížiti se k Bohu nekonečně do
konalému, jenž v Ježíši Kristu viditelným se stal, v těsném styku s Kristovým
mystickým tělem, s církví.
Z tohoto pojetí vyvírá i vychovatelova úcta k žáku. V něm tkví spodni
pramen nesobeckého uznání cizího způsobu vývoje i pramen výchovné lásky,
jež jako všecka křesťanská charita, jest vysoká a hluboká dost, aby z ní vzešlo
i tvořivé porozumění Sprangerovo. Přirozené pohnutky mají jistě svůj význam
a cenu; ale své zajištění a posvěcení dostávají teprv od náboženství.
II.

Tělesný vývoj v celkovém obraze puberty.
Tělo děiské a jinošské neroste stále v témž tempu do výše a do šířky, než
docela vyrostlo a uzrálo. Ani na váze nepřibívá v míře stále stejné, nýbrž pod
Jéhá periodicky změně a střídě, Arci ne tak, že by jednou růst do délky úplně
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přestával ve prospěch růstu do šířky a obráceně, nýbrž tak, že jednou růst
první a podruhé druhý relativně silněji do popředí vystupuje.
Výchovně a výukově jest velmi důležito, že u hochů a děvčat tento rytmus
jest jen v prvních sedmi letech souběžný. Kdežto totiž obě pohlaví mezi pátým
a sedmým rokem, prvním silným obdobím růstu do délky společně probíhají,
vytabuje se děvčepodruhéjiž mezi rokem jedenáctým a čtrnáctým, hoch však teprv
v roce třináctém až šestnáctém. Mezi těmito oběma růsty leží období druhého
přírůstku plnosti, jež trvá tedy u hochů déle než u děvčat. Po druhém vzrůstu
následuje období třetího zaokrouhlování, jež přechází do úplného tělesného vy
spění. Dokončen jest tento tělesný vývoj až v roce dvacátém a dvaadvacátém,
ba možná i teprv mezí rokem pětadvacátým a třicátým.
Tak zvané druhotné známky pohlaví projevují se zřetelněji u děvčete ve
druhém rostu do šířky (7—10). Docela typickými stávají se ženské tvary tělesné
v době třetího růstu do plnosti.
Pohlavní zralost, jež do ženského života tak hluboce zasahuje a ve dnech
pravidelně se vracejících způsobuje tělesnou mdlobu a potřebu šetření, přihla
šuje se poprvé v době, jež řídí se rasou, podnebím, stavem i způsobem života.
Do nedávna platilo za pravidlo: čím jižněji, tím dříve, čím severněji, tím později
S tím však nesouhlasí výsledky národopisného studia. U melanesijských dívek
dostavuje se pohlavní vyspělost průměrně až v roce sedmnáctém a spadá do
doby, kdy děvče dorostlo. Naproti tomu, dostavuje se u mnohých národů polár
ních, jako u Eskymáků a Samojedů, toto zrání poměrně brzo, již ve třináctém
roce. Také u ženské mládeže japonské dokonává se pohlavní zralost se skonče
ným rostem, při čemž však sluší uvážiti, že ukončení rostu do výšky nastává
dříve (mezi 14'/, až 15. rokem) než u naší dívčí mládeže, jež ještě za období
třetí plnosti (od 15. roku) zvolněně přirůstá. V Japonsku evropské dívky zrají
nejdříve, ryze japonské naposledy, kdežto míšenci zaujímají místo střední. Vy
plývá z toho, že jistě má vliv i příslušnost plemenná.
Jaké jsou poměry u nás;? V Evropě nastává zrání pravidelně mezi čtrnác
tým a patnáctým rokem, na severu obecně poněkud později, mezi rokem šestnáctým
a sedmnáclým, na jihu dříve, v roce třínáctém. Platno však zůstává, že i ženské
tělo teprv mezi rokem šestnáctým a osmnáctým jest tak vyvinuto a vyzrálo, aby
mohlo beztrestně pro rozplozování býti vzato v úvahu. Tu lze se arci tázati,
zda při naší rase nemáme co činiti s dysteleologii, jež spočívá v tom, že zralost
nastává mnohem dříve než rozplozování beze škody se může díti. Možná, že
smysl zvláštního tohoto vývoje jesti ten, že vyvinuté rasy chrání si tímto způso
bem své pohlavně zralé, ale ještě nevyspělé dívky před zneužitím a poškozením
U hocha dostavují se sekundární známky pohlaví, z nichž zvláště pučící
knír jest vítán a pěstěn, teprv za druhého období rostu do výše; v patnáctém
roce jest především změna hlasu patrna. Ve třetím období rostu do šíře
zvětšuje se objem prsou a šíře ramenou. Vlastní pohlavní zralost dostavuje se
průměrně o dvě leta později než u děvčete. Ovšem vládne i zde veliká různost
podle plemene, rodiny, stavu a způsobu života.
Odkud vzniká asi toto mužské nebo ženské utváření formy, dost ještě dět
ským zůstávající? V mírném stupni poskytuje nám pohleddo příčinné souvislosti
studium žláz a jejich úkolu. Pohled ten jest jen do skrovné hloubky umožněn,
ježto studium žlázjest jistě mladé a vlastně vězí teprve v začátcích,
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Ale chemická theorie vnitřního odměšování (sekrece) jako příčinytohoto pohlav
ního utváření zatlačila již starší theorii nervovou, podle níž prý změny forem
způsobovány jsou drážděním příslušných středů v centrálním systému nervovém.
Na živu zůstávati i růsti mohou jednotlivé tkáně lidského organismu i ve
stavu odloučení od celkového ústrojí, jsou-li uvedeny v příslušnou obživnou
rozpusť a jsou-li chovány v příslušné teplotě. Ale rostou bez formy. Správná
forma jest určována inkrecí žláz. Inkreční, vnitřně se odměšující, endokrinní žlázy
jsou ty, jež nevylévají se prostředečně nebo bezprostředně na venek, jako slzy
nebo sliny, nýbrž dovnitř, do krevního oběhu cévstva.
Všimněme si jednotlivých žláz, pokud mají význam v tělesném vývoji mla
dých let.
Štťiná žláza podmiňuje růst v délce a růst lebky. Bez ní nastávají tvary
trpasličí (třetina pravidelného růstu). Nevyvíjí-li se štítná žláza správně, dostavuje se
infantilismus. Pulec nestává se žábou. U člověka projevuje se tento infantilismus
tělesně i duševně. I lebka zůstává měkčí, protože chrupkové švy nekostnatí.
Pro vzrůst jsou ostatně důležity i buňky epitheliální, jež obestírají vrstvou
všechen povrch těla.“)
Výměna vápna, utváření kostry a tím i vzrůst rovněž jsou podmíněny žlázou
hrudní (brzlikem), jež leží za prvníkostí průdušnice. V době puberty jest tísněna
a brzděna žlázou pohlavní nebo zárodkovou, a časem úplně zakrňuje.
Také mozkový podvěsek (hypophysis cerebri) podmiňuje s jmenovanými
činiteli a svýživou vzrůst do výše. Abnormální růst mozkového podvěsku způso
buje obří vzrůst, a hypophyse může příliš zbujeti, chybějí-li nebo zakrsají-li
žlázy zárodkové. Jim náleží totiž brzditi Činnost mozkového podvěsku. Tím vy
světluje se též, že nedostatkem odměšování žláz pohlavních nejen dochází k vyso
kému rostu, nýbrž že nedostavují se i sekundární známky pohlaví. Onemocnění
hypophyse má za následek též abnormální délku prstů u rukou i nohou (akro
megalie) a spodní čelisti (progenie).
Zlázy zárodkové tvoří buňky rozplozovací. Ale tímto úkolem není jejich
účel vyčerpán. Ony s přispěním ostatních žláz razí také cestu k projevu druho
tných známek příslušného pohlaví, resorbujíce jejich inkréce z krve a popud
dávajíce k utváření těla. Ba spotřebuje se k tomuto účelu převážná většina in
krecí zárodkových žláz. Z 800.000 vajíček na příklad, jež velmi záhy jsou v žen
ském těle (již v těle tříletého dítěte), upotřebuje se během života sedm osmin k vybu
dování a zachování těla s onou specificky ženskou formou. Nejpronikavější jest
tento vnitřně odměšovací účinek zárodkových žláz v době druhé plnosti až do
vyspění. Odstraníme-li zárodkové žlázy, odpadá u zvířat vývin sekundárních
pohlavních zvláštností, zasadime-li je zase, vyvíjí se tyto známky zase. Včasnou
záměnou zárodkových žláz operativním zákrokem provedenou dají se zaměniti
i druhotné známky pohlavní. Příslušnými pokusy u zvířat dají se dociliti i formy
hermafroditní. Také psychické instinkty mohou býti takovými pokusy zaměněny.
Přirozeně platí tyto účinky i o lidech, jak bylo pozorováno na klinických pří
padech vývinu abnormálního.
(Pokračování.)
t) Epithel, poblánice, název buněk vystýlajících volné plochy, spojené s povrchem.
Vrstevnatý, dlažicovitý epithel pozstýlá celý povrch těla a jsou s ním ve spojení různé epi
theliální útvary, chlupy, nehty. Hlavní jejích funkcí jest sekrece a resorpce,
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JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračování.)

Nezapomeňme, že dříve byly také veliké krise (třebas ne tak rozsáhlé jako
nynější), a překonaly se: „některé ze světových událostí, jako bitva u Marathona,
zničení Karthaga, obrana proti Mongolům, křižácké výpravy, osvobození Vídně
od Turků znamenaly současníkům rozřešení světové krise, v níž se octla civili
sace.“*2) „Zrovna epidemicky rozmohla se v první době křesťanské manichejská
bázeň miti děti; ze středověku a počínajícího novověku, jmenovitě ze 16. století
daly by se uvésti úžasné příklady daleko rozšířené mravní zkaženosti manželství.“**)
Cílem naším, nechceme-li býti pessimisty, nýbrž aktivisty, musí býti ulel
čení soužití mezi kulturou a náboženstvím. Při tom pamatovati musíme, že „pře
kultura (Uberkultur) je proti přírodě a tudíž zavržitelná“,"*) že jenom „za vůd
covství křesťanského zjevení je možno obnovení (omládnuti) kultury.“*“) Příklad
máme na sv. Františku Saleském. „On je největší vůdce duší v novověku. On

© jetvůrcem
duchovní
správy
jednotlivé
duše
vmoderním
smyslu
slova.Dráh
které ukázal křesťanské zbožnosti, samojediné povedou k prohloubení zvniternění
náboženské kultury naší doby. On je nám příkladem, jak kultura a nábožnost,
příroda a milost mohou býti uvedeny v harmonii, aniž ta neb ona byla zkiá
cena ve své vlastní hodnotě.“*“)
Jak soužití kultury a náboženství buď škodí nebo prospívá, vidíme na po
měru kacířství a církve. Kacířství jistě církvi škodilo, to je všeobecně znáino,
ale také prospívalo, jak viděti z těchto 2 dokladů: „hymnodie kacířů byla pod
nětem k církevnímu básnictví“ *") gnosticismus byl podnětem k jasnému projá
dření, čemu církev katolická učí.)
Církev ovšem můsí při tom soužití vždy býti na stráži, aby neutrpěla škody
a zachovala čistou svou podstata. My katolíci jsme toho přesvědčení, že nábo
ženská obnova naší doby dříve nebo později uvázne na písku, neučinili duše
skrz na skrz katolickými. Dnes nepřijde na to, že my katolíci můžeme se vyká
zati učením víry, svátostným kultem, společností církevní, jež náš liší ode všech
ostatních vyznání. Náš život a mravní chování, náš náboženský jednotlivý i spo
lečenský život musí býti tak uzpůsoben, abychom se duševně rozeznávali ode
všech ostatních. Ne tak rozdíl víry, jako spíše rozdíl duševní fysiognomie pře
svědčí dnešní svět o pravosti a jedinečnosti katolického náboženství. Katolické
náboženství nesmí býti pojímáno jako něco, co stojí v jedné linii — třebas na
prvním místě — s ostatními náboženstvími a vyznáními. Ono není jen vrcholem
v určité vývojové linii, na níž jsou ostatní náboženské jevy počátečnými a ko
nečnými členy. Katolické jest i psychologicky něco nového, jedinečného, s nebe do
vývoje lidstva sestouplého, nové stvoření (kainé ktísis), něco nadpřirozeného.
Osobnosti, které toto katolické charisma nenesou v sobě fypicky uskutečněné, ne
přicházejí při obnovení katolického života v úvahu.“*“*)

Tato pravá duševní katolická fysioenomie může býti náležitě vyvíjena jen
přesným se držením Katolické tradice, a z ní zvláště autority učitelského úřadu
církve. „P. Bernhard. Durst O. S. B. proti obyčejnému v dogmatikách dokazování

nějakého dogma z písma sv., ztradice,

z rozumování theologického se táže

s?) Rádl 64. — ?*) LH 1926, 25. — 9*) LZ 1923, 41. — 95) ib. 4. — 9%)ThRe
97) ib. 114. — 95) Rádl na více místech. - - %*)ThRe 1923, 386—7.

1923, 386. —
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zdali to odpovídá zásadnímu poměru písma, tradice a učící církve, a zdali by
nebylo správnější demonstrationem credendi derivari ex auctoritate magisterii ec
clesiae. Referent o tom praví, že názor Durstův je zcela důsledný !“:“9) Hippolyta
víme, jak ve staré církvi uměli si vážit fraditio apostolica, a z Irenaea charisma
veritatis episkopátu."“) — Sem náleží též proud v nynější theologii, patristice
proti scholastice popřáti více vlivu a tak plněji respektovati církevní řradici. „Kdo
pováží, že platonsko-augustinský způsob uvažování theologického má o století
dříve domovské právo v církvi, bude míti za považlivé jménem scholastiky za
pírati patristiku a rannou scholastiku“.'““) „.
křesťanský: platonismus Augu
stinův úplně ovládá první periodu scholastiky a teprve aristotelismem vrcholně
scholastiky (od Alberta Vel. a sv. Tomáše Akv.) byl silně modifikován.“*“*)
Právě uvedená patristika a scholastika podávají nám příklad k důležitému
dalšímu bodu v našem thematě: soužití kultury a náboženství značně še ulehčí,
budou-li věřící pěstovati pravou přísnou vědu, zvláště dějepisnou. Katol. theolog
Grabmann o tom píše: „.
je to především přísné, nové poznatky, prameny
a methody otvírající bádání, co zjednává katolické vědě páteř a také vážnost.“10*)
— „Nynější mladí dějepisci čeští namnoze opustili objektivní tradici školy Gol
lovy (o Palackém a Tomkovi ani nemluvíc) a nechávají se unášeti subjektivním
stranictvím
Rozdělili si svůj svět nábožensky na dvě polovice: na jedné
straně katolíci se zlými úmysly a činy, plní pokrytectví, nenávisti, pomsty, zuři
vosti, fanatismu, — na druhé straně protestanti a zvláště Čeští bratři s nejčistšími
záměry a nejnezištnějšími skutky, plni svatého zápalu, nadšení, osvícenství, sná
šenlivosti, odpouštění a trpělivosti ve snášení křivd. A všecky tyto vlastnosti se
generalisují, až na jedné straně zůstávají vtělení ďábli a na druhé nevinní andělé,
tam samá chyba a samý zločin, tuto ryzí pravda a samá ctnost
Dvojí na
prosto rozdílné méřítko se bere a dvojí naprosto rozdílná morálka se hlásá:
katolíky bez slyšení, bez soudu, beze všeho nálezu nebo jen pouhým usnesením
sněmovním vězniti, ze země vypovídati, statky jim zabírati, shledává se v po
řádku — ale nekatolíky za politický odboj a povstání, za zpronevěření zatknouti,
uvězniti a vyšelřovati a soudem odsouditi je násilím, nespravedlivostí a tvrdým
projevem pomsty. Právo na odboj se prohlašuje a pak trest za odboj považuje
se za křivdu; vítěz trestající provinění je krutým tyranem a za provinění odsou
zený je svatým mučeníkem
Protikatolický fanatismus, dobře tušící, že vě
decký boj o ráz dějin českých podle pramenů prohrá a prohráti musí, vybíjí
svůj malomocný vztek v okatém stranictví, za příkladem svého mistra prof. Dra
Václava Novotného
Je to skutečně boj „na nožl“, jenž v dohledné době se
povede bezpochyby v náš neprospěch, jelikož mocné vlivy zevnější jsou proti
nám; a v naší straně rusticismus nemá potřebného porozumění, oč tu jde. Ne
přibývá jí schopných lidí nebo se jich nedbá, nepřibývá prostředků na zvýšení
vědecké práce, čímž obojím se nám v nynějším rozmachu nenávratně ztrácí mnohá
dobrá příležitost a mnohý úspěch.“***) „. ©.že bitvou bělohorskou práce ta
(pour le roi de Prusse) poněkud ztížena a takto naše národnost zachráněna —
právě pod „Habsburáky“ — to našim nadvlastencům povídá sám dějepisec
pruský H. Laeuen v Preussische Jahrbiicher.“ ***)
100)Th 1925, 196. — 19) jb. 188. — '*) ThRe
104) Hl. 1925, 33, 35. — 195)HI. 1924, 328.

1924, 307. — '%) Hl. 1924, 354.
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SMĚS.
Katolíci

a škola.

Známý horlivý pra

covník ve školské otázce Dr. Of. Tauber,
profesor v Lipníku vydal výbornou knížečku
(150 str.), která přináší hojně materiálu po
slancům, řečníkům, spolkovým pracovníkům,
kazatelům i katechetům, kterou rádi bychom
viděli v rukou každého katolíka. Knížečka
skýtá rozhled po celém dnešním školství a
pro svou časovou důležitost zaslouží rozší
ření v lidu co největšího. Spisovatel s ne
uprosnou otevřeností odhaluje příšerné pro
pasti zkázy, které otevírají se před katolickou
mládeží v dnešní škole, nebojí se pronésti ote
vřené a důrazné slovo napravo i nalevo ve
prospěch mládeže a náboženské výchovy.
Autor probírá v jednotlivých článcích práva
a požadavky katolíků a cíle v otázce školské,
uvádí a rozebírá jednotlivé resoluce a usne
sení a opírá je o církevní zákony o škole.
Vykládá co je škola neutrální a kam směřuje
škola státní, jaké jsou důvody pro školu katoli
ckou s hlediska náboženského, vědeckého,
filosofického, mravního, národního, dějinného,
finančního a praktického. Mluví o školách
odborných, universitách, akademiích a učit.
ústavech. Vyvrací námitky proti škole kato
lické úsudky učenců a vědátorů. Všímá si
1 zkušeností získaných ve školství jinde a
načrtává programy záchrané, jež jistě mohou
vésti k cíli.. Knížka opravdu pozoruhodná,
poklad z něhož lze čerpati mnoho poučení
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nosti. A kde je vinník? Jsou sami vinni,
nebo ti, kteří vydali zločinný zákon, který je
oloupil o Boha?* — Francouzský spisovatel
končí svůj článek: „Proto nežeňte mládež na
popraviště, ale vyžeňte ji z laických škol, ne
utrálních škol a jak se všechny jmenují. Pak
bude mládež opět cnostná, pracovitá, až vrá
títe jí náboženský ideál, na který má právo
a který je jedinou její záštitou.“

Vyučování na školách od půl de
váté. Ministerstvo školství a nár. osvěty vyšlo
vstříc četným přáním veřejnosti, aby počátek
vyuč. stanoven byl na půl devátou prodlou
žilo pro školy národní platnost svého vyne
sení ze dne 27. října 1926 č. 126454—1..
Činilo-li by však v některých místech opa
tření toto nesnáze, nechť místní školní úřad
rozhodne o počátku denního vyučování a vy
žádá si souhlas okresního školního výboru
(na Slovensku státního školního inspektora).
Na školách menšinových rozhodne ministerstvo
školství a národní osvěty o jednotlivých žá
dostech škol. Na střední školy a ústavy uči
telské prodloužení toto se nevztahuje,

Výchova a škola.

V příloze „Národ.

Osvob.“ z 2. března pod tímto názvem píše
A. Boháčová a přiznává, že pro katolického
kněze je škola peklem. „Čo platno jest, že
katolíci si vynůtili ponecháni dvou hodin ná
boženství týdne?“ ptá se Boháčová. „Jejich
školní působení není nic platné, katolický
kněz jest ve škole téměř nemožným.Příčinouto
hoto bědného stavu není nie jiného, než že kněz
katol. ztratil ve škole důvěru. Ztratil důvěru
a povzbuzení opřená o výroky slavných, velikých
dětí, které se mu odcizily. Za těchto okol
mužů. Znovu vřele doporučujeme všem našim
ností
jest marná všechna práce, marné všecko
čtenářům. tento vzácný spis, který pro svou
časovost je nezbytnou pomůckou pro každého. úsilí. Tento trpký fakt dobře kněz vycituje,
Cena výtisku 8 Kč 60 h. Číslý zisk z knihy odtud ten boj.“ — Pisatelka článku v „N. 0.“
je věnován na dobré úč ly. — Objednávky zapomněla přiznati, že toto peklo ve škole
připravil katol. knězi duch dnešní školy a
u autora v Lipníku,
celý
směr kterým dnešní škola je vedena.
Cesta mládeže k popravišti. „Květy
Věcný
náklad na škely. „Osvětalidu“
lásky“ přinesly v čís. 3. článek pod tímto
názvem franc. spisovatel Pierre L'Ermité, kde navrhuje, aby stát převzal i věcný náklad na nár.
leká se zločinnosti mládeže a píše: „Ne školství poněvadž při nepřekročitelné výši obee.
přirážek budou obce nuceny šetřiti1 na školství,
štěstím všech dětí vlastně je, že se naredily
v zednářské republice. Většinou jsou vycho
Stranictví nenáleží do škol. V kul
váni laickou školou, kde se jim neřekne ani turním výboru posl. sněmovny podal 3. března
slůvka o Bohu Kde Bůh neexistuje, pak jest ministr školství a národní osvěty obsáhlý vý
samozřejmé, že kácí se vše ostatní. Neboť klad o cílech naší kulturní politiky. V popředí
není li Boha, pak dobro a zlo jsou pouhá
zájmů školských jest především poměr učitel
stva k občanstvu, k rodičům. Jest naléhavě
slova, beze smyslu, hodné, aby jim věřili jen
hlupáci. Tito hoši byli vysláni do života, jako nutna součinnost učitelstva s občanstvem a
vojáci bez střeliva. Když přišel útok, útok
možnost vážného spolurozhodování rodičů ve
ze špatného pokušení, pak ovšem stáli bez školské správě. Do řad učitelstva nesmí se
branní a musili padnout. Padli do bahna, vnášeti stranictví. Pravil: „Učitel musí býti
špíny, do vlastní krve: jsou hrozbou budouc zainteresován do života těch, mezi nimiž pů
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sobí. Do řad učitelstva nesmí se vnášeti
stranictví, učitel musí býti volný tak jako
každý jiný občan. Nešikanujme ho proto naším
politickým stranictvím a zanechme stranictví
před. prahem školy.“

Přísaha komunistických dětí. Komu
nmisté přivedli do Obecního

domu

v Praze

děti, shromáždili je tam ve Smetanově síni,
uspořádali slavnost, při níž pronášeny byly
přísahy, že děti svůj život zasvětí sociální
revoluci. A co školní úřady? Nevěděly ničeho!
Teprve ku konci března došel do škol praž
ských přípis, kde je dotaz, kteří žáci a uči
telé té školy se oné slavnosti zúčastnili.

O hrobě Komenského v Naardenu

bylo již mnoho psáno a ukázáno, že pátrání
po nějakých ostatcích je marno. Loni v květ
nu napsal známý německý novinář Kisch do
„Prager Tagblattu“ několik článků, v nichž
vytýká, že v Čechách jeví se o hrob malý
zájem. „Nár. Politika“ v prosinci (č. 356)
zmínila se o článku Kischově dodávajíc: Jak
zřejmo, nejsou místa, drahá všem Čecho
slovákům, mijak pietně zajištěna, ačkoli Ko
menský jako učitel národů získal si zásluh
nesmrtelných o celou kulturní Evropu.
Z té příčiny oznámeno bylo z ministerstva
zahraničních věcí počátkem letošního roku:
Otázka hrobu J. A. Komenského v Naardenu
v Nizozemsku jest příslušnými úřady česko
slovenskými vedena v patraosti. Tělesné po
zůstatky Komenského nebyly nalezeny, ba ani
místo, kde byl Komenský pohřben, nebylo
dosud s jistotou zjistěno. Co nedávno bylo
uvedeno o hrobě Komenského, nebylo ově
řeno a mnohé zprávy byly opraveny, anebo
na pravou míru uvedeny. Úřady českosloven
ské mají studium otázek, vztahujících se
k památce Komenského v Nizozemsku na
zřeteli od r. 1920. — Ačkoliv pozůstatky
Komenského dle zpráv dávno otištěných se
rozpadly, přece 11. března se oznamuje:
„Kostelík v Naardenu, v jehož blízkosti dle
podání byl pohřben Jan Amos Komenský,
je ve stavu velmi sešlém a tím pozůstatky
Komenského, jsou-li zde, jsou u velikém ne
bezpečí. Na přetřásání této otázky tiskem
provádějí úřady šetření o celé záležitosti. V
nejbližší době vydá se prof. dr. Matiegka,
známý slavný náš anthropolog, do Naardenu,
aby konal na místě potřebná studia, vešel
ve styk s domácími učenci holandskými a
vykonal přípravy pro velkou československou
komisi, která v Naardenu bude pracovati.
Očekává se, že koncem léta bude komise
tato již ustavena a zahájí ihned práce.

Obrázek „vyspělosti“
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naší mládeže

přineslo večerní České Slovodne 19. března,
píšíc: „K napodobení dospělých nedostává
se mládeži dosti rozumu a proto se její
snaha o předčasnou vyspělost projevuje téměř
výhradně ne jinak, než značnou mravní uvol
něností. Mohou o tom vypravovati již učitelé
a učitelky obecných škol. Děvčata, vlastně
ještě děti, přicházejí do škol napudrovány
a našminkovány a není-li jim to trpěno ve
třídě, pudrují se alespoň cestou ze školy,
mnohdy i obyčejnou moukou nebo křídou,
ve škole uzmutou. Na občanských školách
jest už téměř vyloučeno, aby tomuto nešvaru
u děvčat byla učiněna přítrž. V tom věku
od 10 do 12 let mají už děvčata „vážné“
známosti, tajné schůzky a často už celou
řadu dívčích románků. Dochází 1 k různým
výstřelkům, mnohdy velmi vážným. Svého
času byl zjištěn v P. případ, že školní děv
čata zúčastňovala se hromadně celých orgií,
pořádaných v bytě jistého obchodníka. V jiném
městě bylo zjištěno, že z jedné třídy občan
ské školy dala se většina žákyň, pocházeji
cích z tak zv. „lepších“ rodin. fotografovali
u místního fotografa v Evině rouše a že
pak fotografie si navzájem vyměňovaly a ob
dařovali jimi své nápadníky. S různých stran
docházejí nás informace, že školačky dvanácti
a čtrnáctileté byly nuceny vyhledávati ne
dovolenou pomoc. Z množství těchto případů
je patrno, že nejde o případy vyjimečné,
nýbrž o hromadný zjev. Před několika dny
stala se matkou 13letá školačka, dcera ob
chodníka. Tento případ jest jistě výstražný,
není však ojedinělý. Naopak, jsou případy
ještě hroznější. Nedávno odpovídala se před
porotou 17letá matka M. Z.z Veselí n. Luž
nicí, která zavraždila novorozeně. Otcem byl
14letý chlapec, který právě vyšel ze školy.
Kolik takových případů zůstane utajeno !« —
„České Slovo“ uvedlo hojnost příkladů „vy
spělosti“ mládeže, ale zapomnělo ukázati na
pramen, z něhož tatozkáza prýští.

Drobné zprávy. V Somboru. zahájili
studenti na učitelském ústavu stávku proti
profesoru matematiky pro jeho ostrý postup,
chtějíce ho odstraniti z ústavu. Marně ovšem,
neboť ministerstvo uznalo, že s jídlem roste
chuť a kdyby odstranilo jednoho, brzy by
chtěl: studenti, aby byli odstraněni profe
soři matematiky všichni a pak snad 1jiných
předmětů. — Na vyšších školách v Prusku je
dle prohlášení min. Beckra 71.7“/; protestant
ských žáků a 23.4"/,katolických. Učitelů je 77
proc. protestantů a 21.8 proc. katolíků.
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Kniha poutníkova.
Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze vydalo před svátky veliko
nočními české monumentální dílo náboženské, knihu originelní, bohatě illustro=
vané a pietně vypravené biblické dílo, jakousi lidovou čítanku náboženskou na
zvanou „Kniha poutníkova“, která „má býti věřícímu čtenáři útěchou a posilou
na pozemské pouti; chce mu osvětliti životní cestu jasnou září věčných pravd
a nabízí se osvěžovati znaveného živou vodou nebeských nadějí“. Odtud také
její název, který ji dal autor, bývalý katecheta ve Velvarech a v Slaném, dnes
ve výslužbě žijící tam tichou nad Lužnicí, v Bechyni. A tam také z tiché dlouho
leté práce vznikla kniha Špalova, kniha která spojuje text Písma sv. dle výbor
ného překladu univer. profesora cyrilometodějské fakulty v Olomouci Dra Jana
Hejčla, se živým a názorným výkladem, které doprovází veliké množství obrazů,
krajin, rytin, mapek a schematických nákresů, které doplňují ten bohatý poklad.
Vše to spojeno s biblickým textem tak dovedně a nenápadně, že tvoří ladný
celek. Autor vypravuje slohem čistým, prostým a krásným, obrazy přiléhají, jsou
jasné a nejnovější a dle nejposlednějších výzkumů pořízené. Je to dílo, které by
bylo ozdobou a pýchoukaždé literatury i velikým národům.
Prof. Fr. Sekanina nazval knihu tu „Bible slovem i obrazem vyložená“ („Nár.
Politika“ č. 106. 17. dubna 1927). O autorovi pak píše spolužák jeho, básník
Josef Pospíšil v „Lid. Listech“ (č. 84., 10. dubna 1927): „Od prvního dne, kdy
vstoupil do theologie, bible byla jeho stálou průvodkyní. S horlivostí, pílí, vě
noval se studiu jazyků, ve kterých se nám uchovalo původní znění Písma. Za
tím účelem poslouchal i na filosofické fakultě pražské orientalistu Dvořáka.
Osvojil si také potřebné znalosti moderních řečí, aby používati mohl cizojazyč
ných děl exegetických. A studoval potom bibli v originále i v překladech. Medi
toval o každém slovu. Navštívil Palestýnu a vlastníma očima spatřil posvátná
místa. Ovládá moderní biblickou vědu a to nejen katolickou, nýbrž i protestant
skou a racionalistickou. Jako kaplan a katecheta vnikl do psyché prostých lidí
a naučil se i nejtěžší problémy vykládat způsobem i dítěti pochopitelným. Jest tedy
nyní Špale, autor „Knihy poutníkovy“, po třicetiletém téměř životě kněžském, v němž
každá volná chvíle náležela bibli, dokonale poučený a dosti zkušený po biblických

a nivách.
Kdo
sesvěří
jeho
vedení,
jdebezpečně
jistě.
Ve
věrouce
ijinak.“
Kniha, jejíž vydání se pozdrželo až do ukončení vydání „České bible“ (nákla
dem Dědictví Svatojanského) má církevní „Imprimatur“ a spojuje v sobě práci
dvou znamenitých našich pracovníků a uspořuje čtenářům namáhavé studium dra
hých cizojazyčných děl exegetických, jejichž bohaté výsledky jsou do knihy vřa
zeny. Jsme přesvědčeni, že naše duchovenstvo s radostí uvítá knihu Špalovu,
která mu bude bohatou pokladnicí a hojným pramenem nové látky, poučením a
vzorem. Jak pěkně na př. je podána v této knize stať o Bibli (str. 9—13), jak
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jednoduše a přece vystižně vyloženo jak lidstvo od jednobožství upadalo v mo
dloslužbu (str. 47.—49.) a pod. Kněz z duchovní správy nalezne tu hojně látky
ku kázáním a výkladům při křesťanských cvičeních. A katecheta? Má tu přípravu
ku katechesi a má-li se uskutečniti požadavek v poslední době často katechety
vyslovovaný, aby více času ve 4. a 5. třídě školy obecné bylo věnováno bibli
cké dějepravě (srovnej stati v „Našinci“ 1925 a článek ve „Vychovateli“ r. 1925
str. 133) a přání vyjádřené i na katechet. kursu na Velehradě 1926, neměl by
katecheta vhodnější pomůcky nadžknihu Špalovu.
Zatím vyšel knihy té dil I. — Ant. Špale: Kniha poutnikova. Dil I. S 212
obrazy, 19 mapami a nákresy. Vydalo Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze.
Za Kč 88-—, v polokožené vazbě Kč 148:—. — Do Vánoc vyjde dil II. Díl první
obsahuje biblické dějiny od stvoření světa až do zániku říše judské; díl druhý

bude obsahovati události v říši v judské, zajetí, návrat a náplň proroctví, život
Pána našeho Ježíše Krista.
Zdá se nám, že katecheta Špale byl by u nás nejpovolanějším a nejzpů
sobilejším, aby nám na základě této své knihy vydal dobrou českou biblickou
dějepravu pro mládež.
Děkujeme nakladatelství za tak nádherně vydanou knihu Špalovu, kterou
všemu katolickému lidu a zvlášť duchovenstvu vřele doporučujeme.
SU. V.
V. O. HLOSÍNA:

O poměru J. A. Komenského k rosenkreuzerům.
(Pokračování.)

A podobně vyjadřují se i jiní. Tak protestant Tholuck volá: „V individu
alitě Andreaeově setkáváme ses přednostmi i vadami žen
Byl po výtce re
ceptivním a subjektivním. Byl přímo zasypán zevnějšími vlivy a dojmy a podával
je s jistou nervosní přehnaností dále. Nebyl ani optimistou a zejména ne v dobách
mládí a ani pessimistou a zejména ne v době stáří. Ve všem a vždy dal se ovlá
dati subjektivitou
„* a Crieger rovněž protestant, když pojednává o vyučovací
methodě Andreaeově, dodává: „Pokud se týče methody a látky při školním vy
učování, tu myšlenky Andreaeovy jsou na tolik novými a svéráznými, že dlužno
jej nejen považovati,žale přímo-označiti za největšího paedagoga všech věků, za
genialního otce didaktiky J. A. Komenského a za prvního průkopníka ba stvo
řítele moderních pestalozzijských myšlenek ve školství
“
V ohledu náboženskémězasežčteme o Andreaeovi: „Při všíjsvé“křesťansko
blíženské lásce zůstal vždy Andreae v srdci svém lutheránem, věrným dogma
tům své církve. Proto nenáviděl kalvinismu právě tak jako papežství. Nepova
žoval však.nikdy po způsobu orthodoxních svých souvěrců luteranismus a kře
sťanství za pojmy totožné. Kristus a religio christiana byly mu po výtce toliko
středy lidských zájmů. Luthera ctil jako velikého heroa, ale neviděl v něm veli
kého křesťana. Andreaeovým nejvyšším cílem nebyly ani Čisté evangelium a ani
čistota učení, ale mravní obnova, nebyla jím konfesse, ale involubile connubium
vitae doctrinaegue christianae. Slovem Andreae není mystikem „jako Arndt, neni
blouznivcem jako Weigel, není orthodoxním jako Kalov, není pietistou jako
Francke, není chiliastou iako Petersen, ale je bojovníkem za národní luteranismus,
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apoštolem státu Božího a hlasatelem království Páně ná zemi, jenž myšlenku
o tomto království chápe v celé její hloubce, velikosti a šířce
„*
Konečně, pokud se týče Andreaeovy'činnosti spisovatelské, dí Herder: „Počet
jeho děl je velmi veliký. Čítá se jich mnoho přes sto. Nejsou to však spisy, ale
spíše kratší pojednání, nejsou to prázdné obrovské síně jako spíše přeplněné
svělničky nejrozmanitějšími vzácnostmi a zvláštnostmi. Jsou to spisky, jež lid své
doby ohromovaly, alé nám již jsou Cizími a nudnými, ba tu a tam i nesrozu
mitelnými a spíše hračkami než nutnostmi. Ve všech však jeví se mohutná vy
nalézavost a tvořivost, správný cit a ostrý úsudek, hluboká věda a neuvěřitelné
básnické rozpjetí. Andreaeův sloh je vyumělkovaný, přecpaný, plný záhad a ná
rážek, sršící vtipem, slovními hříčkami a antithesemi. Andreae mistrovský ovládá
dialog, poněvadž je nejen stkvělým řečníkem a dialektikem, ale i zároveň nej
větším německým satirikem. Pronáší pravdy, jež bychom siani dnes, ačkoliv již stolet
od dob Andreaeových uplynula, nedůvěřovali napsati. Slovem spisky Andreaeovy
obsahují pravé léky pro tajné rány našeho nového věku
“
*

*

4

A hle, mezi jinými učenci a slavnýmiž. muži s tímto Janem V. Andreaeou
stýkal se i Jan Amos Komenský, jak dosvědčeno je u Dr. Hólschera slovy:
„Pravým virtuosem byl Andreae při uzavírání přátelství. S liineburským šlechticem
Vilémem z Wense znal se od dob universitních studií, s Hainhoferem a Sauber
tem znal se od pobytu svého věNorimberce, s Janem=Schmidem a Danhauerem
ve Štrasburce, s prokancléřem Melicharem Mikulášů v Tubinkách atd. Ve velmi
důvěrných stycích byl též s kalvinským filologem Berneggerem, dále s biskupem
českobratrské jednoty J. A. Komenským, s velmi od nepřátel napadeným Kalixtem,
Duraeem ap.“ Proto nedivu, že Komenský nejen pilně spisy Andreaeovy čítal,
ale i z nich přemnohý námět ku svým pracím vzal. Alespoň je známo, že když
Komenský svými velkolepými plány, majícími na mysli zlepšení školství, se za
nášel, s Andreaeem nejedenkráte se radil,jak jasno z jehojslov,ýjžeAndreae „pře
osvíceně církve a škol neduhy odkrýval i žádostivágproti nimilékařství ukazoval.“
Ale na tom nebylo dosti. Komenský také mimo radu nejedenkráte i spisů
Andreaeových ku svým pracím přímo použil. Alespoň známo, že k jeho „Laby
rintu světa“ mnoho přispěl 'Andreaeův spisek: „Civis christanus seu peregrini
guondam errantis restitutio*“. Vždyť dr. Jan Jakubec dí: „Skladatel ku kompo
siční myšlence „Labyrintu“ dostal přímý podnět od svéhofBiučitelev Heidelberce,
švábského bohoslovce Jana Valentina Andreae, v jehož latinských satirických
skladbách Komenského poutalo svobodomyslné, vlastenecké a humanitní smý
šlení“. A podobně se vyjadřuje i Ottův slovník naučný, paedagog Zoubek, Ná
rodní čítanka atd. Komenský totiž r. 1611 odebral se z Moravy s mladým hra
bětem z Kunovic na studia na akademii herbornskou v Nasavsku a odtud r. 1613
odešel do Amsterodamu a na další studium do Heidelberka, kde uzavřel přá
telství s připomenutým Andreaeou, přátelství, jež s malými přestávkami potrvalo
potom až téměř do smrti iohoto německého filosofa.

A právě tehdy to bylo, kdy Andreae obíral se myšlenkou, že uveřejní již
dříve uložené své satirické spisky, jimiž měly býti kompromitovány nezdravě my
stické a alchymisticky podvodné snahy časově okultní o kameni mudrců, přemě
ňování kovů ve zlato, o elixiru života ap., tedy snahy, jež hned roku následují
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cího uveřejněním Andreaeova spisku „Fama“ a r. 1615 „Confessio“ byly ozna
čeny jako snahy rosenkreuzerů. I nepřekvapí tedy, že i Komenský o těchto sna
hách ve svém r. 1623 složeném „Labyrintě“ se zmiňuje a to zcela, abychom tak
řekli po andreaeovsku čili tak, že satiricky hledí čtenáři vštípiti hloupost své
doby. A v tom a jedině v tom smyslu musíme nazírati, máme-li ovšem jednati
nestranně a spravedlivě, na patero odstavců třinácté kapitoly jeho „Světlého vy
malování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a
motání,kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení
všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se
uzavírá ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.“

V prvním odstavci alespoň téže kapitoly, v niž poutník na rosecrucios se
dívá, vyličuje Komenský snahy rosenkreuzerů zcela dle připomenutého Andreaeova
spisku „Fama fraternitatis“, jenž vydán byl sice listem až roku 1614, ale sepsán
mnehem dříve a přátelům Andreaeovým znám již od r. 1612. Toho zajisté také
nesporně týče se latinská poznámka Komenským do Labyrinthu vepsaná: „Fama
fraternitas anno 1612 latine ac germanice edita“. Ostatně rosenkreuzerové dle to
hoto odstavce pochlubivše se, že moudrost lidskou či filosofii všech nedostatků
od dob rajských zbavili, že zlato z obyčejných kovů dělati umí, že podoby všech
tvorů libovolně měniti mohou, že všem na světě jazykům rozumí, že jsou vše
vědoucí a do největších dálek imluviti a rozmlouvati jest jim hříčkou, že znají
kámen mudrců, že dovedou všecky nemoce a neduhy vyléčiti, ba i život na
celá staletí prodloužiti, jak toho dokladem je jejich mistr Hugo Alverda, čitající
již 562 let svého věku, dokladají, zase zcela dle „Famy“, že, poněvadž vědí o na
stávající reformaci všeho světa, déle již, jako až posud od svého založení byli
činili, tajiti se nechtějí, ale hotovi jsou jednomu každému, bude-li týž ovšem za
hodna toho uznán, svá tajemství sděliti a vyzývají kde koho, aby se k nim hlásil
slovy: „Ohlásí-li se jim kdo v jakémkoli jazyku a národu, že jich všecko dojde,
a žádný bez laskavé odpovědi zanechán nebude. Pakli kdo nehodný bude, kterýž
by z lakomství toliko neb ze všetečnosti dojíti jich žádostiv byl ten že se ne
doptá nic.*“

Andreaeova „Fama“, „Confessio“ ai „Haselmayerova odpověď“, t. j. všecky
spisky téhož vědce o rosenkrezeřích jednající, nebyly totiž ničím jiným, jak ne
zvratně již je prokázáno, než velikou mystifikací, satirou a vtipem či dle dr. Hól
schera „Stiftlerwitz“. To ostatně záhy se poznalo a i sám Andreae se k témuž
přiznal. Když alespoň po objevení se rosenkreuzerských spisů ve veřejnosti vy
skytli se mnozí, kdož do zdánlivě nově založeného bratrstva vstoupiti chtěli a
jiní zase, kdož se chlubili, že již jeho členy jsou a třetí, kdož z něho, spoléha
jíce na lidskou lehkověrnost, mínili pro sebe těžiti a konečně i tací, kdož pro
hlédnuvše vše důkladněji rozpoznali, že vlastně bratrstvo rosenkreuzerů vůbec
neexistuje, nahlédl Andreae, že ve svém žertovném jednání zašel trochu daleko
a nutkán asi výčitkami svědomí vystoupil plným jménem proti kolujícím pově
stem o rosenkreuzeřích vůbec a počal častěji ve svých plně podepsaných spisech
narážeti na rosenkreuzerskou mystifikaci, jak toho dokladem je spisek „Invitatio

| adfraternitatem
Christi
.“,kde
snahy
rosenkreuzerské
přímo
nazývají
seludi
brium“ anebo jiný spis Andreaeův „Turris Babel, seu indiciorum de fraternitate
R. C. chaos“, z roku 1619, kde tytéž snahy slovou „famae vanae ludibrium“ či
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docela spisek „Chemische Hochzeit“, kde o rosenkreuzeřích se mluví jako o „lu
dibrium plane futile“ a jich cíl sluje „inanitas curiosorum“ ap.
A právě na tyto všecky okolnosti naráží Komenský v druhém. třetím a
čtvrtém odstavci třinácté kapitoly svého Labyrintu. V druhém odstavci alespoň
nadepsaném: „Varia de Fama indicia“, po vylíčení všeobecné radosti z nově ob
jeveného bratrstva, jež tolika přednostmi se vyznamenává, ihned uvádí pochyb
nosti o jeho existenci vůbec a poznamenává závažné důvody, proč v rosenkre
zery a rosenkreuzerům nevěří. Pravíť doslova: „Jiní zjevně odpírali, šalbou a
podvodem to býti pravíce. Byli-li prý (rosenkreuzeři) od tolika set let, proč se
piv nezjevili? Jsou-li věcmi svýmí jisti, proč směle na světlo nevystoupí, než
z kouta jen odkuds ze tmy co netopýrové hvízdají? Filosofia že jest dobře usta
novena a reformací nepotřebuje, dají-li sobě tu z rukou vyraziti, že nebudou miti
žádné ©..“ A potom ve třetím odstavci pod nadpisem „Fraternitatem ambientes“,
když byl zaznamenal, jak návalem a přímo násilím kde kdo z celého světa snaži
se státi se členem zmíněného bratrstva, závažně dodal: „Ale viděl jsem, že kaž
dému supplikací jeho, všecky zběhavši kouty, bez odpovědi se vrátila, a veselí
naděje obracela se v tesknotu; nýbrž od nedověrcův těch smích měli
< za
končiv velevýznamně celý odstavec: „AŽ mne samého konce se dočkati nemo
houcího teskno bylo“. Konečně ve čtvrtém odstavci, nazvaném „Continuatio
Famae rosaeorum“, když byl Komenský oznámil, co vše domněle „na krámě“
rosenkreuzerů lze koupiti, satiricky napsal: „Každému pak kdo kupoval, zapo
vědělo se otvírati .
Nic méně všetečnější někteří nezdrželi se, aby otevřít
neměli a nalezše škatule své naprosto prázdné, ukazovali jiným, kteříž když také
své zotvírali, nenašel žádný nic. I křičeli: „Podvod, podvod!“ a zuřivě člověku
tomu mluvili; ale on je pokojil, co nejtajnější tajností býti právě, že věci ty
kromě filiis scientiae nespatřitelné jsou
“
(Pokračování.)

JOSEF HANÁK:

O náboženském a kulturním životě francouzské katolické
mládeže.
(Dokončení.)

Mnozí vysokoškolští studující, ač jsou horlivými katolíky, stojí stranou
všech těchto katolických sdružení a kroužků. Jedni, jsouce smýšlení republikán
ského, náležejí sdružení zv. la Jeune Républigue, v jehož čele stojí bývalý
vůdceSillonu Marc Sangnier, druzí jsou stoupenci Karla Maurrosa, vůdce mládeže
smýšlení royalistického, sdružené v VAction Francaise. Ač je nelze formálně
počítati k mládeži vyhraněně katolické, přec jsou jí blízci, šíříce idey, jimiž hledí
národ mravně povznésti, k nimž náleží i idea tradičního náboženství francouzského,
idea katolicismu. Nejnověji však varuje kardinál Andrieux, arcibiskup v Bordeaux,
katolickou mládež před Action Francaise, poněvadž někteří členové, i sám její
vůdce Maurras, přes svůj respekt ke katolicismu, se netají se svým atheismem
nebo agnosticismem.
Aby obraz náboženského života francouzské mládeže vysokoškolské byl
pokud možno úplný, zmíním se ještě o jejích stycích se studujícími jiných národů,
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Na vysoké školy francouzské v Paříži i jiných městech přicházejí studující jiných
národů nejen z Evropy, ale i z Asie, Ameriky, aby doplnili své vědomosti.
Proto učinil Comité des Amitiés francaises na katol. veřejnost franc. výzvu, aby
tyto studující podporovala hmotně. Výzva měla úspěch, takže byla zřízena stipendia,
jež se zadávají těm, které doporučí biskup a franc. konsul té které země. Comité
se však snaží seznámiti je i s náboženským životem franc. katolíků. Na podnět
Msgr. Boudrillarta je tím úkolem pověřen sekretář komitétu Msgr. Baupin. Od
r. 1920 navštěvují tito studující franc. spolky tnládeže, stávají se jejich členy,
bývají přítomni přednáškám o náboženských poměrech francouzských, sami pak
přednášejí o náboženských poměrech své vlasti. Tak se navzájem poučují o pro
následování, bojích i úspěších katolíků celého světa. Těmito vzájemnými styky
se sbližuje a spřáteluje katolická inteligence všech národů, plníc tím prakticky
vzešený úkol církve, jež jsouc katolická, má obratřovat všechno lidstvo.
Francouzská mládež, jak jsme poznali, má v programu nejen nábožensky
zvroucnět a mravně se zušlechtit, nýbrž i co nejvíce se vzdělat. R. 1910 napsal
Payot pověstný výrok: „Není daleká doba, kdy mapa Francie katolické bude
přesně souhlasit s mapou Francie nevzdělané“. Katolická mládež dementovala
jeho výrok fakty, jež by mohl popříti jen člověk nadobro zaslepený, Ať již
pominu mlčením nejnovější francouzskou literaturu. v níž právě mladí, vyhraněně
katoličtí spisovatelé — Maritain. Mauriac, Vallery-Radot, Ghéon, Massio, Praviel
a j — vynikají originálností, duchaplností a uměleckým vkusem, jak nedávno
uznal i v Lidových novinách jejich pařížskýidopisovatel, bystrý kritik R. Weiner,
zmíním se krátce alespoň o hlavních časopisech katol. mládeže francouzské, jež
svědčí o její duševní vyspělosti. Společnou jejich snahou jest projevovat otevřeně
katolické smýšlení, vystříhat se planého politikaření, poučovat o katolickém životě
ve Francii i u jiných národů.
Předním časopisem katolické mládeže francouzské je la Revue des Jeunes.
Její program je vyjádřen podtitulem „orgán franc. katol. myšlenky, informace
a akce“. V každém čísle je studie o nějaké aktuální otázce z oboru apologetiky,
dogmatiky, morálky, mystiky, sociologie; jsou zde kritiky děl literárních a umě
leckých, životopisy, rozhledy politické, sociální, historické, umělecké s hlediště
katolického. Všude je vidět snaha uplatniti katolicismus v literatuře i umění,
v soukromí i na veřejnosti.
Jiný časopis mladých je les Cahiers catholigues; poučuje čtenáře hlavně
o vnitřním církevním životě, jak se jeví u svatých, v pobožnostech, liturgii,
obírá se křesťanským uměním, křesťanským divadlem i otázkami literárními. Svou
uměleckou hodnotou těší se u katol. inteligence největší oblibě. V redakčním
obzoru je i u nás známý Henry Ghéon.
Í

© < Časopis
lesLettres
sevěnoval
před
válkou
více
literatuře,
filosofii
auměn
než otázkám náboženským. Za války přestal vycházeti. Když byl r. 1919 obnoven
nabyla v něm vrchu tendence politická. Francie je mu nade vše; je třeba
povznášet, zvelebovat ideami, jež ji kdysi učinily velkou a slavnou, h'avně ideou
katolicismu, náboženství ukázněnošti, je třeba zdůrazňovati především to, co může
Francouze spojovati. Své mínění projevuje a hájí sice důrazně, avšak konciliantně
a proto se těší velké pozornosti i u náboženských a politických protivníků.
Ze všeho, co bylo řečeno o katol. mládeži francouzské je vidět, že jej
náboženský i kulturní život je velmi vyspělý a intensivní. Rozdíl mezi ní a naší
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mládeží je po této stránce velký. Které jsou toho příčiny? Zmíním se jen kratičce
o některých. Francouzská mládež aspoň z části je vzdělávána na katolických
školách, počínajíc od škol nižších až k universitám, katolickými učiteli a profe
sory podle učebnic, psaných v duchu katolickém; je pobízena jejich slovem
i příkladem k náboženské horlivosti. Jak je tomu u nás, netřeba se šířiti. —
Francouzká mládež je vedena k lásce nebo aspoň sympatii ke katolicismu celými
dějinami svého národa, jehož historie bez dějin církve katolické, jak se kdosi
vyjádřil, by se nedaly ani napsati, kdežto naše mládež zlomenou historií našeho
národa — a k tomu ještě skresleně podávanou — je sváděna k nepřátelství
nebo aspoň k nechuti ke katolické církvi, proti čemuž je katecheta v nerovném
boji. — Povaha fran. mládeže je jemnější a přístupnější každému nadšení, i nadšení
náboženskému než mládež naše. Snad i rodinné prostředí, v němž vyrůstá většina
franc. mládeže, alespoň studující, je náboženské výchově příznivější než u nás.
Přes to však, že náboženský život franc. mládeže jest nám za nynějších
našich školských poměrů ideálem téměř nedostižitelným, jest nám aspoň vzpruhou,
abychom zachraňovali, co se zachránit dá v té naději, že i u nás nastanou
katolicismu a tím i náboženskému životu naší mládeže doby příznivější.

JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.,
(Pokračování.)

O katolickém rusticismu a významu měsí pro katolický světový názor ná
sleduje ještě doklad ze Švýcarska: „.
ani ve Švýcarsku není ta velebná svo
boda pro všecky, boj o školu i tam bývá prudký, a vůdcové si netají, že vítězně
Jej vybojovati podaří se konečně jen zbraněmi ducha, zvláště kde není převahy
číselné. „My katolíci, napsal nedávno jeden z předních (bernský prof. G. de Rey
nold), my jsme „pagami“ [venkované], nám chybí veliká městská střediska a tím
nositelé kultury. Co národnostně a státně politicky jest výhodou, prvkem zdra
voty. a stálosti: venkov a sedlák, to intellektuelně jest činitelem skrovnější plod
nosti .
Velká města, s duševnými podněty, s pomůckami hmotnými a osvět
nými jsou nám daleka a cizí.“ "0)
„Svět se může státi lepším jen tak, že se polepší lidé, že každý u sebe
začne socialisovati
Jde tu vůbec o otázky nejen hmotné, ale i mravní. Jako
jich nevyřeší pouze přírodověda, tak ani nelze čekati, až budou všichni lidé
mravně obrozeni, aby náprava takto vzešla sama sebou zdola: společnost (cír
kev, stát) musí také svými zákony zakročovati — v celku i v částech. Že jed
notlivý stát o sobě, bez součinnosti sousedů, všeho nepořídí, je jisto; proto se
mnohé zraky obracejí k církví, nadstátní a nadnárodnostní.“**) „Spojení národ
nostního momentu s náboženským ve Starém zákoně působilo rušívě na moment
ethický.“ !“*)

Poznavše cíl, ku kterému musí směřovati ten, kdo chce aktivně pracovati
na překonání nynější krise náboženské, a určivše dle toho Alavní směrnice této
206) 1023, 554,
107)ThRe 1925, 52.
10s) HI 1924, 276.
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práce, obracíme se nyní speciálně k otázce, jak dle toho v podrobnostech třeba
pracovati a vychovávati. Tu jsou přerozmanité methody a taktiky. Nemohu ovšem
o tom obšírněji se rozepisovati, ačkoli látky sem příslušné mám mnoho a mnoho
sebráno — článek by tím velice vzrostl a stal se nepřehledným. Proto považuji
za účelnější, když sem dám jen schematický přehled, o čem bych mohl obšírně
a podrobně se rozepsati — čtenář i z tohoto schematu učiní si přibližný obrázek
o tom, k čemu ho svým článkem chci přivésti.
Melthody rozumové:

| a)třeba
dobře
roznáboženství
objektivnímu
a náboženství
soukromém
a
uměti:

subjektivnímu
úkol paedagogiky

národům stepním; a
pohorským
prostředí, rassa,
dědičnost

veřejnému
spojení církví

životu dětí a venkov
rytmus a aměsto,
dua
dospělých
yý lismus,
základní pudy, podvědomí,
vrozené vlohy (i nábož.)

©B)třeba
věděti
jak:překonávati
relativismus,
tvořiti
organický
světový
positivismus
názor
míti vhled do proudů času pěstovati aktivismus,
(zjevných i tajných)
charitu (skutky milosrd.)
vhled do podstaty víry
míti idealismus vůbec:
ideál náboženský, církevní
vyzdvihovati ducha
křesťanství!

|

Methody mystické:
«) přichází v úvahu: mystika (přiroz., nadpřiroz.)
liturgie
lidová pobožnost

tajemno
tajemství, zvl. nadpřirozené,

antinomie
života
—
dějin
řízení
světa
—
adějin
tragika B—
praedestinace

P) přichází v úvahu:

centrální prožití — podvědomí
(zvl. nábož.)
podvědomí — irrationalismus proroctví — zázraky.
Vždycky nám zbudou: vady a nedostatky.
Zmenšímeje, když nezapomeneme na: polaritu náboženských názorů, nábož.
života, massy a osobnosti; všeobecnou povahu a všeobecné potřeby lidské.
Jak již řečeno, nemohu zde k celému uvedenému schematu dávati podrobný
výklad, jenom k tomu, co na konec jeho uvedeno, něco dodám na vysvětlenou.
— Řečeno tam: „vždycky nám zbudou vady a nedostatky“; to se myslí takto:
i když bychom sebe lépe dle uvedeného schematu si počínali, nedosáhneme
ideálního výsledku z následující příčiny: my chceme sice všechno s hlediska
dobra, avšak my lidé, dokud nás obkličuje temno pozemského žití, nepoznáváme
s dokonalou jasností nutnou souvislost jednotlivých dober s nejvyšším dobrem
a proto můžeme zůstati i proti nejvyššímu dobru indifferentními,****) — Ke slo
109)ThRe

intuice — symbol

1922, 150.
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vům polarita nábož. názorů: náboženství křesťanské má přínášeti mír, a přece
z něho někteří brali impulsy k válčení: „Za vlády Cromwellovy nastal v Anglii
obrat k imperalismu, jenž má v zápětí výbojné války. Rozhodné impulsy k němu
dostal Cromwell ze svého náboženského prožívání,“ '*©) — K polaritě nábož.
života: „Jako i nejosvícenější člověk se vždy znova obnovuje novou touhou a
novým obrozením a novými bojí s utrpením a novými vítězstvími a novým po
kojem, tak obnovujeme i my křesťané své „dlení v nebi“ novou touhou po nebi“.
Autor Erich Przywara S. J. používá tu jedné z nejplodnějších myšlenek vědec
kého poznání, totiž té, že síly (duševní)nalezají se v napětí a že právě rozpor
(polarita) v jednotě napětí značí životní zákon pro všechen životní vzrůst.“ !!*)
— K polaritě massy a osobností: „Patří k pokroku:lidského vývoje, že se z massy
vyvíjí osobnost. I v náboženství znamená to nutný pokrok, že se ze společnosti
pozdvihuje jednotlivec s otázkou: co bude s mou duší? (Co musím /á činit,
abych byl já spasen? Zvláště křesťanstvíje moment osobnosti nezadatelný. Dnes
však vládne massa t. j. vyloučení neb: aspoň sploštění osobního, a massa žádá,
aby byla respektována. Jak se má církev k tomu zachovati? Má-li církev nále
žitou podobu, může zjednati souhlas mezi massou a osobností. Může to, není-li
jen pouhou společností kultovou, také ne pouhým vrchnostenským úřadem škol
ním a vychovatelským, nýbrž je-li organickou životní společnosti, v níž všichni
členové s hlavou a vzájemně mezi sebou Co nejúžeji ve vzájemném působení
jsou spojeni. Taková společnost má místo pro osobní a podporuje je, neboť
osobnost nedokonaluje se v úzkoprsém egoismu, nýbrž ve sloužení a obětování
se. Životní společnost má však vztah i k masse. Bere massu do svého vlivu a
hledí ji z houfu jen zevně sjednoceného přetvořiti v organickou jednotu.“***) —
Ku všeobecné povaze lidské: „..
živá příroda beze vší pochyby jest zaří
zena na podkladě aristokratickém, to znamená, že při všelikém pokroku a vzdě
lanosti lidstvo nikdy nedosáhne takové výše, aby byli na světě sami mudrci a
poctivci; nýbrž ohromná většina lidí vždycky budou lidé prostřední, podpro
střední a malicherní, nad které bude vynikat pranepatrná částečka pravých šlech
ticů ducha, které těm ostatním budou vládnouti, zůstávajíce jim vzorem nedo
stižitelným. Dnes tedy na světě žádné rovnosti, a v budoucnosti také jí asi ne
bude.“**s) — Ku všeobecným potřebám našim: „Z Ameriky čeká Evropa pomoc,
a právem, neboť americkýWilson je z velké části vinen jejími zmatky a bědami.
Místo pomocí docházejí však ob čas aspoň dobré rady ©.. Tak sdělují noviny,
co pravil národohospodář R. W. Babson o pomoci Evropě: „Evropa potřebuje
víc náboženství než reparací“. Vztahuje pak to nejenom na společnost vůbec,
ale jako živnostník na ty, kteří v hospodářském životě rozhodují, od úředníků
až k právníkům, ano i na soudy. Nezáleží prý jenom na zákonech, ale také na
tom, aby obecnost sama byla svědomitější a podle toho lichváře, kefasy a pod.
živly mezi sebou znemožnila. Zákony, společenstva atd. jsou jen jako skořápky
na vejci. Víc na kazatelích než na policii závisí jistota rodiny, víc než na ban
kéřích jistota majetku atd. Ani škola sama, není-li náboženstvím prodchnuta, ne
pomůže.“ !!“)

(Pokračování.)

o) LZ 1924, 881; viz též ib, 409. — !!*) ThRe 1924, 153. — 1+) The 1922, 349,
113)Hl 1923, 376. — "“) HI 19.3, 90.

Strana 74.

Dr.LUBOMÍR
PETR:

VYCHOVATEL

Ročník XLII.

.

Mládí a jeho smysl.
(Pokračování:)

Pohledem do příčin tělesných a duševních chybných vývojů, způsobených
nedostatečnou činností jednotlivých žláz, vzniká zásadně ovšem možnost, pokusiti
se léčením žláz i o léčení duševních zrůd.

Z klinických“jpřípadů bylo |souzeno jižfna možnost? závěrujže příslušnou
vnitřně-odměšovací činností žláz lze způsobiti i zabrzdění vývoje rodidel nebo
vývoje a funkce žláz zárodkových. Šišince (glans pienalis), mozkovému útvaru,
v němž Descartes hledal sídlo duše, bylo připisováno, že svým vyměšováním
zdržuje nástup puberty. U dětí mimořádně brzy pohlavně zralých, kde pohlavní
vývin až o patnáct let předstihl? pravidlo, bylo skutečně onemocnění nebo
zničení šišinky“zjištěno.
Na každý způsob z toho vyplývá: Jen spolupůsobí-li všechny žlázy har
monicky, vyvíjí se tělo normálně až k zralosti, jen v tomto případě uskutečňuje
se onen zvláštní rytmus. obdobíšrostu do výše a do šířky, jenž konečně v plné,
harmonické uzrání vyznívá.
Vedle těchto velikých kolísání vývojových sluší všimnouti si i tak zvaných
kolísání ročních. Tělesný život dítěte vyvíjí se silněji na podzim a v zimě. Doba
od října do ledna jest vývoji tělesné výkonnosti přízniva, tělo přibírá na délce
i na váze. Pak nastává zpovolnění, jež od dubna do Července ustupuje novému
vzestupu. Jsou ovšem i úchylky od tohoto pravidla. Duševní vývoj děje se jednak
v témž smyslu, jednak v opáčném. Celkem přijato bylo za pravidlo: Tělo vyvíjí
se v létě na útraty ducha, nebo fysiologicky iřečeno: člověk vykonává v létě
více práci svalovou než mozkovou. Nesporna jsou však v roce i kolísání. Sou
hlasné výsledky a pravidla musí býti zřejmě teprv vypracována.
Jest nutno nyní položiti si otázku, jaký úkol připadá tělesným změnám
v době puberty se dějícím ? V celku jest nesporno, že doba puberty, tedy doba
tělesně-pohlavního zrání, jest provázena i prudkým vzestupem vývoje duchov
ního. V tom spočívá důležitý problem světového názoru se dotýkající, jehož
rozhřešení má rozhodující význam pro pojetí člověka vůbec a mladého člověka
zvlášť. Lze se totiž tázati: Jest tělo něco primérního, „podstatného, duševní život
však jen jevem sekundárním, odvozeným, pouhou psychickou nástavbou nad
materielně-fysiologickém základě? Jest snad rozvíjející se pohlavnost jediným
podstatným kořenem, jenž geneticky proměnou sil, přepuzováním vede k vyšším
duchovním schopnostem a činnostem? Nietzsche hájil těchto mínění: „Tělo jsem
a duše“, říká dítě. —.,ale probuzený, vědoucí člověk dí: „Tělo jsem jen a nic
jiného. Tvořící tělo utvořilo si ducha za ruku své vůle.“ Za vším vězí vůle
k moci. I Bůh jest mu jen vrcholem moci. Zvláště sexualitu považuje Nietzsche
za velikou hybnou sílu a plastickou látku, z níž proměnouvšechno vyšší vzniká.
„Bez čjakéhosi přetopení pohlavního systemu není žádný Rafael myslitelný.“
Z tohoto myšlenkového zárodku povstaly dva naturalistické systemy přítomné
doby. Sigmund Freud, ve svém psychoanalitickém systemu prohlašuje libido,
sexualitu, eros za factotum kultury. Alfreď Adler dává vzniknouti na podkladě
tělesných orgánů psychické nástavbě asi jako marxismus nástavbě ideologické
na podkladě hospodářském,
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Proti Freudově panerotické teorii sluší namítnouti: Pohlavní zrání nekryje
se nikterak se zráním duševním, zvláště ne s rozvojem a prohloubením nábožen
ským. Ten uhýbá se oné době pohlavního zrání, předcházéje ji nebo ji následuje.
Také duchovní zrání pokračuje, když zrání fysiologicko-pohlavní jest dávno již
ukončeno. Vůči oběma jmenovaným názorům, Freudově psychoanalysi a Adlerově
individuální psychologii, platí: Ze současnosti nebo posloupnosti dvou jevů
nenásleduje ještě souvislost podstat :nebo*jich stejnost. Jest zásadně přípustna
řada jiných možností: -Dvě řady jevů mohou na př. pocházeti z něčeho třetího
jako společného svého kořene. Nebo mohou býti oba jevy podstatně různy, ale
mají se k sobě v poměru vzájemného působení. Tak skutečně působí tělesné
projevy na duši jako zase obráceněžduševní dění může míti účinek na procesy
tělesné. Tím přibližujeme se k jinému vztahu: Jest také myslitelno a jistě z části
i skutečno, že tělesná zralost jest podmínkou, podnětem, popudem i podporou
zralosti duševní. Ale i nejnutnější podmínka jevu není ještě její příčinou, její
podstatou. Jiskra jest podmínkou explose prachu, příčina tkví však v poměru
napětí sil.
Marx a socialismus postihli něco zcela správného ve svém materialistickém
výkladě dějin. Jenomže neviděli dost bystře a dost hluboko. Nižší hmotná říše
má vskutku veliký význam pro vyšší kulturu. Přísloví praví správně : Nouze učí
modliti se. Ale nouze učí víc, učí lásce, milosrdenství, všemu dobrému může
nouze naučiti. Právem říká se: Jed a sníh vytvořily kulturu, sněhové pásmo jest
pásmem kultury. Ž toho však nikterak nenásleduje znehodnocení vyšších statků.
Neboť nouze jest pouhým zaklepáním na dveře, aby dřímající duše procitla, jest
popudem, výzvou duše, aby si řekla v hrdém vědomísíly: Uhlídám kdo s koho.
kdo zvítězí a kdogpodlehne. A tak napíná se její síla.
A co platí o velikém kulturním životě, platí i o životě jednotlivém. | zde
jest tělo, hmota, vývojovým činitelem duše. Popudy tělo postihující nebo z těla
výcházející, klepají ustavičně na bránu duše ; duše musí procitnouti. Často po
stupují tělo a duše ruku v ruce: tělo slouží duši, rozvoj tělesný slouží rozvoji
duševnímu. Tak stávářse:tělo velikým nástrojem duše, aby se projevila, aby samu
sebe našla. Jak nesnadné jest duši takové vlastní projevení, chybí-li jí jen jeden
vyšší smysl, jak obtížné, chybí-li jí zrak a sluch současně! A jako umělec jest
ve způsobu svého uplatnění závislý na hmotě, na svém hudebním nástroji, tak
pudíi tělo život duševní do určitých směrů, jak vidíme zvláště na případech psy
chopathologických jevů somatogeního původu. Spavá chřípka (encephalitis), jež
v zápětí má poškození mozku, způsobuje na př. také změny povahové. Často
dochází i k rozporu. Tělo stahuje dolů jako těžké hodinové závaží. Ale jako
závaží neničí stroje, nýbrž naopak“povzbuzuje jej k účelnému pohybu, tak může
chtíti i tělo stahovati duši dolů; ale právě tím jest vyšší vydražďováno k reakci,
a člověk stoupá do větší výše. „Stejné nechává nás v klidu, ale odpor jest to
jenž činí produktivním.“ (Goethe).

Jest ještě možný a bezpochyby i skutečný další vztah tělesného světa
k duševnímu. Základní pocity ústrojné mohou naše duševní zážitky provázeti

a určité
posílení
citu
způsobovati,
takže
současně
osobitost
sílaoněch
původn
pocitů všemu duševnímu životu a jeho jednotlivostem jisté zabarvení typické
a individuelní povahy propůjčuje, jak je to typicky rozdílno u dvou pohlaví
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a individuelně rozdílno od osoby k osobě téhož pohlaví. Již Hirsher naznačil
význam smyslového cítění pro duchovní, náboženský a mravní život jemnými
slovy: Smyslová podstata musí „svou zálibou a odporem etický život povbuzo
vati, provázeti a plniti.“ Ale to jest jen theorie pro starou asketickou praksi,
bráti při duchovním pozorování do služeb i smyslovou schopnost představivou
a citovou, aby byla vázána a tím duševní konání posilováno. Pak arci lze
i obráceně říci: fysiologické dění jest podmíněno psychicky. Neboť bez duševní
entelechie nedá se harmonická výstavba tělesného života a jeho harmonický
vývoj, ba sám jeho život vůbec myslili.

SS

Jestliže jsme fysiologické stránce upřeli, co jí nepatří, můžeme tím ochot
něji, vcházejíce do podrobností, jí přiznati, co jejího jest.
(Pokračování.)

Y

4

K

AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují jeji vyšší poslání.
(Pokračování.)

Východ. Cesaropapismus byzantských císařů a jím podporované tvoření
schismatických církví nacionálních v Orientu seslabily velice náboženskou sílu.
Tím byl křesťanský Orient na dlouhou dobu neschopen odporovati islamu. Ne
můžeme ovšem upříti nejvyššího obdivu vytrvalosti východních křesťanů, kteří
tolik hrozných utrpení prožili a v tisících byli vražděni. Tuto porážku zavinili
si z větší části sami. Schismatické církve východní omezeny na úzké hranice
nacionální ztratily ideu universality. Přesilou islamu byly ještě k tomu sraženy
na nejnižší stupeň náboženského a kulturního života. A tak tu selhala missijní
činnost úplně. Zcela přirozeným způsobem byla by odtud missijní Činnost pro
nikla dále na východ. To však bylo po 9. století skoro úplně nemožno ; pokusy
učiněné Nestoriány neměly trvalého výsledku.
Po křížových výpravách byly v Asii obnoveny missie latinskou církví, zvláště
řády dominikánským a františkánským. V říších Mongolů a Tatarů zřízeny mis
sijní stanice a vybudovány kostely. Jednotliví missionáři docilili velikých úspěchů
místních; v Pekingu byly vybudovány dva kostely a křesťanů bylo tam několik
tisíc. Trvání tato práce neměla; v Číně křesťanství úplně zaniklo a v Persii
ovládl islam.
Cirkevní missie od 16. štoletí. Nová perioda úspěšné činnosti k rozšíření
křesťanství nastala velikými objevy Portugalců a Špánělů v 15. a 16. století. Na
pobřežích Afriky a Asie a ve střední a jižní Americe otevřely se obrovské kra
jiny pro šíření evangelia. Ihned tu začala horlivá a úspěšná Činnost missijní
řádem dominikánským, františkánským, benediktinským a později založeným řádem
jesuitským, ale i kněžími světskými. V krajinách Konga a Mozambiku, v Indii,
na Ceylonu, v Siamu a Anamu, na Filipinech, v Japanu a Číně, v krajinách
střední a jižní Ameriky působili četní věrozvěstové v 16. a 17. století za největ
šího strádání s ohnivým nadšením prodchnuti jedině láskou k nesmrtelným duším
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Mužové" jako Las Casas a František Xaverský působili jako kdysi sv. Pavel.
S veškerou energií bránili missionáři lidských práv domorodců a snažili se chrá
niti je před nesvědomitostí a vykořisťováním se strany kolonistů. Ve střední a jižní
Americe dařilo se dílu missionářskému, podobně i na Filipinech. Tyto země byly
získány pro křesťanství. V Římě povstala kongregace kardinálů De propaganda
fide, aby činnost missijní byla jednotně organisována. Na východě asijském bylo
dílo missionářů stěžováno krutými pronásledováními. Sta a sta missionářů a tisíce
křesťanů skončili smrti mučednickou se stejnou heroickou vytrvalostí jako ve staré
říší římské. A přece podnikány nové a nové výpravy misijní. V 18. století se
zdálo, že další činnost v Japonsku je naprosto znemožněna, neboť všichni mis
sionáři vystoupivší na zem byli usmrcováni. V Číně byl pokrok missie velice
poškozen sporem o některé pohanské zvyky, které někteří věrozvěstové dovolili;
krutá pronásledování ochromila i zde missijní činnost. Podobné spory jako v Číně
byly i mezi missionáři v Indii o zvycích malabarských a působily veliké potíže.
Činnosti missijní překážely i výboje protestantských Holanďanů a Angličanů v mno
hých krajinách asijských; hanebné počínání protestantských Holanďanů za pro
následování křesťanů v Japonsku bylo přímou zradou křesťanství. Během 18. stol.
začali katoličtí missionáři pracovati i v severní Americe. Zrušením řádu jesuit
ského zasazena missiím poslední těžká rána, neboť právě Jesuité úspěšně pra
covali na obrácení pohanů.
Dějiny katolické missie mezi pohany od 15.—16. století jsou jednou z nej
slavnějších episod v celých dějinách církve. Byly to motivy čistě náboženské,
které se tu uplatňovaly v plné síle. Věrozvěstové nelekali se v podivuhodné hor
livosti pro šíření evangelia největších obětí a odříkání, nebezpečenství života a
mučednické smrti. Obrovskou tu práci podnikali vedeni jedině a sileni láskou
k Bohu, která rozněcovala jejich srdce. Právě těmito věrozvěsty ukázala církev
nejjasněji hojnost náboženšké síly i při hlubokém poklesu křesťanského života,
který se tak často jevil v 15. a 16. století v západním křesťanstvu.
Missie od 19. století. Nové vzpruhy nabyla missijní činnost v 19. století,
kdy nastala nová doba v šíření víry. Nejen ve starých missijních územích v Ame
rice, Africe, Asii začala činnosti missijní četnými řády a missijními společnostmi,
nýbrž i kraje střední Afriky, nitro asijské, Australie a Polynesie poskytly práci
missionářů nová, široká pole. Křesťanská kultura Evropy šíří se dílem věrozvěstů.
Tak tomu bylo v Americe a Australii, tak tomu bude, jak doufáme, v Asii a
Africe. Církev ukazuje, že křesťanská víra jest jedině trvalým základem každé
vyšší kultury ducha lidstva i jednotlivých národů. Proto vedoucí orgánové církve
se snaží rozšiřovati organisaci missijní Činnosti s použitím všech faktorů, kterých
pokračující civilisace poskytuje. Buduje se hierarchie v krajinách missijních, ohra
ničují nové missijní oblasti, upravuje činnost jednotlivých řádů a společnosti,
zakládají se školy, nemocnice a jiné ústavy, shánějí se spolupracovníci z domo
rodců jednotlivých zemí. S jakým úsilím a výsledkem se pracuje v jednotlivých
zemích podávají statistiky v missijních časopisech. Kolik tisíců nadšených pra
covníků jest tu ve službách šíření evangelia! Jaké tu ospravedlnění providenciel
ního vyššího poslání církve, která pro toto rozzšíření evangelia v ostatních dílech
světa vytvořila základ pokřestěním národů Evropy a všestrannou výstavbou kul
tury u západních národů, a vždycky se ukázala nejpevnější oporou pravé vyšší
kultury. Bonifác, Cyril a Metoděj, Las Casas, František Xaverský a jiní velcí vůd
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cové v díle šíření evangelia patři k největším a nejšlechetnějším postavám dějin
a k nejideálnějším zástupcům náboženského a kulturního působení.

Protestantské misie. Jest velice významným pro církevní universalismus,
že až do konce 18. stoleti šíření křesťanské víry mezi pohany v krajinách mimo
evropských dálo se skoro výhradně katolickými misionáři. Zakladatelé protestant
ských sekt v 16. století byli přímo nepřáteli misií, a také ještě později v 17.
a 18. století byli protestanté skoro všeobecně nejen úplně lhostejní k této Čin
nosti, nýbrž i v nejširších kruzích protestantských theologů byla takřka oposice
proti myšlence misijní. Někteří snažili se dokázati, že misie mezi pohany od
poruje duchu křesťanství, na př. J. Gerhard ve spise De locis theologicis vyd.
v 1. 1610—1621. Kolonie Holanďanů, Angličanů a Dánů přiměly některé prote
stantské kazatele, aby začali činnost misijní mezi pohany v koloniích usedlými.
Nejdříve začali holandští kalvinisté v zájmu kolonií holandských. Seminář otevřený
k vyškolení misionářů v r. 1622 v Leijdenu trval jen 12 let a činnost kazatelů
v koloniích byla velice nepatrná ; vrátili se většinou zpět do vlasti, chyběla jim
horlivost. V severní Americe snažila se Anglie v 17. a zvláště v 18. století
v zájmu svých kolonií získati domorodce pro křesťanství; herrnhuti a methodisté
působili více než anglikánské misijní společnosti, ale výsledek byl jen nepatrný.
Podobně činili i Dánové v koloniích indických. V 18. století měli misijní kolle
gium v Kopenhagen s Královským stipendiem. V Gronsku působil norvežský
kazatel za podpory dánské vlády. U všech těchto podniků byl ponejvíce roz
hodným interes politický. Že v těchto třechstoletích tak málo bylo vážně praco
váno protestanty v misiích mezi pohany, svědčí o malém duchu nacionálních
církví protestantských, nedostatku pochopení velkých církevních úkolů a o svět
ském smýšlení kazatelů. Racionalismus 18. století zničil vzemích protestantských
i ty nepatrné podněty, které v tom ohledu se staly.
Teprve v 19. století začala u protestantů skutečná činnost misijní v pohan
ských zemích založená na širokém základě. Vycházela z Anglie, kde byla vzbu
zena náboženskou reakcí proti racionalismu, bojem proti otroctví a vládní čin
ností v koloniích. I v jiných protestantských zemích probudil se zájem o misie
mezi pohany. Proti tomuto hnutí postavily ses počátku nepřátelsky úřední kruhy
protestantských zemských církví. Dílo misijní začaly privátní společnosti, sbíraly
prostředky a vybavovaly misionáře. Pomalu se přidávali i kazatelé zemských
církví. Dnes jsou protestantské misijní společnosti velmi četné a mají mnohem
hojnějších prostředků materielních než misijní podniky katolické. Poněvadž prote
stantští kazatelé-misionáři jsou většinou žehatí, zůstávají hodně daleko za misio
náři katolickými, nemajícími starosti o rodiny. Křesťanství pokřtěných protestant
skými kazateli jest často hodně povrchní; pohnutkou mnohých obrácení jsou
pozemské ohledy; péče o vnitřní religiositu jakož i výchova ke křesťanským
ctnostem mají daleko do dokonalosti. Sami protestantští badatelé konající vý
zkumné cesty v různých zemích doznali častou převahu katolických misií nad
protestantskými.
Náboženská statistika. Na světě jest 1.620,370 lidí. Křesťanů je 566,201.000
a nekřesťanů 1 054,169.000. Z křesťanů jest římských katolíků 273,500.000, pravo
slavných 121,801.000, protestantů 170,900.000; z nekřesťanů jest židů 15,286 000,
konfuciátů 301,155.000, mohamedánů 219,030.000, brahmanů 210,400.000, animi
stů 136,325.000, budhistů 135,161.000, Šintoistů 20,512.000 a jiných vyznání
16,300.000. V procentech jest římských katolíků 169, protestantů 10'5, pravo
slavných 75, tedy celkem 349 procent křesťanů proti 65-1 proc. nekřesťanů.
(Lidové listy č. 27 ze dne 3. února 1926.)
(Pokračování.)

Ročník XLII.

Štrana 79.

VYCHOVATĚL

SMĚS.
O duchovní správě školních dítek
promluvil na třetí universitní extensi z pa
storálky na cyrilometodějské bohoslovecké fa
kultě v Olomouci v úterý velikonoční (19.
dubna t. r.) univ. docent Václav Kubíček.
V přednášce své promluvil o působení kněze
ve škole, které je nyní velmi obtížné. Aby
si práci usnadnil a zajistil úspěch, musí ka
techeta věnovati pozornost kázni ve škole,

náboženskému učivu a metodě katecheti
cké. — Neukázněná třída mučí svého učitele.
Kněz ve škole při kázni zmůže tolik, kolik
ho je. Bez lásky výchovné k svěřencům ni
čeho nezmůže. Vychovatel ctěný a milovaný
žákům imponuje. Bude dbáti zásady: Fortiter

in re, suáviter in modo, ne naopak: Fortiter
in modo. Násilí, ať slovní či pěstní, výbuchy
hněvu, nadávky kázně synovské nevynutí.
Zcela bezpečně docílí se kázně dobrotou, dů
věrnou domluvou mezi čtyřma očima, po
chvalou a tím, že kněz bude se snažiti, aby
hodiny náboženské zpříjemnil a uzajímavil. —
Co se týká náboženského učiva, zdůraznil
řečník fundamentální význam biblických dějin
o náboženské výchově. „Chceme Ježíše vi
děti, “ je touhou v prvé řadě dětské duše.
Krista životného vyobrazují biblické dějiny,
které třeba soustavně a christocentricky po
dávati. Katechismus, toť půda palčivá. Bude
vydán katechismus nový. Čelkem lze říci, že
katechismus příliš mnoho se rozumově učí,
mnoho vysvětluje, mnoho požaduje — ale je
málo praktický pro život. Non scientiam, sed

vitam urgeamus. Pokud jde 0 metodu kate
chetickou, je někdy, třebas velmi zřídka, me
todou pracovati bez metody. Jiný má „svou“
metodu, má svoji cestu, nic nového pro něho
neexistuje. Naši devisou buď: Staré cíle, nové
cesty! Stále ku předu! Třeba pěstovati sebe
vzdělání, míti aspoň jeden odborný časopis,
vyposlechnouti odborné referáty, čísti odborné
knihy. V debatě, která po přednášce násle
dovala bylo zdůrazněno, aby katecheti svých
bolestí neuveřejňovali v denním tisku, nýbrž
vždy ve svých stavovských časopisech. Stesky
a nářky dodávají nepřátelům jen materiálu
k zesměšňování kněžstva a k podrytí jeho
autority ve škole. Bylo vysloveno přání, aby
dítkám byla znovu i zákonem uložena po
vinnost praktických náboženských cvičení. Jed
náno o novém katechismu a vyučování bi
blických dějin. Zdůrazněno, aby dítky dobře
znaly aspoň Malý katechismus, aby vždypra

kticky uváděny byly do způsobu obcování mše
sv. a přijímání sv. Svátostí. — V debatě
o biblických dějinách sdělil docent Kubíček,
že příští vydání jeho biblické dějepravy bude
ozdobeno osmi novými, pěknými obrazy ze
života Páně. — (Jak satrno docent Kubíček
stále zdokonaluje svou bibl. dějepravu, ale
přáli bychom si, aby v částech kde v dějepravě
vypravují se tytéž části Písma sv., které se
čtou v nedělních a svátečních perikopách,
v dějepravě byl týž text jako v perikopách,
aby tak dítko slyšelo s kazatelny táž slova
jako čte ve své knize. A v dějepravě čtou
1 dospělí a proto tím více měl by se text
shodovati. Dobře tak činí 1 nejnověji vydaná
dějeprava pro arcidiecesi vratislavskou.)

„Živé

slovo“,

toť název homiletické

knihovny jejiž redakce snaží se duchovenstvu
usnadniti přípravu na kázání a příležitostné
promluvy vydáváním pomůcek časových a pra

ktických. Jako sv. VII vyšly „Promluvy

k prvnímu svatému přijímání“, které
upravil známý kazatel a zkušený katecheta
Arn. Oliva. Ve svazku tom (str. 66, cena Kč
10:—) jest dvanáct krátkých promluv před
sv. přijímáním, čtyři promluvy po sv. přijí
mání, kterých možno použíti 1 pří odpoled
ních pobožnostech v den prvního: sv. přijí
mání a připojeno ještě šest delších promluv
o obnovení slibu křestního. Všechny řeči jsou
pěkně rozčleněny, užito hojně citátů z Písma
sv. vhodných příkladů a zakončeny povzbu
zením. Promluvy ty dobře a přehledně zpra
cované budou jistě uvítány jako velmi časová
pomůcka všemi katechety. Vdp. katecheté bý
vají často zváni za kazatele k májovým po
božnostem a tu homiletická knihovna podává
jim ve svazku IX. opět dobrou pomůcku.
Jsou to promluvy k májové pobožnosti „Růže

tajemná“

napsal i konal Antoním iKaška,

děkan v Kostelci nad Orlicí. Po řeči úvodní
o úctě marianské v církvi probírá v sedmi
řečech život Marie Panny od dětství až k je
jímu korunování, pak vždy v sedmi řečech
sedm slov P. Marie, sedm bolestí a sedm
radostí P. Marie a končí v závěrečné řeči
o P. Marii jako růži tajemné. Ze všech řečí
vane vřelý dech zbožnosti k Marii Panně a
Nejsvětější Svátosti. Bohaté příklady vzaté ze
skutečnosti a praxe autorovy dodávají kázá
ním životnosti a přesvědčivosti. | tento sva
zek „homiletické knihovny“ (cena 12'50 Kč)
vřele doporučujeme.

Nová německá biblická dějeprava.

Ordinariát vratislavské arcidiecése sestavil na
základězkušeností podaných duchovními správci
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sobí osvěživě. Název knížeček naznačuje obsah.
Uvádíme názvy dalších (viz č. 1. Vychovatele):

das Bistum Breslau und seinen Delegatur

č. 9. „Nač seješťěmodliti?“ ; č. 14. V bou

bezirk. Amtlich herausgegeben vom Fůrst
bischoflichen Ordinariat zu Breslau. Mit 74
Textbildern, 8 Bildertafeln und 4 Kártchen.
89 (XVÍ. u. 308 S.) Freiburg 1. Br. 1927,
Herder. In Halbleinwand M. 2:50. — Text
je nově upravena osvěžují jej biblické obrázky
Filipa Schumachera. Tato biblická dějeprava
není jen pro děti je určena 1 pro dospělé a
má pěstovat znalost Písma sv. a lásku k slovu
Božímu. V předu je pozdrav kardinála Adolfa
Bertrama, arcibiskupa vratislavského k dětem
a čtenářům, v němž napomíná dítky, aby se
náboženství učily a ku konci praví: „Čítejte

řích mládí“ ; č. 17. „O manželství“ ; č. 18.
„Manželé mezi sebou“. Zvlášť upozorňujeme
na č. 12.a 13. „Do života“. Tyto dvě kní
žečky určeny pro chlapce (12.) a dívky (13.)
vystupující ze školy. Jsou velmi pěkné obsa
hem a výborně se hodí jako dárek mládeži
do života odcházející. Upozorňujeme na ně
vdp. katechety a knihovničce přejeme co nej
většíhe rozšíření. Všechny mají imprimatur
ordinariátu olomouckého.

Pozoruhodný

úsudek.

Některé listy

otisky jako výstrahu z „Českého Učitele“ úry
vek z článku o náboženské výchově školních
v bibl. dějepravě 1 v dalších letech života
s radostí a zbožně. Slovo Boží osvítí a po dětí, kde psána byla tato slova: „Dnešní způ
sob vyučování římsko-katolickému náboženství,
silní Vás a zjedná pokoj srdcím Vašim. Bůh
jak
jsme toho na mnohých školách svědky,
žehnej všem dítkám a všem čtenářům, kteří
je
nejjistějším
prostředkem, vychovati nená
slovo Boží milují a jim se řídí!“ V předu
božensky cítící budoucí generace. Páni kate
podává bibl. dějeprava krátké poučení o Písmě
cheté svou povolností kladou sami podkopy
sv. (dle katechismu), poznámky archeologické,
pod
pevnou Petrovu skálu, za což jim buď
jména biblická a co nás zvlášt mile překva
pilo seznam evangelií na neděle a svátky jménem pokroku a lepší budoucnosti vyslo
a poznámku na které straně a ve kterém ven nelíčený dík“. Dobře o tom píše brněn
odstavci je tento text. Čtenáři mají v bibl. ská „Hlídka“ (č. 3. str. 133): „Výstraha
dějepravě týž text, jak jej slyší v neděli s ka nemůže škoditi. Ať každý koná svou povin=
zatelny. Vypravování biblických událostí je nost! Ale v tomto případě měly by povolané
mnohem více a ucelenějších než v našich, jak kruhy znáti skutečné žalostné poměry ve
škole, znáti příčiny veliké povolnosti a při
ze Starého (93) tak i Nového (114) Zákona.
činiti se o jejich odstranění. Ve škole zave
Připojeny jsou ukázky žalmů, z knihy Mou
dena dnes velká volnost vůbec, ano namnoze
drosti. Z proroků a z Nového Zákona ukázky
žactvo ani pracovati nemůže: má mnoho
z listů apoštolů a z apokalypse, jak se čtou
na některé svátky v roce. Biblická dějeprava hodin školních a v nich téměř každý den
tato svým uspořádáním i svou vhodností se ještě doporučován je na přání soukromníkůi
doporučuje a jistě se jí dostané hojného roz rozkaz úřadů rozvrh mimoškolní; tu přednáška,
tu divadlo, tu kino,tu výstava, tu koncert, tu
šíření. Vyňatkem z této je: Kleine Schul
závody,
že skutečně zvláště u venkovských
bibel fůr das Bistum Breslau und seinen
na práci doma naprosto nezbude času. A k tomu
Delegaturbezirk. Amtlich herausgegeben. Mit53
Textbildern. Freiburg im Breisgau 1927. Her v náboženství přidružily se ještě mimořádné
der, Cena 1 M. — Má celkem 88 článků, poměry: agitace odpadová, klassifikování od
z nichž je 35 ze St. Zákona. Jsou v ní ně padlých žáků velmi příznivě v novém nábo
ženství, možnost nechoditi do náboženství
které obrázky, které nejsou ve.velké, ale které
z
malicherných příčin, třeba právě že nedo
více se hodí pro mládež, na př. krásný obrá
stal
nejlepší známku: úplná volnost v plnění
zek Anděla strážce. Obě bibl. dějepravy zdají
povinností náboženských aj. — Ano,to jsou
se nám býti ze známých dějeprav nejlepšími.
Exercicie, — „Zivotem“. Již jednou příčiny skutečně veliké povolnosti v nábo
(čís. 1. str. 14.) upozornili jsme na sympa ženství, která svědomitému učiteli připravuje
tickou apologetickou a výchovnou knihovni zrovna muka, a o níž je i týž sám přesvědčen,
že vede k záhubě, k nesmírným škodám. To
čku, kterou vydává exerciční dům v „Hlu
číně. Je nazvána „Životem“ a každý sva= bylo též promýšleným plánem nepřátel nábo
zeček (str. 32, cena 50 hal.) je ukončen. ženství, který se jim daří, který překaziti
přátelé náboženství v minulosti neměli snad
Psány jsou všecky tyto knížečky svižně, není
v nich suchopáru, jenž by odpuzoval. Hojně dosti síly, který napraviti v přítomnosti není
dosti odvahy. Aspoň se tak zdá.“
příkladů a rozdělení na krátké kapitoly pů
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FRANTIŠKA REZKOVÁ:

Dětský cit.
Kdo rád čte, doví se z knih mnohé zajímavosti, kdo raději lidský život po
zoruje, sezná věci velmi zajímavé. Dávajíc přednost druhému naznačím stručně,
jak jsem tu i tam vídala pěstovati cit a čím se potom u dětí jevil.
Byl to vždy příklad dospělých, kterým se nejvíc dokázalo, ne však příklad
ojedinělý, ale ustavičný; pro upozornění nebyly voleny dlouhé výklady, pouze
několik důrazných slov. Na př. Hoch nosil na zádech v putně vodu, děti se mu
posmívaly, babička jejich vážně pronesla: „Je to hodný hoch, živí tím svou ne
mocnou matku“. — Jiný hoch odříkával matce přání k svátku a spletl je. Matka
ho pohladila a řekla mu jemně: „Promíjímti to, buď jen vždy hodný, abych
nikdy nemusila k vůli tobě plakati“. Slova ta byla hochovi vůdčí hvězdou na
křížovatkách života.
Chudé, české děti byly poslány z Vídně do Čech na prázdniny; přijely
bledé a zamlklé. Dobří lidé postarali se o výživné jich stravování. Jeden z hochů
po návratu od oběda zabaloval vždy něco do papíru a balíček schoval pod
postel. Když se to několikrát opakovalo, ptá se ho dohlížitelka: „Copak to tam
schováváš ?“ Hoch se zapálil jako pivoňka a podával svůj balíček s tajemným
obsahem. Zlaté dítě! Od každého oběda nechával kousek mamince a chtěl jí to
za čtyři neděle odevzdati, aby se měla také dobře. Dokud děti přetvářky neznají,
projevují svůj cit plně a nepokrytě.
Dcerka prosila matku o peníze na školní věci. „Dám ti na vše“, odvětila
tato láskyplně, „měla jsem je ovšem připraveny pro zedníka za vybílení ku
chyně, nevadí, vybílím kuchyni sama“. Děvče pálilygpeníze v ruce, ale pro školu
musilo býti vše v pořádku, na tom se v rodině trvalo. Příštího dne bílila matka
kuchyni a malé dceři při pohledu tom srdce usedalo. „Takové oběti nejsem
hodna,“ zašeptala si, vytratila se nepozorovaně ze světnice, dala si ustřihnouti
své krásné vlasy (neznala jich cenu) a přinesla matce 3 zl. Matka slova nepro
mluvila, dcerku přitiskla k srdci a z očí se jí řinul proud slz. Nevytryskne-li
v dítěti cit sám, vynutiti jej nelze.
Děti chtěly dáti učitelce dárek k jmeninám; dobré vůle bylo dost, ale ne
bylo zač koupiti. Řekly si odhodlaně: Dáme svou práci a umyly vetřídě vnitřní
okna. Učitelce byl tento projev lásky milejší než kylice orchideí.
K probuzení citu u dětí není potřebí ani bohatství, ani nádhery, ani oslňu
jících formulí theoretiků, stačí vytrvalé, ale nenápadné pozorování dětí a vhodné
zakročení bez dlouhých řečí. Předpokládám, že neminu se pravdy tvrzením, že
správnou výchovou citu platné služby prokazujemesvé vlasti, neboť potřebujeme
lidí i citem opravdových. Za jemným citem kráčí jemné mravy a ty jsou ozdobou
každého národa.
ré
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V. O. HLOŠINA:

O poměru J. A. Komenského k rosenkreuzerům.
(Dokončení.)

Toto vše ovšem již samo sebou by stačilo nejen k domněnce, ale spíše
i k přesvědčení a dokladům, že J. A. Komenský nazíral na rosenkreuzery úplně
v duchu svého přítele Andreae, t. j. že správně chápal, proč Andreae překvapil
svět svým „tajným“ spolkem filosoficko-alchymistickým a za tou příčinou vybájil
si věci a děje přímo neuvěřitelné, nesmyslné a hned na první ráz směšné, ale
přece věci a děje, jimž jeho doba, přesycená až bědně zohaveným okultismem,
věnovala tolik pozornosti, píle a zmařené energie čili, že Komenský nic společ
ného neměl a ani míti nechtěl se spolkem, jenž prý byl, jak moderní doba hláše,
předchůdcem a přípravou svobodného zednářství. Ale nestačí-li to, všeobecně,
pak nezbývá jiného, než pozorně uvážiti ještě pátý a poslední odstavec Labyrintu,
jednající o rosenkreuzeřích, poněvadž týž honose se nadpisem „Eventus Famae“
neodolatelně zvěstuje názor českého arcipaedagoga o veliké mystifikaci Andreaově.
Komenský alespoň praví: „I dali se na větším díle.. všickni upokojiti...
Diváci s nejednostejnými humory jeden sem druhý tam se rozcházeli, z nichž
doptal-li se kdo tajností těch nových či nedoptal, nic posavad věděti nemohu.
To vím toliko, že se všecko potom jaksi tišilo, i kteréž jsem zprvu nejvíc běhati
a těkati viděl, ty jsem potom leckdes v koutě jako se zamčenými ústy seděti
viděl, buď že k tajnostem jsouce připuštěni, jakž se o nich někteří domýšleli,
přísahu mlčenlivosti byli vykonati musili, aneb že, jakž se mně mimo brýle hledí
címu zdálo, za naději a vynaloženou svou práci se hanbili. Takž se tedy všecko
tišilo, jako když se po bouři bez deště mračna rozcházejí. A já k průvodčím
svým řekl: „A což z toho všeho nic býti má? Ach, mé naděje! Jáť jsem se
tu takové trošty vida těšil, že příhodnou mysli své pastvu najdul“ Odpověděl
tlumočník: „Kdo ví? Ještěť se toho dostati můž. Snad oni (rosenkreuzerové)
hodiny své vědí, kdy se komu zjeviti mají“. „Já li na to čekati mám ?“ řekl jsem
„nevěda, aby se z tolika tisíc učenějších než jsem já komu zdařilo, jedinkého
příkladu. Nechci potom déle zevlovati. Pojdme odtudl“
A tu, aniž by bylo třeba jednotlivých slov i vět Komenského zvláště roze
bírati a osvětlovati, z celého znění pátého odstavce Labyrintu, v němž o rosen
kreuzeřích se jedná, plyne a jest jisto, že Komenský za všeobecného ruchu
a shonu, jež spisy Andreaovy o novém tajném spolku rosenkreuzerském vy
volaly, neztratil ani na okamžik klidné rozvahy a filosoficko rozumového roz
hledu zaujav, nejmírněji řečeno, „vyčkávací posici“ k „věcem budoucím“, t. j.
Komenský, poněvadž vše, co o rosenkreuceřích, jich vzniku, cíli, snahách a roz
voji v jeho době se vypravovalo a psalo, považoval za zjev značně podezřelý
a ze stanoviska filosofie i zdravého rozumu nepochopitelný, neuznal za dobré
blíže nový tajný spolek zpytovati, ale sečkati až by nové události přinesly buď
potvrzení či vyvrácení rosenkreucerských spisů. A to zajisté bylo hledisko nej
většího pedagoga svého času jediné důstojné a pravé. Vždyť hlediskem tímto
nezadal ani svému pedagogickému věhlasu a ani filosofickému vzdělání a po
vznesl se jím na přemnohé své souvěkovce i z řad filosofů a učenců vůbec,
kteří ztrativše potřebnou rozvahu střemhlav vrhali se zá dobrodružným šprýmem
Andreaovým.
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Proto není pravdou, že Komenský byl členem spolku rosenkreucerského,
i kdyby ani nebylo jisto, že tento spolek vlastně nikdy de facto neexistoval
a není tedy také pravdou vše ostatní, co jednotlivci v dobách minulých a i v čase
nejnovějším ze členství J. A. Komenského v tomto domnělém spolku vyvozovali.
Ostatně památce velkého českého pedagoga nejméně slouží ti, když by rádi
viděli jej v řadách fantastických astrologů, alchymistů anebo snad i metapsychi
stů. Komenský prostě byl člověkem křesťansky založeným a věřícím, ale ve smy
slu protestantsky orthodoxním se zabarvením husitsko protiřímským a proti
katolickým až do té míry, že stal se obětí různých věštců budoucnosti a dobro
druhů, jakými byli na př. zvláště Kryštof Kotter, Mikuláš Drabík, Kristina Po
ňatovská a j. A na tom nedá se již ničeho více měniti a změniti ani theoriemi
sebe odvážlivějšími a fantastickými, jako na př. jsou theorie o jeho členství ve
spolku rosenkreuzerů, o jeho snahách metaphysických atd.
*

*

e

Po konstatování, že J. A. Komenský členem rosenkreuzerů nebyl a vlastně
ani býti nemohl, poněvadž tito v pravdě vůbec neexistovali, zbývá ještě roz
luštiti záhadu, věděl-li „poslední bratrský biskup“ český o rosenkreuzerské
„velké mystifikaci“ Andreově či byl-li jí překvapen právě tak, jako všickni filo
sofové své doby, neboť uvážíme-li, že týž s Andreaem za studií svých v Heidel
berce osobně se stýkal a později v písemném s ním spojení žil, jak je nesporno
a uveřejněním vzájemné korespondence obou také dokázáno, zajisté podobná
otázka naskytá se jaksi již sama sebou. Mimo to otázka tato je i velice důleži
tou, mám-li přímo a bez výhrady mluviti, i pro osobní charakter českého arci
pedagoga. Vždyť věděl-li Komenský o rosenkreuzerské mystifikaci Andreaově
a k ní mlčel, sám by byl stal se podobným provinilcem a falsifikátorem nebo
alespoň nemístným a nevhodným šprýmařem jako jím nesporně byl Andreae
a nevěděl-li Komenský o Andreaově rosenkreuzerském šprýmu pak jeho zdrže
livé si počínání a vyčkávací stanovisko v době, kdy filosofové sedmnáctého
věku kvapem uvěřili různým rosenkreuzerským báchorkám, staví zajisté jej do
světla tolik i jasného a příjemného, že mimoděk jeho velikost stává se ještě
větší a závažnější.
A tu, pokud nebude opak dokázán, dle dosud známých materialií o životě
Andreaově a o životě Komenského dlužno za to míti, že český arcipedagog ni
čeho o rosenkreuzerské mystifikaci Andreaově prostě nevěděl. Je pravda sice,
že Komenský a Andreae osobně se poznali a stýkali v Heidelberce, ale doba
tato byla velmi kratičká a mimo to osobní poměr obou byl spíše poměrem
učence k učenci nebo poměrem učitele k žákovi nežli poměrem přátelské důvěr
nosti. Andreae také, pokud v Heidelberce dlel, ještě ani zdaleka neobíral se
myšlenkou, že svůj spisek „Fama“, sepsaný dávno před tím, za studentských
let v Tubinkách, uveřejní a tím méně mohl tušiti, že spisek jeho vyvolá takový
rozruch, jako uveřejněním vskutku vyvolal, či že bude od veřejností přijat tak,
jak přijat byl, t. j. jako spisek vážný, ba nesmírně vážný, když přece auktorem
míněn byl ve způsobě satirickém, plném časově společenských šlehů avtipů.
Konečně Andreae se svým auktorstvím rosenkreuzerských spisů za svého života
nesvěřil se, pokud známo, nikomu ze svých nejdůvěrnějších přátel, nikde přímo
se k němu nepřiznal a nikde je také ani přímo aani nepřímo nepopřel. Alespoň
prvním, kdo k autorství Andreaeově při hlavních rosenkreuzerských spisech
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poukázal, nebyl nikdo z Andreaeových přátel, ale spíše z jeho odpůrců. Byi to
Bohumír Arnold.

Arnold totiž opomenuv názorů před ním platných, dle nichž jedni považo
vali za původce srosenkreuzerských spisů Taulera, jiní Luthera nebo Valentina
Weigela, třetí Jana Arndta anebo Jachyma Jungia a p., uchopil se nápadné
podobnosti mezi spiskem „Chemická svatba“, jejímž známým a podepsaným
auktorem Jan Andreae byl a spiskem „Fama“ a přišel k přesvědčení, že aukto
rem obou musí býti jedna. a táž osoba. Při tom ovšem Arnold, jak pravdivě
dodati dlužno, existence rosenkreuzerů nepopíral, ale spíše s ní sympatisoval.
Za to nástupce Arnoldův při studiu historické existence rosenkreuzerů, prosla
vený Herder, již bez milosrdenství prohlásil tuto za pouhý nápad a satirický
výmysl virtemberského bohoslovce a básníka, jak Andreaeoví bylo přezdíváno.
A to zajisté stačí k poznání, že Andreae ani Komenskému se svou mystifikací
se nesvěřil. Ubíral se tedy český arcipedagog při svém posuzování rosenkreu
zerů zcela samostatně a jen ku své cti.
Proto křivdí Komenskému nejen profesor Viktor Mikuška ve svém spise
„Věda metapsychická a její nynější stav“, kdež se dí: „Naše vlast byla od dáv
ných dob středověku rodnou zemí a útočištěm mnohých vynikajících okultistů.
astrologů a alchymistů a i velký její syn a učitel národů Komenský byl naklo
něn úvahám okultním a znatel mediumity“, ježto Komenský nebyl ani spiritistou
a ani okultistou; ale i Emanuel Lešehrad, tvrdí-li, že Komenský o existenci
rosenkreuzerů ve svém nitru nepochyboval, ba že jich snahy podporoval a tím
projevil se „jako předchůdce svobodných zednářů“, ježto podobné názory staví
Komenského do stejné řady s četným zástupem jemu současných, ale nemyslí
cích filosofů, kteří žert Andreaeův vzali za bernou minci a tím vlastně památku
Komenského potřisňují a oproti pravdě znešvařují, památku toho Komenského,
jemuž vždy a všude jednalo se o pravdu, byť mnohdy mu utajenou, jak sám
svědčí, když v předmluvě k Labyrintu napsal: Není báseň, čtenáři,což čísti budeš,
ačkoli básně podobu má; než jsou věci pravé, jimž vyrozuměje, sám poznáš,
zvláště kdo by mého života a příběhu něco povědom byl, proto že jsem tu na
větším dile své vlastní příhody, s nimiž jsem se v nemnohých těch letech života
svého již potkal, některé které pak při jiných spatřil aneb o nich sobě návěstí

dané měl,vymaloval.

Dr. LUBOMÍR PETR:

,

,

Mládí a jeho smysl.
(Pokračování.)

Zdravý vyvoj těla a zvláště nervů v době puberly dodává pocit síly, od
vahu a sebedůvěru. A to jsou vlastnosti velmi cenné. Vlastně poznáváme
zcela jejich cenu teprv tehdy, chybějí-li. Tělesné vady a tělesná slabost vzbuzují
snadno pocit méněcennosti, zvláště přidružuje-li se k nim výsměch, pohrdavé
anebo zase příliš soucitné chování. Mohou býti úvodem do řady nesprávných
vývojů a dávati podnět k útěku ze skutečného života do vysněného světa zdání,
k útěku ze zdraví do domnělé nemoci, k bytosti stlačené, nenávistné, panovačné
i zločinné.
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Není ovšem třeba, abychom vždy tak jednostranně rozdělovali světlo a stín.
Pocit síly v úkonech tělesných může býti spojen s duševně. mravní mdlobou
nebo s nábožensko-mravní opovážlivostí, kdežto tělesná slabost může reaktivně
povzbuzovati ke vnitřnímu sílení a ke vnitřní zdatnosti. Koktající Demosthenes,
Heřman Chromý, Valafried Šilhavý, koktavý Notker jsou doklady této možnosti.
Z rozlišného rytmu chlapeckého adívčího vývoje vyplývá pedagogicky, že
koedukace a koinstrukce a tím i společné kočování a společný tělocvik obou
pohlaví jest něčím nezdravým. Platí to již o prostředních a vyšších třídách
školy národní, tím spíše pak o učelišti vyšším. Kdežto totiž hoch až do třinác
tého roku vězí ještě v období druhého zaplňování, vchází děvče již o dvě léta
dříve do období druhého rostu do výšky. A vchází-li dívka do roku, v němž
ukončuje se její prudký vzrůst, a jenž ji do třetího období plnosti a tím i do
vyzrání uvádí, začíná teprv hoch vyrážeti do výše. K tomu přistupuje pak hlu
boko zasahující pohlavní zrání děvčete, u povznesených stavů již do třináctého
roku spadající, jež v zápětí má stálý návrat chorobných dnů. Tato okolnost
vedla již k požadavku pohyblivějšího rozvrhu hodin a -látky ve školách dívčích.
Námahy, jimž jest divčí tělo za svého vývoje podrobováno, vedou k únavě
a umdlení. Dochází k silným úbytkům pozornosti, jež úspěšnou práci občas
značně snižují. Srdcetlučení, bolení hlavy, závratě a omdlivání stávají se Často
průvodními jevy silné bledničky. K pocitům mdloby přidružuje se neklid, po
drážděnost, veliká vznětlivost. Jest zřejmo, že v takové době nesmíme od
děvčete žádati totéž co od chlapce, a že obě pohlaví v tomto věku již k sobě
nepatří. V letech vývoje hochy a dívky posazovati vedle sebe, děvčatům v ob
časných dnech neúplného zdraví tytéž práce ukládati, znamená působiti jim
tělesnou i duševní škodu; dívka může býti v těchto létech jen mezi svými druž
kami, kde prostě smí při oslabeném těle a při oslabených nervech méně konati.
Proto jest dle Hanny Pestalozzy také nepochopitelno, že za éry školních lékařů
může býti koedukace požadována. Koedukace jest tudíž zásadně již s hlediska
fysiologicko -hygienického zavržení hodna.
Rozumí se, že v době, ;kdy tělo se vyvíjí, kdy všecko jest v toku a ve
stálé proměně, může snadno dojíti k převrácenostem a disharmoniím.
Aby tělo zrálo harmoricky, jsou nutna cvičení tělesná. S touto potřebou
shoduje se i sklon mládeže k nim. Sama příroda dává vychovateli pokyn tím,
že pocit sily a napětí má za náslŮdek i psychické tíhnutí k uplatnění a cviku.
Ovšem přimlouvají se za hry, sport a cestování mládeže i jiné ještě důvody
a účely, o nichž později řeč bude.
Studující, kteří musí mnoho seděti, čísti a psáti, mají takových cvičení
zvláště zapotřebí. Jinak vznikají ony učenecké typy, jež si humoristické listy
rády berou na mušku, přes to, že dle vojenských statistik ze středních škol
vychází poměrně víc lidí k vojenské službě způsobilých než z ostatních vrstev
mládeže. Také rmladý dělník a mladý sedlák potřebuje vhodných cvičení. Jinak
dostává jednostranou, nepěknou, nemotornou formu prací podmíněnou. Takové
tělo činí však snadno i duševní držení nemotorným a neohrabaným. I nábožen
skému a mravnímu vývoji mohou býti takové újmy zdraví na škodu.
Rovněž dívkám měla by-býti tělesná cvičení s jejich přirozeností se srov
návající umožněna, zvláště dívkám studujícím, v kancelářích zaměstnaným a děl
nicím mechanickým, aby byly vyvarovány vážných škod na zdraví,
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Na druhé straně mohou taková cvičení působiti však pravý opak, těžká
ublížení na těle. Kdežto unavené zvíře samo od sebe ve hře nebo v cvičení
ustává, může u člověka ctižádost a snaha po uplatnění v nich pokračovati až
do vysílení a onemocnění. Neklamný zvířecí pud má u člověka právě zastupo
vati rozum. Ale rezum bývá vášní zatemňován. Škody jsou tím spíše možny,
že tělo v mladých letech samo o sobě svou nesmírnou vnitřní Činností stavební
jest napináno a snadno se unavuje.
Jako nemírný tělocvik může ovšem pubercentům trvale škoditi i přepětí
v povolání. Jak prospěšna jest v těchto letech mírná práce tělesná a duševně
mravní, tak záhubna jest nemírná. Ohrožuje nervy i mravnost, zvláště mrav
nost pohlavní. Vyčerpáme-li se úplně v práci, opotřebujeme-li všechnu mladi
stvou sílu v povolání duchovně jen málo snad povzbuzujícím, způsobujeme si
uváznutí duševní zralosti. Takové duše zakrsávají na účet vyšších zájmů. Těmito
mimořádnými tělesnými výkony vysvětluje se i zvláště veliká neduživost a úmrt
nost v těchto letech. Nakažlivé nemoci jako šarlach útočí se zdarem na mladé
tělo. K tomu přidružují se rády nemoce plicní, žlázové, nervové, rozšíření srdce
nebo i zmenšení, jestliže se srdce nevyvíjí úměrně s rostem tělesným. Již před
válkou dosahovala chorobnost na středních školách u hochů v době puberty
čtyřiceti procent, u děvčat šedesáti.
Puberta byla již opětně prohlašována za nemoc i v případě, že probíhá
docela normálně. Nervosní, nervosně vznětliví jsou mladí lidé v těchto letech
všichni. Proto jsou snadno podráždění, snadno rozladěni, a to projevuje sei po
stránce mravní Nesmíme proto u mladých lidí všechno vážiti nazlatých vážkách.
Tvrdá slova vůči odpuzujícímmladým bytostem mohou snadno vésti k poloviční
pomatenosti a k nepředloženým závažným činům. Proto vychovatel nesmí býti
citlivým k mladistvým projevům, pokud tím autorita jeho není ohrožena.
Tato vznětlivost může býti stupňována nesprávnou výživou, zvláště před
časným a nemírným požíváním alkoholu a nikotinu. Je-li správné slovo, že mládí
již jest samo opojením bez vína, pak není věru třeba, toto opojení vínem stup
ňovati. Dávná zkušenost, že s Bacchem se ráda Venuše dostavuje, stává se
srozumitelnou studiem fysiologických a psychologických účinků požitku alkoholu.
Nejprve způsobuje alkohol jakési vzrušení, pak ochablost, dále uvolnění před
stavivé souvislosti, předřáždění fantasie, otupení jemnější rozeznávací schopnosti,
a rozvahy, a v souvislosti s tím vším probužkní sexualních pocitů. Podle Krae
pelina dochází téměř ke třem čtvrtinám všech prvních pohlavních nákaz u vzdě
laných mladých lidí v napilosti.
Uvážení hodno jest, co praví psychiatrie a zdravotní pedagogika, že totiž
mnozí lidé, zvláště lidé ke slabomyslnosti a nervovým nemocem náchylní, jsou
intolerantní k alkoholu t. j. citiví a vnímaví k účinkům alkoholu. U takových
lidí, zvláště v dětském a jinošském věku, může i nepatrné množství vésti až
k šílenému podráždění a k šíleným činům.
Souvislost tělesného vývoje s duševním má veliký význam pro výchovu
zdravotní.
Jest známo, že usilujeme čeliti onemocnění štítných žláz používáním jodu
a prozařováním a zvláště i chybějící štítnou žlázu nahraditi preparáty štítné žlázy.
Jak důležito jest poznání abnormálních útvarů i jiných žláz pro vysvětlení
duševních úchylek a jak tělesným léčením i duševní stav může býti pozvednut
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o tom budiž tu uveden tento příklad: W. Wittneben vypravuje o chlapcizlékař
ské rodiny, jenž dvakrát uvázl v kvartě a také i tělesně zaostal, ježto přestal
růsti, Rontgenovým snímkem poznal Wittneben, že zakrněl mozkový podvěsek
(hypophyse). Dal mu tudíž hypophysové tabletky, a hoch vyrostl v půltřetím
měsíci o 9 cm. Zkouška z inteligence podala důkaz normálního výkonu, kdežto
dříve byla silně podprostřední. Podle toho byl i školní výsledek. Hoch pře
skočil kvartu a v roce zmohl látku kvinty.
Z třiceti slabomyslných nedocílilo se vhodnou léčbou zlepšení jen u tří
dětí, jež vedle porušení žláz měly ještě ijiné poruchy, kdežto u ostatních sedma
dvaceti projevil se patrně jak tělesný tak duševní vzrůst. U dětí silně idiotických
bylo docíleno aspoň toho, že byly výchově přístupnější t. j. nedávaly již tolik
práce a námahy, jiní lehce zaostalí stali se i dobrými žáky.
(Pokračování)

JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračování.)

Zbývá nám otázka, kdo má na překonání náboženské krise pracovati a jak
pomůcky k tomu si má upraviti?
„Jenom z výsledků a souvislostí Zheologie opravdu důkladné a hluboké
dají se uspokojivě rozluštiti poslední (nejhlubší) námitky staré a nové doby
proti zjevené víře.“"!5) „Kéž by jen ve vědě, a zvláště v katolické theologii
perioda národnostních nepřístojností (Kránkungen) brzy byla překonána!“ psáno
v referátě o knize francouzského dominikána Allo, věnované kardinálu Mercierovi,
v níž Apokalypse sv. Jana je vykládána proti Němcům.'"'“) — Theologům musí
pomáhati akademická intelligence: „Jak by mohli akademikové jakožto laičtí apo
štolové církvi a lidstvu prospěti! Pastorálka potřebuje doplnění takovou pomocnou
prací .
S výšin světa akademického vnikla zkáza odcizení se Bohu a nevěr
nosti k církvi do lidu; s těchže výšin musí přijíti i náprava.“*"")
„intelligence
jest jádrem a páteří každého směru ve veřejné činnosti, který se chce udržeti
a něco trvalého vytvořiti. Mens agitat molem!
Naše činnost bude nucena
ubírati se tím směrem, aby dosavadní výsledky, hlavně duchovních správců do
sažené a jistě ne podceňovatelné, dostaly hlubší a pevnější základ.“!!*) — „Laik
Fr. Potocki rozepisuje se v Przegladu Powsz.* o otázce, kdo jest vlastně Kato
lickýmspisovatelem a řeší ji takto: jménem katolického spisovatele možno poctíli
každého pracovníka perem, kněze i laika, který stojí pevně a rozhodně na svě
tovém názoru katolickém a vyvádí z toho také důsledky pro svůj život i pro
svou liter. činnost .
Za nejvyšší úlohu katol. spisovatele pokládá šíření křesťan
ského ducha, jakýsi druh moderního apoštolátu v dnešní společnosti, jež prožívá
právě po této stránce nejhorší krisi
Aby mohl katol. spisovatel působiti
k povznesení úrovně a vykonávati své apoštolské poslání, pokládá autor za
nezbytně nutno, aby žil vniterně intensivním náboženským životem
je přece
15) TH Re 1924, 203.
118) ib. 208.

11) Th Re 1925, 23. 29.
115) HI 1924, 189—190,

Strana 88.

VYCHOVATEL

Ročník XLII.

známo, že na čtenáře nepůsobí jen obsah díla, ale snad mocněji ještě jakási
síla, jež vyzařovala z autora, kdyžtvořil.
Pokládá také za nemožno, aby
katoličtí spisovatelé všichni náleželi do téhož tábora politického. Různost názorů
spíše prý přispěje k všestranému osvětlení různých otázek. Zmonopolisování
katol. ruchu pro jakýkoliv jeden tábor politický podfalo by to, co jest význačným
obsahem toho ruchu: vysokou hodnotu nestranné myšlénky katolické a její
nezávislost na časových formách politických.“1!?) — Z Německa docházejí zprávy,
že biskupové co nejpřísněji katolíkům zapovídají přistupovati nebo zůstávati ve
sdruženích (Gewerkschaften) sociálně demokratických. Ovšem z důvodů nábo
ženských
„ k social-demokratismu není možno se chovati jako k něčemu nábo

© žensky
nelišnému
ajenohmotný
blahobyt
pracujícímu
©.Skatol.
strany
proti
tomu vždy znova se opakují pokusy o t.ř. křesťanský nebo náboženský sociali
smus. Pohříchu neznají mnozí zastanci jeho jiných method, nežli jsou sociálně de
mokratické a tož vyhání se čert belzebubem. A naopak mnozí z těch, kteří dobře
vidí, že žádný životní názor opírající se pouze o zájmy hmotné, nemůže býti
úplný, člověku docela vyhovující, že náboženství musí býti každému základem,
nemají často přes nejlepši vůli porozumění pro hmotné potřeby člověka a jejich
zajištění, t. j. pro společensky všeobsáhlou péči o ně, která by nezávisela jenom
na štědrotě jednotlivců, nýbrž jako právo a povinnost byla stanovena a prová
děna.“1%0)— Na sjezdě akademiků v Padesborně pravil prof. P. Simon: „Žádným
způsobem nesmíme se pokoušeti o šíření našich ideí prostředky, jak jich užívá
naše relativistická doba pro docílení hromadných výsledků. /ediná methoda pro
křesťanství byla, působiti od osoby k osobě. A tuto bude většinou voliti také nám
v naší podobně naladěné a podobně utvářené době, zvláště mezi vzdělanci.“**')
K tomu sám přidávám: Po volbách (15./11. 1925) mluvil jsem s předsedou ko
mise volební o výsledku, a zvl., že komunisté v osadě čistě zemědělské dostali
80 hlasů. Pravil mi: to dělá agitace od osoby k osobě, hromadné přednášky
se neosvědčují.
O úpravě vhodných pomůcek: uvedu zde aspoň hlas Tillmannův o tom,
jak by mravověda nyní měla býti zpracována : “?*)„Zdá se mi, že bychom měli
opustiti rozdělení morálky na všeobecnou a speciální, a že bychom měli morálce
theologické, analogicky k poměru fundamentální theologie k dogmatice, přede
slati filosofický a psychologický základ. Pak by také bylo možno to, co nyní
sluje speciální morálka, zařaditi pod jednu velkou jednotnou myšlénku, která by
dovolovala křesťanský život projednávati ne jako summu jednotlivostí, nýbrž jako
organické rozvinutí jedné vedoucí idee. Neboť základní schema dekalogu má
beze sporu značné nevýhody. Negativní ráz morálky má v něm jeden ze svých
pramenů a konečně přece musí schema, protože je neúplné, vždy znova býti
roztrhováno a doplňováno. Od Hirschera, jenž ideu království božího učinil zá
kladem své morálky, neodvážil se žádný jiný moralista podobného pokusu.
A přece mohly by pak splněny býli požadavky, jaké můžeme právem klásti na
katolickou morálku, která má jasně ukázati převahující krásu a nenahraditelnou
životní hodnotu křesťanského ideálu.“ „Rozšíření theologické morálky pojednáním
o hospodářském životě, bursách a pod. je beze sporu záslužnou a časovou
19) HI 1924, 28—20.
190) HI ib. 45—46.
12) HI 1925, 28.
122)"Th Re 1923, 237—8.
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úlohou.“!*3) — „Rozeznáváme-li ascetiku řeholníků od ascetiky ve světě žijících,
je přirozeno, že řeholní ascetická literatura jedná po výtce o jedné, od světa
odvrácené stránce náboženského života. Ascetika ve světě žijících není dosud
napsána a bude moci býti teprve tehdy napsána, až vedle dualismu stavu ře
holního a světského a nad ním (řelí forma životní, která se pokusí spojiti při
takání světu ve všech oborech s náboženskou vnitrností, domůže se faktického
uznání, životní to forma, která by zásadně překonala jednostranností obou do
savadních (života řeholního a světského). Mezi zakladateli řádů a jejich řeholemi
stojí nejblíže k tomuto typu sv. londc z Loyoly a jeho Tovaryšstvo Ježíšovo
Sv. Ignác všecku summu světské kultury a vztahů slil se svým dílem, pokud
vůbec jen společný život „svět“*) snese. . Ascetika sv. Ignáce ukazuje přírodu
a milost v užším a šťastnějším spojení, než bychom od theologie jeho doby
očekávali
©.. Dnes ovšem nemůžeme jí úplně přijmouti; ďábel na př. hraje
v rozpočtech generála roli, jakouž mu dnes už přiřknouti nemůžeme
Vydavatel listů sv. Ignáce (Otto Karrer S. J.) vysvětluje zvláštní vnitřní život sva
tého z napětí mezi protichůdnými stránkami (polaritami), které nám ozřejmují, proč
jedni jej považují za rmystika, jiní za suchého, případně za urážlivě střízlivého
člověka rozumového a obojí tak činí právem.“““) — — —
(Pokračování.)

AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
(Pokračování.)

II.
Vývoj církevní věrouky.
Církev jako orgán nadpřirozeného zjevení. Křesťanství spočívá na historické
osobnosti Bohočlověka Ježíše Krista. Jeho Život a jeho učení jsou závěrkem
božského zjevení lidstvu; v dalších dějinách církve není nového zjevení. Apošto
lům a církvi dal Kristus příkaz a s ním i plnou moc, aby za stálého přispění
Ducha sv. toto božské zjevení nezměněně lidstvu hlásali a tak je vedli k věčné
spáse. Děje se to osobní, vlastní činností církevních orgánů, ne pouze v mate
rielním sdělování a formálním výkladu učebného systému vjednotlivostech přesně
formulovaného ; takového systému ani Kristus nepodal ani nevytvořili apoštolové
z jeho příkazu. Církev jest živý organismus také ve vnitřní výstavbě a v šíření
zjevení. Proto byl skutečný vývoj zjevené pravdy. Církevní věrouka má své
dějiny třebas byla v zárodku objektivně úplná ve zjevení Kristově. Vývoj církev
ního učení je dvojí: vztahuje se jak na obsah tak naformulaci a výklad. I když
zjevení objektivně pokud se týká obsahu v Kristu jest skončeno, jsou v něm
přece jednotlivé věroučné poučky v mnohých punktech obsaženy jen jako v zá
rodku, který musí se rozvinouti. Subjektivní pojetí zjevené pravdylidským duchem
stále pokračuje. Pravdy věroučné dřívějším křesťanským generacím neznámé,
třebas byly ve všeobecném depositu zjevení obsaženy, byly v pozdější době
123) Th Re 1922, 313 - 314.

*) Toto slovo stojí ve 4. pádu mluvnickém.
124)Th Re 1923, 58—60.
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jasně pochopeny a vyloženy. S vývojem obsahu souvisí formální vývoj křesťan
ského dogmatu, který stále pokračuje a napomáhá k jasnému poznání veškerého
zjevení. Děje se to duševní činností církevních theologů a učitelů, kteří vnikají
v hlubší poznání zjevení jen čistě lidskými silami. Při mimořádných příležito
stech děje se tak nejvyšším, autoritativním církevním úřadem učitelským, když
jednotlivé pravdy věroučné, přesně formulované a důkladně vylíčené, prohlašují
se za skutečnou součást božského zjevení. To jest nejvyšší formální výklad v zá
rodku obsažené nadpřirozené pravdy. Veškerá činnost v oboru poznání věro
učných pravd křesťanských a jejich dogmatické formulace jak vědecko-theologic
kého objasnění i zdůvodnění jest ovlivňována mnohými historickými faktory
a proto církevní dějiny nevyličují jen vnější vývoj církevního učení, nýbrž zkou
mají i vnitřní hybné síly, které na tento vývoj působí.
Vývoj učení v prvních třech stoletích. Dějiny vývoje církevního učení -počí
nají dobou apoštolskou. V jednotlivých částech Nového zákona, hlavně ve spi
sech sv. Pavla, ukazuje se již spekulativní proniknutí a formulace pouček týka
jících se jednotlivostí ze zjevení Kristova. Apoštolské Symbolum podává základ
o uvědomělosti víry prvotní církve na podkladě učení apoštolského. Tradice apo
štolská a na ní se zakládající věrouka prvotní církve dotýkaly se některých prvků
řecké filosofie, která svým obsahem podněcovala filosoficko vzdělané muže, aby.
principu přirozeného poznání pravdy použili i na Části učení zjevení nadpřiroze
ného* aby na nich dále budovali a uvedli je navzájem ve vnitřní spojení. Tak
činili již apologeté druhého století, jak dosvědčují spisy sv. Justina. V míře da
leko větší Klement Alex. a hlavně Origenes probírali a objasňovali na podkladě
novoplatonismu dílem spekulativní, dílem mystické pronikání a systematisací ob
sahu pravidla víry a sv. Písma. I když mnohé bylo pochybným, přece jen se
podařilo křesťanské pravdy shrnouti v jednotný systém při zachování podstaty
obsahu zjevení, pokud tento tehdy jasně a přesně v církevním učení byl podán.
To byla první dobarozkvětu církevní theologie.
Současně pozorujeme, jak církevní úřad učitelský zásahuje pro zachování
obsahu zjevení. Četní theologové v Římě meškající zkoumali otázku o vztazích
Bohočlověka Krista k Bohu. V podání víry bylo obsaženo učení, že jest jeden
„Bůh, Stvořitel a Pán všeho, že Kristus je Syn boží a rovněž pravý Bůh a že
vedle Otce a Syna přichází i Duch sv. ve formuli křestní, ve výrocích Ktistových
a v křestním vyznání. Snažili se toto učení proniknouti spekulativně, na filoso
fickém základě, a ve shodu uvésti s lidským myšlením jednotu v Bohu s Trojící.
Někteří učitelé při těchto spekulacích zašli na zcestí, církev tedy jasně vyslovila
a proti nim zastávala učení, že jest jeden Bůh; že Otec i Syn i Duch Sv. jest
Bůh a zároveň se od sebe rozeznávají, a vyloučila ony učitele, kteří s touto for
mulí víry nesouhlásili. Těmito spory o Trojici v Římě vedenými ku konci dru
hého a počátkem třetího století získala římská církev na základě apoštolské tra
dice pevný, jasný a vědomý názor o nejsvětější Trojici, který důrazně zastávala
proti těm, kteří užívali nejasných a nesprávných výrazů, jak učinil papež Dio
nysius proti alex. biskupovi Dionysiovi. Toto jasné pojetí římské církve o po
měru mezi Otcem a Synem v Trojici zvláště vyniklo u příležitosti sporu arián
ského o božství Logu ve 4. století. Veškeré hnutí na poli církevního názoru
o učení na konci druhého a v první polovici třetího století jest typické pro vývoj
věrouky. Ukazuje počínající spekulativní pronikání obsahu křesťanské tradice na
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základě antickofilosofického poznání a tím vybudování vědecké theologie, která
tolik vykonala pro rozvoj obsahu věrouky. Ukazuje také dvojí Činnost církve na
proti těmto snahám: na jedné straně formalně přesnou formulaci věroučných
pravd založenou na těchto spekulativních úvahách, na druhé straně vědomé a pevné
setrvání při obsahu svěřeného jí nadpřirozeného zjevení, a jisté, autorittaivní od
mítnutí všech názorů zjevení odporujících. Víra v božství Kristovo a na ně na
vazující vývoj učení skýtá nejvýš poučný příklad pro to, jak se v církvi doko
návalo přesné pojetí a jasné označování církevního učení na základě apoštolské
tradice již v prvních třech stoletích. Na stejné linii se pohyboval vývoj věrouky
i v době následující. Tak se mohl vždy bohatěji rozvinovati obsah víry a lidský
duch mohl více pronikati jednotlivé pravdy aniž by nějak bylo zkracováno bož
ské zjevení Kristem přinesené a apoštoly na jeho příkaz hlásané.
Nejnovější bádání o dějinách dogmat s hlediska nevěreckého vidí ve vývoji
církevního dogmatu čistě přirozenou evoluci lidského duševního poznání pod vlivem
různých faktorů, ba znetvoření a úplné přeměnění náboženství Kristova ideami hel
lenismu t. j. všech tehdejších na řecké filosofii spočívajících vyšších životních ná
zorů v kruzích vzdělaných a nábožensky smýšlejících pohanů. Toto zdánlivě čistě
historické bádání nedává uplatniti se jednomu podstatnému faktoru, totiž apoštolské
tradici, na níž se církevní theologové odvolávají výslovně již ve druhém století. Ne
činí také rozdílu mezi obsahem a formou, podstatou a spekulativní úvahou věrouč
ných pravd. I když odezíráme od těchto zásadních, methodických chyb, nedá se
dokázati ohledně jednotlivých věroučných pravd v pravidlu víry staré církve vyslo
vených a tvořících počátek a pravidlo spekulativních úvah žádné přerušení s evan
geliem Kristovým, žádný nový výtvar, který by odporoval skutečnému obsahu zje
vení Kristova.
Vývoj církevního učení v době velkých učitelů církevních. Nová, veliká epocha
ve vývoj církevního učení počala ve 4. století a trvala až do konce křesťanského

starověku. Vnější popud dal arianismus pojímající Logos jako stvoření Otci pod
řízené. Koncil Nicejský r. 325 toto učení zavrhl a proti arianismu za církevní
učení prohlášeno, že Ježíš Kristus jest Bůh z Boha a stejné podstaty s Otcem.
Za boje o tuto dogmatickou definici povstali v církvi učení a horliví učitelé k ob
hájení víry. V řecké části říše byli to Athanáš Alex., Basilius, Řehoř Naz. a Řehoř
Nyssenský, na západě Hilarius z Poitiers a později Ambrož z Milána. Přičiněním
těchto mužů nabyla církevní theologie obrovského rozmachu, který vedl k dal
šímu budování poznání o obsahu zjevení. Obsahově navazaje celá theologická
spekulace na názory obsažené ve spisech novozákonních a v pravidlu víry prvotní
církve. V jednotlivostech lze sledovati, jak se rozvinovalo církevní učení o bož
ské podstatě a třech osobách v Bohu na podkladě pouček obsažených ve spi
sech apoštolských až k definici nicejské a k theologickým výkladům velkých
učitelů 4. století a při tom jasně poznati, že základ zjevení Kristova nebyl nejen
změněn, nýbrž naopak zajištěn a před změnou uchráněn. Ono mohutné rozvinutí
církevní činnosti učitelské přineslo theologii nádherný rozkvět, neboť nejvýznač
nější duchové doby věnovali jí své síly a schopnosti. Zástupci školy antiochej
ské Theodor z Mopsvestie a Jan Chrysostomus a Cyrill Alex., na západě pak
Jeronym a hlavně Augustin, pak papež Lev I. byli velkými vůdci v tomto du
ševním zápolení, které učinilo nesmrtelné pokroky nap oli theologickém. Nové spory
o osobu Kristovu, o vykoupení a milosti, přinesly další pokrok v těchto otáz
kách. Činnosti těchto mužů byly nejlepší výsledky antické duševní práce přístupny
církevní vědě a tím zachovány i pro budoucnost vyššímu duševnímu vzdělání,
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Učení o Kristu a o milostí. Z theologických názorů školy antiochejské po
vstal špatný názor o poměru božství a člověčenství v Kristu, neboť spojení obou
přirozeností v osobě Bohočlověka bylo pojímáno příliš povrchně. Cařihradský
patriarcha Nestorius byl mluvčím tohoto názoru, který byl zavržen koncilem Efes
ským r. 431. Z oposice proti tomuto názoru povstal nový, hlavně školou ale
xandrijskou zastávaný směr vedoucí k názoru, že lidská přirozenost Kristova byla
úplně absorbována přirozeností božskou (monofysitismus). A opětně, především
z Říma, jasně a přesně prohlášeno pravé učení církve; papež Lev I. navrhl dog
matickou formuli, která se vyhnula oběma extremům a přijata byla koncilem Chal
cédonským r. 451 a proklamováno bylo, že jest jeden Kristus ve dvou příroze
nostech, a že obě přirozenosti jsou bcz smíšení a bez proměny, bez roztržení
a rozdělení spojeny, poněvadž rozdíl přirozeností spojením nebyl zrušen, spíše
zvláštnost každé přirozenosti zachována a obě v jedné osobě a hypostasi se
spojují. Pokračování bojů o monofysitismus, z něhož se vyvinuly ještě jiné spory
o působnosti božské a lidské přirozenosti v Kristu, vedlo bohužel k seskupení
odiržených církví v Orientu a tak k stále většímu oslabení východního křesťanstva.
Také na západě byla důkladně projednávána důležitá otázka církevního učení
hlavně Augustinem proti heretickému pelagianismu: bylo to učení 0 rnilosti a
jejiho vztahu k svobodné vůli lidské. Tak se dostaly k projednávání i základní
otázky o vykoupení Kristem a jeho působení v jednotlivé lidské duši: předmět,
který později měl býti ještě důkladněji probrán v soteriologii. Následkem oněch
sporů byla řada základních věroučných pravd zjevení církevním úřadem učitel
skýmjasněji vysvětlena a vedoucími duchy v oboru theologickém všestranně
prozkoumána a osvětlena. Zase tu nenastalo přerušení s minulostí, nýbrž celý
vývoj na poli církevním zůstal naprosto v rámci obsahu zjevení uloženého v apo
štolské tradici, jak to nesporně jasně vysvítá především při tak důležitých otáz
kách a názorech o osobě Bohočlověka.
Učení o svátostech. Stálým zvykem slavnostního přijímání do církve (initiatio),
stálým přijímáním Eucharistie, pokání a jiných aktů církevního života povstal ve
všeobecném přesvědčení věřících pevný názor o nadpřirozené působnosti těchto
náboženských aktů, který svým základem sahá do doby apoštolské, jak jasně
viděti hlavně na křtu a Eucharistii. O obou těchto svatých „mysteriích“ církve
jakož i o pokání, manželství a svěcení kleru bylo již církevními Otci starověku
theologicky uvažováno a příležitostně vydána i církevní rozhodnutí, tak ohledně
křtu kacíři udělovaného a o pokání při hříších kanonických (peccata canonica,
capitalia, totiž cizoložství a smilstvo, vražda a modloslužba). Ve víře staré církve
máme základ pro pozdější bohatý rozvoj učení o svátostech.
Vývoj západní theologie ve středověku. Mnohá století žila církev na východě
i na západě z bohatého pokladu zanechaného starověkem. Křesťanstvo zemí
východních oslabené stálým tříštěním, sužované islamem, spoutané často nacio
nalismem a Cesaropapismem, sevřené přemrštěným zdůrazňováním zevnějších
formulí, vždy více se uvolňující od centra církevní jednoty, nepřivedlo to k vel
kému církevnímu rozvoji církevního učení. Při tom aspoň věrně podrželo pravo
věrný základ učení a na něm založených vnitrocírkevních zařízení v bohoslužbě,
prostředcích spásy a hierarchii. Na západě rozvíjel se na církevní půdě připra
vené pokřestěním západních národů nový květ Iheologie vlivem centrálního po
stavení církve a svobody, kterou si uchovala, a v souvislosti s tím i bohaté
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další budování církevního učení. V Italii částečně zachované staré školy a spisy
starých filosofů řeckých, hlavně Aristotela, poskytovaly formální základní poučky,
na nichž mohla se založiti nová spekulativní pojednání církevních věroučných
pravd a jasná, čistě logicky vybudovaná systemisace těchto. Theologické školy
v Toursu a Beccumu v Normandii vykonaly první důležitou práci v tomto
směru. Byl to hlavně sv. Anselm, pozdější arcibiskup v Canterbury, jehož theo
logická spekulace ukazovala nové cesty. Filosofie měla býti ancilla theologiae.
Nauka církevní poskylovala látku, filosofie formu. Horlivé úsilí rozvinuté na
tomto poli v 11. století vedlo přes Berengara a Petra Lombarda k výkvětu t.zv,
scholastiky v 13. století, k mistrným dílům Tomáše Akvinského, Alexandra Hal
ského a jejich součastníků. Vycházejíce z jednotného pojetí křesťanského názoru
přesně stojícího na půdě církevní tradice, použivajícího nejlepších filosofických
poznatků minulosti a šetřícího obsahu dosavadního theologického vývoje, tvoří
jejich díla nádherné pomníky zdravého, důkladného a obsáhlého výkladu všeho
vyššího duševního poznání v oboru křesťanského zjevení víry. Theologové této
doby úzce se připojili k velikým Otcům starověku, přijímajíce jimi získané vý
sledky poznání o podstatě Boha, o nejsvětější Trojici, o osobě a obou přiroze
nostech Bohočlověka, o milosti a ospravedlnění, prohlubujíce je a upravujíce
v jednotný systém. Jiné části církevní tradice, hlavně učení o vykoupení a sváto
stech byly důkladněji vybudovány a dále rozvinovány anižby byl opuštěn základ
názorů prvotní církve. I zásady křesťanské morálky byly spekulativně pojedná
vány a uvedeny v jednotný systém, při Čemž zase různé otázky o účinnosti vy
koupení v jednotlivých lidech byly důkladně projednány. Všecky náhledy velkých
theologů oné zlaté doby scholastiky nemohou se bráti za všeobecné církevní
učení, vždyť i mezi nimi byly různé učené spory. Celý vývoj dál se ve stálém
kontaktu s církevní autoritou učitelskou, která případné výstřelky svými vysvětle
ními odklidila a při tom jasně formulovala řadu specielních bodů. Zároveň se
scholastikou kvetoucí mystika byla jakousi protiváhou, kterou příliš jednostranný
intelektualistický směr byl udržován v mezích. Nemožno náležitě oceniti zásluhy
velkých theologů 12. a 13. stoleti; údivem nás náplňuje, že mohli na podkladě
antické filosofie vybudovati tuto velikou, ve všech částech tak pevně skonstruo
vanou, učebnou soustavu bez ohrožení obsahu církevní tradice a tak přivoditi
dalekosahající nový vývoj věrouky.
Cirkevní theologie od 16. století. Církevní vývoj na západě vedl bohužel
v 16. století k velké náboženské roztržce křesťanských národů západu různými
formami protestantismu. Při šíření protestantismu byl jednou spolupůsobící pří
činou humanismus a jím přivoděné vlastní ocenění anticko-pohanské literatury
a kultury. Rozšíření humanismu zplodilo nový duchovní směr v pojetí vyššího
poznání pravdy, z něhož vyrostly nové methody vědeckého bádání i na poli
theologickém. Protestantismus svým učením o písmu sv. jakožto jediném pramenu
víry a o ospravedlnění pouhou vírou způsobil úplnou roztržku s dosavadním
učením církve. Na koncilu tridentském bylo toto bludné učení zavrženo. Definice
tohoto koncilu ukazují bohatý rozvoj církevního učení za minulých století spo
čívajícího na křesťanském zjevení. Důkladné a zásadní výklady o jednotlivých
bodech učení se strany členů koncilu ukazují proti vůdcům náboženské novoty
jasně vědomou vnitřní souvislost s veškerým dosavadním rozvojem církevního
učení; zde harmonický další vývoj, u heretiků násilná roztržka. Církevní theolo
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gie dostala zase mocný popud jednak bojem proti bludným naukám protestanti
smu, jednak vlivem nového směru humanistického vzdělání ducha a studia spisů
církevních Otců a ostatních spisovatelů minulosti přístupných nejširším kruhům
theologů. Nový květ theologie rozvíjel se především v zemích románských
zůstavších církvi věrnými a přinesl tam velkolepé úspěchy křesťanské vědě.
Ve filosofii počíná v 17. století Descartesem nový směr, který ve svém
vývoji hrozil zničiti často i základ křesťanského zjevení. Katoličtí učitelé musili
k tomu směru zaujati stanovisko. Křesťanská apologetika byla tímto směrem
částečně poukázána na jiné dráhy, církevní dogmatice získány nové elementy
k vysvětlení různých bodů církevní tradice. Pokrok přírodních věd i dějepisu

a v19.
století,
přesné
vytýčení
vědeckých
zákonů
prozpracování
pramenů
jejich
methodického ocenění vedly k přesnějšímu zkoumání historicko - genetického
vývoje křesťanství hlavně v první době církve. Nové, dosud neznámé prameny,
staly se přístupnějšími a prameny známé důkladněji zkoumány. Badatelé, kteří
přepracovávali tímto směrem obory filosofie přírodních věd a dějepisu, stavěli
se často předem na stanovisko veskrze nevěrecké, popírající každou možnost
nadpřirozenosti a nadpřirozeného zjevení. Řadu falešných názorů dotýkajících se
oboru božského zjevení a jeho poznání, které z toho směru vyšly, zavrhl koncil
Vatikánský. Už proto, aby ono nevěrecké stanovisko jako neospravedlněné a falešné
prokázali, ale i k vůli positivnímu těžení z resultátů za správné uznaných, byli
církevní učitelé nuceni pracovati v těchto oborech., Hlavně pro historické obory
theologie bylstím spojen veliký rozmach; aleiapologetika učinila veliképokroky.
Hlavním úkolem nynější theologie jest, aby při zachování plného obsahu víry
a křesťanského zjevení, použila těchto method a výsledků vědecké práce pro
další rozvinutí našeho poznání o obsahu zjevení a pro vývoj církevního učení
ve stálém spojení s theologií minulosti. Objeví li se v této vědecké činnosti
názory neslučitelné s církevní tradicí, pak zakročí církevní autorita, aby blud
označila. S tohoto hlediska jedině jest posuzovati Piem X. provedené odsouzení
tak zvaného modernismu; tím nabývá svého pravého významu.
(Pokračování.)

SMĚS.
Náboženství v nejnižších třídách
školy obecné. Po vydánímalého školského
zákona, kdy u nás téměř všude byly spojo
vány na školách tři první třídy pro vyučo
vání náboženství v jedno oddělení, často se
vyskytla otázka jak vyučování to zaříditi, aby
dosaženo bylo dobrých výsledků. Mnozí jinde
se poohlédli a tu poznali, že na př. ve
Virtembersku jsou spojovány v oddělení žáci
prvních tří škol. roků. Dle škol. zákona fam
ního počíná školní povinnost v sedmém roce
a jsou tudíž v takovém oddělení děti sedmi
až desítileté a vyučování jest společné. Do

©

brou pomůckou pro takové vyučování byly
katechese vydané r. 1871 vynikajícím kate
chetou Gustavem Meyem, „katechetským kla
sikem“, jak nazvaly jej Christ. paedag. Blát
ter (1925 s. 104). A tyto znamenité kate
chese vyšly právě nyní v novém 15. vydání,
přepracované na základě nového jednotného
katechismu německého: Mey Gustav, Voll

stůndige
Katechesen
—
Fůr
die
beid
unteren Schuljahre der Grundschule bearbei
tet von Thaddáus Hoch, Subregens am Prie
sterseminar zu Rottenburg a. R. 15. Auf
lage. Erster Teil: Der Unterricht des Som
merhalbjahres. 89 (XX u. 266 8.; 4 S.
Bilder.) Freiburg im Breisgau 1927, Her
der. M. 4:50 — Katechese ty jsou určeny
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dle nových náboženských osnov většiny němec
kých biskupství pro nižší třídy školy obecné,
pro dva první školní roky. V prvním tomto
díle jest 15 katechesí věnováno začátečníkům,
dalších 31 všem. Katechese jsou názorné,
konkrétní, bohaté a pěkně uvádí do života
náboženského (modlitba, mše sv., pobožnost
májová, Boží Těloaj.) a plní tak požadavky
na katechese pro nižší třídy v náboženské
výchově. Z bibl. dějepravy vzaty příběhy až
do desatera, připojeny poučky katechismové,
jež snadno dají se upraviti 1k našemu kate
chismu a poslouží tak katechetovi vždy jako
výborná pomůcka (vzadu připojen i nákres
několika obrázků, které na tabuli načrtává
katecheta). Praktický úvod a poznámky na
konci tohoto vydání vzaty s malými změnami
z prvního vydání těchto katechesí, o nichž
napsal r. 1926 v mnichovských „Katecheti
sche Blátter“ (str. 109) F. X. Eggersdor
fer: „Dnes po padesáti letech jest Mey tak
mladistvým jako býval.“ Klasických těchto
katechesí dá se dobře u nás upotfebiti a
proto na ně upozorňujeme.
O četbě je nutno dnes poučovati
mládež doma ive škole. Výbornou pomůckou

je tu spis K. Vrátného: Četba. Podle Ber.
Arense T. J. (Vzdělávací knihovna katol. Ř.
II. sv. IV.) Večtyřech statích mluví tu spiso
vatel 1. O vlivu četby, 2. volbě knih, 3.
námitkách proti předcházejícím závěrům a 4.
o tom, kterak čísti. Sebráno tu hojně pokynů
a rad, vyvráceno mnoho námitek proti zákazu
špatné četby. Spisovatel poučuje jak čísti,
aby četba přinesla užitek. Kniha velmi časová,
která zaslouží, aby jí byla věnována pozor
nost a hojně z ní bylo čerpáno pro poučení
jak mládeže tak dospělých. Hodí se dobře
k výkladům ve škole, ale je 1 dobrým pra
menem k přednáškám a kázáním.

Meditace věků. Vše nové spočívá na
starším. Tradice předává nám co minulost
vybojovala a získala; historie obohacuje náš
svět plností a rozmanitostí minulých dějů.
Moderní kultura nemůže pokračovati bez
pomoci toho, co bylo vytvořeno dříve. Platí
to zvláště o filosofii, která je nejtrvalejším
útvarem lidské tvorby. Žádný z filosofů ne
pronikl úplně do záhady světa a života, ale
každý hleděl se svým způsobem k ní při
blížiti a tajemství odhaliti. Proto dějiny filo
sofie mají tak obrovskou hodnotu, neboť
nejen obohacují naše myšlení podklady minu
losti, nýbrž též učí nás v přítomnosti a ochra
ňují stejně před lehkověrností jako upříliš
něnou pochybností. Tomuto dvojímu úkolu
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hledí vyhověti nový (20.) spis redaktora
„Vychovatelských listů“, univ. doc. dra

Jos. Kratochvíla: Meditace věků. Dějinný
vývoj filosofického smýšlení. Díl I. Filosofie
starověká, (V Brně 1927. Nakladatelství Bar
vič a Novotný. 218 stran). Úkolem spisu,
jehož budou tři díly je ukázati nádhernou
synthesu pravdy, vybrati z filosofie všech
věků nesmírné poklady moudrosti a krásy
a tak přispěti k zduchovnění českého života.
Díl první podává nám způsobem poutavým
a jasným dějinný nástin filosofie orientální
a filosofie řecko-římské. Poukazy na přísluš
nou literaturu poskytují možnost rozšířiti
studium do podrobností. Úprava knihy je
velmi pěkná a cena Kč 30*— přiměřená.

Krystalografie.

Ti kdož se v letech

studentských obírali mineralogií a učili se
popisovati různé tvary a druhy nerostů,
jistě se pravidelně všímali především samých
vlastností a chemického složení jednotlivých
mineralů, kdežto okolnosti v jaké soustavě
krystaluje určitý nerost, přičítávali obyčejně
jen význam druhotný, A přece právě tato
složka mineralogie má obzvláštní význam
vědecký 1 praktický a přispěla

tolik k ex
aktnosti mineralogie, sbližujíc ji zcela patrně
s. vědami matematickými,
ukazujíc, jaké
v těchto výtvorech přírody vládne dokonalá
harmonie ve vší rozmanitosti. Spis „Uvod

do krystalografie,“ napsaný Dr.

L. Sla

víkovou, podává po krátkém historickém
úvodu o vývojí této nauky od doby Keple
rovy až na naše časy přehledný a názorný
obraz jednotlivých soustav krystalových, pro
vázený 149 vyobrazeními a je vodítkem pro
podrobnější studium této vědy. Kniha vyšla
jako XI. svazek „Vševědné knihovny“ redi
gované univ. prof. Kádnerem, v naklad.
„Sfinx“, Praha H. Na Zbořenci 15. Cena
Kč 21'—.

Modlitební kniha pro mládež. Při
uzávěrce čísla dochází nás nová modlitební
kniha vydaná Cyrillo-Methodějskou knih

tiskárnou, kterou sestavil Ar. Oliva: Mod
bitby pro školní mládež. (Cena váz. Kč
5'"—). Již zběžný pohled dává tušiti, že
jest to opravdu vhodná kniha pro mládež
sestavená zkušeným katechetou. Upozorňu
jeme na modlitby, o nichž v příštím čísle
bude pojednáno a doporučujeme je jako
výborný a vhodný dárek mládeži na konci
školního roku. — Možno objednati v Družstvu
Vlast.

Pražský soukromý ústav pro hlu
choněmné, který má krásnou budovu vlastní
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960.

na Smíchově, kde bývalo až 150 chovanců,
tísní se nyní v půjčených místnostech ve
St. Dejvicích. Dle vydané „výroční zprávy“
má ústav na konci svého 140. roku péče
o mládež jen 17 chovanců. Výroční zpráva
líčí snahy, aby statistickým úřadem zabrané
místnosti byly ústavu vráceny (je tu i řeč
senátora dr. Mazance dobrodincům, aby ne
opouštěly mládež na cizí pomoc odkázanou,
vždyť peníz takto investovaný přináší dvojí
úroky : mládeži a společnosti lidské.

Zprávy o školství. Reviseučebnicv Úe
chách bude provedena na všech školách obec
bých i měšťanských, veřejných i soukromých.
Všecky školy podají tabelární výkazy okres.
škol. výborům do konce května t. r., okres.
škol. inspektoři svým podpisem potvrdí, že
je revidovali, a zašlou všechny zem. školní

radě. — Státní školy pro slabomyslné děti.
Ministerstvo školství připravilo a s min. financí
projednává návrh zákona o zřizování škol pro
slabomyslné děti nákladem státním v místech,
kde by pro takovou školu bylo nejméně 25
žáků. — Cešťina na německých učitelských
ústavech. Min. škol, stanovilo, že počínajíc
letošn. rokem, rozšiřují se zkoušky znalosti
na všech německých učitelských ústavech také

na češtinu. — Vydržování

|

škol měšťan

ských, Minist. školství vypracovalo osnovu zá
kona o školách újezdných, jež je nyní pro
jednávána mezi interesovanými ministerstvy.
Účelem zákona je, aby na vydržování měšťanské
školy nebyla povinna platiti jen obec, v níž
taková škola jest, nýbrž 1všechny ostatní obce
v okruhu 5 kilometrů, pokud žactvo z nich
dotyčnou měšt. školu navštěvuje.

Pražské

školství.

Ve Velké Praze,jak

uvádí Jarolímek (ve Věstníku hlavního města
Prahy č. 15 z 11. dubna t. r.) je 252 národ
ních škol (155 obecných a 97 měšťanských)
o 1422 třídách (937 a 485), v kterých se
vyučuje 50.901 dětí, celkem 1860 učiteli a
učitelkami (z toho literních uč. na obecných
školách 1085, na měšťanských školách 530,
učitelek ručních prací a vedlejších učitelek
168, učitelů náboženství 77); úhrnná rozpo
čtová potřeba činí přes 75,000:000 Kč ročně.
Ještě v r. 1919—20 činil ve Velké Praze
počet žactva národních škol 73.311, klesl
tedy téměř o 30"/,. Počet tříd byl od roku
1922—23 v pravém smyslu zdecimován:
úbytek činí 160 tříd. A dr. Jarolímek při
pojuje k této statistice otázky: Kolik by bylo
dnes ve Velké Praze škol. tříd. učitelů, žactva,
kdyby nebylo bývalo války, kdyby dřívější vze
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stupná linie byla dále pokračovala, a kolik
všeho toho tedy pravděpodobně bude za ně
jakých 5, 10, 20 let zapotřebí?

Otázkou reformy vyučovánína střed
ních školách

zabývá se již delší dobu mi

nisterstvo školství a národní osvěty. Podle do
savadních disposic má reforma spočívati na
těchto zásadách: 1. Celkový počet hodin učeb
ných se sníží tak, že odpolední povinné vy
učování věťšinou odpadne. 2. Řečtině na
gymnasiích a francouzštině na reálných gy=
mnasiích počne se vyučováti až od V.třídy,
takže gymnasia a reálná gymnasia budou míti
společný čtyřtřídní základ. 3 Počet hodin
latiny na reformních reálných gymnasiích bude
vydatně snížen. Za to bude se ve dvou nej
vyšších třídách tohoto typu vyučovati druhému
modernímu jazyku, a to buď angličtině cebo
italštině nebo některému jazyku slovanskému
(ruštině, srbochorvatštině, polštině).

Komunistická výchova mládeže. —
V „Rudém Právu“ ohlašují, že budou vycho
vávat komunistickou mládež v nenávisti k naší
vlasti, neboť národ a vlast jsou prý jen jiná
slova pro vykořisťování. Ruský a čínský děl
ník má prý větší právo na lásku a obdiv ko
munistických dětí než nějaký král Jiří z Po
děbrad. Nenávidět „měšťáckého“ učitele je
prý svatou povinností proletářských dětí a
komunisté nebojí prý se ani dost málo do
srdcí svých dětí tuto nenávist vštěpovat. —
V komunistickém májovém průvodě v Praze
nesli školáci mimo jiné také nápisy: „Nás

trojka
zmravů
nerozhází.
—
Dovo
jste

vyházet kříž ze škol, naseli jste tam símě ne
věry, hle, teď bují. Komunističtí učitelé vy
chovávají nám ve školách anarchisty. A cose
dělá proti tomu? Nic!

„Nová tělesná výchova“ jest název
vědecké revue, kterou počíná vydávati ústav
tělocviku a sportu při universitě Karlově a
lektorát tělesné výchovy při českém vysokém
učení technickém v Praze za redakce prof.
Smotlachy. List bude zabývati se tělesnou
výchovou dítěte i mládeže, jakož i sportem
a tělocvikem dospělých. Bude si všímati i
skautingu, výchovy vojenské, takže se stane
nepostradatelným každému, kdo se u nás
o tělesnou výchovu, sport, tělocvik a skauting
zajímá. Tím, že bude přihlížeti k dítěti již
od narození i že si bude všímati dospělého,
stane se nutnou pomůckou všech rodičů, škol,
tělocvičnýchjednot, sportovních spolků, skaut
ských organisací. Žádejte na ukázku. (Ústav
tělesné výchovy, Praha II., Karlovo nám., 18.)
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L. GROSSMANNOVÁ-BRODSKÁ:

Kapitolka vychovatelská.
Není sporu o tom, že způsob nynějšího vychování mládeže se musí změ
niti, mají-li naše děti v dobrém prospívati.
Vždyť probouzí úžas, jaká mládež vzrůstá z těch drobných útlých robátek,
která tak čista a nevinna přišla na svět, kde za několik málo rokův mnoház nich
stávají se výlupkem všemožných darebáctví.
Že nepřeháníme, dosvědčují novinářské zprávy, při nichž čtenář trne, čeho
všeho jsou děti vůbec schopny.
Víme všichni, co toho jest příčinou — kde není kázně a bázně Boží, tam
nemůže zcela přirozeně býti bázně před lidmi, a v Čem má nalézti oporu ne
dospělé dítě, oč se má opříti a k čemu vzhlížeti s úctou, když i dospělý nevěrec
bývá jako loď bez vesla, jako list spadlý se stromu a zmítáný vichrem vášní,
nenalézaje nikde klidu ani pokoje?
Aby se z dětí vychovali dobří lidé a zdatní občané, věru, k tomu není
třeba nějakých obzvláštních vědomostí a nauk. Jsoutě toho příklady, jak z rodičů
z tak zvaných vzdělaných vrstev, učených, vyrostou darebné děti, kdežto chu
dobní prostí rodiče radují se z dítek zdárných.
Není to věc tak zhola nepochopitelna.
Tajemství spočívá v tom, že ti prostí lidé jsou lidmi v pravdě zbožnými
a vedouce děti k Bohu, staví na pevném základu víry, kdežto ti první pouze
na sypké půdě snaží se marně vybudovat štěstí svých potomků.
Což platna veškera logika, psychologie a jak se to všecko jmenuje, co má
nahražovati nauky křesťanské! Co platno neustále kázati co dítě smí a co nesmí,
pak-li ono samo tak nečiní, samo od sebe, protože tak Bůh přikazuje ?
Vzpomínka na Boha i na jeho přikázání mnohého zachrání před pádem do
propasti, kam bezvěrec bez pomoci se řítí. Nikoli odsouzení hodné pobožnůst
kářství nýbrž ona pravá hluboká zbožnost oblažuje člověka, jsouc mu pevnou
oporou a kotvou v bouřích životních, že dovede trpěti v naději na život věčný.
Zda ty přečetné případy sebevražedné v nynější době nejsou dokladem duševní
rozervanosti, která v nic nevěříc, také ničeho více nedoufá na tomto ani na onom
světě?
Nehodláme vypočítávat příčiny, které lidstvo zavádějí k úpadku. Poukážeme
spíše na to, jakým způsobem lze čeliti panujícímu zlu i jak nejlépe se děti vy
chovávají.
Bez Boha není zdaru a jaký v tom hluboký smysl, že počátkem moudrosti
je bázeň Boží!
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Dobrý vychovatel musí býti moudrým, silným, nesmí mu chyběti úplné po
rozumění dětské povaze a je též třeba, aby byl proniknut tím pravým krasocitem,
který život zpříjemňuje a člověka lehce přenáší přes veškerá úskalí a proti
venství života.

Člověk v pravdě moudrý, sám sebou vyrovnaný a zkušený, nikdy nejedná
bez rozvahy, nýbrž dříve uvažuje a zkouší, nežli pronese konečný úsudek; on
soudí teprve na základě přísného šetření; jet moudrý člověk přísný k sobě a
Shovívavý k jiným, bývá rovněž prost veškerých malicherných předsudků a níz
kého sobectví. Ani obmezenost nemá u něho místa a proto bývá zcela přiro
zeno, když slova takového vychovatele padají v půdu úrodnou a děje-li se tak
doma v kruhu rodiny, utěšený výsledek je nepopíratelný, hlavně když i dobrý
učitel ve škole podporuje snahu rodičů.
Neboť dětská mysl a vůbec mladičká bytost dítěte podobá se měkkému
vosku, z něhož lze utvářeti dobré a špatné útvary právě tak jako falešné dojmy
porušují příští povahu budoucího člověka.
Ten, kdo hodlá děti s úspěchem vésti, musí se především vmysliti v jejich
vlastní svět, vždycky odlišný od světa dospělých. Stává se mnohdy, že v ukva
penosti bývá dítě trestáno za něco, CO ono samo nepovažuje za poklesek, jed
najíc správně dle svého dětinského názoru, i domnívá se proto, že stala se mu
křivda, a každopádně to nebylo moudré jednání. Již proto ne, že takovouto
methodou by se u dětí vypěstovala přetvářka, potměšilost, uzavřenost do sebe
a dětské srdéčko by se naplnilo hořkostí z podobného zneuznávání, nemluvě
ani o vzdorovitosti a o tom, takto že by z bázně před trestem děti se naučily
přelhávati své okolí. Z toho vyplývá, kterak vždy není lehko děti moudře vésti
a vychovávati, již proto ne, že vdětské přirozenosti není ona moudrost, jak my
ji chápeme.
Jeť nesčíslněkráte dokázanou pravdou, jak každé násilné zatahování při
dětské výchově vede k nepřirozenostem. Zde nutno pokračovati zvolna a pozorně
se přizpůsobovati dětem, má-li jejich výchova zdárně prospivat. Zde nejlépe se
osvědčuje zdatnost vychovatelská, neboť dítě soudí pouze dle okamžitého vnu
knutí, dle okamžité nálady proto, že u něho převládá živelný pocit nad jakou
koli úvahou.
Tím větší opatrnosti je třeba, poněvadž je dětská myšl plna předsudků,
neboť zevnější vliv nedá nezralému cítění dojíti pravého jádra jakékoli věci.
Dětem třeba vážně vštěpovati, že pravou cenu člověka určují nikoli zevní
okrasy a tretky, nýbrž jeho skutky a povaha, že pracovní oděv dělníka, je li
tento poctivým pracovníkem, vyváží nádheru oděvu bohatého zahaleče.
Ovšem pouhou řečí a napomínáním by se u děti mnoho nesvedlo, zde třeba
hlavně příkladem poučovat a těmi drobnými zkušenostmi. Není dobře ani správno
chránit děti veškerých nepříjemnosti, také ony mají poznati různá zklamání, aby
později nebyly trpce překvapovány životními nezdary. Mají se vésti k tomu,
všecko trpké a nemilé snášeti trpělivě a s dobrou myslí, takto se nejlépe při
praví pro příští školu života. Moudrý vychovatel toho docílí právě laskavou a
neoblomnou přísnosti.
Právě pevnost povahy příštího člověka potřebuje ku svému upevnění tako
vých malých zkoušek, i chybil by proto ten, kdož byvdětem z cesty odstraňoval
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veškeré překážky, na nichž je nutno, aby každý budoucí muž a žena zkoušel
svoji sílu a vytrvalost. Tato tak samozřejmá pravidla jsou Bohužel málo známa.
Dobrodiním je pro děti, kde rodiče dbají, aby tyto byly vychovávány na
povahy s pevnou myslí, s vytrvalosti, stálostí v dobrém, by nestaly se pochy
bovačnými, váhavými a zůstaly věrny svému nejlepšímu přesvědčení. Mají se
vésti k tomu, aby si duševních statků a ctností vážily více nežli hmotných hod
not, čehož se nejlépe docílí příkladem. Otec před očima svých dětí má býti
vždycky vzorem, on dle potřeby musí býti neúprosný, silný a nepoddajný, jedná-li
se o přesvědčení a zachování zásad; on musí věrně státi ku svým povinnostem,
svému povolání, ku své rodině i ku svým přátelům, k nimž má být hodný ve
štěstí a obětavý v jejich nehodách.

Potom i děti s láskou, s úctou a vážností budou pohlížeti ku svému otci;
byť ho posud plně nechápaly, on si tak pro budoucnost a pro stálou památku
buduje v jejích myslích krásný a nehynoucí památník.
Památka takového čestného otce, laskavé pečlivé matky, provází děti ži
votem i tehdy, když drahé ty hlavy odpočívají pod zemí.
Toť právě požehnání spravedlivého, ze zbožnosti vyplývajícího života, který
klade větší cenu na hodnoty mravní nežli na hodnoty hmotné.
Úkolem starostlivé matky pak bývá, aby svým dětem život co možno zpří
jemňovala a okrášlovala. Děje se tak úspěšně tehdy, upozorňuje-i útlé dušičky
dítek na všecko milé a krásné, na velkolepá díla Tvůrcova v přírodě, na pěkné
obrazy, hezkou píseň i hudbu, vůbec je upozorňuje na všecko, co by mladé
mysle zaujmulo a roznítilo pro všecko dobré, krásné a šlechetné.
Bývají to pravidelně dobří a laskaví lidé, kteří milují přírodu, zvířata, kvě
tiny, hudbu i zpěv. Kteří bývají uneseni krásnou krajinou, velkolepým přírodním
úkazem, kdežto lidé otrlí, nevšímaví, ku všemu kolem sebe, lhostejní pravidelně
nemají cítu ani porozumění pro své bližní.
Již mnohého člověka odvrátila od nepravosti vzpomínka na něco pěkného
v jeho dětství, na vroucí modlitbu ve slavnostně osvětleném chrámě, na matčinu
píseň, na otcovo polaskání. Toť právě tajemstvím lidských duší, že z minulosti
ve přítomnost leckdy se vloudí něco, co mívá na budoucnost dobrý nebo ne
blahý vliv dle stávajících okolností.
Velký dar poskytuje milující matka svým dětem, navykne-li je oné tiché
veselosti, vyplývající z konání povinností, z trpělivosti a pracovitého života,
Že péče tělesná nesmí býti vyloučena, jest samozřejmo, neboť jen ve zdra
vém těle je zdravý duch. A je-li čistota půl zdraví, je veselá mysl zdraví celé,
Jak příjemným a všude oblíbeným i vítaným bývá člověk, usměvavěi srdečně
veselý. On dovede vlastní zármutek potlačil, aby nezarmoutil jiných, a i to bývá
radostným výsledkem správné výchovy v dětství.
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Dr. LUBOMÍR PETR:

Mládí a jeho smysl.
(Pokračování.)

IL.

Rozvoj duševního života za puberty.
Rozvoj života smyslového a představivého.
Výraz „vzrůst duše“ jest dnešní psychologií zamítán. Psychologie myšlení u pou
ští vnové době od přírůstku myslivé síly, od stupňované intensity myšlení stejně
jako psychologie vůle nepřipouští vlastního stupňovánísíly vůle. „Vysvětlujeme
pří
rustky rozumové síly s dostatek vznikem a rostem účelných asociací, získáváním
metod a nových hledisek,“ praví Lindworsky. Z toho, že spatřujeme podstatu
myšlení v pojetí vztahu, t. j. ve způsobilosti chápati obsah ve vztahu k jinému
obsahu a poznávati poměr na tu chvíli trvající, dochází Lindworsky k překvapu
jící větě: Zdá se tedy, že tato jiskra ducha nebyla Goetheovi propůjčena
ve vyšším stupni, než nejníže stojícímu idiotu. — Veliký rozdíl, v lidském
myšlení postihovaný, lze, jak se zdá, převésti na život představ a paměti.“ Přes
toto nové hledisko bude ovšem psycholog dále používati obvyklých výrazů
jako stupňování a vzrůstu myslivé síly, síly vůle cvikem atd. podobně jako
mluvíme o východu a západu slunce, aniž bychom obraz ten brali doslova.
Nuže. co lze říci o duševním vývoji, o duševním rostu v době puberty?
Především duševní život mládeže stává se smmyslovějším.To by arci mohlo
býti vykládáno za krok zpět, a přece tkví v tom pokrok, ježto jím děje se pře
chod k duševnímu druhu člověka dorostlého.

Dítě totiž jest až do obecné školy tak uzpůsobeno, že synteticky jde na
celek věcí, ale chápati jednotlivosti na nich jest s to v míře jen velmi omezené.
Všímá si zhusta jednotlivých rysů na věci s překvapující bystrostí, ale není ještě
způsobilo k pronikajícímu analytickému pozorování. Veliké mezery v jeho po
střehu tímto způsobem vzniklé, vyplňuje dítě sebou samým. Odtud přihází se,
že ditě všechno oživuje, zosobňuje a ze všeho vytváří pohádkový svět. Dětský
psycholog Sully a jiní badatelé dětského duševního života vypravují o tom rozto
milé příklady, jež může každý ve svém dětském okolí denně rozmnožovati. Dítě má
útrpnost s kamenem, že musí ležeti pořád na témž místě a přenáší je, aby viděl
zase něco nového, živě lituje padajícího listí podzimního, praví o bzučícím čme
láku: „Matinko, čmelák na okně říká, že chce kousek cukru, počkej čmeláčku,
brzo z toho dostaneš pýhy.“
Tento rys má socialně pedagogický význam. Neboť jen tím,že se dítě mnohým
cvikem učí své cítění, svou radost a žal přenášeti na jiné, stává se schopným
socialně-mravní výchovy.
Na té'o vlastnosti dětského pojetí spočívá ijeho veliká Žravost. Dítě dovede
si se vším hráti, t. j. ze všeho všecko učiniti, protože není skutečností ve své
illusi rušeno. Prostoru a času dítě nedbá. Jest neomezeným králem ve svě obra
zivé říši. Případně řekl Jean Paul: „V dětské fantasii pučí květy na každé
Aronově holi.“
Také veliká podléhavost vlivům a způsobilost k výchově souvisí s touto
dětskou vlastností. Děti nepřístupné vlivům jsou stejně nepřístupné i výchově.
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Po tomto syntetickém vývojovém stupni, spadajícím do doby předškolní,
následuje vývoj analitický. Dle Meumanna záčíná se rokem osmým až devátým.
Dítě ulpívá nyní na jednotlivostech. Tato jednotlivost jest mu věcí nejdůležitější,
všechno ostatní jde stranou. Kreslí dům s klíčovou dirkou. Postřehlo-li více
jednotlivostí, nedovede je ještě shrnovati a souhrněji je reprodukovati. Nápadné
mu části nakreslí vám vedle sebe, na př. dvě oči vedle těla.
Třináctým rokem začíná se druhý synthetický stupeň vývojový, jenž však
již jest zcela jiného rázu než první. Kdežto tam dítě rysy málo skutečné dopl
ňuje mnohou fantasií, jest nyní sto, aby jednotlivé rysy chápalo realističtěji a také
je shrnovalo. To znamená větší schopnost a zralost.
Doba puberty přináší nyní sesílení, zostření a vyzrání smyslového života,
vývoj ke druhu člověka dorostlého. Celý člověk stává se při správném vývoji
a správné výchově smyslovějším.
Právě smyslové jsou však branami, prameny nebo lépe řečeno podmínkami
duševně-duchového vývoje a obohacování. Prostředkují fantasii obrazový mate
rial a ta zase utváří základ a vzpruhu vyšších duchovních mohoucností. Stručně
vykládá Tomáš Aguinský: „Intellectus noster nihil intelegit in actu, nisi conver
tendo se ad phantasmata“. Tyto představové obrazy, jichž náš intelekt používá
z poznávání, musí býti získávány vjímáním. Proto Tomáš Aguinský shledává
zcela přirozeným a důsledným, že Bůh ve svátostech vede k neviditelným účin
kům viditelnými znameními. Proto jest i církevní liturgie tak smyslová: všechny
smysly, oko, ucho, hybný i čichový smysl jest používán, aby působil na obra
zivost a cit, a aby jimi dal vyšším duchovním mohoucnostem oporu a popud.
Tato smyslovost uzrávajícího člověka má a může miti především v zápětí
smysl pro skutečnost t. j. mladý člověk má a musí se nyní učiti, aby se skuteč
ností orientoval, aby opustii říši fantasie, snu, a vyznával se ve světě skuteč
ném. Takovým způsobem může tento smysl pro skutečnost býtii zdravou proti
váhou blouznivosti, roztržitosti, jež převzata do zralého věku snadno vytváří
typ infantilismu Tento smysl pro skutečnost má snižovati i suggestibilitu a tím
zrajícímu člověku umožňovati, aby se vymykal hromadnému psychologickému
uspůsobování a aby si vytvářel vlastní úsudek i vlastní tvar charakteru.
Ovšem tají v sobě tato zmohutnělá smyslovost i nebezpečí. Především ne
bezpečí světonázorné povahy. Mladý člověk přichází často do pokušení, aby za
skutečné přijímal jen to, co jest hmatatelné, zvažitelné a uvěřitelné, zvláště je-li
jeho okolí materialisticky uzpůsobeno nebo sklání-li se k tomu všechen duch
časový. Mladý dělník v důsledku svého socialního umístění podléhá proto
tomuto pokušení snáz.
Také mravní nebezpečí vznikají z této smyslovosti. Smyslovost snadno
přechází ve smyslnost. Ne marně poznamenává církev na úsvítě a na sklonku
života, při křtu a při posledním pomazání, smysly, jednou aby je posvětila,
podruhé, aby je uzdravila ze škod, jež byly vzaly nebo jež byly duši způsobily.
Z toho vyplývá potřeba výchovy. Kreslení, ruční práce, cestování, hra a spott
jsou prostředky, aby smysly byly cvičeny aaby smysl pro skutečnost byl tříben.
Proto musí i vyučování náboženství býti pokud možno smyslově upraveno.
Zvláště důležit jest smysl zrakový, Již Horác mínil: „Mnohem méně podněcuje
duši, co se sluchem ukládá než co se spolehlivým očím poskytuje,“
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I náboženskému vyučování musí tudíž býti pravidlem, aby vedlo pokud
možno k věcem, a kde tato možnost jest vyloučena, aby poskytovalo náhradu
obrazem.
Jako by bylo zvráceným přestávati na pouhém názoru a nepřecházeti k poj
movému vysvětlení, tak bylo by jednostranným stavěti pojmový svět bez základu
názorného, pojmový svět podpirajícího.
Jest třeba kladné výchovy smyslů, aby mladý člověk z krásy stvoření čerpal
potravu pro svou duši. Neboť tak stane se jeho duše radostnou. Nemá-li duše
nic ušlechtilého, z čeho by se těšiti mohla, obrací se snadno k nižším choutkám.
Věčné světélko radosti chce a musí míti. S druhé strany jest potřebna i askese
smyslů, aby duše jimi nevzala úhonu na dráždivých nebezpečných předmětech.
Obé musí jíti ruku v ruce.
Pane dej nám jasné oči,
bychom krásu světa zřeli,
Pane, dej nám jemné uši,
abychom Tvůj hlas slyšeli.
Pane dej nám slepé oči
k všemu, co za nic nestojí,
ale oči plné světla
pro veškeru pravdu Tvoji.
(Frida Jungová.)
(Pokračování.)

JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Pokračování.)

Mám za to, že jsem dosavadním rozborem podal všechny podstatné stránky
nynější krise náboženské vůbec a u nás v Čechách zvláště. Kdo uvedenou látku
— čerpanou z dobrých pramenů — pozorně přečetl a uvážil, musí míti jasný
obraz o této krisi, musí věděti, oč tu vlastně jde.
Zbývá nám projednati poslední otázku, klerá jistě připadne čtenáři po přečtení
všeho předešlého :
jaký bude asi výsledek konečný té krise ?
Odpověď na tuto otázku apodikticky dáti nemůžeme, poněvadž tu jde
o dalekou budoucnost, a my nemůžeme věděti přesně ani budoucnost nedalekou —
ale nějaké obrysy budoucnosti přece již nyní se nám rýsují: o tom zde něco povím.
Jako v celém dosavadním pojednání vidíme i při této poslední otázce
právě nadhozené dvoje mínění: optimistické a pessimistické. Proberu je.
P. E. Fahlbeck: Die Klassen und die Gesellschaft, 1922, usuzuje takto:
Na základě lidských potřeb vyrostly tři společenské třídy primitivní třídní spo
lečnost, společnost stavovská (s odrudami: kastovnictví a feudalismus), třídní
společnost vysoké kultury. První 2 třídy jsou v minulosti a přítomnosti hojně
zastoupeny, třetí se objevila jenom dvakrát, v klassickém starověku a nyní.
Ve třídách společenských projevuje se nejprvé hnutí vstoupající ku zvýšeným
sociálním rozdílům, potom hnutí sestupující (couvající, klesající) ku zmenšení
sociálních rozdílů. Názorně to ukazuje autor na starověku; antika, když byl
naplněn její čas, vrátila se tam, odkud vyšla: vyšla iod primitivní kultury a spo
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lečnosti stavovské k vysoké kultuře a volné třídní společnosti a odtud klesala
zpět ku stavovské společnosti a k barbarství. Zdali taková reverse nastává i ny
nější třídní společnosti? Co Fahlbeck píše o zániku národu následkem zevnější
moci a zaviněných vnitřních kulturních nemocí, nesouhlasí jen se společností
antickou, nýbrž bohužel ve velkém vztahu i s moderní společnosti, a musí
zvláště oněm politikům u nás (v Německu) dáti se na rozmyšlenou, jichž hi
storicko - sociologický neškolený optimismus chce nám vnutiti přesvědčení, že
GOmilionový národ nemůže zahynouti“."*5) Podobně soudí G. Ferrero, že „naše
nynější civilisace nezadržitelně spěje vstříc zániku, jestliže se brzo nepodaří na
místě na vždy odstraněného monarchismu vytvořiti novou nosnou státní auto
ritu“.'**) — Zcela opáčně usuzuje P. Petersen: „Máme teď dobu vření, rozkladu,
avšak nové probíjí se všude na povrch a ukazuje na ideálnější společnost, na
plnější vytvoření života“.'?")
Kam se přikloníme? Je jisto, že kultura se může zastavit, nepokračovat, a
proto nutně i klesat.'?“) Rádl 116 poukazuje k tomu, že rozšíření pantheismu je
znamením úpadku náboženství, a slyšeli jsme výše, že osud náboženství je osu
dem veškeré kultury. V tuto linii dobře zapadá proroctví Malachiášovo o pa
pežích; mnozí sice popírají ráz prorocký těchto předpovědí, ale ještě četnější
jej nadšeně hájí. Myslím si o věci toto: proroctví Malachiášovo týká se pouze
křesťanství v okruhu nynější civilisace — s úpadkem — s pantheismem resp.
bezvěřím skončí tato kultura, s čímž budou spojeny velké převraty, které nejsou
příliš daleko, protože již jen 7 papežů dle proroctví má přijíti. Ale na jiných
místech (nejspíše v Indii, pak v Číně, pak v Africe) bude se křesťanstvípostupně
applikovati dále, jakožto vždycky nová dlouhá velkolepá epocha náboženská a
pak teprve až i tam křesťanství vykoná svůj světový úkol, přijde Pán soudit
živých i mrtvých. To je první má myšlenka o tom. — Druhá je takováhle: Kdo
je vlastním náboženským činitelem v masse obyvatelstva ? není to stav zeměděl
ský, jak se mnohým zdá: zemědělci jsou stav sice konservativní, ale při tom
vypočítavý a celkem i lakomý (nerad nasadí kůži na nejisto, ale rád se účastní
rabování, když jiný mu ukáže, že se tu nemusí bát), náboženství je u něho čistě
tradiční formou — stav řemeslnický a maloobchodnický je takovým činitelem:
je to stav pokrokový (obchodem získává nové poznatky a prostředky, při řemesle
rád přemýšli); — stav kněžský původně byl také takovým činitelem: spojoval
v sobě znalosti řemeslnické a obchodnické —-znalosti zemědělské: tím spojením
pak dal základ k vědě a umění, vyšli z něho učenci a umělci, zvl. v klášteřích,
kteří však dle zákona inverse obrátili še časem proti kněžstvu. Co tu řečeno,
první křesťanství jasně nám ukazuje (nemohu to zde podrobně líčit). Učiňme dle
toho applikaci na naši otázku: jakmile ztratíme v náboženství stav řemeslnický
a původní kněžský — intelligenci, nic nás nezachrání, zvláště ne sedláci — že
taková ztráta je více než jistá, každý cítí, třebas o tom nemluví, a ztrátou nábo
ženství je zpečetěn i osud naší kultury — musí pak zaniknouti!
Ale nezanikne křesťanství vůbec, rozšíří se především v Indii a okolí. —
V ThRe 1925, 5. theolog J. Engert píše výslovně, že je potřeba nějakého učitele
církevního (po způsobu sv. Augustina), který by provedl navázání křesfanství na
15) LZ 1923, 56—57.
26) jb. 277.
12) jb, 408.
128) LH 1925, 763.
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ducha indického, jako to provedli řečtí církevní otcové s novoplatonismem. A týž
theolog již r. 1922 v ThRe 297 napsal o tom: „Jako v boji církve proti gnosti
cismu, právě tak i proti Indii spočívá hlavní důraz na jasném (čistém) uplatnění
mrávního prvku v křesťanství a ve zdůraznění dějinného v životě a díle Kristově;
obojí je spojeno ve vážení si osobního na Bohu a duši“ — napsal to vzhledem
na rozplývavého ducha indického. — Při rozšiřování křesťanství do Indie, tak Si
to představují, bude hráti velkou roli apokalypse Kristova a mystika Pavlova —
obě tam navážou na orientální náladu (jak o ní píše Rádl 151 a n.), aby ji po
vznesly do čisté sféry křesťanské — a velkou roli bude při tom hráti i příklad
prvních křesťanských mnichů: ti budou jednou v Indii velice napodobováni, čímž
i tam začne se rozšiřovati pravá kultura! (F. Rádl 155an.). „Indové mi vypravo
vali, že katoličtí kněží sympatisují více s drobným lidem než evangeličtí, kteříse sta
rají tuze o politiku (anglickou). Katolictví jest orientálnější než protestantství...
Evangelictví jest racionálnější a počítá více s odpovědností jednotlivcovou a proto
bývá pro Orient tvrdé a těžké“ píše Rádl 306, a na str. 313—4 dodává, jak již
nyní křesťanství v Indii nabývá vlivu: „Ve velmi pěkném a důkladném rozboru
ukázal Farguar, jak náboženská a kulturní hnutí indická v 19. století jsou pod
vlivem křesťanství. Zvláště ta hnutí, která zasahují do Evropy jako projevy ducha
typicky indického, vznikla pod vlivem křesťanství
Moderní indické ideály
sociální, starost o parie a o ženy i nacionalismus vyrostly také ze základů kře
sťanských.“
Po Indii, jak řečeno, by přišla na řadu Čína, pak Afrika a p. Jistě že Pro
zřetelnost boží připravuje již nyní k tomuto rozšíření křesťanství cesty; učinila
tak na počátku křesťanství v oboru kultury antické, a učiní tak jistě i v oboru
nynějších kultur mimoevropských. Posilují mne v tomto pojetí slova prof. Sa
wicki-ho***): „nemůžeme naprosto vylučovati možnost, že se dějí zázraky i mimo
území pravého zjeveného náboženství. | mimo území velkého dějinného zjeve
ného náboženství nalezá se pravá víra v Boha a proto mohou tam býti i nad
přirozená zjevení boží“. V těchto slovech vidím mnosť, po kterém půjde pravé
křesťanství k národům dosud pohanským!
Třebas tedy budoucnost naší kultury a i náboženství v našich zemích ne
jeví se nám utěšená, přece se stanoviska náboženského a církevního v celku
pojatého jeví se nám všechna budoucnost optimisticky. Budeme-li tedy praco
vati pro náboženství a církev katolickou, nebudeme pracovati nadarmo!
(Dokončení)
FR, KOŠÁK:

Katechetský časopis.
Kapitola z „Dějin katechetského spolku v Čechách.“
I.

Nebyly by dějiny katechetského spolku v Čechách úplnými, kdyby nebylo
vzpomenuto časopisů, které před založením spolku a vlastním orgánem jeho
byly místem kam kněžstvo ukládalo své články paedagogické i katechetické
a které cestu k založení spolku a vlastního listu katechetského připravovaly;
a kdyby nebylo uvedeno jak k založení vlastního listu došlo,
129)ThRe

1925, 62.
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Není zde ovšem místa rozepisovati se o vychovatelských časopisech
z první polovice devatenáctého stoleti, v nichž hojně čteme článků z péra kněží,
článků paedagogických i katechetických. Jen stručně budiž připomenut „Přítel
mládeže.“ (vycházel 1823—1846), Jos. Havelcova „Skola“(1852— 1854), která pro
měněna byla nakladatelstvím ve „Školu a život“ a za redaktora svého Frant.
Jos. Řezáče byla nejlepším té doby paedagogickým časopisem v Rakousku. Od
roku 1860 stává se v Hradci Králové Jos. A. Šrůtkem založený „Školník“, hlav=
ním časopisem nejen katol. učitelstva, ale i duchovenstva. Do něho píše kněž
stvo články všeobecně paedagogické, o výchově náboženské, otiskuje tu promluvy
k mládeži i katechese.
V té době, kdy na Moravě začal Ant. K. Viták při svém časopise „Pěstou
nu“ vydávati měsíčně katechetskou přílohu „Pokladnici“*), k jejímuž vydávání dal
popud kaplan v Koryčanech Frant. Petráš, učiněn i v Čechách pokus o katechet
ský časopis. Myšlenkou tou zabýval se již dříve než k vydávání pokladnice
došlo plzeňský katecheta Augustin Fischer.) Čteme totiž ve „Školníku“ r. 1864
na str. 164, že „Fischer,katecheta v Plzni, hodlá vydávati katech. časopis ve formátu
„Školníka“, prozatím měsíčně. Nemáme časopisu. jenž by zdařilé katechese při
nášel a pp. katechetům na rozsáhlém a nesnadném poli náboženském cesty
ukazoval, svěřených dítek na nejsnažší způsob s pravdami sv. náboženství obe
známiti. Mnohá výtečná práce práchniví ve stolku, kteráž by podána u veřejnost,
vítanou pomůckou byla.“ Neměliť tehdy katecheti listu, kde by své práce uklá
dali, své stanovisko mohli bez doprošování se redakce vyložiti, kde by se brá
nili a své požadavky by projevovali. jevila se vice než jasně potřeba svépomoci
a touha po samostatném katechetském časopisu.
Katecheta A Fischer horlivě konal přípravy k vydávání časopisu. V „Národní
škole“*) v čís. 29. roč. III. (ze dne 20. července 1865) uveřejněno bylo zajímavé
zasláno a provolání.
(Zasláno.)
Byvše dožádáni, abychom v „Nár. Škole“ uveřejnili následující provolání,
číníme to tím raději, čím více jeví se potřeba toho, aby zvláštní péče věnovala
se vzdělání a ušlechtění mravů nevinných duší, jež Často jediné okamžení ne
střežené uvrhne v propast věčného zahynutí. Posily duchovní jest tu potřebí a té
nabydeme v sv. náboženství; to pak, aby pevných mělo základův, slušno hle
děti si prostředků a zkušeností k tomu potřebných, z nichž nejvydatnější byl by
ten, k jehož uskutečnění provolání toto směřuje, a jemuž nyní již upřímně
voláme: Zdař Bůh! Zní takto:
Provolání.
Všeho spasitelného potěšení od Pána našeho Jesu Krista žádám Vám
Velectihodní, velební páni Bratři!
Již po dlouhý čas zanáším se myšlenkou, — jak bychom vespolně
se poznali, sily své soustředili pro věc tak svatou, jakou ve školách zastá
1) Vychovatelské listy XVII. str. 180—193: Frant. Košák. „Samostatný katech. časopis
na Moravě před 50 roky“ — První číslo „Pokladnice“ vyšlo 1. ledna 1865 vJevíčku. V čele
podepsán hlavní spolupracovník P. Frant. Weber. farář v Miloticích a poslanec na sněmu
zemském. Vydavatel a nakladatel A. K. Víták.
.
2) Augustin Fischer narodil se 27. srpna 1833 v Žirovnici u Počátek, roku 1860 byl
vysvěcen na kněze a r. 1862 stal se katechetou na hl škole v Plzni. Byl hojně literárně čin
ným. Zemřel v Plzni 30. listopadu 1895. — O jeho činnosti viz můj spisek: „Ze školy

farní -- ke škole

hlavní.“ Str. 25-40. Vyšla v Plzni 1921.

9) Redaktorem byl tehdy Frant. Jos. Řezáč, duchovní správec v ústavu slepců a Vojt.
Václ. Hurt, učitel na hlav. škole v Týně. Vydávána byla B. Stýblem,
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váme! Potřeba toho ukazuje se tím více za dob našich, kde se zdá, že
ochablost u víře a nákaza mravů sobě ruce podávají proti dílu Božímu!
Sesíliti se musíme i my v jeden celek, — v šik pevně a neohroženě se
postaviti, — a to se stane, když vzájemně jeden druhého poučíme, chyby
a vady naskytlé odstraníme, na dobré knihy jeden druhého upozorníme,
slovem : když založíme sobě časopis „Školu katechetickou“, kamž bychom do
školy chodili, jedni učili, druzí radili a jiní opět rady a poučení z lásky
bratrské přijímali.
Jelikož ale věc naše, kterou hájíme, — jejíž hlasatelé jsme, — jest
tak důležitá, protož vyzývám Vás. Velectihodní velební páni Bratři katecheti
všech našich českoslovanských škol, byste laskavou radou mi přispěli
a sice zdaž a jak bychom zaříditi měli Časopis náš: „Školu katechetickóu“,
Vím, že mnozí Krásné práce své po různu mají uchované, kde by
uveřejněny, mnoho z nich dobrého vykvésti mohlo pro blaho duševní
naších českoslovanských rodáků ! Kdo souhlasiti ráčíte s úmyslem mým,
— račte mi prosím — svěřiti práce Své!
Spolehaje se na lásku Vaši ke sv. naší věci, očekávati budu náhledy
a přání Vaše s bratrskou upřímnou touhou.
Pochválen bud Pán Ježíš Kristus !
Augustin Fischer,
katecheta na české hlavní škole.
V Plzni, dne 10. července na den 7 bratří mučedníků 1865.
Královéhradecký „Školník“ přináší obsah tohoto provolání (č. 22. ze dne
1. srpna 1865) a připojuje; „K tomuto přání kněze, ze „Školníka“ pod jménem
„Rybařického“ velmi chvalitebně známého, dodáváme jediné, že v rukou jeho
dílo za naší doby skutečně a nevyhnutelně potřebné s pomocí Boží a při dobré
vůli duchovních pp. bratří se zdaří a užitku mnohonásobného přinese.“
Plán Fischerův o vydávání „Školy katechetické“ nebyl však uskutečněn,
nedošlo ani k vydání čísla. Byla-li příčinou toho pohnutá doba válečná, či od
chod jeho na městskou reálku v Plzni, nebo snad nepochopení a nedostatek
zájmu v kruzích katechetských, nedovedeme pověděti. Nutno však litovati, že
myšlenka tak výborná a plány tak prospěšné nebylyku prospěchu náboženského
vyučování i katechetů, uskutečněny.
I na Moravě zanikl v bouřlivém roce 1866 druhým, ani ne dokončeným
ročníkem, onen mnohoslibný podnik, kterým katecheti u nás stáli by na prvém
místě s časopisem katechetským. (Nejstarší katechetský časopis, německé „Kate
chetische Blátter“, založil r. 1874 František Walk, farář v Konzenbergu ve Šváb
sku. Dnes jsou orgánem katechetského spolku v Německu a vycházejí v Mni
chově.) „Pokladnice“, ani když A. K. Viták obnovil „Pěstouna“ nevyšla více,
jako nevycházejí poklady propadlé deo hlubin země a jako tyto zřídkalze nalézti,
tak řídkou je dnes „Pokladnice“ v knihovnách.*)
Když v listopadu roku 1880 začal katecheta na Smíchově /an Ježek, vy
dávati v nakladatelství Cyrillo-Methodějské knihtiskárny „Pastýře Duchovního“,
pojal do obsahu jeho i „Listy katechetické“, které řídil zvláštní redaktor, kate
*) Zlomek prvního ročníku vystaven byl na katechetské výstavě při kursu katechet
ském v Praze. Na jiných katech. vystavách nikde jsem ji nenalezl, ač byly mnohé vzácné

a věci
vystaveny
na
pvř.Budějovicích,
Nepomuku
j.
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cheta v Moravské Ostravě, /an Doležel**) Ten v „programu“ ukazuje na po
třebu „časopisu“ jenž by důkladné zprávy podával, co na poli katechetickém
důležitého se děje a kterak sobě katecheta vésti nucen jest, aby za neblahých
poměrů svěřence své pohromy

uchránil.

—.,jenž by zdařilé plody i z našich

luhů uveřejňoval, cizí pak aspoň registroval, posuzoval a co dobrého doporu
čoval.
abychom všichni v jeden šik se seřadili, vespolek se dohodli, poučo
vali a povzbuzovali a takto útoky na víru a mrav svěřené sobě mládeže. lépe
odrážeti dovedli.“ Proto také vykládá co „Listy katechetické“ budou přinášeti:
1. Články pedagogické a didaktické, jakož i rozpravy o katechismua o bibli
cké dějepravě.
2. Pojednání o bohoslužbě katolické a krátké životopisy sv. patronů mlá
deže školní.
3. Katechese vypracované a nastíněné : a) pro žáky nejmenší, b) pro žáky
druhé třídy, na základě malého katechismu, c) pro žáky vyšších tříd s použitím
katechismu většího, d) pro žáky škol jednotřídních.
Obrazy ze života proslulých katechetů a jich působení.
5. Zákony a zprávy školské i jiné, pokud se týkají náboženství a postavení
katechetův.
6. Úvahy o literatuře katechetické a drobnější zprávy.
Již první číslo ukázalo, že redaktor co naznačuje chce uskutečniti. Je tu
článek „O důležitosti úřadu katechetického“ a „Slovo o novém katechismu“,
oba-od redaktora, široce založené pojednání: „Theorie křesť.katol. katechismu“,
které napsal Klement Markrab, farář v Hobševicích. Dále otištěny „zákony škol
ské vzhledem k náboženství“, podán obsah „školských zákonů v Prusku“ a dva
posudky, jedeno liturgickém kalendáři pro školu, který sestavil Jan Sedlák,
kaplan v Rokycanech, druhý o křesťansko-katolickém katechismu“ Kl. Markraba.
Na 12 stranách dosti bohatý obsah.
Svému programu zůstal Jan Doležel věren a v prvém ročníku mimo již
uvedené, ze známějších autorů nacházíme: katechetu Jana Hulakovského a Voj
těcha Pakostu, Frant. Perůtku, katechetu v Uher. Hradišti a j.
Založení této části v „Past. Duch.“ radostně vítá neznámý autor v článku
„Slovo z venkova o novém časopise“ (str. 236 a 422), kde rozvinuje své tužby
a návrhy o katechetické práci, z nichž mnohé ještě dnes jsou časové.***)
Mezi pracemi v „Listech Katechetických“ ve druhém ročníku „Pastýře
Duchovního“, který redigoval sídelní kanovník na Vyšehradě dr. Mikuláš Kar
lach, jsou bystře psané „Aforismy o katechismu“ Petra Kopala, výborné články
Vojt. Pakosty a jeho katechese o apoštol. vyz. víry. (článek I.—VII.) Nepsal
tam již J. Doležel a v třetím ročníku celá příloha vypadla.
Zatím roku 1885 začal Petr Kopal vydávati Vychovatele, časopis věnovaný
zájmům křesťanského školství, který již v prvním ročníku přinesl hojně statí
katechetických, školské zákony se zřetelem ke katechetům, které pořádal Frant.
Vaško, který i jinak pilně přispíval a jiné četné zprávy katechetů se týkající.
+9)

JanDoležel nar. 1836ve Chvalkovicích u Olomouce, vysvěc. 1850. Roku 1870stal

se katechetou národní školy v Ostravě, od r. 1880 byl katech. na vyšší zem. reálce tamtéž,
1890 odešel na odpočinek a brzo potom zemřel. Svými katechismy (r. 1817) vzbudil pozor
nost, která se stupňovala vydáním Biblických dějeprav (1883).Dosud se jich užívá. Viz: Dějiny
české katechetiky str. 257 a n.

28
a41— 228.

O tom viz můj článek „Staré a nové

bolesti“

v Křesť.škole“ XIV.str.
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A této snaze své sloužiti katechetům zůstává Vychovatel po 42 roků věrným
a pokračuje v otiskování prací katechetských podnes.
Do „Past. duchovního“ vrátila sečást „Listy katechetické“ s návratem prof.
Jana Ježka r. 1886, když ročníkem VI. převzal opět redakci „P. D.“ a vedlji
až do r. 1893. Sám hojně do oddílu toho psal a získal mnoho spolupracovníků.
Nejvíce tam psali: Cívka Em., Čapek Frant, Dostál Al., Doležel Jan, Dusil Fr.
Dvořák Xav., Duda Hubert, Hakl Boh., Hodinář Jos., Hyneš Ot., Lankmajer Ant.,
Maleček Frant., dr. Rýdvan Jos., dr. Sedláček Jan, dr. Sýkora Jan (katechese
sv. Cyrilla Jerusal., a katechese o svátostech), Tippmann Kar., Vápeník Ant. aj.
Zakladatel „Past. duch.“, když jej r. 1880 založil a po 9 let redigoval, založil
při něm oddíl „Listy Katechetické“, které jak sám doznává „byly myšleny jako
začátek budoucího Časopisu katechetského“.')
Roku 1894 začal místo „Pastýře duchovního“ vycházeti „Rádce duchovní“
a redakci vedl dr. Jos. Burian. Za něho pilně pěstována část „Listy katecheti
cké“, téměř všichni spolupracovníci Ježkovi (Dr. J. Sýkora začal tam otisko
vati katechese o přikázáních, které ku škodě katech. literatury nedokončil.)
a mnozí noví n. p. dr. Burian Jos., Davídek Vác., Fiala Lad., Holý J. N., Chra
mosta Fr., Kuffner Kl., Lefler Václ., Lhotský M., dr. Mrštík Jos., Oliva Václ.
Pohunek Frant., Vaněček Fr., Vohnout Fr., Volf Frant. a j.
Když pak roku 1904 přejal redakci „Rád. Duch.“ František Vaněček, byla
část katechetická opět vypuštěna a neobjevila se více až do zaniknutí Časopisu
roč, 31. (1924); nebyloť ji zajisté již třeba, neboť v té době mají již katecheté
svůj vlastní list. Přece však i potom tu a tam v „R. duch.“ v části pastorační
články katechetické se objevovaly. Psali je Jos. Ptáček, Rádl R., Stránský Rud.,
Vaněček Frant. a jiní.
Veliké zásluhy získali si všichni ti, kteří psali do těchto listů, které katech.
časopis připravovaly, o rozvoj katechetské literatury a s mnohými z nich setká
váme se i ve vlastních listech, které katecheti vydávají, aneb samostatně řídí
a vedou.
(Pokračování.)

AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
(Pokračování.)

Co následuje z vývoje církevního učení? Přehlíží-li historik veškerý vývoj
obsahu víry a křesťanského učení od časů apoštolských až do dneška, pak
musí se opět tázati, zda podobný zjev dá se vysvětliti pouze přirozenými faktory.
Tato otázka sama se vtirá, srovnáváme-li rozvoj veškerého učení na straně jedné
a dějinný výtvar profaních věd i vývoj.učení nekatolických křesťanských společ
ností na straně druhé. V celém historickém rozvoji církevního dogmatu a Cír
kevního učení vidíme naprosto jednotné, zjevení Kristovu odpovídající, bez
vnitřních rozporů i bez roztržky s minulostí vždy dále pokračující zdokonalo
vání lidského poznání v nejdůležitějších otázkách duševního života lidstva.
Co nám naproti tomu ukazují dějiny čistě lidských profanních věd? Které odvětví
lidského vědění v těchto oborech má ještě dnes stejný základ, tytéž zákony,
1) Rádce duchov. XV. 419,
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stejnou methodu jako před 2000, 1000, 500 léty? Nespočivá v mnobých odvětvích
přirozeného vědění činnost jedné generace badatelů většinou v tom, aby zničila,
co předchůdci vybudovali? A nevztahuje se odpor proti výsledkům dřívější
duševní činnosti většinou právě na základní principy a na dřívější jako zcela
jisté se jevicí resultáty ? Následek toho byl, že se mohlo mluviti o „bangueroute
de la science.“ Podobné kolísání ukazuje se ve vývoji náboženského učení
v křesťanských společnostech mimokatolických. Zvláště v protestantismu, který
popřením církevní autority učitelské zničil jeden hlavní pilíř křesťanství, ukázal
se nemožným jednotný vývoj učení i zásadní setrvání na božském zjevení
Kristem církvi přineseném. Byl sice učiněn pokus — proti hlavní zásadě protes
tantismu — podržeti v symbolu víry jistou část nadpřirozeně zjevených pravd.
Ale již starší racionalismus odstranil tento základ a novější racionalismus nezná
vůbec ani zjevení ani dogma ve vlastním slova smyslu. Zásadní názor o víře stál
u protestantů nejen v direktním odporu s minulostí, ale byl přerušením s veškerým
dosavadním rozvojem obsahu víry ; i jednotlivé theologické školy zmítaly se v roz
porech, každá vnitřní spojitost v náboženském poznání vždy více mizela. Kato
lická církev jeví se ve svém stále pokračujícím rozvoji obsahu zjevení, zůstávajíc
vědomě a věrně při zjevení Kristově. jedinou zástupkyní jednoty a nepierušené
vnitřní souvislosti s celou pravou věroukou minulosti až do doby apoštolské.
Veškerá forma herese jeví se naproti tomuto faktu jako odklon od obsahu zjevení
a tradice. Kořen herese jest omylné, čistě lidské poznání. Nenutí to k závěru,
že činnost církve v zachování a vývoji obsahu zjevení nemůže býti pouze lidská ?
IV.

Církev, matka svatých.
Křesťanský životní ideál uskutečnén světci. Nejslavnější stránky dějin církve
jsou ony, v nichž selíčí živofjejí svatých. Nikde neukazuje se nadpřirozený element,
nepřemožitelná mravní sila církve v tak jasném světle jako v přečetném zástupu
její dětí, jichž život vedla jediná zásada: dokonalá láska k Bohu a nanní spočí
vající plnění vůle boží. Život člověkem se stavšího zakladatele církve. skýtal nej
vyšší vzor, v jeho následování spatřovali nesčetní věřící od prvních dob křesťan
ských až do dneška svůj životní ideál. Tato snaha není něco nahodilého; jest
zdůvodněna podstatou katolické víry; prýští bezprostředně a nutně z dokonalého
zachovávání církvi stanovených životních norem. Církev od počátku ve všech
dobách přidržovala se nejvyšších mravních požadavků, které vyžadovaly stálý
boj s lidskou přirozeností a se „světem“ žijícím nekřesťanskými zásadami. Přitom
církev učí, že člověk svými vlastními silami nemůže dosíci mravní dokonalosti,
ale potřebuje k tomu stálé přispění božské milosti. Proto zůstává u světců, kteří
dosáhli dokonalou láskou k Bohu i nejvyššího stupně v přemáhání sebe i světa,
vždy vědomí lidské slabosti; odtud důvěra v božské milosrdenství, nejhlubší
pokora, ohled k chybám blížních : ctností to, které vždy jsou ve spojení se světci.
Zde spočívá veliký rozdíl mezi světci církve a jevy asketismu v kruzích mimo
křesťanských. Při veškeré rozmanitosti života světců byli tito přímo Či nepřímo
nejhorlivějšími podporovatelí pravé křesťanskéreligiosity své doby a svého okolí.
Nejdokonalejší údové církve jsou zároveň nejšlechetnějšími representanty pravého,
čistého lidství. Tací heroové křesťanské dokonalosti byli stále ve všech třídách
věřících i za nejrozmanitějších poměrů životních. Svatost není vázaná žádným
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stavem, žádným církevním nebo světským postavením; jest nejvlastnějším, nej
svobodnějším produktem každého jednotlivce za přispění boží milosti. Všichni
věřící nalézají ve všech dobách vzor svatých spolubralří, kteří žijíce s nimi
ve stejných okolnostech a poměrech, ve snaze po dokonalé lásce k Bohu zařídili
svůj život výhradně dle norem mravního zákona církevního. Ideál dokonalosti
spočívá dle pojetí katolické církve a dle prakse svatých veskrze v Čisté, všecko
konání a smýšlení ovládající lásce k Bohu. Ona jediná jest kořenem, z něhož
vyrostl církvi největší rozmanitostí bohatě kvetoucí život heroů křesťanské doko
nalosti.
Svatí křesťanského starověku. Od počátku byla církev nosičkou a sprostřed
kovatelkou tohoto mravního životního ideálu. Uprostřed mravní spustlostí pohan
ského světa učila pokoře a odříkání, zdrželivosti a čistotě; ukazovala, jak pře
konávati předsudky života a hrůzu před smrtí; vedla své děti k dokonalosti,
kterou jim svým životem ukázal Kristus, její zakladatel. [ když máme poměrně
málo historických zpráv o prvních třech stoletích, přece známe řadu ideálních
postav křesťanského života z té doby. Přezírajíce mučedníky, jimž víra dala sílu
k obětování života na svědectví Kristu, nalézáme svaté biskupy jako jsou: Ignác
Antioch., Polykarp smyrnenský, Melito v Sardech, Cyprián v Karthagu, kteří nejen
jako mučedníci, ale i celou životní činností ukazovali onu horlivost v lásce k Bohu,
kterou tak ohnivě vylíčil Ignatius v listě k Římanům. K nim se řadí křesťanští
asketé, jichž životním úkolem bylo zabývání se nejvyššími věcmi duchovními,
jako byl veliký theologický učitel Origenes. V poslední době římské říše, kdy
církevní představení pronášeli různé trpké výtky o vnikání světáckého života
do církve, byly ještě znamenité příklady mravní síly křesťanství. Tato síla uká
zala se nejskvěleji v jednotlivých rodinách; v Kappadocii vychovala vzorně sv.
Nonna své děti Řehoře, pozdějšího biskupa Nazianského a učeného církevního
Otce, Caesaria a Gorgonia; sv. Makrina starší byla matkou dvou generací kře
sťanských světců; měla vliv na syna Basilia a jeho manželku Emilii, pak zase
na starší ze svých vnuků, z nichž byli Makrina mladší, onen šlechetný květ v za
hradě křesťansképanenskosti, a tři pozdější biskupové Basilius z Caesarey, Řehoř
Nyssenský a Petr ze Sebaste, první dva zároveň světla církevní theologie. Řada
vynikajících biskupů, kteří se vyznatnenávali stejně věrností ve víře, horlivostí
v konání povinností a osobní svatostí, obětovali všecky síly službě církevní.
Papežové Lev. a Řehoř I., biskupové Athanáš Alex., Chrisostomus Cařihradský,
Ambrož Milánský, Augustin Hipponský, byli ideálními postavami, které v dobách
chřadnutí římské říše sprostředkovali lidstvu veškeru sílu křesťanských zásad.
Jeronym vykonal veliké dílo fedrováním asketického života v silně sesvětštělé
římské aristokracii. V Egyptě, Palestýně a dále na východě vzdalovali se tisíce
poustevníků a mnichů světského života, aby s největším umrtvováním, v úplném
odříkání, věnovali se věcem nadpřirozeným. V Italii povstal Benedikt z Nursie,
který nejen sám s některými druhy svatě žil, nýbrž i svou regulí položil základ,
aby generace mužů hledajících jedině čest boží zařídili dle toho svůj Život
a zároveň prokazovali veliké služby Církvi různým způsobem dle časových
okolností.

(Pokračování.)
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středních, ale byla nešťastná, neosvědčila se.
Proto přistupuje ministerstvo k nové reformě.
Celkový počet učebných hodin snižuje se pro
zatím velmi mírně, ale přece tak, že od
Katecheta biskupem. V neděli svato polední vyučování bude výjimkou, a to jen
dušní byl v Olomouci posvěcen na biskupa
ve vyšších třídách. Počátek vyučování řečtině
Mnsgr. Jan Stavěl, který jak „Osservatore na gymnasiích a francouzštině (angličtině) na
romano“ ze dne 11. května oznámilo, byl reálných gymnasiích posunuje sedo V. třídy.
jmenován světícím biskupem pro arcidiecesi Počet hodin latiny na reformních reálných
olomouckou. Titul jeho je biskup ze Sarepty gymnasiích snižuje se vydatněji, za to se ve dvou
(Sarepta v. 3. Král. 17. 9. Ev. sv. Luk. 4. nejvyšších třídách vyhražuje po 4 hodinách
26.) Nový biskup narodil se 1869 v Dílo druhému modernímu jazyku, a to buď an
vicích a vysvěcen byl r. 1894. Byl dvě léta
gličtině nebo italštině nebo některému jazyku
kooperatorem a od 16, září 1896 kateche slovanskému. Na středních školách s vyučo
tou ve Vítkovicích a od 18. října 1905 v vacím jazykem československým budou žáci
Hranicích, Po šestadvacetiletém katechetském prakticky obeznamováni s užíváním kyrilice
působení byl 1. dubna 1923 arcib. drem (azbuky) a se čtením jednodušších :extů
Stojanem jmenován kanovníkem v Olomouci. srbských a ruských. Za tím účelem postará
Dnes je biskup Stavěl hlavním představitelem se ministerstvo školství a nár. osvěty ovydání
hnutí katol. charity. Jako katecheta ve Vítko přiměřeného doplňku k čítance. Na refor
vicích založil dobročinný ústav v Zašově. mním reálném gymnasiu v Praze XIX. bude
Jako kanovník nezapomněl na své povolání se ve škol. roce 1927—28 v VIL.třídě učiti
katechetské. Přičiml se o zřízení školské die povinné italštině. K další redukci učebnýeh
cesní rady a převzal inspektorát občanského hodin na středních školách přikročí minister
školství. Přejeme novému njdp. p. světícímu stvo školství a nár. osv. podle zkušeností,
biskupovi, aby dlouho pracoval se zdarem které budou získány v příštím školním roce.
a dosavadní svěžestí ku blahu církve a vlasti!
— Rada katolíků čsl. republiky po úradě
Zprávy o školství. V Trenčanských s příslušnými institucemi zaslala minister
Teplicích konal se sjezd inspektorů ze Slo= stvu školství a národní osvěty v Praze pří
venska, jednáno o právním a hmotném po pis o reformách ve středoškolském vyučo
stavení a ostatních právních otázkách inspek vání náboženském, neboť náboženství, jako
torů. — Minist. školství vypracován je již předmět učebný a výchovný je v nové re
zákon o úpravě poměrů škol. inspektorů formě úplně opět pominuto. Znění onoho
přípisu přináší „Věstník katol. duchovenstva“
a příjde mna pořad jednání na podzim. —
v
čís. 10. (dto 15. června 1927.)
Ministerstvo vyučování rozeslalo škelním úřa
dům a pedagogickým odborníkům k dobro
Katechetům do zápisníku pro výklad
zdání osnovu zákona o nové úpravě obec o válkách husitských. Husitské války r02
ného školství. Jekmile dojdou všechna dobro valily český stát v trosky. V „Nár. Listeeh“
zdání, bude svolána porada o pozměňova 25. června 1927 píše univ. prof. dr. Jan
cích návrzích. — Denní listy oznamovaly, Kapras o českém státě toto: „Zbudován silou
že na pražských obecných školách bude za a diplomatickou schopností královských rodů
vedena němčina, nyní se oznamuje, že ne přemyslovského a lucemburského a hájen
bude zavedena, poněvadž by prý děti byly statečností a krví svého českého obyvatelstva,
zalíženy učebným materiálem, co by bylo stal se stát ten za Karla IV. mohutnoustát
nepaedagogické. Ve skutečnosti se na ško
ní organisací středoevropskou, která svým
lách obec. němčině vyučuje, jako předmětu
pořádkem, svým kulturním vývojem a svým
nepovyinnému.— Reilné gymnasium s an leskem přitahovala k sobě slabší své sousedy.
gisckou vyučovací řečí bude otevřeno po Než mocný stát česko-lucemburský, silný
prázdninách v Praze. Též první třída angli územím i vládou, stal se kořistí idejí nábo
cké obecné a mateřské školy. K ústavu bude
ženských, které ho rozvalily v trosky, z nichž
připojena též anglická obchodní škola, večer
zbytky podařilo se znovu spojiti Jiřímu z Po
ní škola jazyková a různé kursy. — Zápis
děbrad. Jako však nebylo přáno králi Jiřímu,
do škol obec. a měšť. bude poslední tři dny aby provedl své veliké plány státnické o zor
v Srpnu, vyučovati se začne 1. září.
ganisování střední Evropy vůbec, tak se mu
Částečná reforma středních škol. nezdařilo konsolidovati český stát tak, aby
Po převratu provedena byla reforma škol dovedl týž trvale odolati nástrahám zevněj
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ším 1 nepřátelům vnitřním. Bouřlivé doby
Václava IV., válek husitských a bezkráloví
po nich položily základ k politickému vývoji,
jehož zhoubnost zkusil již Jiří sám na sobě,
a který v dobách slabé vlády polských Jagel
lovců jen ještě zesílil.“ Takový citát dobře
působí zvlášť ve vyšších třídách při výkladu
církev, dějin. Mládež pozná tu „nejslavnější
dobu“, že nebyla taková, jak se jí stále líčí,
ale, že války husitské zeslabily stát český
tak, že ne z Čech, ale z Rakous, byl budo
ván podunajský stát a Němci stali se našimi
pány.

Vítězství konfesní školy vNěmecku.
Návrh říšského školského zákona v Němec
ku jest v podstatě hotov a bude v nejbliž
ších dnech předložen říšské vládě k pro
jednání. V návrhu uznávají se všechny tři
druhy škol: simultanní, konfesionelní a svět
ská škola za rovnocenné.

Katechismus na Moravě budou míti
asi po prázdninách nový, soudíme tak dle
toho, že byli referenti o předloze opraveného
katechismu vyzváni, aby do konce května své
elaboráty poslali arcib. konsistoři v 9lomouci,
aby jejich návrhy rychle mohly býti zpra
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Úspěch cikánské školy v Užhorodě.
Jak známo, byla v Užhorodě zřízena samo
statná škola pro cikány, protože nebylo
možno děti cikánů, bydlící ve stanech a
boudách na obvodu města, přinutiti k ná
vštěvě veř. školy ve městě a protože pří
tomnost cikánských dětí měla špatný vliv
na ostatní žactvo. Škola byla postavena za
pomoci cikánů, kteří při její stavbě horlivě
pomáhaly. Škola pracuje úspěšně a navště
vuje ji 28 cikáňat. Učitelem je na ní pod
karpatský učitel Šesták, který se dříve, než
začal vyučovat, naučil také cikánsky. Chápa
vost dětí je pozoruhodná. Za tři měsíce
naučily se celé slovenské abecedě a počítat
do pětí ve všech variacích. Vyučuje se ci
kánsky a slovensky. Aby děti se nenudily,
přeruší učitel vyučování občas zpěvem anebo
hrou na housle. Vypravuje-li pohádku, poslou
chají cikáňata napiatě Před vyučováním se
dětí v umývacích aparátech umyjí, ba jednou
týdné se musí také vykoupat.

Pochybený

zákon. Vpokrokovémčaso

pise „Přerodu“ polemisoval v dubnu profe
sor K. Pechoč s uč. K. B., který dštil oheň
a síru na „klerikály“, že usilují o zrušení
covány.
ustanovení „malého školského zákona“, do
Žádajícím o dovolenou připomínáme volujícího, aby katoličtí rodičové směli od
rozhodnutí správ. soudu: Okolnost,že učitel hlašovat své děti z vyučování náboženství.
podá žádost za udělení dovolené není omluvou Profesor Pechoč píše: „Klerikálové však
pro nepřítomnost jeho ve školské službě, ano po
dání žádosti na dovolenou samo o sobě ne na Čecha, který by chtěl své dítě odhlásit
zbavuje učitele jeho služební povinnosti vy z vyučování češtině, divně bychom se dívali
na komunistu, který by svým dětem zaka
(Nález nejv. správ. soudu ze dne 19.1I.1927,
zoval komunistický tisk. Špatného Čecha
čís. 1343—27.) Tedy kdo by žádal na konci odsuzujeme, špatný katolík je nám sympa
prázdnin o dovolenou na příští školní rok, tický. Zákony vychovávají nás špatně, dávají-li
musí nastoupiti, ohlásiti se, u ředitelství možnost, aby katolík zakazoval katolicky vy
chovávat své děti. Přišel ke mně člověk,
školy k další službě.
K denní četbě náleží dnes i různé který vystoupil z církve, ale své dítě v ní
ponechal: nebylo mu hanba stěžovat si, že
časopisy určené jednotlivým osobám. V ru
kou žen a dívek často vidíme časopisy pro je katecheta nutí chodit do kostela! Katoli
cká církev má právo žádati, aby dítě kate
ně určené a s velikou reklamou doporučo
vané, Ale jak různý bývá jejich obsah! Dva, chetu poslouchalo a není její vada, že to
tři romány, pak rady pochybné ceny a často dělá“ —
pod pěknou rouškou skrytý mravní jed a
Kubíčkova „„Katolická prvouka“
zkáza. Do rukou katolických paní a dívek
v úplně přepracovaném vydání jako učebnice
náleží jejich list: Československá žema.
pro žáky s obrázky ak. malíře Doubravy a Schu
Má vybraný, výslovný a pestrý obsah, dopl
machera vyšla koncem června nákladem R.
něný časovými obrázky a uspokojí každého
Prombergra v Olomouci. Má schválení min.
čtenáře. Vyšlo již číslo 6. letoš. ročníku, na
školství a nár. osv. č. j. 74.013 ze dne 15.
nějž se předplácí ročně Kč 20'—; jednotlivá
čísla za Kč 1'70. Admininistrace Praha IL., června 1927 a ordinariátu královéhradeckého.
Cena Kč 5:40.
Spálená 15.

©

mají
pravdu.
Divně
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| konávati
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učitelský
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JAN OLIVA:

Nejvnitřnějšíjádro nynější krise náboženské.
(Dokončení.)

Přítomná práce je dokončením prací postupně ve „Vychovateli“ uveřejňo=
vaných; jsou to tyto práce: „Půdorys a nárys náboženského vyučování“, „Vy
učování náboženství po stránce mimologické“, „Kulturní stupně v náboženství“,
a přítomná práce „Nejvnitřnější jádro nynější krise náboženské“. Tyto čtyry práce
souvisí věcně co nejvíce, jak pozorný čtenář jistě se pamatuje. Přes to mám za
to, že nebude zbytečným, když zde při ukončení celého oddílu, v úvodních slo
vech v prvním článku značkou AI označeného, podám stručně ale zhuštěně, oč
mi ve všech těch článcích hlavně šlo. Bude nám to užitečné při dalším postupu.

Účelem a obsahem těchto článků bylo předvésti všechnu náplň učení naší
víry katolické a zejména vyzvednouti před náš duchovní zrak ony části tohoto
učení, na něž se často při vyučování dětí i dospělých zapomíná, ačkoli to jsou
namnoze části nejpodstatnější.
Proto jsem probral náboženství naše po stránce rozumové a intuiční čili
irrationální ==mimologické, proto jsem přesně rozlišil přirozenost a nadpříroze
nost (milost) dle scholastického hesla gratia praesupponit naturam, proto jsem
stále vedle abstrakce (theorie) poukazoval na praxi (život), proto jsem stále a
stále, novými a novými hledisky upozorňoval na význam mystiky, mysteria a kultu,
maje za to, že to je pro opravdový život náboženský nejdůležitější.
Tyto právě uvedené momenty chci zde stručně doložiti citáty mužů v tom
nejlépe zapracovaných a tak jaksi dáti čtenáři jistotu, že methoda, které jsem ve
článcích svých užil, stojí skutečně na výši současného nejlepšího theologického
bádání a mystické intuice.
„Gratia praesupponit naturam“, je heslo celé scholastiky, nejlepších jejích
představitelů.
„Infuice na rozdíl od myšlení úsudkového (logického) nemůže prokázati vše
chny prvky svého poznání rozumově, na druhé straně však dává jistotu, která
je hlubší a obsáhlejší než jistota úsudkového myšlení“, napsal znamenitý dog
matista Karel Adam."*?) „Co myslím slovem irrationální? Nic jiného, než to, co
Vatikanum nazývá význačnou vlastností božské víry: její nadpřirozený, lidskému
prosvětlení nepřístupný, milost působící charakter. Poněvadž božská víra je virtus
supernaturalis, virtus infusa a jakožto habitus již nedospělé, všeho rozumového
přemýšlení neschopné duši dětské při křtu se vlívá, je tato víra dle své pod“
130) Th

1924, 69.
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staty něco..čistě,(pouze) oď Boha-učiněného a profo, jak Vatikantm zdůrazňuje,
ipsa in se donum Dei... Rationale obseguium mátu jénom druhotný význam, pokud
mně víru, kterou jako čistý dar Boží — ne tedy vlástní-mou reflexivní činností — již
mám, prokazuje za rozumnou víru před mým vědomím a svědomím“. Týž Adam """)

„Nemůže býti pochybnosti o tom, že unavená a mrzutá víra moderního člo
-věka pocházejí odtud, že víra přes míruje chápána jako sysfem pravd a příliš málo
„jako život. Vnitřní kontakt duše s pravdami víry namnoze je ztracen. Ba docela
rozevřela se propast mezi skutečným životem duše a mezi objektivně formulo
vanými pravdami víry. Je dobrým znamením, že tato propast íak hluboko se citi
od moderního člověka. Chce víru opět prožívati. A kde je vůle, tam se vždy
našla k tomu i cesta.“ Tak napsal A. Mager O. S. B.)
„Theolog katolický
Fr. Tillmann dokazuje, že Kristus nebyl ani individualista ani socialista, nýbrž
uvažoval o všech věcech sub specie aeternitafis, i o rozvoji jednotlivce jakožto
„vázanosti na Boha, jakožto sloužení Bohu, jakožto připodobnění Bohu v doko
nalosti, a že realisování tohoto ideálu vyžadoval s neůprosností, která naprosto

a nestrpí,
službu
dvěma
pánům
je-litřeba
podstoupí
inepřátelství
vlastních
člen
rodiny.“'**) „Pro lidi, kteří zápasí s nouzí života, nemůže pantheistická a my
stická nábožnost naprosto nic znamenati. Náboženství Kristovo není vědou, nýbrž
životem z Boha. Je jistotou Boží, je utvářením života a světa“.'*“)
„Ethika. mystika a mysterium vstoupily v křesťanství do jedinečného spojení;
takovájednota nejvnitřnějšího mravního a mystického života s kultem nenalézá
se v žádnémjiném náboženství a ukazujejedinečnou povznešenost křesťanství...
Život v Pneuma, který život na onom světě v jistém stupni napřed předjímá,
stojí vedle pozemského, lidského života, který však také je naplněn Kristem
vírou v něho,“ napsal Odo Casel O. 5. B.'**) Myšlenku jeho rozvádí podrobněji
Romano Auardini takto !*5): „Která je vlastní skutečnost, na které spočívá vše
chna liturgie? Je vůbec taková specifická skutečnost? A jak se povahuje k re
alitě fysikální a biologické, psychologické, k realitě vědomí, k realitě ideální?
Je fo, realita pneumatického, realita mysteria. Ona realita, která se projevuje u Pavla
a Jana s takovou sílou a výrazností. Ona realita, která v řeči theologie a litur
giky sluje „to mystické“, jako na př. ve výrazu Corpus Christi mysticum. Tento
pojem mystického musí se náležitě rozeznávati od pojmu onoho, kterým se míní
zvláštní náboženská forma zkušenosti. Kde je ona skutečnost dána? jak k ní se
dostanu?
"Tu jde v podstatě o problem symbolu, jakožto formy poznání a
formy konání. A zase tu třeba poznamenati, že tento pojem symbolu naprosto
nemá co činiti se „symbolickým“ jakožto seslabením reality nebo zmenšením vý
znamu závaznosti
«

„Moderní výklad Stárého zákona mástále ještě málo porozumění pro my=
steriosní: je to dědictví z doby rationalističké“ praví znamenitý katol. theolog
"Řieszler. 187) „Odpuzující a přitahující moment, děsné a líbezné, numinosum a
fascinosum, náleží fakticky k pravému pojmu Boha a jedná nesprávně, kdo pro
představu milostivého a láskyplného otce zapomíná na elementární sílu a hrůznost
štarozákonního Boha“. Týž'**)„Liturgie patří do oboru numinosního“.'%*)
—

)

aw) ib.64—65. — !*) Th 1924, 78. — 153)ib. 125. —. 1%)LZ 1925, 628. —
185)ThRe 1925377. 14) — LH 1926, 7., 8., 9. — 1*") Th 1925,
189) jb. 141. — 5) jb. 195.
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V této souvislosti pochopíme význam smrti Křistovy na kříží. Ve svém po
jednání v „Hlídce*: „Nový způsob vyučovati náboženství“ učinil jsem smrt Kri
stovu základním hlediskem pro zpracování katolického Katechismu. Katecheta
Valach mne proto napadl v téže Hlídce, redakce odepřela mi zaujmouti k tomu
stanovisko. Od té doby jsem sebral pro svůj názor celou řadu dokladů. Zde po:
dávám aspoň jeden: „Vnitřní jednota všech myšlenek spisovatele 1. listu sv. Petra
je dána ve smrti Kristově. „Stanovisko pod křížem“ vytváří myšlenku obce
(církve) 1. listu Petrova rozhodujícím způsobem. Obec (církev) je organismem,
jehož vznik, vývoj a spojení ie založeno na Kristu. Proto trvá organický pomět
mezi jednotlivcem a společností.“*““

Pro methodický postup jsou zásadní slova sv. Pavla (1. Kor. 15, 46): „Neni
však dříve to, co je duchovní, nýbrž to. co je živočišné, potom co je duchovní,
Z přirozeného náboženství béřeme často obraz, výraz, formu, podnět, východisko
pro náboženství pneumatické.“'“*) Tato slova jsou zásadní i pro postup vyučo
vání dětí i dospělejších: „Bylo by si přáti, aby problem liturgické paedagogiky
byl jednou již vzat do práce, Aleu samého kořene. Tedy předně paedagogiky =
vzdělání, ne učení
Že podání a výklad liturgických věcí nemávycházeti od
rozumového pojmu
nýbrž od liturgického základního fakta reálného, mysti
ckého života Krista v církvi a v duši, od základního fakta že výrazem vnitřku
na zevnějšek je symbol
Vzdělání neústí ve vědění ani poznání, nýbrž v ži
votné mohoucnosti, v životném aktu (skutku). Musí vycházeti od skutečného člo
věka
z kulturní a náboženské situace dnešního člověka, jak jednotlivce tak
společnosti «. od člověka, jak jest na venkově, v prostředním a velkém městě.
Musí se vycházeti od toho, jak tento dnešní člověk staví se ku „náboženskému“ ;
jak staví se individuelně a kollektivně k Bohu. Na druhé straně nesmí se zapo
mínati na liturgickou realitu: „mysterium“, velký proces ustavičného díla spásy,
velký Pavlův pojem „anakefalaissis“, potahování tvorstva k Otci v Kristu skrze
stále se obnovující tajemství znovuzrození a posvěcení. Musí se ukázati, jak vše
to se děje z Ducha — z Pneuma, nikoli z duše rozdílné od těla. A že tomu
všemu jako podstatná forma je základem poměr duše a těla“,'“2) a my můžeme
k tomu dodati: poměr objektivního náboženštví zjeveného a subjektivního jeho
přijímatele a nosiče jednotlivého člověka.
Tím jsme ukončili serii článků A I, jednajicí o náboženství zjeveném po
stránce jeho objektivní, a zároveň se přiblížili k serii článků A II., kde budeme
více jedaati o přijímateli a nosiči tohoto náboženství čili o náboženství subje
ktivním, o náboženství žitém dle vloh a náklonností jednotlivých Konkretních lidí
a hlavně dětí, jak toho vyžaduje program tohoto listu. Bude to praktické zužit
kování pro účely náboženského vyučování a vychovávání všeho toho, co jsme
zde dosud více theoreticky jako základ všestranně fundovaný podali. Budeto zá
roveň další návod, jak ulehčiti soužití kultury a náboženství ku spáse nesmrtel
ných duší.

wo) LZ 1925, 1050.

11) ThRe 1925, 376.
142) R. Ouardini

v LH. 1926, 14—15.
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DR. JOSEF BERAN (PRAHA).

Pestalozzi a Don Bosco.
(Předneseno v Radiojournálu 14./6. 1927.)

Dvě postavy význačné v dějinách lidstva devatenáctého století — Jan
Jindřich Pestalozzi a Jan Bosco. Oba původem Italové — časově nepříliš vzdá
lení — životem v mnohém podobní. — Pestalozzi vychován v protestantismu,
Don Bosco v duchu pravověrného katolicismu. Letošní rok je významný pro
oba. Celý protestantský svět německý se letos radoval z jubilejních, odbornými
kruhy pořádaných oslav 100 výročí smrti Pestallozziho, celý katolický svět bez
rozdílu národnosti — se letos také raduje z vyhlášení kanonisačního procesu —
jímž má býti nejvyšší poctou světců ozdoben zakladatel řádu Salesianů. Srov
nejme životopis obou, abychom uctili památku jejich, vždyť týž Kristus, třeba
hodně rozličnou formou, byl zdrojem obětavého jejich idealismu.
1. Mládí. Oba zrození ve stínu Alp. — Pestalozzi — 12/.1. 1746 pod
Alpami Švýcarskými v Curychu, Bosco 16 /8. 1815 v Becchi v Alpách italských.
Oba záhy ztratili otce, Pestalozzi v šesti letech, Bosco již ve dvou. Oba ná
sledkem toho vychování pod vlivem ovdovělých matek. Ale kdežto u Pestalo
zziho, jenž nevyrůstal ve strádání, ženská výchova vlastní matky a věrně oddané
služky „Babeli“ vtiskla duši jeho a celkové povaze charakteristický ráz, neboť
přílišná citlivost a vznětlivost obrazotvornosti nabývaly vždy převahy nad rozu
movostí, Don Bosco od své matky, která známa jsouc všeobecně svou energií
a nebojácností, neohroženě se probíjela starostmi a životem, zdědil pevnost
a statečnost, a zároveň i odevzdanou důvěru v Boha a Jeho prozřetelnost. A
jestliže Pestalozzi — naučil se milovati lid vesnický, zvláště chudé a trpící,
u svého děda, evangelického pastora Holtze, Don Bosco učil se poznávati sílu
slova Pavlova „Caritas Christi urget nos“ — „Láska Kristova nutí nás“ u turin
ského apoštola charity a Prozřetelnosti boží — J. Cotollenga a tak u Pestalo
zziho živá citová stránka vypěstila soucituplnou lidumilnost, u Bosca hluboká
víra živila nadpřirozenou lásku k bližnímu.
2. Uplynulo mládí a nastala doba přípravy na budoucí povolání. Pesta
lozzi začal s theologií. Chtěl se věnovati stavu duchovnímu. Snad četba Rou
sseauova Emila, jímž byl nadšen, snad i jiné okolnosti jej od úmyslu toho od
vrátily. Přešel tedy na práva, rovněž z idealismu. Doufal, že jako úředník, práva
znalý, bude moci více prospívati utlačovanému lidu venkovskému. Ale i zde
nedokončil. Rozhodl se pro zemědělství a prakticky jako čeledín se vzdělával,
jsa hrd na své drsné mozolovité ruce a úpalem slunečním osmahlou tvář. —
— Bosco postupoval obráceně. S ranečkem v ruce prchal 13 letý před starším svým
bratrem a uchytil se jako učedník u prodavače sýra. Tak poznal sám všecku
bídu, chudobu a opuštěnost učedníků a dělníků. U krejčího Roberta v Castel
nuově přiučil se krejčovině, u souseda i obuvnictví, jinde truhlářství i kovářství,
v Chieri kuchařství a cukrářství. Všeho toho hojně využil později ku prospěchu
mládeže, jíž se ujímal. Při této řemeslnické, tak různorodé práci, jíž si vydělával
vše potřebné, učil selatiněa ostatním předmětům, vystudoval gymnasium a vstou
pil do semináře v Chieri, kde byl ve 26 letech věku vysvěcen na kněze.
3. Působení. Pestrá byla dráha zevní Činnosti Pestalozziho, pestrá byla též
zevní činnost Boscova. Pestalozzi — plný idealismu a optimistického nadšení,
zakoupil si v Neuhofu (jz. od Basileje) statek, při němž založil zahradní hospo
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dářství. Podnik ten se nedařil. Ale Pestalozzi pracoval dále. Chtěje pomoci
chudé mládeži, vystavěl v Neuhofu chudobinec, v němž chudé, opuštěné děti —
počtem 80 — vyučoval nejen čtení, psaní, počítání, nýbrž i předení, tkaní, pol
ním pracem a vedení domácnosti. Výrobky dětí pak prodával, chtěje z výtěžku
prací vydržovati ústav. Ale i tento podnik ztroskotal úplně a Pestalozzi, když
rozpouštěl ústav po několikaletém trvání, byl chudší a měl více dluhů než před
tím. Mnozí jej považozali za blázna, za ztracenouexistenci, muže, jemuž nebylo
pomoci. Pestalozzi — tento měkký, citový Pestalozzi — nezoufal. Vystoupil jako
spisovatel a knihou Linhart a Gertruda se stal téměř rázem proslulým mužem
v celé střední Evropě. Když byl zřízen vychovávací ústav ve Stanzi, Pestalozzi
se ujal jeho vedení. Pro všechny děti, jež přijal a v jedné světnici shromaždďo
val, musil všecko dělati sám. Již po roce byl však nucen přesídliti do Burg
dorfu, kde otevřel soukromý vychovávací ústav a v r. 1805 konečně založil
v Iverdoně ústav podobný, který však nikdy nedosáhl slávy ústavu burgdorf
ského. Po 20letech ústav ten zanikl a Pestalozzi, uchýliv se ke svému vnuku
do Neuhofu, spisem „Labutí zpěv“ zakončil svoji činnost životní. V místě, kde
začal působiti, zemřel, 17.11.1827. Toť zevní působení Pestalozziho. A Boscovo ?
V Turině v sakristii, zastal se hocha z ulice, jejž kostelník hněvivě vyhnal
a pozval ho k sobě; pozval i jiné podobné hochy opuštěné a ani ne po roce,
měl jich kolem sebe již 100. Tak vzniklo jeho nedělní oratorium. Svěřil je
ochraně sv. Františka Saleského. Podařilo se mu získati dvě světnice pro ně,
ale již po roce byl vyhnán i s dětmi na ulici a teprve po mnohých utrpeních
podařilo se mu získati kolnu na Valdoku — vykřičené to čtvrti turinské. Dobrá
jeho matka byla hospodyní a matkou všech a tato kůlna na spadnutí byla za
čátkem ústavu, jenž se rychle rozšířil. V r. 1847 zřízeno druhé. oratorium, 1848
třetí, 1851 položen základ ke kostelu sv. Františka Saleského, v r. 1853 dokon
čena stavba útulku pro učedníky, zřízena dílna pro obuvníky a krejčí, 1854 pro
knihaře, 1856 pro truhláře, 1862 pro tiskaře, sazeče, strojníky a zámečníky.
Současně zakládal i školy. 1855 otevřel první tří třídy gymnasia, k nimž připojil
1860 čtvrtou a pátou, pak zřídil i ročníky vyšší, konečně i kněžský seminář. Při
tom byl i literárně činný. Asi sto knih vydal a napsal, některé dočkaly se až
100. vydání. Byl proniknnt vědomím o důležitosti dobrých knih a dobrého tisku.
Co dobrého vykonáno, když v milionech exemplářích knihy jeho rozšířeny“
Zemřel dne 31. I. 1888 za ranního klekání. Jedno z posledních slov jeho bylo:
„Řekněte mým hochům, že je všecky v ráji očekávám. Jen odvahu — sempre
avanti, stále v předl“
Takové tedy bylo zevní působení obou. A vnitřní zásady jejich? Nehod
lám přihlížeti k zásadám didaktickým, vyučovatelským, všimněme si spíše zásad
vychovatelských, pedagogických. Pestalozzi vycházel od přirozenosti lidské
v jádru dobré a za cíl výchovy vytkl si vývoj jednotlivce ku pravé a ušlechtilé
lidskosti. Don Bosco vycházel sice stejně jako Pestalozzi z přesvědčení, že lidská
přirozenost sama v sobě je dobrá — ale k jejímu zušlechtění vedle přirozených
prostředků, jichž nepodceňoval — to nutno zdůrazniti —nýbrž naopak vhodně
jich používal — uznával nezbytnost i prostředků nadpřirozevých. A jestiže
o Pestalozzim se tvrdí, že svou lidumilností i mladé zločince získal, Bosco vy
pravil se s 300 mladými trestanci, když s nimi prodělal nejdříve duchovní cvi
čení, bez jakéhokoliv dozoru policejního na celodenní výlet. Všech 300. mladých
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zločinců se vrátilo do vězení. Ani jeden z nich neunikl, ani jeden z nich nezpů
sobil nejmenší nepříjemnosti. „Téměř 40 let zabývám se mládeží“, řekl kdysi,
„a nepamatuji se, že bych byl nucen trestu použíti.“ Známý fremolog Cesare
Lombroso pronesl tato významná slova: „Ústavy Boscovy představují vyšší,
velkou, genialně zorganisovanou moc na zabránění zločinů.“ Ano, Bosco svou
methodou preventivní, zabraňovací, vskutku zamezil mnoho hříchů a i zločinů
u svých svěřenců. Dále — Bosco i Pestalozzi úplně se shodovali v tom, že je
mládeži nevyhnutelně třeba mravní výchovy, kterou dlužno považovati za nej
přednější. Ale Pestalozzi — třeba nábožensko mravní výchově hodně blízský —
přec jen jako prostředek mravní výchovy zdůrazňoval hlavně positivní, přirozené
pěstění citů mravních a to: Láskou k bližnímu, obětavosti, věrností a zbožností
přirozenou; Bosco — sebekázní a sebeovládáním, častým přijímáním nejsvět.
svátosti, modlitbou a pobožností hleděl svěřence své připraviti k boji proti ná
strahám světa, těla i ďábla.
4. A konec působení jejich? Pestalozzi umíral od svých přátel opuštěn —
se vzpomínkami na ztroskotaná svá díla. Don Bosco zanechal po své smrti
řádně zorganisovanou společnost Salesiánů, Salesiánek a laických spolupracov
níku, která měla 250 oratorií a různých vychovávacích ústavů, v nichž bylo na
300.000 mladých lidí vzděláváno a vychováváno. Jen jako minulost žije sláva
ústavů Pestalozziho — v Iverdoně i Burgdorfu. Dílo Boscovo žije ve skuteč
nosti a šíří se do celého světa — nejen v zemích evropských — nýbrž i v dál
ných krajích zámořských, Asie, Afriky, Ameriky.
Chtěl jsem přednáškou uctíti památku obou význačných pedagogů 19. století.
Ctíme Pestalozziho, vážíme si jeho práce, uznáváme jeho význam v dějinách
vychovatelství. Proto radujeme se z oslav jeho jubilejních, jež dosti hojné byly
i ve vlasti naší. Kéž by též činnost Boscova — byla řádně uznána a oceněna.
Neboť i když se nám zdají upřílišněná slova Kellnerova (1811—1892), že „Bosco
převyšuje Pestalozziho o vzdálenost Siria „Přece za uvážení stojí uznání plná
slova Rattazziho, italského ministra kultu a původce církvi nepřátelských zákonů
z let padesátých: „Bosco je snad největší zázrak 19. stoleti.“

AR' OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
(Pokračování.)

Světci ve středověku a nové době. V církvi se vždy osvědčoval dokonalý
život láskou k Bohu a napodobováním života Kristova. Ve všech perio
dách církevních dějin, za nejrůznějších životních poměrů nalézáme svaté každého
věku, obou pohlaví, každého stavu. Přečetní věrozvěstové snažili se získati
církvi národy pohanské, podporováni šlechetnými ženami, které rovněž jako
muži věnovaly svou činnost službě Boží z pohnutek čistě náboženských. Po roz
kladu říše Karlovců nastaly v 9. a 10. století neblahé doby úpadku cír
kevního a veškerého vyššího života, hrozící téměř úplným zničením křesťanské
kultury na západě. [ v této smutné periodě byly světlé postavy, jejichž tichá
činnost připravovala obnovu náboženského života, která tak velkolepě byla
provedena v li. a 12. století. Zmínky zasluhují řeholníci Odo a Odilo z Clugny
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Dunstan v Anaglii,sv. Cyrill a Methoděj, sv. Václav, sv. Ludmila, sv.. Vojtěch,

druhý biskup pražský, Bruno Kolínský, znamenitý papež Řehoř VII, Petr Dami
ani, biskupové Anselm a Tomáš v Canterbury, Bernard z Clairvoux, Štěpán,
král uherský. Třinácté století, vykazující největší rozvoj církevně-politické moci
církevních orgánů, papežství i kleru, jest dobou Ludvíka IX , krále francouzského,
Alžběty Durynské, Františka z Assisi, Dominika, Tomáše Akvinského, Bonaven
tury, Dominika, blah. Anežky České, sv. Kláry z Assisi. Obě století následující,
která se označují v církevních dějinách „voláním po reformách“ vykazují svaté
postavy, které jsou vzory vroucího náboženského života: Kateřina Sienská, Bri
gita Švédská, Františka Římská, Bernardin ze Sieny, Jan Kapistran, Vincenc
Ferrerský, Tomáš Kempenský.
Po velikém odpadu střední a severní Evropy od jednoty církevnív 16. století
povstaly opětně zástupý svatých, jejichž světlý příklad a neumdlévající činnost
obnovily nábožensko-mravní život křesťanstva, a jejich horlivostí pro víru získány
miliony nových údů církvi v mimoevropských dílech světa. V nejširších kruzích
západního křesťanstva působili jak osobně, tak i svými řády Ignác z Loyoly,
Kajetán, Jan z Boha, Kamill z Lellis, Josef z Kalasanzy, Vincenc z Pauly, Fran
tišek Saleský. Jako hrdinové křesťanského ctnostného života a horlivé činnosti
pro spásu duší buďtež uvedeni František Xaverský, Tomáš z Villanovy, Felix:
A Cantalicio, Fidelis ze Sigmaringen, Stanislav Kostka, Jan Sarkander a jiní, Ze
světic jsou to: Teresie, Angela Merici, Kateřina de Ricci, Magdalena z Pazzis,
Františka de Chantal, Rosa z Limy, Markéta Alacogue. Mocná síla k duchovnímu
obrození pronikala skrze tyto hrdiny do všech vrstev katolického lidu. Jejich
činností byla vyvolána pravá, veškerý náboženský život obnovující réforma na
plném, nedotknutelném základě obsahu katolické víry a působila plodonosně
v budoucnosti. Sploštění tak zvané periody osvětářství 18. století nemohlo zničiti
další působení této hluboko zasahující vnitřní reformy. Jednotlivé postavy světců
jako biskup a zakladatel řádu Alfons Liguori, Jan de la Salle, Benedikt Josef
Labre, Jan Baptista de Rossi, Pavel z Kříže a jiní ukázují, že náboženská sila
církve dosud žila. Ohavnosti francouzské revoluce viděly v kleru řeholním
i světském, mezi řeholnicemi, muži i ženamiz lidu, veliký počet heroů křesťanských,
kteří šli na smrt za věrnost k svému náboženskému přesvědčení radostně
a s oděvzdanosti do vůle boží. Ukázalo se, jak hojně bylo ještě mravní síly
v národu, jehož vedoucí kruhy zdály se téměř úplně zkaženy bézvěrou a mrávní
spustlostí. Ani v době nám nejbližší, jako v ostatních dobách, nechybějí zářiči
vzory svatosti; poukazujeme jenom na faráře Vianneye z Arsu, kapucína Theodosia
Florintoni, redemptoristu Klementa Hofbauera, Jana Bosco, a na četné mučedniky,
kteří i v 19. století obětovali život pro Krista.
Hlavní rys křesťanské svatosti. Společný rys, který vždy vystupuje u světců
při největší rozmanitosti jednotlivých jevů — jest ten, žé všichni řídili se
v životě svém čistě náboženskými pohnutkami. Základ života u všech světců
tvoří nejvýš mravní osobní život, zachovávající nejvěrněji přikázání a násle
dující příklad Kristův z lásky k Bohu. Jejich Činnost na venek navazuje na
tento základní směr; jest ovládána pravou, nadpřirozenou láskou k bližnímu,
spojenou nerozlučně s láskou k Bohu. Proto působili i na své okoli požadováním
mravního zdokonalování jednotlivců a v tom spočívá jejich nábožensko-ethická
síla. Proto se vždycky církev opět vzpamatovala z částečného úpadku a právě
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vlivem a činností svatých obnovovala se svou vlastní vnitřní silou na základě
vlastních, nejšlechetnějšími údy nejdokonaleji prakticky uskutečňovaných, nad
přirozených životních pravd. Zde se ukazuje zásadní rozdíl mezi činnosti
církve k obživení náboženského snažení a mezi reformami podnikanými mimo
cirkev a proti církvi. Vůdcové takových reforem nebyli vedeni čistě nadpřirozeně
náboženskými motivy; zapomínali na vlastní vnitřní reformu následováním Krista
a dokonalým zachováváním mravního zákona ve svém životě. Vždycky se jevily
v jejich počínání lidské vášně a proto se opírali ve své snaze často o světské
faktory a nízké lidské pudy. Musíme ovšem doznati, že i v protestantismu a jiných
sektách vystoupili mravně-sociální obnovitelé života, muži i ženy, kteří mnoho
vykonali z motivů čistě náboženských. Kořen těchto motivů jest všeobecně
křesťanský; vznikl ve staré, společné půdě; plody z něho vyrostlé jsou ospra
vedlněním katolického učení; i katolické prakse v osvědčování křesťanské do
konalosti.
Církevní život řádový. V uskutečňování křesťanského životního ideálu zaujímají
vlastní postavení náboženské řády. Mají uskutečňovati dokonalou lásku k Bohu,
křesťanský ideál svatosti zachováváním tří evangelických rad: ustavičné čistoty,
chudoby a poslušnosti. Tyto nesledují v theorii i v praksi nic jiného, než podříditi
celého člověka příkazu lásky k Bohu. Od 4. století vyvíjela se, hlavně na
východě, vycházejíc z Egypta, pak také na západě zvláštní forma křesťanské
askese v mnišství. Dosud četní věřící zachovávali panickou zdrželivost od
lučujíce se co nejvíce od světských věcí a věnujíce se náboženským snahám,
aniž by se odloučili od obyčejného způsobu života svých spoluobčanů, teď
však povstávaly společnosti asketů, jichž členové společně se věnovali podobným
snahám. Mnišství spočívá na asketismu prvních tří stoleti; všecky hypothesy,
hledající původ mnišského života v jevech mimokřesťanských, nedají se držeti.
Výtvar mnišství ukazuje veliké rozdíly dle charakteru národa a životních potřeb
země, modalit nábožensko-církevního života a zvláštního praktického osvědčování
se dotyčné společnosti. Tak tvořily se v pouštích egyptských, v Palestině a Syrii,
četné kolonie anachoretů, vedené starším poustevníkem, bez pevnější organisace
a vlastní regule. Jednotliví asketé zařídili svůj život dle vzoru velkých předchůdců.
Kolem vysoce vážených otců anachoreteismu: Antonína, Ammona, Makaria
v Egyptě, Hilariona v Palestině, shromažďoval se zástup poustevníků, kteří dávali
smyslnému světu odumírajícího římanství nejkrásnější příklady odříkání. Vedle
toho vyvíjel se život klášterní, když mniši měli svá obydlí v jednom větším
komplexu budov v krajinách z části obydlených, často v blízkosti měst, zařizu
jice denní práce a náboženská cvičení dle určité regule. Nejstarší kláštery povstaly
rovněž v Egyptě kolem polovice 4. století; svůj původ mají od sv. Pachomia.
Podstatný základní rys, totiž zdůrazňování pravé zbožnosti, pěstování vnitřního
posvěcení podrobením všech vášní a žádostí božskému zákonu, zřeknutí se světa
z lásky k Bohu, rozlišuje tuto formu náboženského života od mimokřesťanských
jevů podobného druhu. Proto nikdy nebylo mnišství askesí čistě mechanickou
a vnější ani v těch formách, které příležitostně v Orientu přijalo (Stylité), jak se
jeví v jevech mimokřesťanských na př. v Indii.

(Pokračování.)

Ročník XLII.

VYCHOVATEL

Strana 121.

FR. KOŠAK..

Kateehetský časopis.
Kapitola z „Dějin katechetského spolku v Čechách.“

I.

Roku 1893 začali pražští katecheti: Xaver Dvořák, katecheta vyšší dívčí
školy, Hubert Duda, katecheta měšť. školy na Nov. Městě a katecheta měšť.školy
na Starém Městě VavřinecHojsa vydávati měsíčník „Katechetické Listy, Časo
pis katechetů českoslovanských“. První číslo vyšlo 25. listopadu 1893, s přílohou
(8 str.) „Promluvy k mládeži“. Zodpovědným redaktorem listu byl X. Dvořák,
vydavatelem Vavřinec Hojsa.
V úvodním článku „Náš program“ čteme: „Počínáme spláceti dluh, samým
sobě už dávno povinný. Rozptýleni po vlastech českoslovanských byli jsme snad
jedinými ze všech stavů, již neměli vlastního svého odborného orgánu. Otevíraly
sice ochotně jiné časopisy sloupce své pro duševní potřeby naše — avšak v roz
měrech malých a nepatrných a tak zůstávala věc naše po léta jako popelka za
nedbávána a nevšímána.
Nejpřednější a nejdůležitější odbor správy duchovní — výchovu mládeže —
jsme spravovali, a nebylo, kde bychom se vespolek poučovali, zkušenosti nabyté
s sebou sdíleli, v pochybnostech radu starších slyšeli, ze vzorů moudrých vy
chovatelů příklad sobě brali a vůbec, kde bychom povinnosti a práva svá cele
a dokonale znáti se byli učili. — Myšlenka, založiti list, výhradně zájmům ka
techetů věnovaný, došla po mnohém a mnohém uvažování svého splnění, a my
vědouce, že jedině katechetové nejlépe posouditi a porozuměti dovedou potřebám
katechetů, dnes ukládáme v ruce svých čtenářů prvé číslo v přesvědčení, že bude
uvítáno všude s radostí a s nadšením. Pozýváme pak všecky, kdož na roli školské
pracují, by v těžkém našem úkolu nás účinně podporovali. — Budeme přinášeti
v každém čísle listu svého statě vědecké, ke škole vůbec se odnášející a statě
paedagogické a methodické z péra proslulých vychovatelů, by katechetům mě
řítko správné a bezvadné výchovy na ruku dáno bylo. Vypracovanýmia to struč
nými, a ku provedení možnými katechesemi, povaze a věku dětskému přiměře
nými a vhodnými exhortami snažiti se budeme okruh svých čtenářů šířiti a přízeň
jejich si získati.
Uveřejňováním nejnovějších zákonů školských, výnosů a nařízení minister
ských i c. k. zemské školní rady, a řešením rozmanitých případů školských na
základě těchto a všech už stávajích předpisů vděku těch dojista si zasloužíme,
kdož příležitosti nemají jinde s nimi se obeznámiti a kdož v obtížném úřadě
svém okoušejí nepříjemnosti, nesnází a přečasto trpkých sklamání. V Hlídcelite
rární pak neopomeneme upozorniti na vyšlé spisy, katechetům potřebné a ochotně
přineseme i stručné posudky o zajímavých zjevech literárních, školy se týkajících.
Budeme pěstovati zprávy osobní, pokud katechetů se týče; upozorníme na místa
uprázdněná — farní i katechetská.
A tak horlivou o to péči míti budeme, abychom, Co promeškáno a zaned
báno bylo, za součinnosti všech, s námi stejně smýšlejících, napravili, a kate
chetům, na sebe posud odkázaným, učitelem i rádcem spolu listem svým se stali.“
„Katechetické listy“ přijímají tu a rozšiřují program Ježkových „Listů kate
chetických“ a tomuto programu také čestně dostály. Mezi autory článků vědec
kých vidíme mnoho vynikajících osob našeho literárního světa a práce jejich stojí
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opravdu na výši doby. Nejvíce katechesí napsal prof. A. Fux (tehdy v Příboře),
Dr. Jan' Sýkora, Xav. Dvořák a Dr. Jan Poštulka (prof. náb. na ústavu učit. v Kro
měříži). I v ostatních částech vyhovovaly „Katechetické listy“ tužbám katechetů
a do přílohy přinášející exhorty pro mládež škol měšť. a středních přispěla snad
většina tehdejších katechetů. „Katech. listy“ vedeny byly časově a prakticky a ka
techeté opravdu radostně uvítali svůj časopis, který snažil se, aby všestranně po
třebám jejich vyhovoval. Škoda, že v boji o založení katechetského spolku') za
bředl list v III. ročníku příliš do polemiky a stal se osobním, což bylo i pří
činou jeho zániku. V důsledku nezdaru provedené akce o založení spolku, ozná
mili redaktoři „Katech. Listů“ v červnu 1896 v čís. 10. roč. III. čtenářům, že za
stavují další vydávání listu — „protože stanovy nového spolku katech. schválení
už došly. Činíme to i z toho důvodu, že uznáváme nezbytnost listu, kterýž by
byl orgánem spolku katechetů a věc jejich hájiti a účinně zastávati mohl. Pře
necháváme nyní těm, kdož v čelo spolku postaveni budou, by dále — poctivě,
jako my — se starali, co spolku a věci katechetů na prospěch bude“.*) V listárně
redakce na konci čísla praví: „Zakončujíce tříletou Činnost svoji ustupujeme.
Žádá toho vyšší zájem. Spolek katech. vejde na jisto v život a bude třeba samo
statného orgánu. Nechceme tedy překážeti.“*)
Hned v ustavující valné hromadě nového katechetského spolku dne 28. ledna
1897 zdůraznil svolavatel, plzeňský katecheta Vojlěch Šimáček, potřebu spolko
vého orgánu a o věci rozpředla se debata,“) v níž poukazováno na časopis
„Vychovatel“ v jehož dosavadních ročnících jest hojnost katechetických a paeda
gogických. článků, že by se zatím hodil za list spolkový. Přítomný předseda
družstva Vlast Dr. Rudolf Horský, vybízel katechety, aby s ostatními spolky ka
tolickými jeden tvořili šik proti nepřátelům.
Z řeči jeho dlužno uvésti několik vět: „Družstvo „Vlast“ chce vám mile

©rádo
jítivstříc
©«„
My
vdružstvu
Vlast
chceme,
abyVychovatel
zůstal
ma
jetkem družstva. V čem si budete přáti vám vyhovíme; a budeme tomu povděčni»
ne jako družstvo Vlast, ale jako katolíci, když bude Vychovatel orgánem ku
prospěchu všech pracujících
. My se musíme spojiti v jeden voj. Proto,
bratří příjměte náš návrh, přijměte Vychovatele za svůj orgán. Vychovatel vám
ve všem vyhoví. *) Potom přijat Vychovatel za list spolkový, žádán vliv na
redakci a podrobnosti mají vyjednati oba výbory. A ve druhé schůzi výboru —
3. února 1897 — přijato: nechť výbor družstva Vlast podá positivní návrhy.
Žádáme vliv na redakci, aby nic ve Vychovateli nebylo co by naše zájmy
ohrožovalo. Zatím tam dáme jen spolkové zprávy“ (Prot. sp. K.) Ve výborové schůzi
25. dubna vysloveno přání, aby „Vychovatel více místa věnoval věcem katechetským“.
V červenci 1897 výbor družstva Vlast jednaje ve třetí výborové schůzi
o změně o uspořádání Vychovatele, který se stal též orgánem Jednoty katol.
učitelstva usnáší se požádati za dobrozdání katechetský spolek.
1) Sířejí o tom viz mou brožuru vydanou nákladem „Katechetského spolku v Čechách“
r. 1922: „Snahy o založení katechetského spolku v Čechách“ str. 27.—39.
2) Kat. listy II. str. 218. — *) tamtéž str. 240.

*) Cást ato o významu nového spolku katechetského pracována je na základě zpráv
spolkových, d'€ protokolů o schůzíct spolku katech., a protokolů schůzí družstva Vlast.
5) Celá. "eč Dr. H. ve Vychovatali r. XI. str. 95. — Ve Vychovateli byla již od konce
roku 1895 zavedena exhortní příloha, jejíž první ročník řídil prof. ústavu učitelek Václ. Černý
(v roč. IX.—X, 172 str.), v ročníku XI. řídil exhortní přílohu Dr. R. Horský (str. 142). Nejvíce
exhort napsali E Cívka, F. Chramosta, Dr. R. Horský, Em. Zák.
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Na valné hromadě Spolku katechetského 31. srpna 1897 v jednatelské zprávě
konstatováno, že bylo ustanoveno vyčkati positivních návrhů družstva Vlast o tom;
jakou účast chce zaručiti spolku v redigování Vychovatele a než-li se tak stane:
že „Vychovatel“ Dude v tom smyslu orgánem spolkovým, že výbor v něm bude
uveřejňovati své zprávy, prohlášení, návrhy a pod. Jinak nemá spolek na redakci
a řízení listu žádného vlivu. — Při jednání této valné hromady podal opět
V. Šimáček návrh na vydávání samostatného listu, nebof spolek bez orgánu nic
není, vytýká že Vychovatel slouží učitelstvu, vydávání vlastního listu se vy
platí, škody není třeba se báti. Katecheta S/. Kosan (Kutná Hora) navrhuje, aby,
valná hromada splnomocnila výbor, by založil „listy katechetské“. Katech. /indř.
Rotta (Mnich. Hradiště) radí upustit pro tentokrát od toho — je katechetů málo
jen 116 činných členů — postačí větší vliv na Vychovatele. Před. Žák objas
ňuje poměr k Vychovateli a uvádí, že Dr. Horský nabízí katechetům zvláštní
přílohu. Po delší debatě přijat v zásadě velkou většinou návrh V. Šimáčka, „aby
vydáván byl samostatný orgán „Katechetské listy“ s dodatkem: „výbor ať se
postará do roka, aby tento orgán vycházel.“ Ve výborové schůzi konané hned
po valné hromadě usneseno o Vychovateli jednati s výborem Družstva a pokud
se týká „Katech. listů“ dopsati bývalé redakci o pravdivou zprávu, jaké byly
jejich poměry finanční, literární atd.

Jaká došla odpověď možno si představiti z toho, že ve zprávě výboru
družstva Vlast, ze schůze dne 27. září čteme: „Předseda Katechetského spolku
v Praze dp. Em. Žák, zaslal výboru družstva přátelský dopis, v němž vyznačuje
přání pp. katechetů ve příčině Vychovatele. Řídící učitel p. V. Špaček přednesl
podobné přání Jednoty katol. učitelstva. I usnesl se výbor, že bude míti Vy
chovatel dvě přílohy: katechetickou, již bude redigovati katecheta, a učitelskou,
kterou povede učitel. Každá příloha bude míti měsíčně 12 stran. Bližší podmínky
mezi výborem katech. spolku a výborem družstva se vyjednají. Družstvo pře
stane vydávatí exhorty, žádná příloha nebude vystupovati proti družstvu, spolek
bude platiti za členy předplatné na Vychovatele, kteří jej budou dostávati s oběma
přílohami, družstvo bude honorovati exhorty a články, spolek bude jmenovati reda
ktora přílohy, družstvo si ponechává právo jej schváliti.
Ve druhé schůzi výborové Katechetského spolku na den Všech Svatých jed
náno o Katechetské příloze při Vychovateli, která na rok 1898 se přijímá se
všemi podmínkami družstva Vlast. Katech. V. Šimáček nesouhlasil s vydáváním
přílohy, jsa pro list samostatný. Za redaktora přílohy zvolen Jan Šmejkal, kate
cheta v Praze-Holešovicích; určen její obsah: 8 stran exhorty, 4 strany články
odborné a zprávy katechetské.
Dne 16. prosince ve výborové schůzi družstva „volba katechety dp. Jana
Šmejkala za redaktora katechetské přílohy Vychovatele schválena“ a ve 24.čísle
Vychovatele oznámeno, že od Nového roku bude miti Vychovatel „Katechetskou
přílohu*. Tak došlo konečně k vydávání zvláštního katechetského orgánu, který
si katecheti samostatně mohli říditi a který za málo změněných podmínek vy
chází dosud.

(Pokračování,)
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Dr. LUBOMIR PETR:

Mládí a jeho smysl.
Pamět mládeže.
(Pokračování.)

Smyslová pamět záleží ve způsobilosti uchovávati smyslové vjemy a obnovo
vati si je jako představy i když postřehnuté předměty dávno již smyslu zmizely.
Činíme rozdíl mezi učelivostí a pamětlivostí. Onou rozumíme způsobilost
přijímati rychle a bezpečně určité bohatství naučeného statku, touto pak způso
bilost naučené dlouho, snad navždy podržovati, t. j. snadno reprodukovati. Obě
tyto dílčí způsobilosti mohou u různých osob v různém stupní vystupovati
a nejsou v jednotlivých obdobích věkových stejně veliké. Učelivost dětí jest
menší než učelivost dospělých. I po padesátce dospělý předstihuje učelivostí
dítě v nejlepší době jeho vývoje. Naproti tomu s přibývajícím věkem menší se
způsobilost naučené podržovati. Nejspolehlivější jest pamět mezi rokem desátým
a čtrnáctým. Pak jí ubývá.
Věk pokračovacích a odborných škol není tudiž trvalému podržování v pa
měti tak příznivý jako věk škol národních, Zkoušky nemají se tedy zde vztaho
vati příliš k tomu, co má býti trvale a nezměnitelně do paměti vštípeno. To
není ještě tak zlé, vímetotiž, že vynikající pamět může býti spojena i s psycho
patickou méněcennosti; ovšem nemusí. Právě zapomínání, t. j. ústup představí
vého pokladu činí duši k novému učení otevřenější a ŠirŠÍ.
(lím docházíme k otázce; jaká pak jest učelivost v tomto věku? Učelivost
nedosahuje ve věku národní školy vrcholu. Právě proto byla dříve žádána ještě
devátá třída školy obecné, ježto dělníci a řemeslníci byli ve srovnání se studu
jícími zvláště tím v nevýhodě, že museli opouštěti školu v době, kdy se teprv
největší učelivosti blížili, Ale věc není tak jednoduchá.
Kant rozeznával pamět mechanickou (vnější), pamět soudnou a konečně

i ještě
pamět
umělou
(ingeniosní)
aúměrně
ktomu
třidruhy
učení.
Mecha
cké učení spočívá v mechanicko-asociativním spojování slabikových a slovních
představ dosti často cvičeným opakováním. Umělé učení přibírá jako podporu
paměti na pomoc rytmus nebo rým nebo tvoří si ze začátečních písmem lehko
zapamatovatelné slovo, aby si jeho písmeny umožnilo reprodukci. Na př. na
číslovce v akkusativu osmu pamatuje si pořad základních ctnosti: opatrnost
spravedlnost, mírnost, udatnost. Úsudkové nebo myslivé učení nastává, spracová
váme li naučené pojmově a podržujeme-li věci vyšší duchovní pamětí ve formě
logického schematu. Takové jest obecně učení člověka dospělého, jemuž jde
při tom jen zřídka o doslovné znění, ale spíše o myšlenkový postup, o logiku
nebo psychologickou stavbu.
Pubescent blíží se tomuto typu. Má již nechuť k mechanickému učení na pamět
(také proto, že mu připomíná národní školu a dětství), ale myslivé učení jde mu
ještě velmi těžko. Jeho pamětlivost není již tak dobrá jako ve věku, kdy chodil
do národní školy, kdežto učelivost jeho jest sice větší, ale pro malé ovládání
nové učivé methody není ještě dost úspěšná. Nicméně učelivost roste stále
a dosahuje mezi rokem 20—25. nejvyššího rozvoje.
Důležito jest pro úspěch v učení, že k primérní funkci, otištění v pamět,
přistupuje tak zvaná funkce druhotná, t j. že nervovým vzrušením jest umožňováno,
aby se úplně uzpůsobila jako předchozí podmínka duševního uzrání a skloubení.
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Proto bývá tak účinné učení večerní, po němž následuje noční odpočinek, nebo
tichá nenucená meditace po přednášce exercicii. Z téhož důvodu jest pro úspěch
hodiny vyučovací důležito i její umístění mezi ostatními hodinami vyučovacími.
Vyvolalo-li vyučování hluboké dojmy a vzbudilo-li zájem, uplatní se snáze
i funkce druhotná.

Mladistvá fantasie.
Fantasie může přispívati k tomu, aby vzbuzovala zájem a stupňovala pozornost.
Bývá protikladem z paměti ráda označována za schopnost měniti představy
a dělati z nich nové útvary v bohatství téměř nevyčerpatelném. Ale přitom nesmí býti
zapomínáno, že ani pamět nepodává nám pouhé „obnovy“, nýbrž že i v ní se
přetvořování uskutečňuje. Mezery v naší vzpomínce bývají již doplňovány z jiného
představivého materiálu po ruce jsoucího ; zážitky bývají rády racionelně zpraco
vávány, při čemž mohou snadno povstávati změny představ; příbuzné se sdru
žuje a snadno sé tu pak přihází příbuzná záměna a tím i jakési zfalšování vzpomínky.
Význam představivé síly jest velmi veliký. Opatřuje abstraktnímu myšlení
materiál a zároveň názorný obraz pojmům.
Fantasie předbíhá pojmové myšlení a provází je novými kombinacemi. Tak
může býti matkou novýchpravd, nových objevů a uměleckých výtvorů. Ani řemeslník
a technik nemůže fantasie zcela postrádati, tím méně učenec, badatel, umělec.
Také v této souvislosti platí slovo, že i hrdinové a velicí lékaři musí býti básníky.
Ano fantasie má i veliký význam pro vytváření idedlu, poněvadž poskytuje
k němu názorný základ a názornou krásou získává pro ně i srdce.
Jest štěstím tudíž, že i fantasie v mládí mohulní a to fantasie činná, kritická,
syntetická. Aktivní, t. j. dorůstající člověk nemá již zapotřebí, aby se jí dal jako
dítě voditi, nýbrž může ji sám do určité míry ovládati a vésti. Kritická, t. j. fantasie
a skutečnost nesplývají v něm tak snadno jako v dítěti ve třetí svět, v němž se
záměny skutečnosti a fantasie přiházejí. Syntetická, t.j. dorůstající může ji použíti
za průkopníci k totalitě, k ideálu, k obsáhlému světovému a životnímu názoru.
Také představivý život jako každá duševní síla vykazuje fypické rozdily.
Mluvíme o představivých typech podle toho, který názorný material z jednotlivých
smyslů vznikající v nich převládá. Nejdůležitější jest obrazový material, jenž jest
prostředkován smyslem zrakovým, sluchovým a hybným. Odtud rozeznáván byl
především visuelní, akustický a motorický typus představivý. Ale tyto typy nevy
stupují mikdy čistě, nýbrž obrazový materiál toho kterého typu pouze převládá.
Mezi dítětem a člověkem dospělým jest po této stránce veliký rozdíl. Ditě
myslí více v představách věcných, méně ve slovných. Kromě toho jsou věcné
představy mládeže spíše individuelní, konkretní, kdežto představy dospělých jsou
spíše schematické, k jednotlivým známkám nepřihlížející.
Taková individualní představa tvořívá u dítěte náhradu za dojem; snad lépe
řečeno: ditě užívá takovéto individualní představy, aby na ni připevnilo všeobecný
dojem. Přechod od dětského způsobu představy ke způsobu dospělých není věkem
obecné školy ukončen, nýbrž dokonává se plně teprv za puberty.
S tím souvisí také, že v dětském a mladistvém věku zhusta se vyskytuje
nově objevený typ, jejž E. R. Jaensch nazval eidetickým. Záleží v umění obno
vovati představy v plné smyslové živosti, takže vnitřní obrazy jsou i zevně jako
skutečně viděny. Tento eidetický typ přihází se zvláště zhusta u vývojů chorob
ných, ne však pouze u nich. Krohova šetření prokázala, že mezi 10. a 16. rokem
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vyskytuje se zvlášť mnoho eidetiků i u mládeže normální, počet kolísá mezi 47.
a 35 procenty. Od tohoto věku eidetického typu znatelně a rychle ubývá.
Fantasie mládeže poířebuje zvláštní výchovné péče. Potřebuje především
zdravé potravy, správných předmětů, na něž by svou mlhavou tkáň zavěsila.
Církev přicházela tu našim předkům vydatně na pomoc. Veliká záliba církve
v obrazech, její hojné hry mysteriové, její zvířecí a rostlinné legendy, její četné
legendy světců kalendářem a svátky znovu v pamět vyvolávané, lidové knihy,
zvyky a obyčeje, všecko to dávalo obrazivému životu minulých dob zlatou obálku.
Ostatně katolická přítomnost po této stránce tak docela neschudla. „Na každý
způsob ve věku, jenž jest umění věnován, bude nutno v nejhlubším smýslu
uměleckému katolicismu vyhraditi prostranné místo. Každý obraz Kristův, Matky
boží, svatých jest obrazem duše více nebo méně vznešené a snáze než v písmeně
poznává se člověk v obraze, zvláště je-li dětského srdce“, praví Langbahu v knize
„Rembrandt vychovatel.“
Ježto, jak jsme slyšeli, dětský způsob předslavivého života ještě do doby
zrání zasahuje, vyplývá z toho pro vyučování vůbec a pro náboženské vyučování
zvlášť, že jest na názornost a smyslovost třeba klásti velikou váhu. Ve školách
pokračovacích může a musí nicméně hledán býti přechod ke způsobu, jak máme
dospělým pravdy podávati t. j. abychom přihlíželi i k rostoucí schopnosti abstrakční.
Naše doba má zaše zálibu v obrazech a barvách. Ale zmocnil se tohoto
rysu duch obchodní a nastrojil spekulací na nízké pudy nekalými svými obrazy
veliká nebezpečí mladé duši. Duše mládeže snadno se plní erotickými obrazy.
A takové představy zpravidla smyslně zabarvené inervují snadno i motorické
nervy orgánů pohlavních, čímž právě vážná mravní nebezpečí vznikají.
Zvláště jest tím ohrožen 7yp eidetický. Tak zvaná pohlavní konstituce se svými
silně předčasnými sklony a projevy pohlavními má ve svých představitelích vesměs
samé eidetiky. „Děti shromažďují záhy erotické dojmy, pozorují osoby svého nebo
druhého pohlaví v různých situacích sexualiíu rozněcujícími, podržují je v paměti
a reprodukují je vždy zase zvláště při svých vybočeních onanistických.“ (Th.
Heller, Grundriss 588.)“ Ba tyto vzpomínky bývají tak životny jakoby šlo o sku
tečné případy. Takoví eidetikové chlubí se „roenigenovým zrakem“, jímž prý
i šaty pronikají. Že naše umění, výkladní skříně u mody lidem takto založeným
nadbytek podnětů dávají, není pochyby.
Zde dosvěčuje se nejlépe používati za protijed fantasie samé a obraceti
ji tak proti ní samotné. Mladý člověk musí se učiti umění, aby myslel jen na to,
nač mysliti chce a smí a nemyslil na to, nač mysliti nechce a nemá. Eidetikové
a vůbec lidé bohatou fantasií obdaření dovedou si barvitě malovati vzdušné své
zámky tak, že pro ně na ony nebezpečné obrazy zapomínají. Nejlépe arci prospívá
práce a vážné vmýšlení se do povinnosti vedle napínavé lektury dobrého obsahu.
Fantasie může i po stránce světového názoru býti nebezpečna, přemlouvajíc
spíše než přesvědčujíc. Neboť, kde se pojmů nedostává, dostavuje se obraz
v pravý čas, mohli bychom pozměniti známou větu Goethovou. Náboženské
sekty a určité pavědy pracují rády s fantasií. Na eidetiky a visuelně založené
lidi (ženy) působí takovéto směry obzvláště snadno.
Pathologicky tkví nebezpečí v tom, že fantasie se chorobně předstihuje
a tak vede k životnímu odcizení a snilkovství. Také pseudologia phantastica,
fantastická lživost má odtud svůj původ.
(Pokračování.)
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dovu klášterní a starou školu pro Salesiány

kteříse tam ještě

Po ochraně katolického učitelstva

a vpravdě ohroženéhokatolicismu

tyto prázdniny

českými svými studenty z Perosy
Argentiny uTurina nastěhují. Tín

bude započato praktické provádění salesiáns
volá v pěkném článku kého
díla u nás.
„Příspěvek k akci katolické“ Alois Brynych
Cikánská
škola v Užhorodě. (viz Vy.
v „Životě“ č. 9—10. a píše tam: „Strana

ve státě

našem

lidová musí konečně vystoupiti z reservy,
hoditi na váhu svých 31 poslanců a převzíti
oehranu svých kulturních pracovníků po stránce
právní. Není možno, aby činní údové dále
trpěli terorem ideových snah nepřátel našich,
což bohužel nebývá zjevem řídkým. Při vzrůs
tajícím vlivu strany lidové nelze ochrany té
podceňovati; táž může se i státi pro kato
lické učitele a učitelky, kteří nejvíce tímto
terorem trpívají, zdrojem dosud pohřešované
bezpečnosti, po níž naše organisace učitelské
znovu a znovu volají. (Redakce „Života“
poznamenává k tomu: Výkonný výbor strany
učinil v tomto směru již své disposice.)

Zprávy

o školství.

Dle nové osnovy

zákonaoškolních inspektorech

to slabé

zápisy

školách.

LITERATURA.

mají

býti tito napříště úředníky samostatnými a
ve své funkci definitivními. — Důsledky vá
lečných let dostavují se při letošních zápi

pisechna středních

chov, str. 112) stává se světoznámou. Hned pc
založení školy zajímalo se o ni Německo
obzvláště Polsko, které si vyžádalo úředn
zprávu, jak došlo k založení, o organisac
školy 1 o tom, jak škola prosperuje. O škol
samé bylo psáno jak v českých, tak 1i ra
kouských a říšskoněmeckých časopisech. Nyn
obrátilo se dle „Podkarp. hlasů“ na vládníhc
komisaře i několik amerických žurnalů, které
žádají zprávy o škole a fotografie. Užhorodu
přísluší zásluha, že přistoupil k praktickému
řešení cikánské otázky, a to, jak se zdá.
způsobem šťastným.

Jsou

Mravouka.

Učebnice katolického nábo

ženství pro vyšší třídy středních škol. Napsal
ThDr. Bedřich Augustin, profesor státního

do prvních tříd, jako učitelského ústavu v Jičíně. ÚČena brož. vý

byly před několika roky na školách obecných.

tisku Kč 18:50. Tiskem a nákladem Čsl. akc.
tiskárny v Praze-II., Spálená 15. R. 1927.

školách

Schválena vyn. m. Š. a n. osv. ze dne 106./1.
1926 č. 3097-11. Čírkevně schválena arcibi

—Vyučování azbuce na středních

s vyučovacím jazykem českým a

slovenským bude již příštím školním rokem
zavedeno, aby se žákům usnadnily prvé kroky
k osvojení si slovanských jazyků. — Připra
vovaná reforma osnovy vyučovací občanské
nauky na školách má přihlížeti k tomu, aby
žactvu občanských škol a zejména pak škol

středních dostalo se přístupného poučení

o hlavních pojmech ze všech oborů
národohospodářských.
Pro myšlen
ku tu byly se zdarem zainteresovány i odborné
kruhy pedagogické, které uznaly hluboký vý
znam nové materie, která při náležitém pro
pracování může míti dalekosáhlý vliv na vý
voj našeho hospodářského života. Že jde o
akci velmi seriosní, dosvědčuje nejlépe fakt,
že sám ministr financí dr. Engliš uvolil se
během své dovolené vypracovati hlavní směr

nice pro tuto reformu. — V Německu

připravujínový školský

zákon, návrh

schválený říšským kabinetem, stanoví tři formy
pro německou obecnou školu: 1. Obecnou
školu, rozdělenou dle vyznání, 2. školu kon
fesionelní a 3. školu bezkonfesionelní.

Nalesiáni na Moravu, Spolekpracovníků
díla salestánského zakoupil ve Fryštáku bu

skupským ordinariátem v Praze a biskupským
ord. v Hradci Králové.
Učebnic katolické mravouky pro střední
školy neměli jsme nikdy nadbytek. Ještě před
samým převratem učilo se na mnohých střed
ních školách podle učebnic víc než padesát
let starých (Guggenbergrova, Procházkova).
Měly svou cenu, ale byly již zejména v těch
partiích, kde morálka zasahuje do jiných nauk,
na př. sociologie, zdravovědy atd., hodně za
staralé. Protokdyž předněkolika lety libeňský,
profesor Dr. Jos. Kašpar podal svou věroukou
pro pátou třídu středních škol napsanou, tak
skvělý důkaz svého širokého rozhledu a pe
dagogického nadání, snažil jsem se již tehdy
přiměti ho, aby své zdařilé dílo ještě 1učeb
nicí mravouky doplnil. Oslabené zdraví ne
dovolilo však již svědomitému Dru Kašparovi,
aby se podjal díla tak pracného a odpovědného.
Proto přichází nám kniha Dra Augustina
velmi vhod, to tím spíše, že dostává se jí
českému studentstvu do rukou. práce opravdu
cenné. Dr. Augustin prozrazuje jí nejen do
brého metodika a pedagoga, ale i odborníka,
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jenž má široký rozhled po mravouce a vědách
sní spřízněných.Tato odborná znalost umožnila
mu, aby ve své učebnici zvláště ty látky do
plnil, jichž nedostatkem staré učebnice trpěly.
Skromnost místa nedovoluje mi podati
toho zevrubné doklady a nutí mne, abych se
omezil jen na některé ukázky. Novými hle
disky a správným jejich oceněním vyniká na
př. hned článek o všeobecných pravidlech
mravnosti, o mravním relativismu a absolu
tismu, s historickým přehledem a zdůvod
něním správnosti křesťanského názoru o vůli
boží jako jediné normě mravního řádu. Velmi
přesvědčivé jsou 1 důkazy svobodné vůle
v člověku a mnoho nového obsahuje článek
o vnitřních a vnějších činitelích na vůli pů
sobících, kde přehledně umístěn jesti výčet
nauk deterministických.
Přehledností a určitostí ve srovnání sdří
vějšími učebnicemi vyniká stať o svědomí a
pravidlech, jimiž ve věcech svědomíjest se
řídit. Také pojednání o spiritismu přináší
mnoho nového, podávajíc přehled nových ná
zorů o této otázce dosud nerozřešené a snažíc
se vysvětliti jeho jevy cestou přirozenou. K po
věře spiritismu zaujímá arci kniha stanovisko
úplně odmítavé.
Mnoho pozornosti věnuje Augustinova
Mravověda správně i péči o zdraví tělesné
a podávajíc historický náčrt abstinentního
hnutí, uvádí působivé pohnutky střídmosti,
k níž studentstvo nabádá. Také článek o C?S
totě, opírající se o motivy nadpřirozené1 při
rozené, poukazem na veliké škody duševní
1 fysické, mnohými autoritami doložené, pů
sobí silným dojmem.
Hojně nových myšlenek mají též statě o sou
kromém majetku, o ctnostech společenského
styku, o státě, o občanských ctnostech, o mí
rovém hnutí, jeho historii a zásluhách pa
pežů o myšlenku světového míru, o vztahu
církve ke státu, o rodině atd.
Cenu Augustinovy knihy rozmnožují mnohé
případné citáty starých i nových filosofů a
spisovatelů, domácích i cizích, jež prozrazují
velikou sečetlost a odbornou znalost auto
rovu. Bylo jich v rukopisné úpravě knihy
mnohem více. Měl jsem příležitost jako re
ferent, jemuž bylo ministerstvem školství ulo
ženo podati o knize předepsaný posudek, po
znati původní znění učebnice a veliké její
myšlenkové bohatství, a -mohu říci, že jen
s těžkým srdcem jsem se odhodlával poraditi
autoru, aby značnou část těchto cenných do
loh a citátů vynechal. Vedl mne k tomu dvojí
důvod: předně ten, že větším rozsahem knihy
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zdražila by se cena její, což by mohlo býti
při nepovinném náboženství v nejvyšších tří
dách značnou překážkou jejího rozšíření a po
druhé ten, že stesky na přetěžování žactva
mnohou látkou ve většině učebnic nahroma
děnou, daly v ministerstvu školství a národní
osvěty vznik snaze, aby všechny nové učeb
nice byly nejstručnější a jen na nejdůležitější
věci omezeny. Učebnice musí především míti
na zřeteli žáka a nikoliv učitele; ten musí
si důkladnější znalost předmětu opatřiti sám
širším studiem odborné literatury k jeho před
mětu se vztahující.
Autor podřídiv se těmto důvodům, ochu
dil sice svou knihu o mnohou vzácnou my
šlenku, ale vlastnímu účelu učebnice stručné,
přehledné a jasné tím jen posloužil Shrnuji
svůj úsudek o knize Dra Augustina v to ne
pochybné přesvědčení, že profesoři, vyučující
nepovinnému náboženství ve vyšších třídách
střední školy, prospějí nemálo soběi stu
dentstvu,jestliže tuto knihu, jež znamená nepo
píratelný pokrok, na svých ústavech zavedou.

Dr. Lub. Petr.
Velmi pěkným dárkem mládeži,

zvláště dívkám při různých přiležitostech jest
malá knížečka v červené vazbě, ozdobená 26
obrázky. Jest to kratičký životopis svaté dívky,
která svou velikou láskou k Bohu a k bliž
nímu naplňuje obdivem celý svět. Ačkoliv
není tomu dávno co zemřela, je o ní hojná
literatura. Tak na př.: německý spis. Hein.
Korff: Biographia Catholica (Herder 1927)
vypočítává 18 spisů německy o ní vydaných.
U nás vyšlo o ní mnoho článků. K rozšíření
úcty světice této u nás vydalo nakladatelství

V. Kotrby knížečkuz péra biskupa

lovéhradeckého

krá

dr. K. Kašpara:

Svatá Terezie od Ježíška. Jest to sice jen
stručný životopisek Terezičky, ale psaný s
neobyčejnou vřelostí a dokonalým vystižením
všech karakteristických rysů jejích. Pan biskup
prohřál dílko vlastními vzpomínkami na místa
a osoby, svaté Terezii blízké, a nezapomenul
na nic, co by mohlo z jejího krásného života
působiti na duchovní povzbuzení a vzdělání
našich českých čtenářů. Milý dojem knihy
jest neobyčejně zvýšen 1 krásnými celostrán
kovými reprodukcemi, jež zobrazují sv. Te
rezičku v různých příhodách jejího života od
dětství až do hrobu. Dílko, na křídovém
papíře tištěné a ve formátě modlitebních
knížek do plátěných desek vázané a zlatým
titulem ozdobené, vkusně upravené (za cenu
velmi nízkou 5 Kč), je opravdu velmi vhodným
dárkem dívčí mládeži.
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Hledejme pomoeníky!
Na začátku roku učitel i katecheta ohlíží se po příhodných knihách, které
by vložil do rukou žáků i po pomůckách pro sebe, aby .z nich čerpal k výkla
dům, by mládeži sobě svěřené podal učivo ladně spořádané a upravené, by
žáčkové snadno chápali, v pamět vštěpovali a pro život poklady vědomostí shro
mažďovali. Literatura naše byla v té příčiněv poslední době obohacena dobrými
spisy, na které chceme tu upozornili.
Ve Spolku katechetském brzo po jeho založení ozvaly se hlasy, že třeba
jest pro mládeždobré modlitební knihy, která jest nutnou a nezbytnou pomůckou
při vyučování náboženství. Co bylo řečeno před třiceti lety platí za dnešní doby
mírou daleko větší; dnes je úkol modlitební knihy důležitější, než kdy jindy.
Dnes třeba modlitbě věnovati ve škole více místa než dosavade se dálo, třeba
věnovati pozornost formě modlitby větší než formě katechismu. Modlitba jest
cílem náboženského vyučování a nejlepší výsledek dobré hodiny vyučování jest
vlastně nálada dětského srdce z něhož plyne modlitba. (Tím směrem zpracovány
jsou německé katechese Gust. Meyera: „Vollstándige Katechesen.“ Herder, Frei
burg. Viz letošní Vychovatel str. 94.)
Modlitební kniha má ukázati dětem jak obléci myšlénky do vhodných, sluš
ných výrazů, jak projeviti vnitřní city Pánu nejvyššímu co nejuctivěji, má naučiti
dítko jak si má počínati v domě božím, ve styku s Bohem při oběti mše sv.,
při přijímání sv., svátosti, při každém úkonu bohoslužebném. Modlitební kniha
má býti nejen doplněním a praktickým využitlm nauky katechismové, ale i po
nenáhlým rozšiřováním vědomostí náboženských, vždyť v pozdějším životě vět
šina náboženských vědomostí prakticky vlastně opakuje se ne katechismem, ale
modlitbou.
Katecheta, který dodělati se chce výsledků v náboženském vyučování a výchově
dítka, katecheta, který neučí jen odřikávání katechismu, ale učí dítě i náboženskému ži
votu, učí je nejen náboženství věděti, ale dle náboženství cítiti a žíti a Boha oslavo
vati, ten zajisté s radostí uvítá novou modlitební knihu zkušeného paedagoga: „Mo
dlitby pro školní mládež“. SestavilAr. Oliva. Cyr.-Method.knihliskárna a nakla
telství V. Kotrba v Praze. Cena Kč 5'—. Kniha vyhovuje všem požadavkům mo
dlitební knihy pro děti, nepodává pouhý text modliteb, jak dosud zvykem bylo,
ale předesilá jim a proplétá je věroučným poučením, jež podstatu věci krátce vy
stihuje a při tom k duševní chápavosti mládeže má zření. Kniha šťastně vysti
huje ito, co kdysi také ve Spolku katechetů bylo žádáno, podává kratičké životo
pisy některých světců a světic. Oliva přihlíží k potřebám nové doby, kdy obme
zením vyučování náboženství ve škole dítě v lecčems vázne a proto nejen po
vzbuzuje k pobožnosti, nýbrž dítko i poučuje. Z té příčiny vložil do knižečky
i základní pravdy náboženské v krátkém výtahu i podstatnou část liturgiky.
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Závěr činí bohatý výběr písní. Potvrzujeme, co napsal prof. Jul. Košnář o této
modlitební knize, že tak obsažné a praktické pomůcky jsme ještě neměli, což
zajisté doznají pp. katecheté, ažjí zavedou na škole. Doporučujeme jím ji srdečně,
poněvadž má i církevní schválení a vyhovuje tudíž všem předepsaným požadav
kům. Úprava i celoplátěná vazba jest velmi pěkná.
Známy jsou katechetům knihy univ. docenta katechetiky v Olomouci Vá
clava Kubíčka, zvláště jeho „Katolická prvouka“, která poprve vyšla r. 1917,
která autorem myšlena jako náboženská učebnice pro první stupeň obecnéškoly
a zároveň jako příručka pro katechety. Dětem podávala kniha výběr biblických
článků s přičleněnými větami malého katechismu. Katechetovi chtěla sloužit sou
borem citátů, přísloví, příkladů a vůbec myšlenek seřaděných ve článečky drob
notiskem. Takto složena rozšířila se „Katolická prvouka“ Kubíčkova v mnoho
tisících výtisků, ve třech vydáních. Avšak ukázala zkušenost ve škole, že bude
lépe, usamostatniti učebničku v ten způsob, aby se celá hodila v přední řadě
toliko žákům a jen podřadně byla příručkou pro učitele náboženství. S tím zře
telem zpracoval knihu nově autor, a tak vyšlo nové, čtvrté vydání, nákladem
R. Prombergra v Olomoucí, schválené min. školství a nár. osvěty č. j. 74013-I.
27. ze dne 15. června 1927, a ordinariátém Král.-Hradeckým č. 4532, z 21. dubna
1927. Aby se knížečka, určená hlavně malým žákům, zamlouvala opatřena je 53
instruktivními obrázky. Pocházejí částečně z ruky akademického malíře Frant.
Doubravy, ostatní jsou zmenšené otisky obrazů Schumacherových, jehožto sbírka
nástěných obrazů biblických a liturgických je hodně rozšířena v našich školách.
Na rozdíl od dřívějších vydání začíná kniha několika články nadepsanými první
učení. Je v nich obsaženo to, o čem „katecheta může s prospěchem poučovat
děti z počátku školního roku. Úplně znova je zpracováno učivo svátostné jako
příprava k prvnímu přijímání svátosti pokání a oltářní. V tomto novém složení
hodí se „Katolická prvouka“ do rukou žákům asi od polovice druhého ročníku
školního jako průpravná čítanka, v třetíma ještě snad i ve čtvrtém ročníku jako
pomůcka k opakování učebné látky, již katechéta ve škole probral vštípil do
paměti. Úprava knížky jest pěkná, cena 5 Kč 40 hal. levná, takže jest dnesnej
levnější učebnicí tohoto druhu.
Loňského roku vydal doc. V. Kubíček ve 2. vydání Biblické dějiny,
o nichž bylo ve „Vychovateli“ referováno a na které tuto znovu upozorňujeme.
K přípravě na katechesi katechetovi velmi dobře poslouží nedávno vydaná kniha
Ant. Špalé: Kniha poutníkova. (Vizletoš. Vychovatel č. 5.) a dříve vydané krihy

Dr. Jos. Miklíka CSSR.: „Příručka k biblické dějepravě“ díl I. Starý zákon
(str. 180, váz. Kč 20), díl II. Nový zákon (str. 224, váz. Kč 33). Díl III. této pří

ručky jest připraven k tisku a bude obsahovati přes 5000 obrazů archeologických
s doprovodem. Knihy Miklíkovy vydává nakladatelství Českoslovanské akc. ti
skárny, Praha—II.
Nákladem téhož nakladatelství vyšly dvě učebnice pro střední školy zpra
cované prof. Dr. Bedřichem Augustinem: „Apologetika“ a „Mravouka“ (Viz
Vychov. str. 127.). Obě podávají látku stručně, přihlížejí k časovým otázkám,
mají hojně dokladů ze spisovatelů a poukazují na vhodnou četbu. I katecheta
na škole občanské vhodně jich může použíti za pomůcku k přípravě na katechesi.
Jednou z nejstručnějších a nejlepších učebnic církevního dějepisu je právě
ve čtvrtém vydání vyšlý: „Dějepis katolické církve pro školy střední a ob
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čanské. Na základě nových pramenů a učebnice V. Macka vypracoval Msgre
Jan Volf, konsist. rada a bisk. notář, katecheta v. v. v Klatovech“. Tento mini
sterstvem školství a všemi českými ordinariáty schválený dějepis, vydaný ve pro
spěch „Serafínského díla lásky“ v Čes. Budějovicích, jest snad dnes nejrozšíře
nějším na školách. (Cena sešitého výtisku 10 Kč). Nové vydání zpestřeno jest
22 vybranými obrázky, z nichž polovina vztahuje se k dějinám českým.

Z uvedeného přehledu patrno, že máme díky snaživým pracovníkům knihy
k biblickým dějinám, dějepisu církevnímu, máme výborné pomůcky, ale schází
nám aspoň pokus 0 úpravu časového katechismu. Jako kdysi Kanisius napsal ka
techismus, který vyhovoval potřebám doby, tak i dnes je u nds třeba katechismu,
který by řádně vyložil náboženské pravdy, které v dnešní době jsou brány v po
chybnost, jsou podceňovány, zapomínány! V Německu stále se upravuje Ka
nisiův katechismus, pravdy zůstávají, ale jsou jinak uspořádány. Podobně i u nás
potřebujeme katechismu vyhovujícího době dnešní, katechismu časového. Dosa
vadní je zastaralý, toť všeobecný úsudek a doba naše vyžaduje katechismu, kde
by zvlášť některé pravdy byly obšírněji vyloženy, v celek shrnuty a vytýčeny.
Po našem mínění je to předně nauka o duši nesmrtelné, odměně a trestu na
věčnosti, pak učení o božství Ježíše Krista (pěkně to provádí Dr. Augustina:
Apologetika), dále učení o jediné pravé církvi obecné, která vede k'dosažení
cíle člověka a má k tomu prostředky, kterých dlužno často používati a náležitě
přijímati! Nový katechismus měl by tak býti upraven, aby hlavně tyto nauky
zceloval, pravdy zůstávaly by tytéž, ale byly by jinak k sobě seřazeny, tu a tam
důkladněji a jasněji podány, aby mládež vycházela ze školy znajíc důkladně
pravdy proti nímž dnes nejčastěji se mluví, aby dovedla sama sebe posvěcovati,
víru hájiti a zachovati. K takovému katechismu nese se touha dnešní doby.

Dnešní poměry ve školách pro katechetu jsou svízelné a je mu třeba po
moci i mimo školu. Tu mu poskytují řádní, zbožní rodičové, ale i dobrá četba.
A nebyl by náš článek úplným, kdybychom aspoň krátce nezmíniti se o dobré
četbě pro mládež, četbě, která často nahražuje péči rodičů, kteří nemohouse celý
den věnovati dítkám svým. K dobré četbě náleží na prvém místě dobrý časopis
pro mládež. A máme dobrých časopisů několik, levných, které bychom nejra
ději všechny viděli v rukou mládeže. Je to čtvrtletník: Vzdělávací četba katol.
mládeže, kterou rediguje spisovatel, katecheta Arnošť Olíva (ročně 8 Kč, vydává
družstvo Vlast), jsou tu po dobu roku školního vycházející měsíčníky: Anděl
širážný, redaktor, spisovatel a katecheta Emanuel Masák (vydává Obč. tiskárna
v Brně, roční předpl. 7 Kč); Dětský svět, rediguje odb. učitel /os. Šlajs (vydává
Čsl. akc. tiskárna v Praze-II., roč. předpl, 8 Kč) a Rajská zahrádka, redaktor
říd. učit. Václ. Špaček (vyd. V. Kotrba v Praze; roč. předpl. 7 Kč.). Pro mládež
orelskou vychází v Brně časopis Kvěřy mládí. V nich najde katecheta dobré po
mocníky, kteří snahy jeho budou podporovati, učení jeho rozšiřovati a prohlu
bovati, jen třeba je, aby byly do rukou mládeže vkládany, ji doporučovány a
časem při příležitosti některý příklad z nich uveden. Tím se zájem povzbudí a
rozšíří! Na cestách k blahu mládeže žehnej nám Bůh!
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AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují jeji vyšší poslání.
(Pokračování.)

Mnišské regule. Ku konci 4. století sepsal na východě veliký biskup a CÍr
kevní učitel Basilius z Caesarey výbornou regulí s návodem k asketickému ži
votu, založenou na hluboké znalosti lidského srdce. Basilius uznával za pevný
základ pravé askese poslušnost k představeným, zřeknutí se pozemských statků,
podrobení všech smyslných pudů a vášní vládě ducha vnitřními zevnějším umrt
vováním. Jeho regule stále se rozšiřovala a tvořila podstatnou formu klášter
ního života v církvi východní. S úpadkem náboženského života na východě
ztratil se i pravý duch mnišství, odloučení od jednoty církevní vzalo mu i pro
středky k vnitřní obrodě. Ve stoletích svého květu ku konci starokřesťanské pe
riody vykonávalo mnišství velmi významný vliv na život církevní a na pěstování
vážné křesťanskézbožnosti. Na západě opanovala regule, kterou Benedikt z Nursie
dal klášterům jím založeným. Duch autority, pořádku a umírněných požadavků
činil ji výborně způsobilou, aby sloužila za normu pro život klášterní za nejroz
manitějších poměrů. Po všecky doby církevních dějin osvědčila se znamenitě.
Benediktini působili s požehnaným výsledkem při obrácení mnohých národů na
křesťanství a na jejich mravní výchovu. Veliký missionář germánských národů
Bonifác celou svou činností jest representantem ducha vládnoucího v benediktin
ském řádě. Když později vlivem různých okolností upadal nábožensko-mravní
život a byly různé poklesky v kleru, klášteřích i v lidu, pak vnitřní obroda ná
boženského života byla mocně podporována činností mnichů benediktinských
vrátivších se k původní observanci. Ještě platněji působila kongregace z Clugny,
která za velikého církevního hnutí teformního 11. století v době Řehoře VII. byla
hlavním faktorem v obnovení církevního života působením na klerus a vyšší
kruhy světské.
Z původního řádu benediktinského vznikly nové samostatné společnosti
náboženské, které poskytly útulek četným duším, snažícím se o dokonalejší
osvědčování životních zásad Kristových a zároveň byly ohnisky pro další
šíření opravdového křesťanského života. Z nich velice se osvědčili Cisterciáci,
u nichž se uplatňoval duch sv. Bernarda, vynikající to a mocně působící osob
nosti 12. století. Regule sv. Benedikta osvědčila se v tak různotvárném životě
západních národů svou paedagogickou moudrost, organisátorskou sílu, umírně
nými požadavky a hlubokou křesťanskou vážností — jako hlavní element v pěsto
vání a šíření křesťanských mravů, pravé zbožnosti a vyšší duchovní kultury.
František z Assisi a řády žebravé. Zevnější mocnývliv kleru ve veřejném
životě křesťanských národů, veliké bohatství církve získané dary knížat i lidu
byly v mnohém ohledu velkým nebezpečím pro církevní život, Zvláště klerus
byl tím přespříliš vysazen pokušením hledati hlavní cíl své Činnosti ve využití
tohoto vysokého světského postavení, v rozmnožení zevnějších mocenských
prostředků a v uhájení nabytých práv i statků. Při tom muselo samozřejmě
utrpěti veliké škody v mnohém ohledu vlastní církevní a náboženské povolání
kleriků, totiž pěstování křesťansky ctnostného života lidu a k tomu směřující,
svědomitě v pravém náboženském duchu vedená, správa církevních prostředků
milosti. Klerus ztrácel spojení s lidem, nemaje porozumění pro jeho potřeby.
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V kruzích věřících vznikající hlubší pojetí křesťansko-náboženského ideálu život
ního, jak se jevilvživotě Krista, apoštolů a svatých, muselo vésti k přesvědčení,
že tomuto životnímu ideálu nijak neodpovídá zevnější lesk a veliké bohatství
církve a život, jaký mnozí církevní představení vedli. Horliví putující kazatelé
i lidoví misionáři kladli proto hlavní důraz na život kající, dobrovolnou chudobu
a pastorační Činnost mezi lidem. Tyto snahy bezesporně skrývaly jádro vážného
zvnitřnění křesťanského života a daleko sahajícího obrození lidstva v duchu
náboženství. Poněvadž se proti těmto snahám jevil odpor následkem postavení
a bohatství kleru, spojovaly se snadno s takovým hnutím zásadní oposice proti
hierarchii jako takové a popírání křesťanských věroučných pravd, zvláště vy
cházely-li takové snahy z kruhů laických. Na tomto úskalí ztroskotala snaha
bývalého kupce lyonského Walda, který svým kázáním o chudobě Kristově
dostal se do konfliktu nejen s církevními orgány, nýbrž is věroukou. Počátkem
13. století začalo v italii náboženské hnutí, které použilo myšlenky o následo
vání Kristovy úplné chudoby a o hlásání pokání k vnitřní náboženské obrodě
a uskutečňovalo ji věrným setrváním při katolické víře i pokorným uznáváním
církevních h'erarchů jako nástupců apoštolských. Podnět k tomuto hnutí, které
se záhy šířilo ve všech částech západního křesťanstva, dal František z Assisi,
originelní a přitahující apoštol chudoby a nejněžnější lásky k Bohu. V řádu
františkánském, jím založeném, dostalo ono snažení pevnou formu a mohlo se
nyní volně rozvíjeti a pěstovati opravdové zvnitřnění náboženského života v nej
širších vrstvách lidových. V stejné době založil Španěl Dominik řád kazatelský;
jehož úkolem bylo potírati bludy té doby prostředky apoštolskými, poučováním
a příkladem dokonalého křesťanského života. I tento řád přijal zásadu naprosté
chudoby a postavil se po bok františkánům. Oba řády vykonaly mnoho i pro
církevní vědu, neboť potřebovaly důkladného theologického vzdělání pro
plodnou činnost v duchovní péči o duše a pro kazatelství. Zástupy učenníků
obou zakladatelů řádu byly dokonalými následovníky chudoby, odříkání, horli
vosti pro spásu duší a slitovné dobroty Spasitele. Nebyli odpůrci kleru, ale jeho
pomocníky. Veliké vnitřní boje, které povstaly v řádě františkánském již ve 13. stoleti,
neměli vlivu na požehnanou činnost učeníků sv. Františka mezi lidem, kteří právě
tak jako synové sv. Dominika, účinně pomáhali i misíemi v šíření křesťanství.
Tovaryšstvo Ježíšovo. Koncilem kostnickým na počátku 15. století sesilené
„volání po reformě“ církevního života uskutečňovalo se velkou měrou teprve
od polovice 16. století, bohužel teprve tehdy, když protestantismus odtrhl velkou
část západních národů křesťanských od církevní jednoty. Hlavní zásluhu o toto
veliké dílo vnitřní reformy církevní, oživením pravého náboženského ducha
a pěstováním církevní zbožnosti má, Tovaryšstvo Ježíšovo. Patří k řádům, které
vznikly v 16. století a jsou novým zjevem v církevním životě řeholním. Tyto
řády vycházely vstříc potřebám doby tím, že za hlavní úkol svůj považovaly vy
konávání duchovní správy ve všech formách, vychovávání a vyučování mládeže,
vzdělání kleriků pro vlastní jejich povolání a péči o chudé a nemocné. Z nich
byli nejvýznačnější Jesuité jak počtem členstva tak i rozsahem i výsledkem
činnosti. Když /onác z Loyoly 15. srpna v kostele sv. Dionysia na Montmartre
v Paříži 1534 se svými druhy slibem se zavazoval k službě církevní, měl na
mysli jako první cíl obrácení nevěřících na víru, ale připojil hned, že se svým
hloučkem dává se úplně papeži k disposici pro každou missi. Skutečně také
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byla duchovní správa prvním zaměstnáním členů Tovaryšstva a později při
pojila se i Činnost v misiích mezi pohany. Hlavní zásadou řádu bylo podporo
vati dle sil jak u svých členů tak i u laiků čest a slávu boží: omnia ad maiorem
Dei gloriam. Pro spásu duší pracovali zakládáním škol, výchovou kněžstva,
oživením pravého klerikálního ducha duchovními cvičeními, kázáním, katechesí,
a lidovými misiemi, ve zpovědnici, u lůžek nemocných, náboženskými spisy,
polemickými spisy proti bludařům atd. Pracovali i v nově objevených krajích
Afriky, Asie a Ameriky s velikým úspěchem pro rozšíření křesťanství, ale i s nej
větším hrdinstvím, které se jevilo v mučednické smrti četných misionářů. Pro
vnitřní posvěcení členů řádu a pro přípravu na duševní zápas, který měli pod
stoupiti, sepsal. Ignác „Duchovní cvičení“, která se osvědčila i mezi světským
klerem a laiky jako výborný návod k opravdovému křesťanskému životu věrným
následováním božského Spasitele. Z řádu toho vyšla řada velkých světců:
František Xaverský, apoštol pohanů. František Regis, horlivý misionář, Petr
Klaver, apoštol a ochránce černošských otroků, František Borgiáš, vzor násle
dování Krista v pohrdání světem, Petr Canisius, autor známého katechismu,
a tři mladičtí heorové dokonalé lásky k Bohu: Stanislav Kostka, Alois z Gon
sagy a Jan Berchmann. I když cesty, které v pozdějším rozvoji řádu jednotliví
členové řádu nastoupili, ukázaly se chybnými a nesprávnými, získalo si přece
Tovaryšstvo velikých zásluh o výchovu mládeže, pěstování pravého církevního
smýšlení v kleru světském, pěstování vědy církevní i světské.
Náboženské kongregace. Veliká rozmanitost v rozvoji kulturního života
nové doby, úplná přeměna tak mnohých staletí trvajících forem životních,
vyvolaly řadu nových potřeb v pěstování náboženského života a ukládaly
církevním orgánům nové úkoly. Tomuto rozvoji odpovídaly nové výtvory nábo
ženských řádů, jichž zvláštnost spočívala hlavně v tom, že byly založeny ponej
více pro určité praktické účele ať to byla duchovní správa nebo vyučování nebo
činnost karitativní. Byly to ponejvíce „náboženské kongregace“. Jejich členové
skiádali jen jednoduché sliby buď celoživotní nebo jen na určitou dobu a tím
jednotliví členové měli i větší volnost pohybu. Mnohé z těchto nových výtvarů
měly jen lokální význam, jiné rozšířili se v křesťanských zemích a nabyly vše
obecného významu pro náboženský a sociální život. K těmto patří r. 1732 AL
fonsem z Liguori založení Redemptoristé, působící hlavně lidovými misiemi,
výpomocí v duchovní správě a populárními spisy pro lid. Podobný účel měli
Pavlem z Kříže r. 1725 založení Passionalisté, kteří v uctívání ran Spasitele
viděli vhodný prostředek v podporování pravé kajícnosti, pak Lazaristé, založení
Vincencem z Pauly. Jiný směr zastupují Janem Baptistou de la Salle založení
Bratři křesťanských škol, kteří hlavně ve Francil získali si velikých zásluh
výchovou a vyučováním mládeže. Oratoriáni věnovali se povznesení nábožen
ského života v určitých vrstvách lidových a církevní vědě. Zvláštní význam
měly instituty pro světské kněze, věnující se misiím mezi pohany, především
různé semináře ve Francii pro záhraniční misie, z nichž vyšli mnozí horliví
a obětaví věrozvěstové. Donem Boscem roku 1855 založená společnost
Salesiánů pro výchovu a vzdělání chudých a zanedbaných chlapců spěje stále
k většímu rozkvětu. Těmto a mnohým ještě jiným kongregacím mužským staví
se po bok řada kongregací ženských, jejich oborem v první řadě je ošetřování
nemocných, podpora chudých, výchova sirotků, vyučování dívek. Nejvíce se roz
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šířily Milosrdné sestry sv. Vincence z Pauly. I v misijní práci mezi pohany
výborně se osvědčily mnohé řády ženské. Vedle těchto řádů, zřízených prc
praktickou činnost na venek, jsou ve všech periodách církevních dějin i takové,
které. výhradně sledují prohloubení náboženského ducha svých členů a modlit
bou, umrtvováním, rozjímáním, bohoslužbou podporují jejich osobní svatosí
a zároveň zadostučinění dávají Bohu za hříchy světa. Hlavní účel těchto řádů
rovněž spočívá v půdě pravé církevní religiosity, totiž v následování božského
Spasitele v životě modlitby.
(Pokračování.)

Dr. LUBOMIR PETR:

Mládí a jeho smysl.
(Pokračování.)

Pozornost mládeže.
Pozornost má pro mládež nemalý význam. Ke hlubšímu jeho vystižení
jsou dávno zavedena různá její rozlišení. Učiteli jest zvláště důležito rozlišení
pozornosti rozšířené a zúžené podle toho zda pozornost mnoho nebo jen málo
předmětů dovede obsáhnouti. Badateli se dobře hodí pozornost zúžená, umož
ňujíc mu, aby se soustředil do svého předmětu, aby jej intensivně zpracoval
a od předmětů rozptylujících odloučil. Učitel a vychovatel má naopak míti spíše
pozornost do šíře jdoucí, aby obsáhl i učivo i celou třídu. Jinak vzniká onen
typ učitele, jenž svým předmětem cele zaujat, přednáší do prázdna a neupoutává
svých žáků. Proto také ani neví, že ho žáci nesledují, a všimne-li se toho,
pouští zlostí svůj předmět se zřetele a ztrácí nit souvislosti. (Takoví nezpůso
bilí učitelé mohou ostatně býti velmi dobrými učenci i badateli).
Nuže, jaká jest dětská a mladická pozornost, díváme-li se na ni s tohoto
hlediska? Malé dítě a dítě prvních tříd školy národní jest ve své pozornosti
omezeno, t. j. dovede jen málu předmětů svou účast věnovati. Jeho duševní síla
jest tím málem, jež ji zaměstnává, úplně zabavena. Ale toto pohřížení není silou,
nýbrž slabostí. Při tom jest dítě velmi těkavé, přecházejíc brzo od jedné věci
ke druhé. Že se dává snadno ve své pozornostl odvésti, souvisí s touže duše
vní slabostí. Odtud se přihází, že dítě jest lehko přístupno všem dojmům
a všem vlivům. Ve vyššíchtřídách stává se však pozornost mládeže rozsahově
větší a zároveň sesiluje se i její způsobilost omezovali se na jednotlivosti.
Zvláštnost mládeže spočívá právě v tom, že s úsilím o celkovost spojuje i rys
koncentrace, odvracení k jednotlivým oborům, což je pro volbu povolání a pro
zdokonalení v něm s nemalou výhodou.
,
Důležité jest i rozdělení v pozornost bezděčnou (pasivní) a samovolnou
(aktivní). U dítěte sluší především uplatňovati první, t. j. buditi jeho zájem atak
pomocí citu získávati duši učení. Nicméně musí již také vůle býti na pomoc
přibírána, t. j. i samovolná pozornost ůplatňována.
V Jinošství tukají na duši mnohé nové popudy, přihlašují se city dotud
neznámé, silné nároky na tělo, jeho vývojem vyvolávané, způsobují snadno
únavu, i únavu dobré vůle a zájmu, k tomu přidružují se ještě vztahy škol
nímu životu nepříznivé, (i pathologické stavy se v tomto věku snáze dostavují)
a všecko to velmi zvětšuje nebezpečí roztržitosti, odbíhání od vyučovacího
předmětu a tím i nebezpečí bezvýslednosti výuky.
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Takovým způsobem docházívá náhle ve třídě k nepozornosti, tlachání,
smíchu. výukou nikterak neodůvodněnému, a učitel stojí před duševními záha
dami, poněvadž skryté associace jsou mu neznámy.
Bylo by nesprávno, stýskati sí hned do nedostatku dobré vůle; jinoši-často
ani sami za to nemohou. Pěkný literární příklad nalézáme v O. Salomé „Ruth“.
Mladistvá hrdinka Čistě po žensku všímá si méně obsahu vyučování než způ
sobu, jakým je učitel koná. Jeho ruce, držení, střih vlasů, všecko upoutává její
pozornost. Děvče dává mu ve své představě narůsti dlouhé kadeře, ale ty mu
nesluší, proto je rychle zase ustřihává a při tom musí se náhle dáti do smíchu.
Máme-li prostředky proti nebezpečí roztržitosti a tím proti ohrožení vyučo
vacího cíle? Dovolávati se dobré vůle nestačí, aspoň ne jí samotné a ne vždy.
Proto jest třeba mladým lidem přicházeti na pomoc probouzením pozornosti
samovolné. "To se děje, upravíme-li vyučování tak, aby získávalo fantasii a cit.
Ale tato oběť anámaha nesmí býti příliš veliká. Musíme žáku přispěti na pomoc
a buditi jeho spontaneitu. Musíme vyučování uspůsobiti tak, aby žák vytčení
cíle a cestu k němu považoval za své dílo, pak při něm snáze setrvá. To umož
níme především tím, že vyučovací látku sepneme s jeho zájmy. Ty jsou ovšem
typicky velmi různé: jiné jsou u jinochů a dívek na venkově, jiné u mladého
dělníka a jiné zase u studenta, a i ty se zase různí učebným odborem, rodem
a okolím. Dále vyučování musí se díti tak, aby žák pouze nepřijímal, nýbrž
činněse súčastnil. Vyučovánímusí ho zaujmouti, až kestředu proniknouti, abychom
užili slova Shakespearova. Nazýváme tuto vlastnost centfralitou. Spontaneita,
aktivita a centralita jsou však podstatné známky tak zvaného pracovního prin
cipu školního, jenž jest i pro školy pokračovací a odborné stejně vhodný jako
pro školu obecnou a školu vyšší.
Tím arci není ještě nic řečeno o metodě. Považujeme tento princip pouze
za vyučovací formu, jíž se dá při metodě syntetické i analytické použíti a jež
se i s jinými vyučovacími formami snáší. Při správné přednášce může na př.
žák spontáně a aktivně býti sůčastněn a až do nitra dotčen. Nejen vyptávavý,
ale i přednášivý způsob může míti ten účínek,' že si účastníci takřka praví:
„Zda neplálo nám srdce, když mluvil k nám?“ nebo se takřka táží: „Bratři,
co máme činiti ?“

Vzrůst mohutností myslící za puberty.
Jako pozorujeme v tělesném vývoji rytmické střídání rostu do výše a do Šíře,
tak i v duševním rostu vystupuje do popředí brzy ta, brzy ona duševní vloha.
Asi jako v orkestru, v němž jednotlivé nástroje svůj part přehrávají a pak teprv
všechny společně se rozezvučí.
Přihlédněme tudíž k tomu, jak se jednotlivé duševní vlohy v mládí rozvíjejí,
Zásadně dá se říci, že dítěti obecné školy nechybí žádná vloha, kterou má
člověk dospělý. Zvláště nechybí mu vloha adstrakční, způsobilost tvořiti pojmy,
sdružovati mnohost věcí a duchovně je dohromady podržovati. Ba, v dětské psy
chologii klestí si jak se zdá, cestu převratný názor, že dítě nevstoupí vždy zdola
od druhů ke všeobecnějším pojmům, nýbrž naopak že začíná pojmy nejvšeobec
nějšími. Řada pozorování nasvědčuje tomu.
Ditě myslívá hojně v obrazech; volívá konkrétní jednotlivé představy a činívá
z nich symbol, náhradu za své pojmy. To vysvítá z výměru hříchu v první třídě
národní školy: „Hříchjest, zahazujeme-li chléb“ nebo z definice sektánovy: „Rozum
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jest, jsme-li velmi uhřáti a nepijeme-li vodu“. Jak vidíme, dítě (i školní dítě)
představuje si rádo konkrétní věc nebo lépe řečeno konkrétní úkon, situaci
s úkonem, jenž obsahuje a podržuje těžší pojem abstraktní.
Tento obrazový způsob myšlení trvá za Čtrnáctý rok, ba u osob necviče
ných a u určitého typu, zůstává převládajícím po všechen život. Ostatně má
i člověk v myšlení cvičený zpravidla 1ád při těžším předmětu tento obrazový
postup, nejen proto, že mu porozumění ulehčuje, ale i ztoho důvodu, že vzbu
zuje jakési estetické zalíbení.
Způsobilost myslili pojmově vzrůstá značně na konci školy národní a po
kračuje za puberty. Mladý člověk ocitá se tím ve veliké výhodě. Jest sto, aby
tímto myšlením ovládl mnoho věcí a duchovně se jich zmocnil; může pojmový
material uvésti v logický řád a stále šíř a výš pronikati do pořádku pojmového
světa. Spolu roste jeho způsobilost tvořiti associace, představivá a pojmová sdru
žení a zase je rozkládati a novými nahražovati. Tak dospívá mladý člověk k novým,
překvapujícím hlediskům, tak objevuje na věcech nové stránky nebo aspoň se
domnívá, že vše zcela nově vidí. Tak stupňuje se tudíž jeho vnitřní pohyblivost,
volnost pohybu. Arnošt Lan dospívá na základě svých šetření k poznatku, „že
šestnáctiletý jinoch má již duševní sílu plně rozvinutou
Učitel tohoto stupně
věkového musí si zůstati vědom, že Část žáků již ho duševně dorostla, ne-li pře
rostla.“ Ba Lan postihuje v pojednání šestnáctiletého pekařského učedníka téměř
abstraktní schopnost Spinozovu.
Toto sesilení myslící vlohy má vážné následky. Mladý člověk pozoruje jak
vzrůst své tělesné síly tak vzrůst svého ducha. Jakési sebevědomi označuje jeho
počínání. Tolo počínání a jeho korekturu v dalším vývoji dobře vystihuje Leixner.
„Čilý mladý duch nalézá na cestě mnohou pravdu a domnívá se, že jest první,
jenž ji objevil
Tu vytváří se snadno silné vědomí vlastní ceny
„„ ale
časem, usiluje-li poctivě dál, pozná takový člověk, že jeho „objevy“ jsou prastaré
a často neznamenají než staré omyly, jimž jest každý klíčící člověk podroben.
Pak mizí pýcha a dostavuje se ušlechtilá skromnost, jež i nově objevené pravdy již
samolibě nepronáší.“ Z toho sebevědomívzniká myšlenka autonomie a kultury mládí.
Sesílení myslivé vlohy uschopňuje pubescenta, aby svět v určitém rozsahu
duchovně ovládl a jej v nejhlubším bytí, v první příčině a posledním smysle
poznal. Světového názoru jest sice i dítě již schopno. Ale jako jest jeho světový
obraz úzce stěsnán, tak jest i jeho nábožonský svět úzký a domácky malý. Sedmi
milovými botami své fantasie bystře letí přes mraky, hvězdy měsíc a slunce a stojí
před nebem. Ale mladý člověk chce rozvážně, krok za krokem propracovávati se
světem a proniknouti až k jeho jádru, jeho poslednímu smyslu, k Bohu.
Není arci tento úkol snadný. Osudem mnohých jest uváznutí. Podle vlastních
vloh a vlivů okolí vytvářejí se různé typy. Podle toho, převládají-li v něm smysly
nebo duše, zapůsobí na něho mocněji svět hmotný nebo svět duchový a pronikne do
popředí. A tak jedni dospějí k materialistickému názoru, jiní k starému novoplato
nismu, jini uváznou v pantheistickém horování přírodním, jiní skončí skepticismem.
Velmi nebezpečný jest i typ mladistvých dialektiků jest zhusta vemi bystrý
a může svými námitkami i nejlepšího učitele přivésti do rozpaků — vytoužený
jeho cíl a takřka triumf. V tomto typu vládne „zběsilost rozumění“, jak ji Saiter
nazval. A ztoho vznikává pak zhusta vášnivá nesnášelivost ke každému jinému zdroji
pravdy kromě rozumu. Pravdu za každou cenu, jenom ne z víry. „Jasněji a chlad
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něji“ zdá se jako u Nietzsche býti jejich heslem. Ale zralost nebo bystrost myšlení
není daleko ještě zralost osobnosti, nebo spíše k pravé zralosti myšlení náleží
i celková zralost osobnosti. K té však jest třeba nejen dialektiky, ale i srdce,
karakteru a zvláště zkušenosti. Šalamounský rozsudek, jenž nedbá pouze výpo
vědi a logiky, nýbrž přihlíží i k citovému tonu všech projevů, tedy i „intuitivně“
postupuje, může provésti jen duch zralý. Právě tímto nedostatkem — při zostřené
logice a dialektice — vysvětluje se i mravní rigorismus mládeže, jenž se tak
kvapně „prolhaností“, „zkřiveností“, „schátralostí“ vší kultury, rodičů i učitelů,
církve a vší autority ohání.
Zpravidla není toto počínání tak zlé; skutečnost a zkušenost stávají se učí
telkami. Ale v neklidných dobách, kdy autorita jest vůbec oslabena a spodob
nění i vyrovnání stíženo, může tento typ ohrožovati sebe i okolí. Jeho zástupci
mohou býti snadno získáni, aby se přidali k úderným četám převratu. Trefně
kreslí tento (typ v jeho nedostatku a nebezpečnosti Shakespeare: „Sotvaže se
v něm cele uskutečnil člověk, chybí mu pojem hrůzna; i nedostatek úsudku činí
zhusta nebezpečným.“ (Cymbelina.)
Ještě více odpuzuje tento typ u ženského pohlaví, u dorůstajících dívek.
Dostavuje se, je-li všechna vnitřní síla spotřebována dialektikou a zakrňuje-li
tím způsobem bohatý ženský cit. Děvče stydí se za své ženské vlastnosti, rádo
by jednalo ve všem jako muž a tak zrušuje svůj zvláštní ženský vývoj a hledí
si výlučně jen kultury rozumové.
Povšimnutí zaslouží i toto: Fanatismus pravdy jde u mnohých mladých lidi
tak daleko, že již proto stávají se vůči své víře podezíravými, pochybují o ní
a domnívají se, že ji musí odložiti, protože ji zdědili, protože jest to víra otců,
dětství a domova, protože srdce na ní Ipí a poněvadž jest tak i citem uznávána.
Proto kladou na nevěru mnohem méně požadavků než na víru. I zde jest věčný
pubescent Nitzsche typem. Vypozoroval dobře na sobě tuto náladu: My moderní
lidé jsme opatrní vůči posledním přesvědčením, naše nedůvěra jest na stráži
proti učarováním a tradicím svědomí, jež v každé silné víře,v každém nepodmině
ném ano a ne spočívají.“ Na jiném místě táže se: „Co znamená býti poctivým
v duchovních věcech ?“ A odpovídá: „Že jsme přísni ku svému srdci, že po
hrdáme „krásnými city“
„„víra spaseným činí, tudiž lže.“
Proto vzchází výchověa zvláště náboženské pedagogice úkol, vytyčovati hranice
poznání a stanoviti poměr víry k vědě. Vírá neujímá poznání nic z toho, Co je
poznatelné, nezakazuje bádání a hledání. Ale kde rozum dospěl ke hranicím svých
možností, vede víra ještě dál. Správně mínil Tomáš Morus: „Víra a rozum jsou tak
málo nepřáteli jako oko a hmat. Oko pronikádo nejzasších dálek, hmat musí se svého
předmětu dotýkati. Tak.sahá i víra dál nežrozum.“ Tutéž myšlénku rozvíjí Faulhaber
v jiném obraze: „Kde rozum musí pochodeň skloniti, svítí víra ještě nezměrně dál.“
Jako ve všem vyučování, tak i v náboženství jestnutno míti na zřeteli touhu
mládeže po vědění a bádání. Spolučinnost při stanovení cílů hodin, při hledání
cest, samostatné drobné přednášky, vypracované z prostředků snadno přístupných,
mohou i na nadané žáky škol pokračovacích a odborných blahodárně působit.
Na druhé straně nebudiž zapomínáno, že touhu po vědění a pravdě absor
buje i mnohé nebezpečné pudy a sklony. Hanke Haien v Stormově „Schimmel
reiter“ prochází na rozdíl od ostatních neporušeně lety puberty, poněvadž jest
plně zaujat technickými otázkami, jež samoučně zpracovává.
(Pokračování.)
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FR. KOŠÁK:

Katechetský časopis.
Kapitola z „Dějin katechetského spolku v Čechách.“
(Pokračování.)
NI.

První číslo Katechetské přílohy k „Vychovateli“ vyšlo 1. ledna 1898. Na
první straně za výbor Katechetského spolku předseda Em. Žák a redaktor pří
lohy Jan Šmejkal oznamují vydávání listu, žádajíce o podporu literární, mimo
jiné píší:
„Předstupujeme k Vám s touto přílohou po zralém všech okolností uvážení.
Nezdálo se nám vhodno počíti nyní s vydáváním samostatného časopisu.
katechetského, neboť přihlíželi jsme jednak k přítomným poměrům katolického
tisku, jednak k výhodám plynoucím z připojení našeho k „Vychovateli“.

A družstvo Vlast, vydávající „Vychovatele“, který již XIII. rok své pouti se
zdarem nastupuje, vyšlo nám vstříc s tolika hmotnými výhodami, pokud admi
nistrace a finančního zabezpečení listu se týče, že těchto výhod použíti pro
spolek náš, který krátce teprve trvá a — řekněme upřímně — namnoze nedů
věrou více méně neodůvodněnou provázen jest, zdálo se nám, kteří jedině pro
spěch spolku na zřetelí máme, přísnou a svatou povinností.

Ježto výbor náš se usnesl, nedělní promluvy pro mládež v této příloze na
dále uveřejňovati, nezbude nám ovšem mnoho místa na delší pojednání z oboru
katechetské působnosti. Ale spoléhati můžeme v ochotu družstva Vlast, že vždy,
když potřeba naše toho žádati bude, i sloupce hlavního listu nám otevře“.
Že tak se i dálo toho dokladem, že na III. valné hromadě dne 5. srpna
1899 „redaktor Přílohy projevuje díky za ochotu s jakou redaktor „Vychovatele“,
říd. uč. V. Spaček, spolku vždy vstříc vycházel, odborným článkům katechetským
milerád vždy, kdykoliv o to žádán byl, pro nedostatek místa v Příloze, v hlav
ním listě popřávaje místa.“
Přes to neustále uvažováno o tom, neměl-li by přece jen vydáván býti
zvláštní úplně samostatný list. Z té příčiny na výborové schůzi 9. ledna 1898,
„předseda navrhuje, aby zvolen byl užší výbor, jenž by shledával půdu k vy
dávání orgánu samostatného“. Návrh přijat a do komité zvoleni: Šmejkal, Šimá
ček, Rotta. Již za měsíc ve schůzi konstatováno, že list samostatný vydávati nelze
a totéž řečeno i ve schůzi 19. května, když užší výbor referoval o svém jednání
a proto výbor 10. července 1898 „se usnesl valné schůzi učiniti odůvodněný
návrh, aby vzhledem k poměrům katolického tisku jakož i nerovnému jmění spol
kovému i dále „Vychovatel“ byl přijat za orgán spolkový a při Katechetské pří
loze se zůstalo“. Návrh ten přednesl redaktor přílohy na valné hromadě 22. srpna,
a jej „odůvodnil podrobnou rozvahou, uváživ bedlivě výhody i nevýhody, z nichž
zvláště ze stránky finanční zřejmo bylo, že by spolek při svých skrovných pro
středcích, při liknavosti tak mnohých katechetů o zájmy spolkové, náklad nalist
na se vzíti ještě nemohbl.“ A ve výborové schůzi 12. října 1898 usneseno, „za
slati poděkovací přípis sl. družstvu Vlast za ochotu, kterou spolku při vydávání
Katechetské přílohy osvědčuje“.
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Také na Ilí. valné hromadě — 5. srpna 1899 — „přijat bez debaty návrh,
„aby katecheti i na dále nedrobíce sil, na Katechetské příloze při „Vychovateli“
setrvali a spolu bylo usneseno, sl. družstvu Vlast za vzácnou ochotu s jakou po
všechna léta vychází vstříc spolku, vzdáti upřímné díky.“
Zajímavo, že při jednání o přílohu řešen byl ve výborových schůzích po
měr redaktora k předsedovi spolku pokud se týče prací otiskovaných v příloze.
Na výborové schůzi 9. ledna 1898 vzal výbor na vědomí, „že se redaktor do
hodne ve všem s předsedou; bude-li snad někdy rozpor, rozhodnou členové vý
boru v Praze bydlicí.“ Spor takový řešen byl na výborové schůzi 1899, kdy jed
náno o jednostranném uveřejňování exhort a projeveno přání, aby v katech. pří
loze byly i konkursy katechetské a personalie. „Předseda slibuje, že přání to
muto vyhoví a věc obstará“. A v dalších ročnících tyto požadavky jsou splněny.
Již v oné výborové schůzi bylo vysloveno přání, aby exhorty (Katech. pří
lohu), dostávali jenom katecheti. „Katecheta Václav Sedlák (Rokycany) nerad vidí,
že exhorty dostávají také učitelé. Katecheia Jan Královec (Kladno) žádá, ať je
posílají jen kněžím; katecheta Emilian Balcar (Přelouč) navrhuje, aby jednou
měli celou přílohu katecheti, po druhé učitelé. Příslušné kroky má učiniti redaktor.“
Na tutéž žádost odpovíďá tento v „listárně“ '): „K otázce mnohých, zdaž
možno by bylo „Katechetskou přílohu“ samostatně vydávati, a to tak, že by
posílána byla pouze žadatelům —ovšem s Vychovatelem — odpovídám, že to pro
tento čas nemožno, Kdyby žadatelé byli poněkud zasvěcení do toho, s jakými
obtížemi, s jakou administrační a redakční prací to spojeno, doufám, že by od
žádosti své upustiti. Vždyť neškodí ani laikovi, když do „Katechetské přílohy“
nahlédne, jakož neškodí ani nám, když „Učitelskou přílohu“ si přečteme. Dů
vody jiné zdají se býti tak malicherné, že doufám, lépe učiním, když se o nich
nezmíním“.*)
A tak „Katechetská příloha“, o jejíž důležitosti rozepsal se v novoroční
úvaze (Roč. IV. č. 1.) její redaktor, trvala dále při „Vychovateli“. Ve výborové
schůzi spolku 29. září 1901 vzdal se katech. J. Šmejkal redaktorství (pro pří
lišnou vzdálenost bytu od tiskárny — bylť Šmejkal churav, maje amputovanou
nohu) a řízení „Katech. přílohy“ svěřeno od 1. ledna 1902 katechetovi v Praze
Bubnech Františku Žundálkovi, byv. chefredaktoru „Katol. listů“. Brzo potom,
22. září 1902, první redaktor „Katech. příl.“ Jan Šmejkal ve věku 36 let zemřel
a pohřben na hfbitově v Holešovicích.
V té době stal se (od 1. října roku 1900, čís. 19.) předseda spolku prof.
Em. Žák, řídicím redaktorem „Vychovatele“, který tím více popřával odborným
článkům katechetickým místa.
Na valné hromadě Spolku 8. února 1905 opět se ozval hlas po vydávání
nového časopisu, ale „proti vydávání nového listu katechetského bylo zaujato
stanovisko, poněvadž by se nevyplácel“. Na této schůzi stanoven roční příspěvek
na 6 K a za tento obnos dostanou členové „Vychovatele“ s přílohami. Spolek
katech. požádal pak družstvo Vlast, aby se „Vychovatel“ zasílal všem členům
Spolku,*) za něž Spolek sám zaplatí předplatné, které družstvo Spolku snížilo

-9

Katech.
přílohaIII.str. 12.

2) Zajímavo, že návrh ten s malými obměnami, vždy po nějakém čase ve výborové
schůzi neb na valné hromadě se vyskytne a že nikdo neuváží, jak by zatížila práce ta admi
nistraci, pří rozdělování čísla na dvě expedice.
9) Členů Spolku bylo tehdy 225.
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na 4 K (místo 6 K). V 6. schůzi výboru družstva 22. února 1905 návrh ten se
přijímá. (Příbývá 41 nových abonentů.)
V členské schůzi Spolku katechetů 18. prosince 1907 oznámeno bylo jed
natelem Jar. Slavíčkem, že prof. Em. Žák, zaslal mu dopis, že nepřijme již před
sednictví Spolku a ve valné hromadě 6. ledna 1908 zvolen za předsedu /an Ko
nopík, katecheta na Král. Vinohradech. Také dosavadní redaktor Fr. Žundálek
vzdal se vedení přílohy a na valné hromadě zvolen za redaktora /aroslav Sla
víček, katecheta na Smíchově,*) který od čís. 2. r. 1908 rediguje přílohu kate
chetskou při „Vychovateli“, když byla volba jeho výborem družstva Vlast 13.
ledna 1908 schválena.
V prosinci r. 1908 ustaven v Plzni „Kroužek katechetů“, jako odbor Spolku.
Z tohoto Kroužku podán návrh, „aby se vážně přemýšlelo a uvažovalo 0 vydá
vání šamostatného časopisu katechelského.“ Návrh ten přednesl a odůvodnil v člen
ské schůzi Spolku v Praze 28. dubna 1909 předseda kroužku Frant. Košák.“)
Návrh uznán za dobrý, časopisu bylo by třeba, ale redaktor Jar. Slavíček hájil
vydávání přílohy pří „Vychovateli“. V téže členské schůzí oznámil předseda
Spolku J. Konopík, že podal družstvu Vlast dotaz o rozšíření přílohy o 4 strany
(příloha měla tehdy 12 stran), ale že mu bylo poukázáno na nemožnost toho.
Jednatelská kniha družstva Vlast uvádí o výborové schůzi 19. dubna 1900:
„Spolek katechetů chce zvětšení katechetské přílohy při „Vychovateli“. Výbor se
usnáší odpověděti Spolku katechetů, aby 1. články katechetské dávali do hlav
ního listu, „Vychovatele“ a 2. nebo dalších nových osm stránek při katechetské
příloze sami ze spolkové pokladny si platili. Družstvo tak zatěžující náklad vésti
by nemohlo.“ O' tomto usnesení uvědomil zakladatel družstva Vlast Tom. Škrdle
předsedu spolku katechetů lístkem datovaným 20. dubna 1909.“)
Kdo sledoval dosavadní přátelský poměr mezi Spolkem katechetů a druž
stvem Vlast, tomu je jistě nápadno, že v této době začal býti poměr ten napia
tým a že vyhledávány byly záminky rozporu. Odkud tyty pryštily, vynikne z dal
šího líčení.
Ve výborové schůzi Spolku katechetů 1. května 1909 bylo debatováno
o vydávání samostatného orgánu katechetů pod názvem „Věstník katechetský“
a o přípravných pracích této celé akce,") avšak dne 20. září a 4.října na počaté
debatě usneseno pouze rozšířiti přílohu pod titulem „Věstník katechetský“, o 4
strany, a učiniti smlouvu s Družstvem Vlast na dvě léta (1910 a 1911). Na schůzi
4. října usneseno přátelství ku Družstvu Vlast projeviti tím, že při oslavě 25letého
trvání Družstva bude zastupovati Spolek katechetů red. J. Slavíček, věrný přítel
Družstva Vlast. Oslava ta konala se dne 7. října po mši sv. v kapli Červeného
kříže, v domě Družstva Vlast a zakončena společným obědem v restaurantu
Brejškově o 1 hod.odpoledne, jehož zúčastnil se také Jar. Slavíček,“) katecheta
na Smíchově.
(Pokračování.)
* Katecheta Jar. Slavíček přihlásil se za člena Družstva Vlast a přijat ve výborové
schůzi dne 206. října 1408.

5) Dle vlastních zápisků o činnosti plzeň. Kroužku.
5) Bylo jaksi s nelibostí uváděno, že se tak stalo „Korespondenčním lístkem“. Kdo
znal úzkostlivou šetrnost P. Škrdle, který ani kousek provázku neostýchal se zdvihnouti a
schovati pro družstvo, ve zlé to nevykládal. Učinil i to ze šetrnosti.
7) Katech. příloha roč. XI, str. 71.
8) Vlast XXVI, str. 136.

SMĚS.
Je třeba vypracovati nový školský
zákon. Zajímavou anketu uspořádal „Pražský
večerník,“ („Lid.“) předloživ svým čtenářům
otázku „Co se nám líbí a nelíbi na dnešní škole““
Od června otiskoval různé odpovědi, v nichž
činěny oprávněné výtky dnešní škole i učitel
stvu, učebnicím i methodě. Všechny ty výtky
však vyvrátil včís. 195.a 196. nejmenovaný
učitel, poukázav na to, že „kde je škola špatná,
musí se centrem výchovy státi zatím rodina“

a rodiče mají se dožadovali školy lepší.
Mnohem opravdověji a lépe to pověděl otec
šesti dítek, zedník, který se podepsal Balihas,

Miletín71: „Nevezmou li naší zástupci tam
nahořevěc dělí našich za svou, nevěrečtíuči
telé,protinaší vůlí budou nám z dětí našich
vychovávati vlažné posměváčky a husity. Vše
pro katolickou školu s katolickými učiteli,
dřív, než bude pozdě!“ (Pr. V. č. 192.)
A jasně to napsal ředitel Ervín Červinka:
Jest třeba rozdělht zákonem školy na nábo
ženské a bezkonfesijní ale k tomu nestačí,
doporučovati to jen v novinách, nýbrž Jest

třeba, aby naši poslanci vypracovali dobrý
a prozíravý návvh zákona a po jeho event.
zavržení každý rok jej opakovah až do při
jmuti. Tak se to dělo v Belgii a Holandsku
až se to katolíkům, třeba za léta povedlo. To
by se mi líbilo.“ (Praž. več. č. 190.) Zajisté
zcela správně, nejen rodičové, aleti kteříjsou
jejich zástupci na povolaných místech musí
se hlavně přičiniti o změnu školských poměrů.

Před počátkem školního roku vyle
peny byly na nárožích pražských plakáty jejichž
obsahem je nářek, že „není naše škola školou
úplně svobodnou a republikánskou,“ protože
vyučuje se v ní náboženství a proto plakát
vybízí rodiče „použijte svého práva, které
vám zákon dává a před zápisem do škol
odhlaste své děti z vyučování náboženství !“
Uveden 1návod odhlášky z náboženství. Pode
psáni: Československá obec učitelská. Svaz
učitelstva čsl, Volná myšlenka čsl. Plakát vy
dala svým nákladem Volná myšlenka; tři
přátelé se sešli k podvratné činnosti, ubíti
mravnost, zahubiti národ a podvrátiti stát.
Výsledky počínají se již jeviti. Přinesly noviny
na př. zprávu: Dne 22. srpna v pondělí
o 5. hod, odpoledne zničili žáci [. měšťan
ské třídy Fr. Strnad, Lad. Zoumar, Fr. Fischer
kamený kříž ve Dvože Králové n. L. na roz
cestí k Sylvarovu. Tělo Kristovo rozbili.“ Toť
dílo naděje vlasti, za něž zodpovědni jsouti,

©
©
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kteří odstraňují náboženství. Dobře to řekl
již r. 1894 dne 18. listopadu na sjezdu dů
věrníků Dr. Fr. Lad. Rieger: „Nebude-li se
mravnost našeho lidu zakládati na náboženství
a záaadách učení křesťanského, z něhož přece
vyrostla civilisace, která Evropu učinila pánem
světa, pak zajisté dočkámese žalostného konce““
Po nové osnově volá se v arcidiecesi
olomoucké Čteme v „Nasinci“ č. 195: Za
několik dnů se otevřou dvéře školní, v kra
tičké potom době máme míti přiložen v tříd
ních knihách rozvrb učiva z náboženství na

školní rok 1927—28, a dosud nemáme nové
osnovy, dle níž vyučovati na jednotřídních,
dvoutřídních atd. školách obecných ? Či máme
rozvrh látky si sestaviti dle zatímní učebné
osnovy z roku 1913, či posečkati až vyjde
nový katechismus ? Bude to konečně během
tohoto roku? — V arcidiecesi olomoucké na
schůzi odborníků svolané jménem ordinariátu
letos na jaře bylo usneseno ustavit nový
katechismus, jenž by, pokud možno, co nej
lépe hověl požadavkům doby. Tak v arcid.
olomoucké první odzváněji katechismu, který
právě před 33 lety vydali rakouští biskupové,
který sice již několikráte byl odsouzen k zá
niku, ale přece jen dále je úředním u nás
katechismem. Také všude jinde jeví se po
třeba nové osnovy, neboť nejen na venkově,
ale 1 ve městech, dík malému školskému zá
konu, jsou pro náboženství jednotřídky a
dvojtřídky
!

Naše vědecké katechetiky.

Mluvě ve

svém referátě o „„duchovní správě školních
dětí““ v universitní extensi z pastorálky na
CM. fakultě v Olomoucí (19, dubna 1927)
zdůraznil doc. Václ. Kubíček, že třeba jest

pěstovati a prohlubovati katechetické sebe
vzdělání.

Pravil:

„„První čeho se vyžaduje

k tomu sebevzdélání je pevná základna.
Abych nebloudil a netápal ve tmách, je mi
potřeba pevně státi na uznané autoritě.
Ale tu jsem v rozpacích, co vám doporučiti.
My jsme bohužel v oboru: vědecké kateche
tiky hodně pozadu za našimi sousedy v Rakou
sku a v Německu. Pro mne byl a je dosud

vědeckou
autoritou,
mimo
práce
naše
„Vollstindige
Katechesé
sevzác
Skočdopole,

Blandy a Pinkavy — Mey:

metodickými poznámkami, innomostský pro
fesor Gatterer
„Katechetik“
——mnichov
ský dr. !Mayer a Fěrster se svoji slavnou
„Jugendlehre.“ Dejž Pán Bůh, aby také
v našich vlastech katechetika přestala pova
žovat za ocásek bohoslovného vzdělání, aby
ji v nynějším pětiletém studiu bohoslovném
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bylo dopřáno se rozšířit a prohloubit. Z
toho by kynula naděje, že budeme mít
časem autority vlastní .“ — Je to opravdu
smutné, že od doby Blandovy nemáme u nás
žádné knihy vědecké katechetiky. Když J.K.
Škoda stal se r. 1848 docentem katechetiky
vydal r. 1856 knihu a Fr. X. Blanda vydal
druhou r. 1884 a od tédoby nezmohli jsme
se u nás na vědeckou knihu katechetiky,
ač věda ta velmi pokročila. Kde hledati pří
činy ? U nás se katechetika vždycky podceňo
vala, nehleděno k předběžnému sebevzdělání
byla u nás opravdu považována „za ocásek
bohoslovného vzdělání.“ Že by v novém stu
diu bylo dopřáno jí se rozšířit a prohloubit,
je asi marné volání. Mnoho by se muselo změnit.

Zprávy o školství.

Ministerstvo škol

ství a národní osvěty připravuje osnovu 24

kona o pedagogických akademiích

které

mají rozřešiti otázku studia učitelů obecných
a měšťanských škol. V každé historické zemi
budou některé učitelské ústavy přeměněny
na pedagogické akademie, a to v Čechách
dva ústavy, na Moravě a ve Slezku po jed
nom. Učební osnova akademie jest rozvržena
na jeden rok a upravena tak, že bude pří
stupna i učitelům již působícím. V prvé
řadě má býti tato akademie vyhražena uči
telstvu škol měšťanských, načež dojde i na

Strana 143.

Rundschau“: Možno s určitostí tvrditi, že
osnova ve své nynější formě se nestane zá
konem, protože německá strana lidová osnově
odepře svůj souhlas. Rovněž „Germama“,
která se staví za osnovu, předvídá těžké
boje. Jak oznamuje „Voss. Zeitung“, gene
rální výbor německých učitelů, v němž jest
zastoupeno přes 150.000 německých učitelů
a učitelek německých škol, protestuje co
nejrozhodněji proti návrhu říšského školského
zákona. — Na konferenci německých bi
skupů, která se konala v srpnu ve Fuldě,
byl projednáván návrh nového zákona škol
ského. —

Reforma měšťanského a středního
školství v Rakousku. Rakouskýparlament
v poslední schůzi jarního zasedání vyřídil
dvě předlohy o reformě školství. Podle nového
zákona upouští se od názvu měšťanská škola
a místo něho zavádí se název „hlavní škola“
(Hauptschule).
Ta má nyní čtyři ročníky
a jejím posláním jest připraviti žáky pro
vstup buď do praktického života, nebo na
odborné školy, má také zároveň nadaným
žákům umožniti přestup do vyšších tříd
středních škol. Každá hlavní škola bude míti
proto v každé třídě dva stupně: jeden pro
nadané a druhý pro méně nadané žáky;
učebná osnova bude přizpůsobena pro každý
stupeň zvlášť. Důležitou novotou je dále
vyučování cizím jazykům na hlavních školách.
Podle zákona cizí jazyky nejsou povinny, ale
na každé škole má se vyučovati několika
cizím jazykům, mezi nimi 1 latině a to tak,
aby žák mohl si z nich voliti a připravovati
se pro. střední školy. Vyučovati cizím jazykům
na školách mohou i soukromé jazykové školy,
zejména tam, kde je nedostatek jazykově
kvalifikovaných učitelů. Zásady nového zákona

| učitele
škol
obecných.
Příslušnou
osnovu
zákona předloží min. školství parlamentu
pravděpodobně již v září. V Praze bude
jednoroční učit. akademie pro učitele měší.
škol otevřena již v tomto školním roce. —
Letošním rokem počínajíc theologické stu
dium bude prodlouženo na pěť leť. Studijní
programy byly již ministerstvu školství před
loženy. Rozšířeno bude studium zvláštěv socio

| logii
afilosofii.
—
Reformu
studia
na
obchodních akademiích připravuje min. škol
ství. Literatura má býti z osnov vyloučena,
za to konversaci a korespondenci má býti
věnována praktická pozornost. Vyučování
mateřtině má býti omezeno, aby zbylo více
času na cizí řeči. — Ministerstvo školství
vydalo výnos, kde poukazuje na to, že
v okresích okolo Prahy vyučuje mnoho uči

o siředním školství jsou obsaženy v těchto
bodech: 1. Střední školství vychází ze svojí
historické tradice a z ní organicky vzrůstá a při
způsobuje se novým potřebám; 2. všechny střed
ní školy v celém státě jsou je inotně organiso
vány; 3. vykazují co nejmeně, za to však
ostře vyhraněné typy; 4. mají osm tříd;
5. z jednoho typu možno lehce přecházeti
do druhého ; to platí 1 pro absolventy hlav=
ních škol; 6. v učební osnově kladl se
zvláštní důraz na německý jazyk a na reálné
předměty, zejména na gymnasiích a 7. po
kusně zřizují se dělnické střední školy v do
plňovací střední školy, které mají umožniti
nadaným mladíkům studium. Střední školy
dělí sena gymnasia, reálná gymnasia a reál
ky a ženské vyšší školy; učebná osnova na

©účelně
pěstovány
istyky
mimoškoln
telů, kteří nebydlí ve svém působišti, nýbrž
v Praze. Výnos zdůrazňuje, že učitelská práce
může míti jen tehdy dobré výsledky, jsou-li
s rodiči a s občanstvem
obce. —

příslušné

školní

O novou školu v Německu bude boj.
K osnově říšského školského zákona prohla
šuje orgán německé lidové strany „Tágliche
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zákonu č. 104—26. Již v únoru m.r. před
ložen byl návrh prováděcích předpisů. Tento
návrh byl přepracován podle direktiv, daných
z ministerstva školství a ministerstva financí,
aby prováděcí předpisy k učitelskému zákonu
byly přizpůsobeny prováděcím předpisům,
chystaným k zákonu č. 103/26, jež dosud
metril.
také vydány nejsou. Vedle prováděcích před
Katolické ženy u ministra škol pisů má býti vydána podle S 17 zákona č.
104/26 pro učitelstvo služební pragmatika.
ství, Svaz katolických žen a dívek v Brně,
Čeká
se, kdy ministerstvo školství předloží
který čítá přes 120.000 členek, vyslal dne
13. července k ministrovi školství dr. Hod návrh pragmatiky poradnímu sboru, ale dosud
žovi deputaci, která mu odevzdala memo čeká se marně. Zemský ústřední spolek vy
dal zváštní studii k služební pragmatice k
randum s programovými požadavky katolic
informaci příslušných činitelů i jednot. —
kých žen ve školské otázce. Pan ministr
Budiž s urychlením předložen zákonodárným
s velkou pozorností a zájmem vyslechl po
žadavky a přání deputace a prohlásil, že sborům k projednání zákon o újezdních ško
požadavky předložené nejsou mu neznámy. lách měšťanských; rovněž hmotně postavení
Zvláště požadavek, aby odstraněny nebo učitelstva měšťanských škol buď upraveno
změněny byly učebnice, jež jsou vyplněny tak, aby odpovídalo vyšším požadavkům na
namnoze obsahem naprosto stranickým, pana ně kladeným. Stavíme se rozhodně proti
ministra zajímal a nalezl blahovolného po snahám po postátnění okres. školních inspek
rozumění. Pan ministr ve svém proslovu k torů, ale zdůrazňujeme, že jest nu no téžkou
deputaci prohlásil, že jsou mu celkem známy a zodpovědnou práci okres. škol. inspektorů
stížnosti obyvatelstva na dnešní školu, a že řádně honorovati. Trváme na nezměněném
jsou učiněny kroky k odstranění závad. Škola čl. IV. zákona č. 306, jakož 1.na řádném
musí býti prosta všech politických vlivů. vypisování konkursů na všechna místa uči
Bude napříště úkolem zemských školních telská. Žádáme, aby zemská školní rada
rad prakticky zaváděti pořádek a klid ve byla reorganisována v duchu moderní lidové
školství. Na stranický postup některých okres správy a po vzoru okres. školních výborů
ních inspektorů školních poukázal též posla a místních školních rad ; dosavadní zastou
nec B. Bezděk, který deputaci uvedl. I po pení učitelstva v zem. školní radě považu
této stránce slíbil pan ministr dosáhnouti jeme za nedostatečné. Žádáme též, aby zá
klidu postátněním školních inspektorů, což stupci učitelstva do všech úřadů školních
stane se předlohou vládního návrhu zákona, byli učitelstvem voleni a nikoli jmenováni
která předložena bude parlamentuna podzim. jako se děje dosud. Trváme neochvějně na
66. generální sjezd říšskoněmeckých zásadě interkonfesijní školy veřejné. Místa
katolíků koná se letos v Dortmundu ve učitelek dom. nauk buďte řádně systemi
sována a obsazována cestou konkursní. Pre
ve dnech 4.—ó. září. Zahajující kázaní bude
senční služba vojenská učitelů-vojínů buď
míti biskup dr. Kašpar Klein. Kancléř dr.
Marx bude míti 5. září závěrečnou řeč na jim plně započítána do pense 1 do postupu.
Stavíme se rozhodně proti snaze, aby ome
téma: „Vychovatelské úkoly rodičů v lido
zena byla pravomoc místních školních rad
vém životě německém“. Rakouský kancléř
a obecních zastupitelstev v usnášení o výši
dr. Seipel mluví na téma: „Práce a kapi
přirážek. Budiž zrušen restrikční zákon č.
tál v křesťanském názoru.“ V rámci sjezdo
286. Žádáme, aby nebyly spojovány správy
vých pojednání je i referát „Kultura těla
škol měsťí, a obecných. Stavíme se plně za
a dítko Boží““. Program sjezdu je opět jako
požadavky pensistů učitelských, aby všichni
jiná léta na výši doby.
pensisté byli zrovnoprávněni. Nezaměstnanost
Požadavky učitelské. Zemskýústřední mladého učitelstva nás nutí, abychom do
spolek jednot učitelských v Čechách konal vlastních řad volali. by kolegové dosluhující
1. července valnou hromadu. Spolek má 118 včas do pense odcházeli, úřady pak školní
okresních jednot s 9.469 příslušníky. Učitel žádáme, aby nerušily tříd a míst učitelských,
stvo usneslo se na požadavcích: Buďte naopak, aby dočasně spojené třídy byly roz
s urychlením vydána prováděcí nařízení k pojovány.
všech těchto typech je až do třetí třídy
stejná; rozlišování začíná až čtvrtou: třídou.
Pozdější rozdíl mezi typy je jen v tom, že
na gymnasiích vyučuje se latině a řečtině,
na reálných gymnasiích latině, jednomu živému
jazyku a deskriptivní geometrii a na reálce
dvěma živým jazykům a deskriptivní geo
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Náboženství ve škole v Němeeku.
Ve veliké říši německé dobývají katolíci velikého úspěchu na poli škol
ském. V zemi, ve které tvoří třetinu obyvatelstva, v zemi, která se chlubí býti
zemí vylučně protestantskou, nebylo lehko dosíci, aby měli své školy rovno
právné se školami ostatními.
Letos v létě schválila ministerská rada text zákona, který staví obecné
školství v celé říši na novou základnu. Až dosud v každém území byl jiný typ
školy, jiný zákon školský. Školský zákon bavorský na př. vytyčuje jako cíl školy
mravní a duchovní výchovu dítek na základech náboženských. V jiných zemích
zákony pokrokářské neuznávaly žádných idealistických základů.
Dle návrhu nového zákona jest úkolem německé školy:
„Všechny německé školy, mají společný cíl vésti děti školou povinné k síle
fysické i duchovní na základě německého kulturního ducha a vychovati je spolu
s výchovou v rodině v lidi mravně silné a v občany, kteřijsou schopni a ochotni
sloužiti německému národu.“
Typy obecné školy jsou tři: Škola obecná (Gemeinschaftsschule) pro děti
různých náboženství; škola konfesijní (Bekenntnisschule) pro děti jednoho nábo
ženského vyznání; škola neutrální (Bekenntnisfreieschule) bez náboženského vy
učování. U prvního typu se bude díti výchova dítek na základech nábožensko
mravně-všeobecných bez většího přihlížení k určitému náboženství nebo filosofii.
Životní důležitost mohou míti hodnoly německé kultury odvozené z křesťanství.
Ve všech třídách bude povinným vyučování náboženství a bude udíleno odděleně
dětem různých vyznání.
Ve škole konfesijní bude se díti výchova podle víry dítek ve škole zapsa
ných. Budou školy katolické, školy protestantské a židovské. V těch školách
budou působiti toliko učitelé určitého vyznání. Škola neutrální bude pro dítky
bez vyznání, nebo ty, jejichž rodiče si nepřejí, aby jejich dítě bylo učeno nábo
ženství. Základem bude morálka bez ohledu na určitou víru nebo filosofii. Učitelé
těchto škol mohou náležeti ke kteréholiv konfesi, ale nesmějí v nich šířiti ducha
své víry.
Nynější školy budou moci býti přetvořeny, nebo uchovány a vedle nich
budou zřizovány školy nové podle přání a požadavků rodičů. Ku přetvoření
nebo založení školy je třeba žádosti aspoň se 40 rodiči, kteří mají dítky školou
povinné. Jednotlivé provincie musí do dvou let podati výpis disposic, na nichž
se usnesly. V Badensku a Sasku vstoupí zákon v platnost až po pěti letech.
*

Pěkný obrázek o dosavadní nejednotě ve školství v jednotlivých územích,
často v jedné diecesi o bojích katolíků o školu obsažen ve spise vydaném k 100
letému jubileu trvání arcidiecese Freiburgské, světícím biskupem Dr. Vilémem
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Burgerem: Das Erzbistum Freiburg in Vergangenheit und Gegenwart. Ein kirch
liches Heimatbuch. In Verbindung mit Priestern der Erzdiózese herausgegeben.
Mit einem Titelbild und 80 Abbiidungen im Text Lex. 8%(XII u. 248 S.) Freiburg
im Breisgau 1927, Herder. Kartoniert M. 450; gebunden in Leinwand M. 6—.
Arcibiskupství Freiburgské slaví letos výročí stoletého trvání. Dne 21. října
1827 byl první arcibiskup intronisován. Až do té doby náleželo území dnešní
arcidiecese k šesti diecesím. Byla to biskupství v Kostnici, Štrasburgu, Špýru,
Vormsu, Mohuči a Wůrzburgu. Arcidiecese zaujímá velkovévodství Badenské a
pruský vládní okres Hohenzollern. Dle sčítání lidu 16. června 1925 jest v arci
diecesi 1,418.292 katolíků, z toho v Badensku 1,350.479 t. j. 58.4 proc. všeho
obyvatelstva; v Hohenzollern-sku je 67.753 t. j. 943 proc. katolíků.
V třeti části v kapitole šesté uvedené knihy pojednává světící biskup Bur
ger o „poměru církve a státu v arcidiecesi freiburgské“ (str. 147 a n.), odkud
několik míst vybíráme:
Když bylo zřízeno arcibiskupství ve Freiburgu byla většina škol sice v rukou
státu, ale rozdělena dle vyznání žactva na školy katolické a evangelické. Místní
a okresní dozor na školy vykonávaly jménem a z nařízení státu osoby duchovní
státem ustanovené. Také nejvyšší úřady školské byly dle vyznání oddělené.
Podstatná změna v tomto stavu nastala v čadďenskéčásti arcidiecese rokem
1862. Nařízením vlády velkovévod. badenského byly oba nejvyšší úřady školní
zrušeny a k vedení a dozírání na veškeré školství a vyučování zřízen nový mi
nisterstvu vnitra podřízený úřad: vrchní školní rada, která neměla žádného ná
boženského rázu. Roku 1864 byl také veškeren místní a okresní dozor na školy
vykonávaný duchovními zrušen a nahražen světskými dozorci (místní školní do
zorce, okresní školní úřady). Místní farář zůstal dle zákona členem místního škol
ního úřadu (škol. komisse). Zákonem z roku 1868 mohly a zákonem z r. 1876
musely dosavadní náboženské školy obecné být proměněny ve školy smíšené
(simultaní) t. j. dítky všech vyznání navštěvovaly od té doby společně touž školu
a jen náboženství bylo odděleně vyučováno.
Marně proti tomu vzpíraly se biskupské úřady a katolický lid. Hlasu biskupů
nebylo dbáno a zastoupení katolického lidu v zemském sněmu badenském, kde
tyto zákonyse dělaly, bylo příliš slabé. Katoličtí rodičové bolestně to nesli, že
škola — protože společná náboženská základna ji chyběla — nemohla pokra
čovati v nábožensko - mravní výchově, ku kieré základ dala výchova rodinná.
Čírkevním pak požadavkem je vždy, aby dítky katolické navštěvovaly katolické
školy, kde by v duchu náboženském věřícími katolickými učitely byly vyučovány
a vychovávány. Náboženství nemá býti ve škole jen předmětem vyučování, ale
má veškero vyučování pronikati a vésti.
Spolupráce církve ve škole v Badensku jest zákonem omezena na pouhé
vyučování náboženství. V osmi třídách školy obecné jménem a nařízením biskupa
uděluje se výuka náboženská ve třech týdenních hodinách. Cvičení církevnímu
zpěvu věnována je další hodina v týdnu a na školách, kde je převážná většina
dětí jednoho náboženského vyznání, jedna hodina biblická. O náboženské vyučo
vání na školách obecných dělí se učitelé a duchovní. Duchovní vyučují pravi
delně katechismu, učitelové biblickým dějinám. Učitel, který vyučuje náboženství,
musí miti církevní způsobilost (missio canonica), které se mu dostává od biskupa
na základě zkoušky. Této způsobilosti může jej biskup zbaviti.
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[Jak asi učitelové při náboženském vyučování v Německu si počínají možno
si představiti nahlédnutím do knížečky učitele školy v Meschede ve Fuldské die
cesi Františka Hótte, který vydal: Der gesamte Religionsunterricht im ersten Schul
jahr. Ausgefůhrte Katechesen nach dem Fuldaer Normalplan. 8“ (X u. 74 S.) Frei
burg im Breisgau 1927. Herder. Steif broschiert M. 2—.
Tyto drobné katechese jsou jakousi prvoukou náboženskou, v níž učitel
vede dítky ze známého k poznávání náboženských pravd a života Pána Ježíše
a jeho dila vykupitelského. je to 55 drobných katechesí, kde na př. hned v první:
„Vzpomínka na stromek vánoční“, vyvolává v dětech radost z narození Páně a
tak je získává pro náboženské vyučování. Takovými vzpomínkami jsou: vzpo
minka na jesle, na kostel, na přítomnost při křtu, na Boží Tělo a j. Má tui pro
cházky s dětmi do přírody (jabloň —semeno—stvoření), na poutní místo atd. Ta
kové učení probírá příležitostně, jinak hlavně články z biblických dějin a cvičí
děti v modlitbě. Tak připravuje a usnadňuje práci katechetovi. — (Podobné vzpo
mínkové článečky má V. Kubíček ve své Katolické prvouce, vydání čtvrté. Jsou to:
4. Modlí se a pracuj! 31. Vánoční vzpomínky. 61. Vděčný pamatuje. 71. Svatý
křest. 72. Jak umírá katolický křesťan. Jsou zajisté velmi povzbuzujícími, ale u nás
málo času.)| — —
Ve školách v Badensku na ústavech učitelských ve všech třídách jsou dvě
hodiny týdně náboženství, jemuž vyučují duchovní. I zde má býti týdně věno
vána jedna půlhodina vyučování církevnímu zpěvu.
Přípravu žáků k prvnímu sv. přijímání*) a sv. zpovědi koná dochovní ve
zvláštních mimořádných hodinách. Na vyšší ústavy bývají zpravidla na návrh úřadů
církevních dosazování státem zvláštní učitele: náboženství.
Když roku 1911 ministerstvo kultu a vyučování bylo odděleno od mini
sterstva spravedlnosti a stalo se samostatným, byla vrchní školní rada zrušena
a její záležitosti přeneseny na nově zřízené ministerstvo.
Státní úřady dovolují od roku 1922 na základě ještě za války — 19. čer
vence 1918 — vydaného zákona zaváděti náboženskou výuku do škol pokračovacích.
Na jaro 1925 bylo na základně ministerského nařízení z 18. dubna 1925
v řemeslnických a obchodních školách zavedeno vyučování náboženství a pro
toto vyučování bylo ustanoveno mnoho mladších kněží. V těchto školách ve všech
třech ročnících vyučuje se náboženství po jedné hodině v týdnu.
Roku 1922 byla nařízena zvláštní slavnost pro žáky školu opouštějicí, která
má významný náboženský ráz. Tato slavnost ukázala se nutnou, protože dříve
obvyklá slavnosť prvního sv. přijímání koná se nyní daleko dříve.
V druhé části arcidiecese Freiburgské v Hohenzollernsku jsou jen nábožen
ské školy. Náboženství vyučuje se ve čtyřech hodinách týdně a o vyučování dělí
se učitelové a kněží. Ve školách pokračovacích a ve školách odborných jest také
o náboženské vyučování postaráno, vyučují mu místní duchovní.
Osnova náboženského vyučování na všech školách stanovena jest biskup
ským úřadem a náboženské vyučování koná se pod dozorem církevním (arci
biskupští školní inspektoři a arcib. zkušební komisaři). Arcibiskup také ustano
vuje kterých učebných knih při vyučování náboženství má se užívati.
*) Když papež Pius X. r. 1905 k časnému a častému sv. přijímání vybízel nařídil arci
biskup Freiburgský r. 1911 za nejzazší dobu k prvnímu sv. přijímání školních dětí pátý školní
rok neb jedenáctý rok věku.
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Na základě badenské ústavy z 21. března 1919 ($ 19. odst. 5.) jsou vše
chny dítky povinny k návštěvě veřejných škol národních, pokud nenavštěvují
nějaké veřejné vyšší vzdělávací ústavy, nebo nějaké nestátní ústavy, které mají
týž vyučovací cil. Proto nesmějí býti zřizovány soukromé školy národní, je však
v arcidiecesi velká řada soukromých vyšších vzdělávacích ústavů rázu čistě ná

boženského.

ň

Ukázali jsme jaké jsou náboženské poměry ve školách ve dvou územích v říši
německé, v nichž nový zákon má vstoupiti v platnost. Jak k tomuto zákonu po
staví se jednotlivé strany v Německu? „Kólnische Volkszeitung“, z nejčelnějších
listů katolického centra, napsala po schválení textu ministerskou radou: „Každým
způsobem dává zákon základ a možnost k diskusi. Bude-li se konati tato diskuse
s duchem jasným a smířlivým a Ssvážnou touhou rozřešiti problem tak důležitý
a závažný, bude škola jistě znamenati nový důležitý pokrok na poli kulturním.“
A podobně psaly o zákonu i jiné listy katolické a i přednější listy protestantské.
Olomoucký „Našinec“ v čísle ze 16. září (č. 212) však píše: „Boj o školu
v Německu začíná znovu a to dvojím směrem: mezi stranami politickými a cen
trem a drem Wirthem a jeho stoupenci. exponujícími se pro školu simultánní.
Na sjezdu v Dortmundu padlo z úst kancléře dra Marxe slovo o nutnosti jednoty
strany ve školské otázce, kterou chce mít centrum vyřešenu ve formě školy kon
fesijní. Na valné hromadě spolku sv. Augustina, spolku to tiskového, odsouzena
byla rovněž činnost Wirthova a jeho vystupování v tisku levice, hlavně v „Berli
ner Tagblattu“. Dr. Marx prohlásil že postup Wirthův nemá ve školské otázce
analogie v dějinách strany. Centrumpodle „Demokratische Zeitungsdienst“ zatím
horečně pracuje k tomu, aby docíleno bylo dohody s lidovou síranou o školský
zákon. Zdá se, že lidová strana by projevila souhlas s vládním návrhem v pří
padě, že budou uspokojení její přívrženci simultanní školy v Hesensku, Baden
sku a Nasavsku, kde agitace proti školskému zákonu jest největší. Také v Du
rynsku vůdce lidové strany vystupuje pro simultanní školy. V tomto směru vy
jednáváno jest mezi oběmastranami. Zdá se, že centrum se spokojí s řešením,
které by umožnilo zachování simultanních škol v těchto zemích. Stanovisko centra
k oposici ve vlastních řadách nejlépe vysvítá z dortmundského projevu předsed
nictva strany a poslaneckého klubu. V projevu zdůrazňováno jest, že hájení kon
fesionelní školy vždy bylo nejvznešenějším úkolem strany. Proto představení vy
slovují se nejostřeji proti tomu, že členové a dokonce i poslanci strany vyslovují
se proti návrhu školského zákona, který v celku odpovídá požadavkům strany.
Někteří členové strany dokonce prohlašují, že simultanní škole třeba dáti před
nost, což jest názor neslučitelný se stanoviskem centra. Kdo se staví proti zaji
štění konfesionelní školy zákonem, staví se mimo rámec strany. Jednání centra
o školské otázce je vedeno nyní se stranou Stresemannovou. Centrum navrhuje,
aby v Badensku, Hesénsku a Nasavsku byl proveden plebiscit o škole konfe
sijní a soudí se, že Stresemannova strana s tímto návrhem se spokojí.“
Němci chtějí založiti nový rozkvět a budoucnost svého státu na základech
zbožnosti, úcty k autoritě, poslušnosti k zákonům a všech těch občanských ctností,
k nimiž vede náboženská výchova.
U nás školský zákon podlomil náboženskou výuku a zničil náboženskou
výchovu. Dnes mluví se o nápravě. Počátkem září konáno na sta schůzí, aby
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do školy vrácena byla náboženská výchova. K této školské neděli napsal po
slanec B. Stašek, který horlivě pracuje ve školské otázce, článek do „Lid. Listů“,
v němž probírá návrh nového zákona školského v Německu a táže se proč by,
co je možným tam, nemohlo býti možným iu nás? Svůj článek končí: „Česko
slovenská strana lidová v otázce školské nechce zůstati nadále passivním kriti
kem a pouhým nespokojencem. Voličové její právě po této stránce obracejí k ni
oči očekávajíce, že aspoň nejnaléhavější a nejtrapnější křiklavost v našem školství
budou odstraněny. Bylo tak slíbeno, ale až dosud se nic v tom směru nestalo !
A tak pomalu, ale jistě přichází chvíle, kdy zástupci lídové strany musí se tázati
svého svědomí, jak dlouho ještě mohou podporovati tento stav, jenž automaticky
vede k odkatoličtění českého národa, aby nestihla je v budoucnosti výtka o jo
sefinistech 20. století! Otázka školská hrála v dějinách všech katolických stran
ve všech státech vždy důležitou úlohu. K vůli ní dovedly býti katolické strany dese
tiletí v oposici a nesmířitelně porážely vládu za vládou, až docílily svého vitězství.“
Dej Bůh, aby i u nás vypracován byl návrh zákona, který by postavil
školství na lepší základnu, a aby naší poslanci se ho chopili a docílili vítězství!

bo L

s K,

AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
(Pokračování.)

Přehlížíme-li bohatý rozvoj křesťanského života v církevních řádech, pak
jest nápadným, jak na společném základě rozmanitě a různým potřebám doby
přiměřeně vyvíjela se činnost hlavních rodin řeholních. Velké řády byly jako
stvořeny pro náboženské potřeby své doby. Můžeme směle říci, že mezi osob
nostmi v náboženském životě v jednotlivých periodách církevních dějin hodně
vynikajícími sotva byly některé, které by své době více porozuměly a nalezly
lepších prostředků k nápravě škod, k podpoře opravdového křesťanského smý
šlení, a sociálněji působily než velicí zakladatelé řádů. A neapelovali na světské,
čistě lidské faktory, nešli cestami světského ducha a nedoporučovali jej svým
učeníkům. Počátkem a základem jejich činnosti nebylo nic jiného leč pokud možno
nejdokonalejší následování učení a příkladu Kristova, úplně nežistná, pouze nad
přirozenými úvahami ovládaná služba Pánu, snaha o osobní dokonalost a přímá
i nepřímá podpora blížních ve snaze o duchovní statky. Žde jest základ síly
a kořen vlivu, který náboženské řády vykonávaly na vývoj církevního života,
pokud zůstávaly věrny duchu svých zakladatelů. Tento zjev v dějinách církve
mohou přiměřeným způsobem vysvětliti jen síly nadpřirozené, Kristem církvi dané.
Něco podobného není mímo křesťanství, ale i v křesťanství ukazuje se přirozený,
ideálem života Kristova stále se obnovující, plné potvrzení křesťanských zásad
zjevující rozvoj v plném svém rozsahu jen v Katolické církví.
Doby úpadku církevního života. Dějiny církve ukazují v praktickém uskufeč
ňování nábožensko-mravního ideálu věřícími veliké kolísání. Po periodách velikého
rozkvětu křesťanského života následují doby hlubokého úpadku mravního v širo
kých kruzích členů církve, [ v jednotlivých obdobích není stav všude stejný; zatímco
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v jedné zemi jest znatelný mocný rozmach, ukazují jiné země v téže době smutný
pokles nábožensko-mravní. Ale zároveň vystupují i veliké protivy, když v stejné
periodě u věřících téže země vedle mravního poklesu jistých kruhů jeví se v jiných
kruzích život mravně čistý, hluboce náboženský, zásadami křesťanské dokonalosti
ovládaný. Rozmanité vlivy uplatňující se v ohledu kulturním v životě jednotlvců
i národů, ukazují se i v rozvoji života prakticko-náboženského. Charakter národa,
pevně zakořeněné mravy a zvyky, poměry vytvořená a zachovávaná zařízení,
příklad vedoucích kruhů, všeobecný blahobyt nebo chudoba, sesurovění nebo
zjemnění mravů, to vše jsou faktory uplatňující svůj vliv i v životě prakticko
náboženském. K tomu přistupují vlivy působící u každého jednotlivého člověka,
neboť uskutečňování spásy jest a musí býti nejvlastnějším, individuelním dílem
každého člověka. Z tohoto ovlivňování všemi uvedenými faktory není v církví
vyjmut žádný stav. Klerus nemá ve svém postavení žádnou naprostou záruku,
že zůstane ušetřen těch vlivů. Právě na venek skvělé postavení církve, dávající
jí bohaté pozemské prostředky, obsahuje pro klerus veliké nebezpečí sesvětštění
a tudíž obrácení od svatých povinností. Mnohé silné vlivy pocházející ze vztahu
církve k světským vládám a politickým věcem uplatňovaly se právě nejvíce
v postavení církevních představených.
Závady v životě kleru v 9. a 10. století. Škodlivé vlivy, které mohou zabra
ňovati pravému náboženskému životu a ochromiti vnitřní sílu církve, vycházely
v jednotlivých periodách církevních dějin právě z nejvyšších kruhů hierarchie,
papežství a episkopátu. Hlubší vniknutí v příčiny podmiňující v různých dobách
rozvoj církevního života ukazuje na faktory, které oněm zjevům dávají základ.
Smutné události, které se odehrávaly v 10. století v nejvysších kruzích církevních
v Rímě a vkleru jiných zemí křesťanského západu, zjevují úpadek náboženského
a mravního cítění, který připomíná doby nejhoršího barbarství. Tyto poměry
jsou v úzké souvislosti s úpadkem říše karolinské.
Utvoření říše Karla Vel. a její vnitřní uspořádání dálo se v nejužším spo
jéní scírkví a jejími orgány. Tím nastalo smíšení života politického a církevního,
které dávalo církvi veliký vliv na světské záležitosti, ale také mocistátní rozhodný
vliv na otázky církevní, na př. obsazení stolců biskupských, udělování opatství,
předpisy o církevním majetku a p. Národové spojení v říši karolínské různili se
v řeči, charakteru, v materielním' i duchovním rozvoji. Většinou teprve vlivem
církve dostávali se z barbarství k vyššímu kulturnímu stupni. Bylo nemožno, aby
zušlechfující síla křesťanství v krátkém čase několika generací pronikla všecky
vrstvy lidové a úplně zatlačila zbytky pohanství a barbarství. Celá říše Karla Vel.
byla vlastně dílem tohoto mocného panovníka. Bylo by třeba více tak vynikají
cích nástupců velikého císaře, aby dílo to bylo trvale zajištěno. Těch ovšem
nebylo a brzo po smrti Karlově nastal úpadek této říše. Uměle spojení národové
počali jíti svými cestami. V

Ríměa v římském kraji jakož i v jiných Částech

Italie, kde franckou nadvládu často jen neradi snášeli, počal spor mezi jednot
livými dynastiemi a šlechtici, z nichž každý chtěl pro sebe co nejvíce urvati
z rozpadávající se říše. Zvláště Řím byl předměťem sporu jednotlivých znepřá
telených stran šlechtických. Do těchto místních politických rozepří stran bylo
často zatahováno i papežství a tím Co nejvíce ponižováno. Vládnoucí strana
usilovala dosaditi na stolec papežský svého přívržence bez veškeréko ohledu
na osobní vážnost a tak se stalo, že se dostali na nejvyšsí místo v církvi jed
notlivci mravně velice nízko stojící. Stávalo se také, že papežové jednou stranou
dosazení vítěznou protistranou byli násilně odstraněni. Jen tak byla možná i ona
odporná komedie, že papež Štěpán VI. (VII.) dosazený stranou spoletskou r. 896
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dal mrtvolu svého druhého předchůdce Formosusa, který něm. Arnulfa koruno
val za císaře, vyhrabati, před synodální soud dopraviti, odsouditi a zohaviti. Ale
1 uprostřed všeobecného úpadku vyvíjely se v lůně církve samé i na poli nábo
ženském síly, kterými zachráněna byla křesťanská kultura.
Úpadek a reforma v II. a 12. století. Opětným zásahem římských císařů
německého národa bylo papežství zbaveno nedůstojných pout římských stran
šlechtických. Laická vláda v církvi hrozila však ochromiti církevní svobodu:
stolce biskupské, opatství a jiná vyšoká místa hierarchická udělovány se zřetelem
na světské zájmy; mravní excesy, zvláště manželství a konkubináty kněží, roz
mohly se v mnohých krajích. Z tohoto postavení byla církev opětně vysvobozena
činností velkých papežů, především Řehoře VII. Znovuoživení náboženské uvě
domělosti, vážné a obětivé projevování křesťanských snah, pěstování skutečné
religiosity v širokých kruzích kněžských i laických, osvobození církve z pout
světské nadvlády a probuzení vědomí povinností k vlastnímu povolání u kněžstva,
byly ovocem těchto snah. Toto mocné vzpružení náboženských sil v církvi vy
hnalo veliký kulturní květ křesťanský 12. a 13. století, který přinesl bohaté plody
ve všech oborech duchovního života a církev se ukázala centrem a vládkyní
západokřesťanské rodiny národů. Veškerý kulturní život v náboženských, sociál
ních i politických projevech byl ovládán církví. Zbudovány četné nádherné kostely
a bohatě vypraveny vším, čeho vyžadovala bohoslužba a výživa kléru. Učiněny
velkomyslné nadace pro náboženské i dobročinné účele. Život rodinný ovládán
skutečně křesťanskými zásadami, které tvořily i základ četných, pro nejrůznější
účele založených sdružení a společností všeho druhu. U mnohých členů církve
všech stupňů důstojnosti, kleru, řeholníků i laiků, vidíme nádherné příklady kře
sťanských ctností. I když jsou tu ještě mnohé stíny, ukazují přece obě století
od 1100—1300 tak nádherný rozvoj církevního života ve všech směrech, tak
bohaté a vzácné plody vyrostlé z pravého křesťanského stromu, že tato epocha
posuzována s hlediska náboženského, musí se počítati k nejlepším v církevních
dějinách. Rozvoj veškerého náboženského života této doby jest skvělým důkazem
mocných a různotvárných sil, kterých církev měla k obrodě života národů i po hlu
bokém úpadku.
Nový úpadek v 15. století. Podobně se projevovala nadpřirozená síla církve
k vnitřní obrodě jejího organismu po novém úpadku, který nastal v době od 14.
do počátku 16. století. Tu především utrpěla škodu hierarchie až k papežství. Hlubší
důvod tohoto úpadku spočívá v tom, že ve vedoucích kruzích církevních často.
úplně odpočívaly čistě náboženské síly směřující k nadpřirozenému životu a zájem
přespříliš obracel se k věcem pozemským. Tím nastalo sesvělštění ve vrstvách
vyššího kleru, které bylo velice povážlivým pro mravní život. I zde můžeme
pevně stanoviti zevnější vlivy, které přivodily takové poklesnutí pravé religiosity
a způsobily, že mnozí členové vyššího kleru až k nositeli nejvyšší moci církevní
vedli život, který naprosto odporoval zásadám křesťanským.
Zevnější, světská moc církve a její orgánů, veliké bohatství, rozsáhlé za
sahování do světských a politických záležitostí, které vyplynuly z postavení církve
v minulých stoletích, způsobily, že do služeb církve vstupovala velká část kleru
z ohledu čistě světských. Ve svém postavení starali se přirozeně hlavně o zále
žitosti světské a pozemskými prostředky podporovali zevnější přednosti a práva
spojená s jejich úřadem. Vlastní' církevní povinnosti, totiž podporování nábožen“
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ských snah, ustupovaly často úplně do pozadí. Církevní knížata smýšleli a po“
čínali si spíše jako světští panovníci než církevní představení věřících. Do této
doby spadá i obživení klassických studií renaissancí, které v mnohých kruzích
se spojovalo s obnovou pohanského ducha; šířil se hrubý materialismus, jehož
nejvyšším cílem byl pozemský požitek a bohatství. Sesvětštělí správcové církve
neporozuměli, že proti tomuto směru nutno uplatňovati zásady křesťanské; mnozí,
i také v Římě, souhlasili s tímto směrem a byli i hlavními podporovateli snah
renaissančních. Bylo sice vydáno od 14. století heslo o „reformě církve v hlavě
i údech“ a jednotlivci podávali i významné návrhy k obrození náboženského
života, avšak skutečná, všeobecná reforma, zvláště samotného kleru, v 15. stol.
provedena nebyla. Úpadek v mnohých kruzích vyššího kleru v druhé polovici
tohoto století byl ještě větší. Odtud si vysvětlíme, že muž jako Alexander VÍ.
mohl býti papežem a na stolci papežském žíti tak hanebně, a že četní papežové
této doby jako nejvyšší správcové církve podporovali více zájmy politické, svět
ské a umělecké snahy renaissanční, obohacování svých příbuzných než blaho
církve. Mnozí biskupové a jiní církevní hodnostáři jednali ovšem podobně.
S hlediska náboženského musíme tyto snahy jen odsouditi a litovati jich, i když
mnozí papežové doby renaissanční ukázali stkvělé vlastnosti vladařské, politické,
podporovali vědy a umění.
Pravá reforma církve. Snad v žádné době církevních dějín neukázala církev
svou nadpřirozenou sílu tak vynikajícím způsobem jako v reakci proti tomuto
nekřesťanskému sesvětštění velkého počtu svých nejvyšších správců. Čistě lidská
organisace, jejíž rozhodující vůdcové by jednali podobným způsobem proti nej
důležitějším základním principům této organisace, zcela jistě by zanikla; dosti pří
kladů pro toto tvrzení podává historikovi život národů a vývoj světských zří
zení. Církev obnovila se svou vlastní vnitřní silou a reformovala náboženský
život svých vůdců i ostatních členů. Nová perioda nesmírně bohatá vnitřní cenou
a ideální snahou ve smyslu křesťanském počala kolem polovice 16. století a vy
víjela se dále stkvělým způsobem i při jednotlivých kolisáních. /akmile působily
vnitřní náboženské síly církve a zástupcové církve jich používali, následovala sama
sebou ona pravá reforma, jejíž nádherné plody ukazovaly se v činnosti mnohých
vynikajících světců, v nesčetném zástupu obětavých věrozvěstů, v Činnosti hor
livých biskupů a kněží starajících se o spásu duší a myslících jen na duchovní
blaho věřících, v celé řadě papežů beroucích své vysoké postavení s plnou váž
ností. Správně posuzovány nemohou proto tyto příklady mravního úpadku
u správců církve, jak se s nimi setkáváme v době renaissanční, poskytovati žád
ného důvodu proti nadpřirozenému charakteru církve a jejímu božskému řízení;
takový úpadek má důvod jen v odklonu od pravých církevních zásad a v ne
věrnosti těch, kteří měli tu státi jako zástupci těchto zásad. Naopak mnohem více
vystupuje v dějinách církve jako zvláštnost, že i v těchto dobách úpadku ne
objevuje se v učení církve nic, co by bylo proti církevní tradici, proti hlavním
zásadám církevního života, a že i v době takového úpadku připravovaly se zá
rodky, z nichž se vyvinovala vnitřní obroda náboženského života údů církve.
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Dr. LUBOMIR PETR:

Mládí a jeho smysl.
(Pokračování.)

Vývoj cítového života za puberty.
Slyšíme-li mládež hvízdati, zpívati, hlomoziti, smáti se, vidíme-li ji poskako
vati, proháněti se, hráti, snadno bychom se mohli domnívati, že její duševní
život jest samá radostasamá slast. Ale přesná šetřenív celku sestím neshodují.
Především jsou povznesené vzpomínky mladých lidí zhusta provázeny
pocity nespokojenosti, i když mládež domnělý ráj dětství jedva byla opustila
nebo jej teprv opouští. Dvojí možnost jest myslitelna: buď nynější neradostná
nálada kalí a porušuje vzpomínky anebo má pravdu Alban Stolz, že dětství
samo o sobě není tak růžové, jak se dospělí domnívají; dospělí podle obec
ného zákona výtlaku nepříjemných pocitů a představ právě zapomněli na stránku
bolestnou a podrželi jen vzpomínky radostné.
Ve skutečhosti mládí není doba nesmíšené radosti. Základním rysem mládí
jest fouha. Touha jest však směs slasti a strasti, bolesti a radosti,
Negativně projevuje se tato touha nespokojeností; mladý člověk jest často
nespokojen. Nic mu není vhod. Všemu něco vytýká.
Odkud to? Jistě mají na tom vinu nervosní napětí a podráždění. Tento
výklad jest proto nasnadě, že i dospělý při tělesných poruchách zhusta pozoruje
na sobě sklon k duševní rozmrzelosti a vznětlivosti.
Ale jistě má tato temná citová zátopa i původ duševní. Mladík prožívá,
snad jen polovědomě, nehotovost, nedokonalost, polovičatost ve všem. Jeho
smysl pro celek dává mu pocifovati nechuť na tom, čím jest, a touhu po tom,
čím by býti měl. A tak se stává tato touha zároveň matkou idealismu, výhledu
po ideálu, po cíli, jenž mu z nekonečna kyne. Tak vypravuje se o mladém
Melchioru Diepenbrocku: „Toužil po dokonalejším stavu, po něčem, co mu
země poskytnouti nemůže. Vypravoval, že jako bujný hošík často hodiny pro
plakával a že neměl pro své slzy jiného důvodu než dlouhou chvíli. Tento
pocit hluboké vnitřní nedostatečnosti vězel v hošíkově duši, když líhával v koru
nách nejvyšších stromů a toužil shlížeti nejzazší kraje obzoru. Vším jeho podivu
hodným konáním, jeho potulkami, jeho zálibou v nebezpečích a dobrodružstvích,
každou jeho mladou vzpomnínkou vínula se ona nit touhy a i když později
sám se jiným stal, tyto ohlasy touhy zůstaly v něm tytéž.
Souhlasně s tím stýská si mladé děvče v deníku: „Neboť že mám něco
krásného, vím. Co to jest, tomu nikdo nemůže rozuměti. Mohu to jen pocifovati,
Jest to touha. Jen kdo touhu zná, ví, co trpím. Ale po čem touha? Po
nevím čem. Po zlatých hvězdách na tmavé obloze, po zlatém slunci, jež zachází ?
Po
kdybych věděla. Nejraději bych? Nevím co.“
Kdežto dítě jest citem ovládáno, může mladík pomocí ovládaného associa
čního aparátu nálady zmáhati, odvraceti, přivolávati a zachycovati. A rád lne
k těmto polobolestným toužným náladám jako ostatně i dospělý radost má
z tragického zážitku ve formě hudby, dramatu, četby, jev, jenž již sv. August na
zaměstnával (Vyznání 3, 2).
Toto setrvávání v bolestných náladách, tato vůle k utrpení má ve vývoji
mládeže nesmírný význam. Jest totiž matkou heroismu stejně jako idealismu.
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Nebo lépe řečeno, onen idealismus spolu s pohotovostí trpěti, tvoří heroismus,
hrdinské smýšlení, ochotné žíti pro ideál a přinášeti mu oběti. A mládež opravdu
tohoto heroismu potřebuje; musíťt přinášeti mnohou oběť. Zhusta musí se zříci
domova, aby šla za povoláním, a jak jí to těžkým bývá opustiti byť i jen
doškovou střechu svého domova, to pocítil již středověký vychovatel Hugo ze
Sv. Viktora (+ 1141). A Alban Stolz zvedal list a kámen, když jako studentík
zase svůj domov opouštěl, aby si vzal takřka kus otčiny do Cizí země. Také
jesuitský pedagog Bonifacio (+ 1606) ví kolik tvrdosti mládež snáší dobrovolněj
i nedobrovolně, kolik tvrdosti si sama ukládá a kolik jest jí ukládáno. Dospěl
by se často zhroutili pod její tíží. Nedostatek a nouze, snad i drsné zacházení
bývá údělem mládeže. K tomu přistupuje přechod z volného dětství a školní
doby s její hojnou svobodou do povolání mnohdy nemilého, duchamorného
jednotvárného.
Vskutku přináší tato doba také často hodinu velkodušného odhodlání
k oběti v řádovém životě, ve službě nemocenské, v povolání misionářském,
v povolání služebním.
Ale tento citový stav mládeže tají v sobě i mnohé nebezpečí. Nespokoje
nost obrací se u mnohých vášnivě k sobě samým. Velmi silné pocity méně
cennosti zavádějí toto negativní ustrojení k vlastní bytosti. Tato vůle k trpění
spojená se silnou nemohoucností změniti a polepšiti se, zvrhává se v jakýsi
duševní masochismus. Úzkostlivost svědomí, přehrabávání ve vlastní špatnosti,
záliba v lítosti jsou její rysy.
Ano tato touha může příliš negativně vybujeti a vésti k trudnomyslnosti,
melancholii a zatemnění mysli. Z nedostatku kladně zářících hvězd a dostupných,
uspokujujících i rozněcujících cílů a úkolů, vznikává i zošklivění života. Z mno
hých případů vychází na jevo, že touha po smrti může skutečně velmi vábivě
působiti na mladou duši. Přání odejíti ze světa, pohrávání s myšlenkou na
sebevraždu přihází se častěji než se dospělý domnívá. Mladého Diepenbrocka
lákala sebevražedná myšlenka, ježto nemohl dohádati se smyslu svého života.
Jiným nebezpečím této mladistvé nálady jest negativismus, žádost kritiky
a malicherného skuhrání. Sama neschopna co lepšího vytvořiti, vyčerpává se
zamítáním.
Stejně nebezpečno -duševnímu rostu mládeže bylo by však, kdyby tato
touha schladla až na bod mrazu. Neboť pak zanikly by s ní i její výhody:
idealism a heroism. Toto vychladnutí nastává, nasycuje-li nebo přesycuje-li se
mládež příliš záhy smyslnými požitky nebo musí-li se všecka psychofysická
síla příliš brzo obraceti k pozemsky blízkému, duchaprázdnému povolání a stravo
vati se v něm. Studenti, mladí dělníci a venkovští hoši projevují příležitostně tuto
vyhaslost tuto nasycenost a blaseovanost, která se neumí již diviti a která nemůže
již ničím býti rozechvěna. Podobá se hašenému vápnu, které také nedovede
již žířiti a vřiti. Příčina tkví v tom, že se tito lidé příliš záhy stravují smyslnými,
též pohlavními požitky a tak stávají se tupými k požitkům vyšším a pozbývají
způsobilosti nadchnouti se a zatoužiti po něčem ušlechtilém.
K pohasnutí touhy dovádí i to, stýkají-li se příliš často mladí lidé, aby
se domluvili. Proto odloučení hochů a děvčat jest v této příčiné účelno, poněvadž
důvěrné sdělování má tak o příležitost méně, o jiných výhodách nemluvě. Pří
roda sama k tomu cilí: „Od děvčete odlučuje se pyšně chlapec,“
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Jiný bolestný pocit, jenž se u dospívajících lidí projevuje, jest pocit osamě
losti, z něhož vzniká touha po přátelství, lásce, porozumění. Deník Karly Bihle
rové má za motto: Nemám člověka, nemám Boha, k němuž bych se obracela,
jsem-li v nouzi. Jsem stále jen sama a nikdo nepřichází s něžnýma, milýma
rukama, aby vyprostil mne z mých muk, aby odvrátil mne od mnohých věcí
i od tak mnohého zla.“
A strast osamocení i potřeba přimknutí, duševního doplnění, chápajícího
přátelství táhnou se jako spodní ton vším deníkem. Aug. Messer (Víra a vědění,
1919, str. 18) vypravuje o potřebě vysloviti se ve své chorobné mladistvé citli
vosti příteli; a ten, jehož nalezl, byl mu podle jeho mínění víc duševním vůd
cem než zpovědník.
Tento pocit osamělosti a tato potřeba duševního doplňování v přátelství
a mladických sdruženích jsou zvláštní citlivostí naší doby i stupňovány. Znovu
a znovu vrací se tento ohlas v moderní lyrice: „Ach štěstí jest vzácné, a láska
jest štěstím, a samota 'jest těžká“ (O. J. Bierbaum). „Jest v nás něco věčně
osamělého, jest to to, co nás všechny jednotí.“ (R. Dehmel.)
Pozoruhodné jest, že pubescenti k svému doplnění hledají především
stejnorodého styku, že hoši mezi sebou a děvčata mezi sebou se k přátelství
sdružují. Pozorujeme v tom ochranné opatření přírody. Tím způsobem stává
se sexuelní zneužití méně hrozivým. S druhé strany postihujeme v této sebe
ochraně i kladný cíl. S touto snahou sdružuje se totiž spolu i nadšení pro rysy jed
notlivému pohlaví vlastní, kdežto na druhé pohlaví a jeho zvláštnosti pohlíží se
trochu s nevážností. Tím jest mladý člověk zároveň podněcován, aby tento
ideál vlastního pohlaví pokud lze nejvíc uskutečňoval, aby se stával celým
mužem a skutečnou ženou. A teprv když jest tímto způsobem získání pohlavní
osobitosti zajištěno, přistupuje k němu tichá touha po vyrovnání duševních
zvláštností pohlaví druhého.
Jiní považují toto semknutí téhož pohlaví a toto nedoceňování pohlaví
druhého za pohlavní pud s přijatou negativní maskou; pohlavní pud prý se
probudil; ale mladý člověk cítí se v této pohlavní roli vůči druhému pohlaví
nejistým; tato nejistota jest neradostná. Proto snaží se učiniti si z této slabosti
a nejistoty přednost. Odlučuje se od druhého pohlaví a zmenšuje je ještě.
Tento pocit osamělosti spojený s touhou po sdružování a přátelství jest
důležit pro procitnutí citu socialního. Dítě jest ve svém cítění a myšlení ego
centrické. Všechen svět krouží kolem jeho Já. Ne-li i Bůh a Ježíšek? Zajisté
i v něm přebývá pud tíhnoucí ke společenství hry, ale jeho druhové ve hře
jsou tu jen pro něho. Přátelského citu, i k obětem hotového, není dítě ještě
schopno. Dítě chce býti pozorováno a váženo. I k nemoci, chybám a proviněním
uchyluje se bezděčně dítě za tímto účelem. Uváznutí v tomto egocentrickém
chování i za pozdějších let stává se abnormálním, snad i hysterickým rysem.
Stupňovaný vlastní život citový, touha po rozumějícím příteli, výměna
vnitřních zážitků spolu se vzrůstem duševního rozhledu rnírní egocentrické zalo
žení mládeže a probouzí schopnost socialního spolucitění.
Při šetření, v němž mladým lidem obého pohlaví v městě i na venkově
ze školy národní, pokračovací i vyšší dán byl podnět, aby zaujali stanovisko
k činu pokladníka, jenž z nouze, způsobené nemocí v rodině, odcizil peníze
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z pokladny mu svěřené, obdržel M. Ruland tento výsledek: kdežto děti ve
věku 12—13 let velmi hojně (od jedné pětiny až do polovičky) toto zprone
věření schvalovali a ve věku od 19—20 let téměř vesměs zavrhovali, stoupal
zase rok od roku počet shovívavě posuzujících, důkaz, že socialní schopnost
cítění stále roste.
Také vroucí a ušlechtilá /áska může později přispěti ke vzrůstu schopno
sti vmýšleti se do druhého člověka a zapomínati na sebe, nebo lépe řečeno,
objevovati vlastní vnitřní život i u druhých lidí; zpočátku tato nezištnost vzta
huje se jen k jednotlivé osobě; Časem však může se rozšířití i na osoby jiné.
Nemusí ani tento vývoj býti vždy stejný. Pohlavní pud a pohlavní cítění může
se zastaviti při nižších žádostech. Ale žádostivost těla může duši býti podnětem,
aby stala se nezištnou a nesobeckou. Při tom nesluší se přehlédnouti, že po
hlavní cítění jest nemálo důležito i pro resonanci jiných vyšších mohutností;
typicky rozlišný duševní život obou pohlaví má odtud své zvláštní zabarvení
i zvučení.

FR. KOŠÁK:

Katechetský časopis.
Kapitola z „Dějin katechetského spolku v Čechách.“
(Pokračování.)

V protokolu o 2. schůzi výboru družstva Vlast ze dne 4. listopadu 1909
čteme: „Katechetský spolek v Praze upustil od vydávání nového časopisu vy
chovatelského a uzavře s námi smlouvu na dva roky. Smlouva navrhne se spolku
v tomto znění:
„Spolek katechetů v král. Českém a družstvo Vlast uzavírají tuto úmluvu
na rok 1910 a na r. 1911:

„Družstvo Vlast bude vydávati od 1. ledna 1910 počínaje „Katechetskou
přílohu“ při Vychovateli o 16 stranách měsíčně. Spolek katechetský volí si re
daktora přílohy a výbor družstva Vlast vyhražuje si právo volbu jeho potvrzo
vati. Družstvo Vlast bude platit redaktorovi „Katech. přílohy“ 100 (jedno sto)
korun ročně ve dvou lhůtách předem — a ponechá členům katechetského Spolku
Vychovatele v téže ceně v jaké jej měli až dosud.“
Návrh této smlouvy byl Družstvu vrácen. Spolek odpověděl tímto přípisem :

„P. F. Velectěnému družstvu Vlast
v Praze-II., Žitná ul. 570.

Spolek katechetů v král. Českém usnesl se ve své výborové schůzi dne
4. října 1909 konané v příčině Vychovatele následovně:
1. Dosavadní Katechetská příloha obdrží od 1. ledna 1910 název „Věstník
katechetský“ a pod ním „příloha Vychovatele“.
2. Na titulu Vychovatele vynechá se „orgán katechetského spolku v Praze“.*)
3. Věstník katechetský vychází jednou měsíčně o 16 stránkách.
*) Stalo se tak pro lokálku ve Vychovateli r. 1909 str. 71. nadepsanou

od
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app 30. psanou šifrou j. „snižujícískutečněinteligenci katechetovu“(vizVěst.katech.
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4. Spolek platiti bude družstvu Vlast za Vychovatele pro své členy tolik
kolik nyní platí t. j. 4 K 67 h za každý roční exemplář.*)
5. Družstvo Vlast platí předem redaktoru Věstníka katechetského 100 —
jedno sto — korun r. m. za řízení této přílohy.
6. Úmluva tato platí pro rok 1910 a 1911 a končí 31. prosince 1911.
Račtež dle toho „úmluvu“, která mi byla ve 2 exemplářích ku podpisu za
slána laskavě doplniti a větu „Spolek katechetů volí si redaktora a výbor družstva
vyhražuje si právo volbu jeho potvrzovati“ vypustiti, poněvadž by výbor spolku
takovéto znění úmluvy nepřijal. Jeden exemplář „úmluvy“ vracím; druhý pone
chal jsem si pro výbor náš.
V Praze, 19. listopadu 1909.
Za Spolek katechetů v král. Českém.
V přátelské úctě

Jan Konopík,

předseda.

Výbor družstva Vlast v delším rokování ve schůzi 13. prosince 1909 opravil
tedy svoji „Úmluvu“ ze dne 4. listopadu 1909, vzhledem k přípisu předsedy
katechetského spolku Jana Konopíka, datovaného ze dne 19. listopadu 1909,
v tomto znění:

„Úmluva. Spolek katechetů v král. Českém a družstvo Vlast v Praze, uza
vírají společně tuto úmluvu na rok 1910 a 1911.
1. Družstvo Vlast bude vydávati od 1. ledna r. 1910 počínaje katechetskou
přílohu pod jménem „Věstník katechetský, příloha Vychovatele“, ale název ten
musí zůstati příloze tak dlouho, dokud bude tato vycházeti.
2. Práva potvrzovati redaktora uvedené přílohy se jménem „Věstník kate
chetský“, které družstvo až dosud vydávalo, výbor družstva Vlast se nevzdává,
aby však se vyhovělo, na dva roky od práva tohoto ustupuje.
3. Na titulním listu Vychovatele vynechává se „orgán katechetského spolku
v Praze“.
4. „Věstník katechetský“ vychází jednou měsíčně o 16 stranách.
5. Spolek katechetů platiti bude družstvu Vlast za Vychovatele pro své členy
tolik, kolik platí, to jest 4 koruny 67 haléřů za každý roční exemplář.
6. Družstvo Vlast platí redaktoru „Věstníku katechetského“ 100 (jedno sto)
korun r. m. ročně za řízení této přílohy.
:
7. Úmluva tato platí pro rok 1910 a 1911 a končí dnem 31. prosince 1911.
V Praze, dne 13. prosince 1909,

T. J. Jiroušek,

jednatel.**)

Jak patrno vyšlo družstvo Vlast Spolku katechetů ve všem vstříc, přidává
k Věstníku 4 strany***) aniž by zvýšilo předplatné a cenu za Věstník, zvyšujere.
muneraci redaktorovi Věstníku z 80 na 100 korun (Spolek platí mu ještě zvlášt
za redakci ze jmění spolkového a Družstvo honorář za otištěné články. Nevzdává
se ovšem práva na přílohu, která zůstává majetkem družstva, ani práva na po
tvrzení redaktora Věstníku, jen na dva roky od tohoto požadavku upouští.
*) Celoroční předplatné na Vychovatele obnášelo tehdy 7 korun. Spolek měl 231 čin
ných členů, což byla toliko šestina všech abonentů Vychovatele.
**) Kniha jednacích protokolů družstva Vlast.
+++)Byla o to zkrácena „Učitelská příloha“.
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V členské schůzi dne 22. prosince 1909 píše*) jednatel Ant. Benda: „Po
přečtení a schválení protokolu předešlé schůze projednáván originál úmluvy
Družstva Vlast a Spolku katechetů ve příčině přeměny „Katechetské přílohy“ ve
„Věstník katechetský“. — Když bylo shledáno, že družstvo Vlast přistoupilo na
všechny podmínky výborem Spolku katech. stanovené ve III. výborové schůzí
ze dne 4. října, byla úmluva tato na rok 1910 a 1911 výborem přijata a před
sedou a jednatelem podepsána.“
Ve XIII. valné hromadě Spolku 6. ledna 1910 podal jednatel Ant. Benda
zprávu o jednání výboru v příčině „Věstníku katechetského“ a toto bylo schvá
leno.**) Vyskytly se však některé výtky o vedení přílohy a následkem toho vzdal
se katecheta Slavíček redakce a v ustavující výborové schůzi zvolen redaktorem
Věstníku katechetského“ /osef Jondk, katecheta v Praze-VII. Ten ujímaje se reda
ktorství zahajuje druhé číslo (únorové) básní „Prosba k Marii Panně“ a v článku
„k změně redakce“ píše: „Jsem zasvěcen jak z výborových tak i členských schůzí
do všech těch motivů, které volaly po rozšíření stavovského časopisu a spolu
i po přiblížení časopisu obsahem nejen nynější době, ale i návalu neodkladných
požadavků na poli katechetském“. Žádá za podporu a literární časté příspěvky.
Ale ne dloubo řídil J. Jonák „Věstník katechetský“. již 11. května 1910 ve III.
výborové schůzi oznámeno za přítomnosti všech členů výboru až na kol. Jonáka,
který se omluvil nemocí, že dosavadní „redaktor pro churavost vzdal se vedení
„Věst. katech.“ V téže schůzi „zvolen po trojnásobné nerozhodné volbě reda
ktorem kol. Jaroslav Slavíček, katecheta ze Smíchova, když byl prohlásil, že jen
proti jednohlasnému zvolení volbu by mohl přijati. Zvolen po té 9 hlasy; ne
hlasovali Benda, Smitka, Strnad.“***) Číslem 6. (červen) ujímá se redakce znovu
Jar. Slavíček, ***)který hájí si právo rozhodovati o obsahu přílohy. Tak když ve
členské schůzi 21. prosince 1910 „předseda přeje si, aby náš Věstník katech.
přinášel podobné články jako ku př. „Měšťanská škola“, redaktor Slavíček praví,
že to nespadá v obor Věstníku katech.“+)
Již v červnu 1911 na třetí výborové schůzi konstatováno, že „dochází
smlouva s „Vlastí“ o tištění „Věstn. katech.“; katech. Rotta navrhuje za týchž
podmínek smlouvu na dva roky prodloužiti. — Přijato.“
Blížila se však nová bouře. V té době pracováno bylo ve sněmu král. Če
ského o nové úpravě platů učitelských a katechetských a návrh této úpravy pře
dložil dne 20. září zemský výbor sněmu. Na základě nezaručených zpráv někte
rých denních listů napsal „V. Hr., katecheta“ do Vychovatele č. 19. článek o této
osnově a vytkl, že „dlouholetí katecheté škol obecných budou postíženi“, a „ne
příjemnou stránkou navržené osnovy jest stále udržovaný velký rozdíl mezi pří
jmy katechetů škol obecných a měšťanských. Proto neubude v budoucnosti zá
pasů o lepší místa na školách měšťanských a takovými konkurrenčními zápasy
vážnost stavu trpí.“ Z toho vznikly nespravedlivé výtky, jakoby spolek nepra
coval stejně pro katechety obec. škol. Bylo sice v členské schůzi 8. listopadu
*) Věstník katechetský XIII. 31.
+*) Po této valné hromadě učiněn byl v „Nár. Politice“ a v „Hlasu Národa“ útok ze
Spolku proti Družstvu. Na tento útok odpověděl výbor Družstva jsa informován venkovskými
katechety, kdo útočil, nechtěje veřejně osob se dotýkati, dopisem předsedovi Spolku ze dne
10. ledna 1910. (Viz III. kniha protokolů Dr. V.)
***) Jednatelská kniha Spolku a „Věst. katech.“ XIII 95.

**e) Ocenění obsahu a vedení přílohy za jednotlivých redaktorů podáno bude na konci
tohoto článku.
+) Jedn. kniha Spolku.
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uznáno, jak sám autor článku doznal, že článek zakládal se na neinformovanosti,
ale vše svezlo se na „Vychovatele*!
V deváté členské schůzi, 13. prosince 1911, živě o tom jednáno. Předseda
oživuje loňské jednání o Věstníku, připojuje, že dochází smlouva s Vlastí a mnoho
katechetů zastavuje další odebírání Vychovatele a dává k debatě úvahu: Má se
Věstník v té formě dále udržet, či má se vůbec nechat padnout, anebo má se
přikročit k Věstníku samostatnému ? Katech. /dla ohlašuje vůli mnohých kolegů,
že dále Vychovatele nechtějí, jen Věstník, což ve stávající formě nepůjde. Katech.
A. Oliva navrhuje, aby se katecheti přidali ku „Křesťanské škole“. Katecheta
Konopík navrhuje zřízení vlastního čtvrtletníku, katech. Nádvorník spojit se s mo
ravskými katechety. Katech. Jonák, Tichý, Tatzauer a Vlasák žádají vlastní Věst
ník, při čemž katech. Vlasák zdůrazňuje „ustanovit redakční radu s odpovědností
o zajištění příspěvků ze všech odborů a ty si rozdělit“. Předseda dává hlasovati
a ze 23 přítomných členů jsou 4 hlasy pro čtvrtletník, pro vlastní měsíčník 14
hlasů, což se pokládá za náladu členstva, která se sdělí výboru a ten zjednaje
si rozpočty další zařídí a přednese valné hromadě. O věci dopsal předseda čle
nům výboru, kteří zastupovali jednotlivé diecese a ti jak oznámeno ve výborové
schůzi, 20. prosince, „jeví zásadní souhlas s osamostatněním Věstníku.“ (Od zá
stupce diecese litoměřické*) odpověď nedošla). Předseda zplnomocněn, aby pro
jednal s družstvem Vlast o event. samostatném „Věstníku“ bez Vychovatele.

SMĚS.
Uvažujte!

Doc. V. Kubíček na univ.

extensi v dubnu v Olomouci přednášel o
duchovní správě školních dětí! Přednášky
ztéto extense vyšly nyní jako příloha k ,„Věst
níku Jednot““ moravského duchovenstva. Ně
kolik vět z oné přednášky k úvaze podáváme:
„Dnes uznává se všeobecně, že náboženské
působení ve škole je z duchovní správy
odbor nejdůležitější, odbor na mnohých
místech nejvíce času a sil zabírající a koneč
ně odbor v nejedné iarnosti nejsvízelnější

a nejobtížnější.“ — „U nás sepříliš mnoho
katechismu jen rozumově učí, příliš mnoho
se toliko vysvětluje, mnoho se zbytečně od
žáků vyžaduje z paměti. Následkem toho se
pak nedostatečně pěstuje praktický život
náboženský.“ — „Náboženské vědění je
potřebno, potřebno je zvláště dnes, kdy
houstne mlha náboženské nevědomosti a v mlze
pak nevidět boží slunce na nebi, nevidět na
nebi, nevidět na životní hodiny, bloudí se
— je potřebno náboženské vědění, ale poměr
ně potřebnější je náboženský život.““— „„Nutně
náleží k sebevzdělání katechetickému aspoň
jeden odborný časopis, ovšem přirozeně,aby

se také rozřezával a pravidelně četl a ne
pořádným placením neubíjel“ — „„Samo
zřejmě je velmi záhodno, čas od času vy

slechnout odborný referát, jako bývají u nás
třeba katechetické kursy velehradské. Přede
dvěma lety byl katechetický kurs ve Vrati
slavi, na tom kursu bylo čtyři tisíce účast
níků s kardinálem Bertramem v čele. U nás
poměrně k počtu kněžstva by mělo býti
účastníků 800, a bývá jich 100:“— ,V Ra
kousku a v Německu mají ve mnohých de

kanátech pracovní

skupiny

katechetské.

Tři, čtyři ohebné, pružné, otevřené hlavy
se domluví: Sejdeme se. . . potom si po
hovoří, názory si vytříbía podle toho pracují.““

O novém katechismu na Moravě
píše v Našinci jednatel

„Katech. spolku:

„Pokud vím, mna novém vydání katechismu

se pracuje. Letos ovšem již hotov nebude.
Doufejme, že v příštím školním roce bude
možno jej používat.
Dokud není vydána
osnova nová, platí ovšem stará, 1 když si
vysloužila již hodně dlouhé provisorium.
Osnovu pro níže organisované školy by měli
vypracovati pánové z duchovní správy, kteří
na těchto školách učí. I na těchto školách
jest nutno užívati stejných knih, jako na

—

*) V jednatel. knize je, že „neodpověděl kol, Adam, zástupce diecese litom.“ — Katech.
Adam byl tehdy v Pardubicích, tedy zástupcem diecese Královéhradecké; zástupcem diecese
litom. byl katech, Rotta z Mnichova Hradiště,
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školách ostatních. Nové vydání Kubíčkovy
Prvouky, jež má církevní a státní schválení,
a jeho Biblické dějiny jsou velmi dobrými
příručkami.“

Co chystá ministerstvo

školství,

Ministerstvo školství chystá pro podzimní
zasedání parlamentu řadu předloh: o pen
sích národních učitelů nestátních škol na
Slovensku, o platech učitelů na slovenských
konfesijních školách, o školách pro zaostalou
mládež, o měšťanských školách, o organisaci
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vyučování. Povinnost a práva rodiny ve vý
chově. Povinnost a práva státu při výchově.
Příprava vychovatelů. Úkoly vychovatelů. Škola
a katolická akce. Nový zákon a hájení veřejné
mravnosti. Směrnice katolické akce na poli
národohospodářském a sociálním.

Skola musí prý zůstati nadále soci

alistickou.

Tak bude prý usneseno na

protestním sjezdu v neděli 9. října konaném
v Praze ve Smetanově síni Ob. domu. Sjezd
svolávají jacísi „kulturní činitelé“. Na sjezdu
budou mluviti různé bývalé veličiny, nyní
na pensi; jako dr. Vávro Šrobár a také
Gustav Habermann, který je prý obzvláštním
znalcem školských otázek.

| školské
správy
a©postátnění
školních
inspektorů.

Modlitby

pro školní mládež od

Ar. Olivy docházejí všeobecné obliby. Prof.
dr. Lub. Petr píše o nich: Řeknn upřímě,
byl bych se domníval, že kromě vnitřního
obsahu sotva lze co podati nového a lepšího
v modlitebních knihách pro mládež, na nichž
pracovaly věky, a to věky zbožnější než je
doba přítomná. Ar. Oliva, jenž svými mod
litbami pro školní mládež prozrazuje velmi
zkušeného pedagoga, mne z tohoto omylu
vyvedl.“ A prof, Jul. Košnář, píše: „Novin
ka, kterou lze ze srdce vítati, protože je
stejně praktická, jako jest Brynychův „Oltář“.
Ano úprava této milé knížečky jest snad
ještě účelnější, protože přihlíží k potřebám
nové doby, kdy obmezením vyučování nábo
ženství ve škole školní dítě v lečems vázne.

Tuto chybu napravit jinak, než ji hledí na
pravit Oliva, jest těžko.“ Znovu doporučujeme
tyto pěkné modlitby. Nakl. V. Kotrba sděluje:
Dp. duchovním, jež hodlají knížečku zavésti
posíláme zdarma 1 výtisk k nahlédnutí.

Úbytek žactva na školách lze po
zorovati již po několik let, je to následek
úbytku sňatků. Koresp. VAT oznamuje:
„Roční počet sňatků a narozených dětí v naší
republice je na sestupu, jak ukazují právě
vyšlé statistiky úřední. Od r. 1919 do r.
1928 klesl roční průměr sňatků ze 181 469
na 131.021. Počet živě narozených dětí roku
1919 činil 302.071, v r. 1921 stoupl na
396.436 a od té doby postupně klesá až
na 350.952 loňského roku. Našim školám
nastanou tedy po letošním přílivu žáků zase
léta hubená.

Italští katolíci a škola. Též v Italii
chápou se katolíci systematiky školské otázky.
Od 12. do 17. září byl ve Florencii sociální
týden katolíků italských, Jednáno o křesťan
ské výchově. Sestavený program vykazuje
následující témata: Výchova pod zorným
úhlem přirozených zásad a moderní pedago
gika. Nadpřirozeno ve výchově. Dílo výchovy
církevní v dějinách. Školní výchova a školní

Zidovská

měšťanka v Užhorodě.

Židovská náboženská obec se vážně obírá
myšlenkou zřídittv Užhorodě židovskou měší.
školu. Poněvadž nový školní rok již je, otevře
se škola až příštího roku. Aby žactvo, které
bude tuto školu navštěvovat, neztratilo jeden
rok, otevře se na židovské škole obecné
pátá třída, jejíž žactvo vstoupí pak do druhé
třídy židovské měšťanské skoly počátkem škol

ního roku 1928—29.

Proti koedukaci. VeFrancii se pokou
šejí nyní volnomyšlenkáři zavésti tak zvanou
jednotnou školu s koedukací. Katolíci se
však staví těmto novým pokusům. proti
křesťanského ducha, který veřejnost ve Fran
cii pořád ještě ovládá, silně na odpor. V
celé řadě vsí v rodezské diecesi chtěli staro
stové zavésti na vlastní pěst tuto novotu,
která ještě není zákonem schválena. Katoličtí
rodičové se ohradili, a když to nic nepo
mohlo, zahájih stávku. 85 proc. dětí přestalo
chodit do školy.

Skolní otázka v Antverpách. Při
posledních obecních volbách bylo postavení
antverpského katolického starosty všeobec
ným hlasováním v jeho prospěch upevnéno.
Během posledních 5 let se mu podařilo
šťastně rozluštiti školskou otázku tím, že
získal spolupráci s katolíky a socialisty proti
společnému nebezpečí komunismu. A ovoce
tohoto úspěchu zraje nyní 1 mimo Antverpy.
I v jiných flámských městech jsou ochotni
socialisté a liberálové jíti ruku v ruce s ka
tolíky ve školské otázce. Dokonce i Bruselu
a v jiných valonských městech je zřejmý
obrat ve smýšlení v této věci. U nás ovšem
socialisté — vlasně jejich zkrachovaní vůd
cové — jsou jedinou oporou pokrokového
učitelstva, ale doufáme, že i tu masy soci
alisticky organisováného lidu půjdou při
brzkém řešení školské otázky přes hlavy
zbohatlých vůdců s námi!

VYCHOVATEL.
Vedoucí
Číslo 11.
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Dr. JOSEF BERAN, (Praha):

Retrospektivní výstavka vývoje
ženského učitelského ústavu u sv. Anny v Praze.
(Příspěvek k dějinám školství v Čechách.)
U příležitosti jubilea 5Otiletého trvání ženského učitelského ústavu u sv. Anny
v Praze byla uspořádána retrospektivní výstavka vývoje tohoto ústavu. Ačkoliv
bylo rozesláno mnoho pozvání a výstavka byla ohlášena i v denních listech,
přece zájem o ní nebyl veliký. Snad alespoň popis její trochu přispěje k spra
vedlivému uznání, že ústav u sv. Anny za uplynulých 50 let vykonal dosti ve
školství jak pro církev, tak i pro vlast.
Výstavka byla umístěna v opatrovně a rozdělena na několik skupin:
I. skupina byla věnována době od r. 1860—1863. V té době patřila [ečná
ul., uzavřená na východním konci „Slepou branou“ (na nynějším nám. Petra Osv.)
k opuštěným místům Prahy. Slova Jiráskova: „V mezerách mezi neúpravnými
domy řídko stojícími, většinou patrovými, táhly se šeré zahradní zdi,“ (F. L. Věk
IV. str. 108 Sebr. spisů) platila o Ječné ulici i v letech 60. V okolí Slepé
brány byly městské „šance“ a průchod za město byl jen branou Žitnou. Teprve
postupně bylo okolí toto zakreslováno. V první vitrině byly proto obrázky:
Slepá brána, Žitná brána, nádvoří domu „u 14 pomocníků“, a dvě mapy, na
nichž bylo dobře vidět postupné zakreslování v nejbližším okolí. — S historií
ústavu souvisí hlavně dům č. 530 (n. 27) zvaný „U Huspeků“, (v němž byl v le
tech 60 v Praze všeobecný známý hostinec „u Apolla“ (podle sošky pohanského
bůžka Apolla, která byla v restaurační zahradě). Největší v té době taneční sál
v Praze u Apolla, kde byli konány i pražské vojenské odvody, najal si v r. 1862
(roční nájemné činilo 1800 zl. r. m.) pražský Sokol. Václav Červinka, jeden z prv
ních sokolů pražských ve spise „u kolébky Sokola“ (Praha, Šolc a Šimáček) na
str. 26 a nn. popisuje tuto dobu. Ličí též od str. 55 „Svěcení sokol. praporu“,
jež se konalo rovněž v sále „u Apolla“. Při posledním sletu sokolském bylo
vzpomenuto této slavnosti, a při této příležitosti byl vydán i obraz Josefa Kočího“
Slavnost odevzdání, prvního sokolského praporu Manesova v sále „u Apolla“
v Praze na Novém Městě dne 1. června r. 1862“. I tento obraz byl k vůli úpl
nosti vystaven se slovním vysvětlením zúčastněných osob. Neznám historické
ceny uvedeného spisu Červinkova, ale podle toho, jak slavnost tuto popisuje,
neodpovídá obraz -historické skutečnosti. Jinými slovy;,je hodně moderně — so

| kolsky
přizpůsoben.
Červinka
piše
nastr.
63 „Slavnost
určena
tuším
na24.
května — neklame-li mne pamět — vůbec na nedlouhou lhůtu po sv. Janě, nebo
mám dojem, že o pouti svatojánské nás od ní dělilo jen několik dní.“ Naproti
tomu na obraze je stanoveno datum „1. června“. Odpůrci sv. Jana v Sokole, by
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si měli také přečísti, jak jejich předák líčí národní význam poutí svatojánských
v r. 1862 a 1868. — Dále, jako matku praporu označuje Červinka na str. 63.
„kněžnu Taxisovou“. V poznámce na str. 61 vykládá, že choť Dr. Rudolfa kní
žete Thurn-Taxise, který v té době hrál v kruzích českých důležitou úlohu, po
cházela z občanské rodiny ne příliš zámožné a byla rodem z Čech, proto měla
i na smýšlení svého chotě značný vliv. Na obraze však je uvedena jako matka
praporu Karolina Světlá. Přenechejme historiografu Sokolstva práci vyšetřiti co
je správné, a zda také ostatní osoby na obraze Kočího jsou historicky věrné, sál
u Apolla je malován dosti přesně, neboť celkový ráz úplně odpovídá nynějšímu
rázu kaple u sv. Anny, v níž byl onen sál proměněn v roce 1863.

II. skupina obsahovala památky vztahující se na dobu od r. 1863—1860.
V r. 1863 zakoupil hostinec u Apolla zakladatel kongregace Chudých školských
sester de Notre Dame, vel. otec Gabriel Schneider. (Nar. 20./3. 1812, zemř. 15./2.
1867.) Jeho velký obraz byl zavěšen na jižní stěnu a pod ním byl obraz „ko
lébky kongregace škol. sester, klášter v Hiršověí“ G Schneider v témže roce ote
vřel v upraveném domě u Apolla první hlavní českou dívčí školu čtyřířídní a
v r. 1866 první Český ženský ústav učitelský, ovšem podle tehdejších zákonů
2 letý. Ve vitrině byly 3 jeho české dopisy vztabující se na koupi domu a na
poměry tehdejší, pak jeden jeho dopis německy psaný na smrtelném lůžku, jenž
krásně dokazuje jeho hrdinnou odevzdanost. K dopisu tomu připojena i jeho

a fotografie
vrakvi,
aúmrtní
vzpomínkové
obrázky
naněho
jehoneteř
Gabrie
Schneiderovou, která byla v letech 1878—1901 řídící učitelkou cvičné školy obec.
u sv. Anny. Po obou stranách byly ukázky předpisů z obecné školy hlavní
z r. 1864 a 1865, jak bývaly předkládány k závěrečným zkouškám, podepsané
tehdejším kanovníkem scholastikem, dr. Karlem Průchou (zdejším školdozorcem
byl v 1. 1863—1883.) Jeho fotografie byla rovněž vystavena, na druhé straně pak
byla fotografie známého kanovníka Václava Štulce (nar. 1814, zemř. 1887), který
značně přispěl na zakoupení domu u Apolla a i jinak byl věrným pomocníkem
G. Schneidera při zřizování škol u sv. Anny.*) K vystavenému albu nejstarších
abiturientek ústavu, prvních to českých učitelek vůbec byla připojena 2 vysvědčení
dosud žijící jedné z nich, Marie Děkanovské, nyní ovdov. Šlechtové, která začala
k sv. Anně choditi v roce 1863 a vychodila zde i 2 ročníky učitelského ústavu.
(V r. 1869, kdy byl původní ústav u sv. Anny sestátněn a přeložen, přešla do
III. roč. nově zřízeného ústavu státního. (Na první zprávy v novinách o chysta
ném jubileu se přihlásila a pro výstavku zaslala svá vysvědčení, fotografii z doby,
kdy jí bylo 15 let a vzorník z ručních prací doby tehdejší. Doplňovala tuto sku
pinu fotografie Jana Pátka, zem. škol. rady a tehdejšího škol. inspektora ústavu.
III. skupinu tvořila alba maturantek z let 1881—1887 za ředitele Františka
Schoenbecka (nar. 30./11. 1836, zemř. 19. ledna 1894; ředitelem byl v 1. 1877—

1894.) Pod velkou jeho podobiznou byl nekrolog, sepsaný jeho žákyní a vyni
kající spisovatelkou Leopoldinou Polzelbauerovou, na stolku pak byly vyloženy
jeho články uveřejněné ve „Školníku“, jejž sám také po mnoho let redigoval.
S obou stran byla alba, počtem 6, a 3 fotografie sjezdů jejich z různých let.
K albům byly přidány též nejstarší třídní knihy a výkazy.
*) Velký obraz vyšehr. probošta
zásluhy jeho o ústav.

Vojtěcha Ruffera (nar. 1790, + 1870) měl připomínati
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IV. skupinu vyplnily staré učebnice z 1840—1880. Byly to jednak Kate
chismy a učebnice sv. náboženství (zájem budila zejména Biblická dějeprava
V. Beneše Třebízského s podpisem: „Beneš Wáclav ze Třebíze, žák III. tř. gymn.
v Slaném r. 1864“; majetek vldp. vikářejžižkovského Karla Procházky), pak nej
starší čítanky, zejména cenné čítanky K. Vinařického z let 1850—1868, početnice
Močníkovy atd.
V. skupinu tvořila různá vysvědčení od nejstarších dob ukázky nákresů
zeměpisných, jakož i přehledy pokusů kandidátek zé starší doby.

VI. skupina byly fotografie členů sboru učitelského a některých dřívějších
inspektorů, pokud jejich fotografie bylo možno shledati. Byli to: Bíba Vincenc
(působil v I. 1877—1898), Bíba Bohumil (1879—1898), Coufal Jan (1903—1911),
Čihař Bartoloměj (1897—1902), Decker Antonín, Dr. (1882—1883), Hanušová Kle
mentina (1877—1895), Hrubeš Ferdinand (1901—1907), který se též jubil. slav
ností osobně zúčastnil, Msgr. Kmoch Karel (1868—1902), Maýr Jiří (1877—1902),
Můller Petr (1879—1885); byla vystavena jeho veliká podobizna kreslená jeho
žákem-sekstánem, MUDr. Preininger Vladimír (1894—1902), Ruth František (1901—
1904), Svoboda Josef (1877—1891), Šafařík Josef (1891—1921), Šauer Josef
z Augenburku (1877—1884), Štěpánek Jan, byly fotografie z obou období jeho
působení (1877—1883, 1919—1925), Vorovka Karel (1877—1884), Votruba Anto
nín (1877—1880), Zdeněk Jaroslav (1877—1900), Zelinka Jan Ev. (1901—1927).
— Z inspektorů: Šťastný Jan, předsedal první maturitě v r. 1881, Hejzlar Fran
tišek Dr. v I. 1886—1892 a 1895—1899; z náboženských inspektorů: K. Schwarz
Karel v I. 1877—1891, a Dr. Krásl František v 1. 1891—1907. Laskavostí vldp.
Václava Vítka se nám dostalo fotografie jeho příbuzného učitele A. Humla z ústavu
v Kutné Hoře, který byl přísedícím při první maturitě původního ústavu
v roce 1868.

Skupinu tuto doplňovala vitrina s nápisem „Ze staré školy (1840—1860.)“
Byly to velmi cenné věci ze sbírek vldp. vikáře K. Procházky, větším dílem ro
dinné památky, jako různá vysvědčení způsobilosti učitelské z té doby, švabachem
psané poznámky z didaktiky, ze zpěvu a hry na varhany, kresby ptákův v ná
hradu pomůcek, zajímavé soukromé přípravy pro školu, různá pozvání na žákovské
besídky atd. Též ukázky odměn pilnosti (ze sbírek p. vikáře a p. rady Vítka)
těšily se pozornosti návštěvníků.
VIL skupina byla alba a tabla maturantek z doby ředitelování Msgr. Voj
těcha Pekaře (1894—1925), jehož podobizna byla pověšena nad celou skupinou.
VIII. poslední skupina byla vyplněna jednak ukázkami z literární Činnosti
bývalých abiturientek, byly uvedeny: Jeneweinová Filipina, jedna z prvních učitelek
českých, která působila hlavně na poli dobročinnosti, Leopoldina Polzelbauerová,
matur. r. 1881; byla nejen básnířkou a spisovatelkou, nýbrž i činnou organisa
torkou ve spolcích učitelských, její sestra Anna Pólzelbauerová, matur. v r. 1889;
psala různé články paedagogické a překládala z ital., franc. a angličiny, Marie
Charbuská, matur. 1881; překl. hlavně z angličiny, s. M. Ansgara Přibíková,
matur. r. 1899; překládala z němčiny a franc., Božena Kožíšková, matur. 1905;
překládala pedagogické články a spisy z italštiny, jednak ukázkami vývoje žen
ských ručních prací v dobách 1866—-1870a 1871—1900; konečně připojeno také
několik ukázek z doby nejposlednější. Vldp. vikář Procházka doplnil tuto sku
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pinu svými ukázkami zanikající ornamentiky a techniky výšivek z Jet 60 z Prahy
a okolí.
V 8. skupinách byl zde shromážděn materiál z období 1840—1927, a bylo při
hlíženo hlavně k tomu, aby byl zachycen obrazvývoje ústavu a jeho nejbližšího
okolí. Materiál ten bude postupně doplňován, aby význam, jaký měl ústav u sv.
Anny pro české školství, neupadl v zapomenutí. Při připravném studiu k výstavce
mnohou službu prokázala mi kniha Jana Šafránka „Vývoj soustavy obecného
školství v král. Českém od r. 1769—1895“ (Praha 1897.) Bylo by však nutno
i toto cenné orientační dílo doplniti, zejména po stránce statistické a pokud se
týká literatury i učebnic a pomůcek příslušných let.
|
Dr. LUBOMIR PETR:

Mládí a jeho smysl.
(Pokračo vání.)

Také jiné city probouzejí se nebo mohutní v této době. Tak cit nábožen
ský, mravní, estetický, přírodní. A ježto cit má pro všechen duševní život, v dobru
i zlu, tak velikou důležitost, ježto může cele ovládnouti naše myšlení, chtění
i jednání, a ježto naše doba svou sentimentálností a impresionistickým sklonem
zvláště na citu trpi, (což se i vzrůstem citových chorob projevuje), jest nutno
mládeži ukazovati cestu, jak by rostoucího svého citového života k dobru uží
vati.měla a jak jest nutno, aby se učila citový svůj život ovládati.
City nepřicházejí a neodcházejí na povel. Proto málo prospívá potřásati
hlavou a rozčilovati se uvnitř a zevně při citech nemilých, obtížných a nebez
pečných. Naopak, křečovité úsilí je spíše posílí a úzkost je ve vědomí přímo
upevní.
Nejúčinnějším. prostředkem k ovládnutí citů jsou myšlenky a představy,
zvláště představy povahy nazorné. K nim jsou příslušné city vždy přidruženy. Kdo
chce tudíž ve své duši přivoditi změnu citu, učiní nejlépe, přivodí-li změnu svých
myšlenek a představ. Na představy máme vždy víc vlivu než na city. Při tom
jest důležito, aby myšlenky, jimiž chceme zapuditi city obtížné, byly rázu libého,
poněvadžty jsou trvalejší. Proto vlastnictví vlídných, povznášejících myšlenek,
na nichžsrdcí lpí a jimiž vždy můžeme disponovati, mají neobyčejnou mravní
a výchovnou cenu. Z téhož důvodu jest i tvoření idealu výchovně tak důležité.
Jest ještě jiný výborný prostředek. City mají tu zvláštnost, že si hledají
projevu v životě tělesném. Držení těla, hlavy, rukou, pohyb těla a jeho údů,
barva tváře, tep, smích a pláč, tichá a hlasitá mluva, to všechno jsou projevy
citového života. Ale tyto projevy jsou do určité míry v naší moci. Můžeme je
částečně potlačovati, můžeme je i libovolně vyvolávati. A poněvadž jsou s tím
určité city úzce spojeny, máme tu prostředek, některé city zapuzovati, jiné vzbu
zovati, chováme-li se tak, jakobychom mělicity, jichž si přejeme a jakobychom
neměli citů tíživých. Toto výchovné „jakoby“ jest nanejvýš důležito.
Jak jest známo, docilujeme snáze chtěného chování, má-li je naše okolí.
Z cizího klidu nabýváme snáze i klidu vlastního. Čím navodivější kdo jest, tím
více platí tento zákon. Může se arci státi, že někdo jv podrážděném okolí tím
spíše klidu nabývá, protože ho opačné počínání odpuzuje. Při mládeži celkem
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působivější býva však způsob první. Proto jest důležito, aby si okolí mládeže
počínalo tak, jak by si mládež počínati měla; tak příspíváme k tomu, že si mlá
dež sama správnému počínání uvyká.

Pudový život a život vůle za puberty.
V člověku vězí základní schopnost milovati a nenáviděti, usilovati o něco
a uvarovávati se čeho. Tato mohoucnost ve své činnosti jest vždy podmíněna
nějakým dobrem nebo zlem; pokud vědomí jest spolučinno, spočívá mohoucnost
ta v podstatě na hodnocení.
Oddáváme-li se nevědomky některému libému vznětu nebo jinak řečeno, smě
řujeme-li neuvědoměle k některému vznětu slast působícímu, aniž bychom tedy
toto úsilí činili předmětem myšlení nebo vědomí, mluvíme o zážitku pudovém.
Vzchází-li z toho libý úkon, uváživým vědomím zase neprovázený, (takže úkon
ten jest jediným účinným motivem v duši), pak mluvíme o konání pudovém, im
pulsivním. Pudy dělíme ve vyšší a nižší dle předmětů libost působících, k nimž
směřují.

O vůli mluvíme však, usilujeme-li o některou hodnotu s rozvážným vědo
mím. Chtějící jest si vědom nejen cíle, ale i svého chtění, svého úsilí o cíl. Vě
dění a chtění souvisejí tedy spolu.
Rozumí se však, že i pudové projevy mohou vůli podněcovati, jakmile staly
se předmětem úvahy. Velmi často zůstávají pudy neuvědomělými nebo zpola
uvědomělými, zatím co city jimi vznícené určitěji znějí. Vědomí může původní,
snad ošklivé pudové hnutí jinými motivy zastříti, zrationalisovati a zkrášliti.
Z těchto pudů z nevědoma vzcházejících a všechen duševní život mládeže
hluboce ovlivňujících přichází přirozeně v úvahu v první řadě pud pohlavní.
Rychlý rozvoj druhotných pohlavních známek prozrazuje, že zárodkové žlázy
vstoupily v silnou činnost a proplachují svými inkrety všechno tělo. Že tím způ
sobené fysické vzruchy i na dveře duše klepou a příslušné duševní stavy a vztahy
vyvolávají, jest pochopitelno. Lans ve školních pracech čtrnáctiletých berlínských
chlapců neshledal ještě narážek na pohlavní věcí, ač thema již včlenění takových
věcí umožňovalo (peníze — opilost — detektiv). Ale již v půlpatnáctém roce, jak se
zdá, dosahuje pohlavní zvědavost vrcholu. „V pekařské třídě tohoto věku uho
dili téměř všichni na thema pohlavní. V mužné pýše tváří se, jakoby všechno
věděli a nad to povýšeni byli, komicky hrají si na znalce žen a mravokárce“.
Již za dob sv. Augustina holedbala se mládež zkušenostmi v tomto oboru, do
mnívajíce se, že tím získává na mužnosti. Lans dokazuje, že v pozdějších letech
tohoto zabarvení zase ubývá. Ale sám to správně vykládá: „Nikoli, že krise jest
překonána, nýbrž že mladí lidé mají v sobě více brzd; nepronášejí se o tomto
předmětě již tak volně.“
U děvčat velmi záhy, ve městě i na venkově, velikou roli hraje zasnoubení
a svatba. Nicméně zájem ó ně nezdá se býti povahy ryze pohlavně psycholo
gické. Spíše srovnává se tato otázka s mladikovou otázkou povolání. Mimo to
bývá do děvčete otázka muže a manželství uměle vnášena, poněvadž zvláště
matky mnoho o nich mluví. Existuje arci i erotický dívčí typ, u něhož se vše
chno kolem pohlavních věcí jako kolem jediného polu točí. Ale v tom však již
se snad zračí lehká zrůdnost. Rozhodně to není běžné založení děvčete ze zdra
vého okolí.
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Duševní obraz pubescentův jest zvláště karakterisován pudem samostatnosti
a svobody. Umí arci již čtyřleté dítě řící „já chci“ a „já nechci“ a bez vyslovení
cítí a jedná tak již dávno před tím. Proto prožívá již děcko své období své
hlavosti a vzdoru. „Cit vzdoru bývá tak silný, že se uplatňuje i vůči tak silnému
základnímu motivu jako jest žádost jídla“. Dítě raději hladoví než by se poddalo.
A přece jest dítě ve svém sebevědomí ještě málo pevné. Rádo se přimyká
k osobám i poměrům, jest lehko přístupno vlivům, hraje v několika úlohách,
střídá svoje ideály. I jeho individualita a temperament jsou ještě neurčity. Zajisté
i děti se již velmi od sebe liší ve způsobu, v jakém se podávají; ale pubescent
si již v každém směru mnohem určitěji uvědomuje, že jesť jiný než druzí. Jeho
individualita se mu -zřetelněji a vědoměji od okolí odraží a také sídlí v něm pud
uplatniti ji. Snad právě jeho nehotovost a temný pocit slabosti jsou příčinou, že
se všude vidí nepřátely obklopeným a ve své samostatnosti ohroženým. Neskrotná
touha po svobodě projevuje se v mnohém směru. Chce míti, jak dí Goldbeck,
vlastní domovní klíč, chce disponovati vlastními penězi. V tomto věku jest ne
náviděn každý řád, af denní af domácí ať školní. U studenta, u učně projevuje
se nenávistí k tvrdému jhu jednotvárné, nudné práce. Bývá z toho útěk, toulky,

počátek spustlosti.
V tomto věku snadno docházívá k rozporům s rodiči a učiteli. Také proto,
že bývali strážci a vůdci dětství a tudíž připomínají něco, co by mladý člověk
rád zapomněl. Chce býti mužem a má jím býti. Vzpírá se tudíž osobám, jež
zastupují autoritu a rád se staví do bojovné pozy vůči rodině, škole, církvi, státu,
společnosti, Revoluční, převratné ideje mají v něm horlivého zástance.
Také v četbě projevuje se tato touha, po samostatnosti. Mladý člověk nezná
míry ani výběru. Zvláště rád čte spisy filosofické, jež jsou nad jeho chápavost.
Pud vede ho k myslitelům, již jsou mu a jeho pubertní povaze příbuzni, k Nietz
schemu, Schopenhauerovi, Ibsenu, Wedekindu, Strindbergovi.
Ovšem jest třeba uvážiti, chceme-li soudili spravedlivě, že mládež ve svém
odmítavém postoji ke zmíněným autoritám mívá na své straně zdání práva. Ne
boť žádné lidské zřízení není dokonalé. A mládež bystrým svým zrakem a svýmí
přísnými zásadami vídá dost slabin, jež ke kritice ponouka jí. „Mládež jest vždy
v právu“, jak praví Důring.
Tato vlastnost vysvětluje též, proč slovo autonomie má pro mládež tak
kouzelný zvuk. Ve věku, kdy stádový pud; kdy potřeba přimknutí projevuje se
silněji než na kterémkoli vývojovém stupni, kdy vůdci, bývá nepodmíněná po
slušnost osvědčována, kde obdivovaný přítel bývá napodobován až do držení
cigarety v ústech, kdy davová suggesce tak účinně jednotlivce zasazuje do da
vové psychy a propůjčuje mu jistotu, úkryt, přesvědčení a nadšení, v té době
bývá na autonomii nejhlučněji bušeno.
S tímto tíhnutím k samostatnosti a svobodě spojuje se tedy opačný pud
směřující k vázání. opření, autoritě. Zřejmě proto, že i zde nevědomá nebo ne
úplně vědomá účelovost nalézá prostředky, aby mladému člověku dala možnost
dospěti k vlastní samostatnosti, k vlastní ušlechtilé formě a uchránila ho před
bezoporným rozplynutím. Jest si však třeba pamatovati: mládež chce se opirati,
ale nerada dává si autority vnucovati, chce si je vnitřním sympatickým souhla
sem voliti sama. Živý vzor, jenž jest s to něcojim poskytnouti, jest jim zvláště milý.
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AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
(Pokračování.)

Papežsíví. Někteří zástupci nejvyšší církevní důstojnosti, nehodící se v do
bách úpadku pro toto vysoké postavení, ztrácejí se ve velikém počtu vyni
kajících a svatých papežů, jimiž se církev může plným právem honositi. I dle
úsudku protestantského historika Gregoroviuse, jehož „Dějiny města Říma ve
středověku“ jistě nestraní církvi katolické „tvoří dlouhá řada papežů na nebi cír
kevních dějin systém, jehož lesk musí zastíniti všecky ostatní řady knížat a re
gentů“. Papežství skutečně jest institucí v celých dějinách lidstva ojedinělou nejen
svým postavením a svým vlivem, nýbrž i přemnohými osobnostmi svých zástupců.

Od utvoření církevního státu jsou papežové obklopeni zevnějším leskem
dvora, který se přizpůsoboval více nebo méně dvoru světských panovníků, zvláště
císařů byzantských a knižat doby renaissanční. Tato zevnější světská nádhera
zástupce Kristova a nástupce Petrova, správně posuzována neobsahuje nic, co by
mohlo vzbuditi pohoršení. Jest to zjev historicky vytvořený, který souvisí s po
stavením papežů jako světských vladařů v církevním státě a zároveň s výstavbou
velikého správního aparátu kurie, nutného k nejvyšší správě celé církve. Vlivem
těchto obou faktorů a naprosto přirozené idee vyžadující přivystupování papežů
vysokému jejich postavení odpovídající zevnější důstojnost, povstal papežský
dvůr se svým ceremoniellem. Příklad tolika svatých papežů žijících uprostřed
tohoto zevnějšího lesku v pokoře, umrtvování a askesi, věnujících všecky síly
své svědomitému plnění svých povinností, dokazuje, že lesk dvora není sám
o sobě žádnou překážkou pro nosiče tiary, aby v každém ohledu náležitě mohli
dostáti svým povinnostem.

Mravní obroda činnosti církve. Činnost církve přivodila náboženskou a tudíž
i mravní obrodu těch národů, kteří přijali evangelium a řídili se jeho zákony.
Křesťanství bylo skutečně solí země; jen ono může udržovati lidstvo mravným
a zdravým a chrániti před hnilobou. Jak obrovský jest rozdíl mezi religiositou
v pohanství a židovství a religiositou křesťanskou! V pohanství uctívání božství,
které je ovládáno skoro jen bázní před oním božstvím nebo očekáváním pozem
ského prospěchu, služba čistě zevnějšího, mechanického charakteru, i v myste
riích, bez veškerého vlivu aspoň u rozhodné většiny na vnitřní religiositu a
mravní zdokonalení. V židovství sice jest skutečné uctívání pravého Boha na
podkladě pravého zjevení, účast lidu na mnohovýznamném, symbolickém kultu,
ale ovládané theokratickým základem, který viděl v Bohu především obávaného
vládce Israele, v podstatě nacionalistické, na národ boží omezené, proto nedo
konalé, jednostranné a pouze připravující vyšší vývoj. Teprve Kristus přinesl
světu pravý náboženský život, založený na zákoně lásky k Bohu, která zavazuje
všecky národy, a spojená jest s pravou láskou k bližnímu, která nepřipouští
výjimky ; tento náboženský život směřuje k nadpřirozenému cíli člověka a proto
jest ovládán snahou dosíci věčného určení. Tuto jedině pravou religiositu zastu
Puje církev u národů celou svou činností a její plody ukazovaly se hojnou měrou
vynábožensko-mravním životě národů.
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Péče o náboženský život. Od apoštolské doby po všecka století spatřovaly
církevní orgány svůj hlavní úkol v pěstění pravého náboženského života v kře
sťanském lidu dle příkladu a učení Spasitelova. Vynikající církevní spisovatelé doby
předkonstantinské, Klement Alex. ve svém díle „Paedagogus“, Origenes ve spi
sech „De oratione“, „Exhortatio ad martyrium“, sv. Cyprián ve spise „De oratione
dominica“ a v mnoha jiných snažili se v nejširších kruzích podporovati pravou religi
ositu. V podobném smyslu působili slovem i pérem velicí biskupové a učitelé
církevní doby následující. Připomínáme jen spisy a praktickou činnost Ambrože,
Jana Chrysostoma, Augustina z pozdější doby římské, Bernarda z Clairvaux, To
máše Kempenského, Františka Sal., Fénélona, Alfonse z Liguori atd.z doby no
vější. Čisté udržování pravého křesťanského základu a tudíž podporování pravé
religiosity v lidu byl cíl, který sledovali všichni osvícení podporovatelé církev
ního života.
Účast na náboženských úkonech církevních měla vedle projevu úcty a chvály
Boží především za účel sesílení této vnitřní religiosity v jednotlivých věřících,
či spíše oba tyto účele se sbíhaly. Mše sv. a ostatní náboženské slavnosti, při
jímání Eucharistie a ostatních svátostí skýtaly stále věřícím prostředky, aby vedle
plnění svých povinností, ctění Boha, posilovali i nadpřirozený život duše, který
dostali na křtu svatém. Věřící byli k tomu ještě nabádáni k posvěcování sebe
samých spojením s Bohem, především modlitbou, kterou měli vykonávati v ur
čitou dobu denní. Měli stále pamatovati na všudypřítomnost Boží, všecko ko
nání říditi těmito myšlenkami, ve všech potřebách hledati v modlitbě pomoc
u Boha a osvícení. I práce světská měla býti plněním vůle Boží a směřovati
k vyššímu cili. Na tomto základě dostával život svou nejvyšší mravní cenu, řídil
se ve všem příkazy Božími a vedl ke spojení s Bohem.
Podpora pravé kultury v lidu. Tyto zásady církví zdůrazňované a v pra
ktickém životě každým způsobem podporované, nebyly jen pro několik vyvolenců,
nýbrž byly směrodatnými pro všecky vyznavače křesťanství. Měly vniknouti 'do
všech vrstev lidových, tam působiti, a uplatňovati se za všech okolností ži
vota u jednotlivých věřících. Denní prací kleru v duchovní správě, kázáními a
katechesí, bohoslužbou a udělováním svátostí, vedením jednotlivých věřících dle
jejich potřeb, stále proudil a proudí bohatý zdroj pravé religiosity a pravého
vzdělání ducha a kultury v život lidu. Pravé civilisace mass lidových dosáhlo
se jen touto činností církevních orgánů na základě křesťanských principů. Civili
sovalo někdy lidstvo to, co se nazývá „moderní kultura“ ? Nedá se z jednotli
vých zjevů v životě moderních národů posouditi, co by ze skutečné civilisace
zbylo, kdyby ovládla massy lidu kultura protikřesťanská? Jaké by byly následky,
kdyby vliv proudu křesťanské religiosity zmizel ze života lidu? Byl by to jisté
návrat k barbarství! Zjevy světové války potvrdily to způsobem přímo odpor
ným. Zde máme měřítko k ocenění významu křesťanství pro pravou, zdravou
kulturu lidu. Bylo sice během dějin přilidské slabosti a často mocných protikladech
tu menší tu větší kolísání vlivu křestanských zásad na lid; různé časové okol
nosti podporovaly nebo zabraňovaly v jednotlivých epochách uskutečnění oněch
zásad v náboženském životě lidu. Ukazovaly se tu i často veliké škody, zvláště
v dobách velkých zmatků jako po velikém stěhování národů na západě, v čase
četných válek a svárů ve středověku, pak v dobách úpadku církevního života,
jak se jevil v 15. a 16. století. Církev snažila se vždycky úpadku zabrániti při
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měřenými prostředky, nařízeními synod a biskupů, hlavně však horlivou činností
v duchovní správě potlačiti škodlivé výstřelky a oživiti pravou religiositu. I v do
bách hlubokého úpadku jsou ve většině křesťanského lidu ještě vážné nábožen
ské snahy, jak možno na př. pozorovati v různých zemích křesťanské Evropy
v 9. a 10. století a později opět v 15. stoleti. Činnost svatých mužů i žen, velký
počet náboženských nadací, horlivá účast na bohoslužbách skýtají toho doklady.
V epochách církevních dějin, v nichž klerus věrně plnil svůj vznešený úkol a
postavení církve k národům bylo správné, její podstatě odpovídající, nalézáme
bohatý a kvetoucí náboženský život v lidu. Církev snažila se působiti na široké
vrstvy ve smyslu náboženské obrody činností jednotlivých řádů: františkánského
se všemi jeho odvětvími, jesuitů, redemptoristů atd. a zvláštními zařízeními na
př. lidovými missiemi atd.
Svatý život lidu. Věřící prostí i věřící ze stavů společensky výše stojících
ve své většině řídili se v přemnohých epochách církevních dějin pravými nábo
ženskými zásadami. Jaká nezměrná summa dobrých skutků, vnitřního i zevnějšího
sebezapírání, trpělivosti a odevzdanosti ve zkouškách a těžkých životních po
měrech, pravé lásky k bližnímu, jest obsažena v životě milionů a milionů věří
cích, kteří za všech časů řídili se ve velkém i v malém zásadami křesťanskými|
Právě zde ukazuje se opět podivuhodně síla křesťanského principu. Toto roz
pětí a tento mocný vliv na vnitřní život milionů a milionů lidí z nejrozmanitěj
ších stavů a za nejrozmanitějších časových i místních okolností a poměrů dá se
vysvětliti jen nadpřirozenými silami církve.
Sociální vliv náboženských zásad. Tato religiosiia měla největší význam pro
sociální vývoj národů, poněvadž ovlivňovala všecky životní poměry, zvláště chá
pání manželství, vzájemné vztahy členů rodiny, postavení představených a pod
řízených v privátním i veřejném životě, vůbec všechen styk lidí. Církev podpo
rovala správné ocenění světského života a dodávala životnímu povolání a denní
práci pravé důstojnosti. Proti antickému názoru učilo křesťanstvíceniti obyčejnou
práci, ukazujíc její pravý význam. Missionáři křesťanští byli zároveň podporo
vateli vyšší kultury v lidu, učili lid práci a předcházeli sami dobrým příkladem.
Rozsáhlou držebností, kterou měly, kostely a kláštery, mohly církevní orgány
mnoho činiti pro povznesení venkovského obyvatelstva a pro povznesení země
dělství. Společenstva řemeslníků povstávala za spolupůsobení církve. Tím bylo
zabráněno čistě materielnímu pojetí svějšké Činnosti a oživována i v obyčejných
vrstvách lidových ideální snaha, která jedině na náboženském základu může lidu
býti uchráněna. Tím se naskytala i příležitost pečovati různým způsobem o vyšší
vzdělání a mravnost v lidu. I světské slavnosti lidové připojovaly se na církevní
a tím byly uchráněny v mnohém ohledu od výstřelků. Jest naprosto nehistorické
domnívati se, že teprve reformací 16. století byl mravní význam práce postaven
do náležitého světla. Činnost řeholníků v oboru zemědělství a řemesel, posta
vení církve k řemeslným společenstvům ve středověku, učení velkých theologů
oné doby dokazují, že i život světský pod vládou církevních ideí byl správně
ceněn a ve své činnosti normován.
(Pokračování.)
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FR. KOŠÁK:

Katechetský časopis.
Kapitola z „Dějin katechetského spolku v Čechách.“
(Pokračování.)

Ve valné hromadě 6. ledna 1912 předseda Ant. Benda (byl zvolen za před
sedu na 1. výborové schůzi ustavující 6. ledna 1911) pojednává o akci zahájené
na žádost mnohých členů, aby Věstník byl osamostatněn: a oznamuje, že akce
prozatím není proveditelna pro krátkost času, nedostatek sťalých odborných pra
covníků a redakční síly. Dotaz k Družstvu Vlast, zdali by těm členům, kteří chtějí
jen Věstník, mohla býti jen příloha bez Vychovatele zasílána a za jakých pod
mínek, zodpověděn výborem Družstva záporně, ježto poštovní ředitelství, pro
hlásilo to za nepřístupné, aby příloha zasílala se samostatně.*) Protože k debatě
nikdo se nehlásil, navrhl předseda, aby zůstalo vše při starém. Člen spolku prof.
Em. Žák, redaktor Vychovatele vyžádav si slovo, vzpomíná prvních dob přílohy
a katech. spolku, je potěšen tím, že Vychovatel opět půjde ke členům spolku,
líčí jak těžko je mezi námi vykřesat klubko stálých pracovníků. Proto buďme
shovívavými, uvažujme o zdokonalení Vychovatele i přílohy a o representaci
Spolku v nich a ujišťuje, že vydavatelstvo vychází vstříc ne podružím, ale svobodou.
Jako redaktor žádá o podporu a vyjde vždy vstříc. Přítomní s pochvalou a ra
dostí přijali toto prohlášení.**)
Ve člen. schůzi 31. ledna 19!2 jednáno o příloze (Věstníku), aby smlouva byla
obnovena na dva roky, ale ozvaly se hlasy „jen na rok“ a ve schůzi 28. února,
připomíná předseda, že smlouva s družstvem Vlast prodloužena na rok.
Ačkoliv s nadšením a pochvalou přijata byla výzva redaktora Vychovatele
o spolupráci katechetů, dostalo se mu málo příspěvků a proto žádal znova ka
techety o spolupracovnictví pro Vychovatele dopisem, který čten ve schůzi 18.
prosince 1912, na schůzí té doporučeno to sice katechetům, ale příspěvky se
nescházely. Nebylo totiž pochopeno, že Spolek mohl by snadno míti svůj samo
statný časopis. kdyby pilným spolupracovnictvům katechetů, hojnými příspěvky Vy
chovatel byl opanován. Doba byla tehdy příhodná zvláště když stále bylo voláno
po kursu***) katechetském v Praze a tolik prací bylo Kkprovedení (katechismus,
osnova, museum, úprava platů a m. j), že rozdělením práce snadno mohl býti
celý Vychovatel odbornými články vyplněn. To se nepochopilo nyní ani později
po převratu, kdy výslovně redakce Vychovatele byla nabízena redaktorovi Věst
níku. Mnoho bylo záslužných prací, které vykonal Spolek, ale v době příhodné
na samostatnost svého Časopisu zapomněl!
Ač byla smlouva tehdy prodloužena jen na rok, nejednáno ve valné hro
madě 6. ledna 1913 o dalším prodloužení. K nemilé příhodě došlo v polovici
roku, kdy redaktor hodlal vydati slavnostní číslo s podobiznou a básní, za kterou
žádal mimořádný honorář pro autora 10 Kč. a na pořízení stočku 22 Kč z po
kladny spolkové. Na mimořádné výborové schůzi dne 21. června jednáno o tomto
požadavku, proti kterému ohradil se katech. Konopík, poukazuje k tomu, že je
povinnost a žádá toho takt majitele celého lisťu, družstva Vlast, aby takovou na
*) Přílohu nelze posílati pod novinovou známkou. Oznámilo tak poštovní

ředitelství

a ne policejní, jak omylem uvedeno ve Věstníku XV. 26, i v jednatelské knize Spolku.
++) Dle Katech. Věstníku, zápisní knihy Spolku a vlastních poznámek pro plzeňský kroužek.
+++)O dávném přání katechetů, by pořádán byl kurs, v jiné stati bude pojednáno,
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hodilou výlohu sám hradil proto, že mu Spolek řádně a dobře platí a družstvu
tak odpadá upomínání dlužníků a ztráta, již nese Spolek. Přijato při hlasování,
aby číslo bylo vydáno bez jakékoliv výlohy. Číslo slavnostní bylo vydáno,
Družstvo vyšlo opět vstříc, tak že přání redaktora Věstníku došlo úplného splnění.*)
Teprve ve výborové schůzi dne 17. prosince 1913 upozorňuje jednatel Ja
roslav Vlasák, že smlouva o Věstníku s družstvem Vlast letos vyprší. Předseda
předčítá smlouvu s Družstvem Vlast. Při debatě vytýkáno, že Věstník vychází jen
jednou za měsíc, že obsah jeho je velice obmezen a neuspokojuje. Zástupce od
boru budějovického katech. Frant. Dvořák (Kardaš. Řečice) navrhuje, aby Věst
ník vycházel za 14 dní a Vychovatel jednou za měsíc, aby byl opatřen obálkou,
kde by byly inserty a oznámení věcí katechety zajímajících. Po delší debatě pak
přjato: 1. smlouvu s Družstvem prodloužití na rok. 2. valná hromada af sestaví
výbor, který by tento rok pracoval k tomu, aby Věstník vycházel co samostatný
časopis, třeba ve Vlasti jako dosud. Předseda v té věci bude vyjednávati. Ná
vrhy ty ve valné hromadě (6. ledna 1914) přijaty a výboru ponecháno další za
říditi. Zvláštní výbor pro práci o samostatný časopis volen nebyl. Ve 2. výbo
rové schůzi, 15. dubna 1914 projednávány návrhy z valné hromady a oznámeno,
že Věstník katechetský při nynějších tiskařských poměrech nemůže doznati roz
šíření, aniž možno samostatně ho vydávati.
IV.

Vypukla válka, rozvrátila dosavadní řády, změnila názory, celý svět byl
v napjetí a katechetům nastaly jiné starosti, práce ve školách, ve spojovaných
třídách, při nepravidelném vyučování byla tužší a obtížnější, mnoho katechetů
odešlo do pole a tak i dosavadní zájmy a tužby ustoupily stranou. Ani ve valné
hromadě r. 1915 ani v dalších nemluveno o Věstníku, o jeho osamostatnění. Byly
mnohé daleko vážnější starosti.
Když cena papíru a potřeb tiskařských stoupala a když Družstvo v lednu
1918 oznámilo zvýšení ceny Vychovatele s Věstníkem bylo to přijato Spolkem
jako věc samozřejmá.
Zajímavý návrh podal ve výborové schůzi 16. ledna 1918 katecheta Dr. Ig.
Rath (Kr. Vinohrady), aby totiž v denníku „Čechu“ měli katecheti nedělní rubriku
katechetskou, do níž by jednatel dával čřánky a zprávy života a působení kate
chetů se týkající. Bylo to přijato a usneseno, aby předsednictvo v té věci dohodlo
se s nakladatelem p. V. Kotrbou. V návrhu Dr. Ig. Ratha jest ohlas toho co na
psala koncem roku 1915 brněnská „Hlídka“: „i náboženstvím nastane po válce
této úsilovné zápolení. Které náboženství bude chtíti obstáti čestně v tomto zá
pasu duchů, bude musit napnout všechny své síly, ukázati lidstvu jasným a pře
svědčivým způsobem, co má v sobě dobrého a spasného. Hlavně tu půjde, jako
vždy šlo, o vrstvy lidové. Tomu lidu bude muset i náboženství naše katolicke
jasným a přesvědčivým způsobem ukázati. že to, co ono mu přináší v ohledu du
chovním, je pro něj nejpotřebnější a nejcennější“ To zdá se ozývati avšak velmi
skromně v návrhu Rathově na začátku roku 1918, za rok potom mohlo toto
vésti ku snaze po osamostatnění Věstníku, jeho rozšíření a zdokonalení. Spolek
měl tehdy 319 členů.
*) Podobně vyšlo Družstvo vstříc Spolku při oslavách ještě několikráte na př. r. 1917
viz str. 1, a str. 75. katech, Věstníku.
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Potřeba toho na valné hromadě 6. ledna 1919 uznána, žádáno zvětšení Vy
chovatele,*) aby úroveň „Katechetského Věstníku“ byla zvýšena a kollegové byli
povzbuzení k spolupracovnictví. Také byla k ruce redaktora „Katechetského Věst
níku“ zvolena redakční rada, do níž zvolen: Ar. Oliva (Vysočany), Ant. Tichý
(Podolí), Frant. Košák (Karlín). Tato redakční rada se však nikdy nesešla a na
radu tázána nebyla, neboť redaktor Jar. Slavíček dokazoval, že on jediný je Druž
stvem Vlast za redaktora Věstníku potvrzený.
:
V horečné době popřevratové sdružila se část kněžstva v „Jednotě čsl. du
chovenstva“, kde zastupoval Spolek ve výboru katech. Konopík, který však záhy
resignoval a na jeho místo vyslán jako přísedící výboru s hlasem poradním
katech. Váci. Hála (Vinohrady) prozatím, než bude zvolen řádný člen v příští
valné hromadě Jednoty. Tato Jednota oznámila Spolku katechetů, že by postou
pila ve svém orgánu „Jednota“ každých čtrnáct dní katechetům 4 strany pro
školské a stavovské záležitosti. O návrhu tom jednalo se ve výborové schůzi
3. prosince 1019, kde jednatel Jar. Vlasák s návrhem tím projevil souhlas. (Ne
bylo to osamostatnění, ale závislost v časopise, kdežto příloha při Vychovateli
je zvláštní svobodná část!) Tuto samostatnost Věstníku při Vychovateli zdůraznil
ve schůzí proti návrhu jednatele katech. Hála. 9ti hlasy proti 2 rozhodnuto setrvat
při Věstníku jako dosud“*) a vyjednávat s Vlasti, aby vycházel každých 14dní
o 8 stranách od 1. ledna 1920 ovšem za zvýšené předplatné. Kol. Tichý, Slavíček
a Oliva projednají bližší s Družstvem a dle toho se upraví členský příspěvek.
Ve valné hromadě 1920 katech. Oliva navrhl, aby členský příspěvek vzhledem k zdra
žení Vychovatele o 180 procent, zvýšen byl na 36 Kč a aby každý člen, i když
neodebírá Vychovatele, tento příspěvek platil. Po delší debatě bylo to přijato
dvoutřetinovou většinou valné hromady. Spolek platí za každého člena Družstvu
zá Vychovatele ročně 27 Kč, tak že zbývá pro Spolek k dobru z předplatného
na Vychovatele 3 Kč (celkem tedy plyne z členského příspěvku 9 Kč do spol
kové pokladny.)
Rok 1922 byl jubilejním rokem Spolku katechetů, který tu oslavíl čtvrt století
svého působení památným kursem katechetským, jehož zdar posilnil katechety
k další práci. Tím rokem zakončeny jsou i v rukopise již připravené dějiny ka
techetského spolku, které však nyní z různých důvodů není možno vydati. Časem
budou snad jednotlivé kapitoly, pokud místo bude, otištěny ve Vychovateli.
Protože tedy kursem a nádhernou katechetickou výstavou v Praze ukončeny ony
dějiny, končíme jimi i tento článek. „Věstník“ zůstal i na dále orgánem katechetů
při Vychovateli. Mohl býti jim celý Vychovatel, kdyby katecheti byli do něho
horlivě přispívali a kdyby byl redaktor „Věstníku“ přijal ve valné hromadě 1923
nabízenou mu redakci Vychovatele a znovu nabízenou ve členské schůzi dne
19. září téhož roku. Majetkem Družstva Vlast ovšem zůstává „Věstník“ —byť
mu Spolkem bylo dáno jméno — stále, jak zřejmo ze smlouvy mezi Spolkem
a Družstvem, jak patrno z celého tohoto článku, kde ukázáno, že to bylo ně
kolikráte ve schůzích doznáno i z toho, že Družstvo nese celý náklad, platí re
dakci Věstníku a honoráře za uveřejněné články a pojednání (za původní 5 Kč,
ě Vychovatel tehdy vycházel dvakrát měsíčně o 8 stranách číslo, Věstník jednou o 12.
stranách.
**) Psáno dle zápisní knihy Spolku katechetů. — Katechetský Věstník XXIII. str. 7. uvádí

o tomto:usneseno„pokud „Vychovatel“ ve Vlasti bude vycházet, setrvat

jnadále ve vydávání samostatného

našeho orgánu „Věstníku“přiněm“,
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za překlady 4 Kč, jak bylo žádáno Spolkem v členské schůzi 1. prosince 1920)
a nadto vychází Spolku vstříc tím, že dává mu pro členy Spolku Vychovatele
za Cenu sníženou. Spolek nemá s Věstníkem jiných výloh než, že dle svého
usnesení platí jednateli za upravení spolkových zpráv do tisku 50 Kč ročně. Vy
davatelstvo opravdu vychází Spolku ve všem vstříc, ponechávajíc mu úplnou.
svobodu v řízení přílohy: „Katechetského Věstníku“. — — — —
Aby bylo pojednání toto úplné i z doby po kursu, krátce uvádíme, že Či
něny byly návrhy na odloučení od Vychovatele. Jednalo se o připojení k „Ča
sopisu katolického duchovenstva“ (ročně vychází 10 čísel za roční předplatné
50 Kč). Měla býti vydávána při něm příloha katechetická o 16 stranách; Spolek
měl zaplatiti za číslo při 300 exemplářích 806 Kč a za každou stranu tištěnou
petitem příplatek 35 Kč. Tedy ročně 8060 Kč a příplatek za petit, nadto by Spolek
platil redaktora a honoráře v příloze (tedy asi 600—700 Kč). Příloha by byla
vycházela při „Časopise K. d.“ V nejnovější době jednalo se o připojení k mě
síčníku „Unii“, která nabízela 4stránkovou rubriku v čísle a ročník pro členy za
12 Kč. Tím by ovšem stoupl počet odběratelů „Unie“ asi o 230 členů, ale pro
katechety byla by tu závislost na časopise, jako v roce 1919 byla nabízená „Jed
notou“. Nabízena byla i ona čtyřstránková část jako zvláštní příloha k „Unii“,
ale za příplatek za jedno číslo 250 Kč. (Práce za úpravu do stroje, práce kni
hařská, administrační — vkládání do časopisu odběratelům-katechetům.) Spolek
ročně zaplatil by za 12 čísel o 4stranách 3000 Kč, platil by redaktora a hono
ráře za články. Chtěl-li by přílohu o 8 stranách, jako jest dnes Věstník, zaplatil by
dvojnásob (nepočítáme tisk!!) a členský příspěvek bylo by nutno zvýšiti jen na krytí
tohoto nákladu na 40 Kč. Nebyl by to samostatný časopis a snad ani ne tolik
samostatný jako dosud a proto bylo-li by to s výhodou pro Spolek při dnešním
počtu sotva 240 členů nehodláme rozhodovati, ani šířiti se o tom z jakých dů
vodů tyto odlukové snahy v poslední době ve Spolku vznikly. Jsou za dnešních
poměrů jiné cesty a způsoby časopisu, který by měli vydávati katecheti, ale
o tom na jiném místě.

Náboženství ve školách pokračovacích.
V článku v č. 10. Vychovatele byla zmínka o tom, že na školách pokra
čovacích v Německu vyučuje se v době nejnovější náboženství jednu hodinu
týdně. Vyučovati začalo se v Bavorsku, v Badensku a ve velkých městech na
Rýně a stále se postupuje. Uznává se totiž všeobecně v Německu, že výuka
náboženská na školách pokračovacích je nulnou se stanoviska paedagogického
i pro správu duchovní a že má veliký význam pro duševní i duchovní vývoj
mládeže. Čím dál tím více pak razí si cestu přesvědčení, žé tato výuka i dle
obsahu i dle metody vyžaduje zvláštních směrnic a pravidel, podstatně selíší
cích od výuky na školách obecných a středních. Jeví se tudíž stále větší zájem
o otázku jak zaříditi náboženské vyučování a náboženskou výchovu mládeže
na školách pokračovacích. Biskup Pasovský na jedné katechetské schůzi pro
hlásil: „Pro žáky škol pokračovacích katechismus svou úlohu již vykonal. Tyto
katechechumeny nutno nyní náboženství jinak vyučovati a jiným způsobemv nich
náboženství upevňovati. Vůdčí mýšlenkou zde jest synovství Boží.
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Předním tudiž úkolem této výuky a výchovy jest naučiti žáky býti dítkem
Božím. „Et dedit eis potestatem filios Dei fieri
„ ex Deo nati sunt.“ O vý
chově této mládeže jednáno bylo na vysokoškolském kursu ve Freiburgu r. 1924
a na kursu v Řezně. Své přednášky o tom shrnul gener. preses katolických

spolků mládeže Německa v Důsseldorfu, Ludwig

Wolker

ve spise: Der

Religionsunterricht in der Fortbildunošschule. Eine Wegweisung und Handreichung
fůr die Katecheten. 2. u. 3. vermehrte Ausgabe. Freiburg im Breisgau 1927. Herder.
M. 2-60.

Knížka ta o 7 kapitolách, poučuje nejdříve o tom, jak katecheta se žáky
na škole má jednati, jak je vésti životem — modlitbou, sv. svátostmi, rokem
církevním — k povolání, životu rodinnému, k životu v národě a Ssnárodem,
v lásce k Bohu a touto k lásce k bližnímu. Cílem veškerého vyučování na škole
pokračovací je, aby katecheta tak vedl žáky: „ut vitam habeant — per ipsum
et cum ipso et in ipso — Deus omnia in omnibus.“ V dalších kapitolách po
dává nástin a rozvrhy jednotlivých katechesí: O povolání a práci, o čistotě,
cestě ku sňatku a rodině; o životě synů Božích; o zpovědi a sv. přijímání.
Na konec nastiňuje osnovu pro všechny tři roky „vyučování ve školách
pokračovacích, pro každý rok o 32 tématech. Dle této osnovy probírá v roč.
prvém: Život milosti, život v povolání, rodinný život, mravný život. V roč.
druhém: Život dle víry, eucharistický život, církevní život. O utrpeních a konci
života. V roč. třetím: Křesťanský názor světový. Mládí, sňatek, rodina. Národ,
stát a církev. Následování Krista, cílevědomý názor světový. Návrat k Bohu. —
Dle tohoto náčrtku možno si utvořiti pojem, jakým směrem, jak prakticky
křesťanským, béře se náboženská výuka a výchova na školách pokračovacích
v Německu. První tři kapitoly knihy jsou velmi pěknou, jednoduchou a struč
nou katechetikou, která přináší velmi dobrá, praktická poučení hodící se i pro
naše poměry na školách středních.
Kšk.

SMĚS.
Katechetické

museum po kterému nás

tak dlouho bylo voláno konečné bude zří
zeno ! Se svolením nejdp. arcibiskupa bude

umístěno v arcib.

semináři v Dejvicích,

upraví ho bývalý katecheta v Kardaš. Řečici,
František Dvořák, ze svých četných po
můcek vystavených a obdivovaných na kate
chetické výstavě r. 1910 v Čes. Budějovi
cích a cenou poctěných na výstavě kateche
tické při kursu v Praze 1922. Kdo by z
katechetů chtěl některé své zhotovené po
můcky věnovati tomuto museu dopiš pořada
tel vdp. Frant. Dvořákovi, katech. v. v.
v Mnichovicích u Prahy, který oznámí, kdy
a jak věci zaslati. Obohatte katechetické
museum, po kterém dávno toužili katecheti!

Katechetický

kongreg připravují ra

srpen. 1925 katecheti v Německu. Němci,
u nichž horlivě se pracuje v katechetice,
konali mnoho velkých kursů před válkou
velmi četně navštívených. Vzpomínáme kursů
v Salzburgu (1903 a 1906), v Mnichově
(1905, 1907, 1909, 1911), ve Vídni (1905,
1908), v Lucernu 1907, v Innsbrucku 1911.
Kursy ty vyvrcholily v kongres katechetiky
ve Vídni 1912. Po válce bylo již více kate
chetských kursů německých na četných mís
tech, ale hlavně byly tři velké roku 1925
a to ve Vídni, Einsiedlu a ve Vratislavě
(4.000 účastníků !) Nyní „chystají velký kon
gres v Mnichově, kde před válkou byly čtyři
kursy.

Jubileum 50letého trvání oslavilžen
ský ústav ku vzdělání učitelek u sv. Anny
v Praze počátkem letoš. školního roku. Ústav
vydal „Jubilejní zprávu výroční“ v níž vy

Ročník XLIL

|

VYCHOVATEL

Strana 175.

líčeny dějiny ústavu a pojednáno pěkně o zá
služné práci tří ředitelů : Gabriela Schnei=
dera, Františka Schoenbecka a Msgr. Voj
těcha Pekaře. Připojená část statistická a pře
hledná pěkně doplňuje tento spis vydaný
k jubileu jistě význačnému. Ústav u sv.
Anny byl prvním ženským ústavem učitelek
českých v Praze. V dobách persekuce národní
prodělával trpká příkoří se strany vlády vídeň
ské. Nezalekl se, pracoval a nyní sklízí své
ovoce. Kéž Bůh požehnává dobrému dílu
řeholních sester, které ústav vedou ananěm
vychovávají katolické učitelky|

Lidu, mnohou trpkou pravdu často poví
našim pp. učitelům. V čís. 247 v Praž.
Večer. v článku „Již jim ten pokrok zalézá
za nehty“ píše: „Dobře vychovaného hocha
bolí i jemná výtka, ale jen tehdy, uznává-li

Platy učitelstva ve státním rozpočtu.

zpracování látky, tak i pro vkusnou úpravu

Ve svém exposé o stát. rozpočtu zmínil se
dr. Engliš o výdajích na učitele, které sice
mají platiti země, ale protože tolik peněz
nemají, tak je platí stát. Stát vydal ročně
na platy učitelské 990,821.552 Kč, Úpravou
platovou zvýšil se rozpočet u učitelů o
104,205.204 Kč. Náhrada na učitelské platy
našla se ve zvýšení daně z piva, protože
v rozpočtu nebylo na tento výdej žádné krycí
položky.

a levnou cenu (Kč 14'—), za jakou je Cyrillo
Methodějské knihkupectví Gustava Francla
vydává. Protože autor věnoval pozornost
1 protináboženským časovým frázím, možno
s prospěchem jich užíti jako řečí v našich
spolcích (41. O spalování mrtvol). A proto
že jsou zpracovány ve formě křesťanských
cvičení, dají se dobře a s výsledkem upra
viti za pěkné školní katechese. Žádný kate
cheta jistě nebude litovati opatří-li si tyto
promluvy, prokáží mu dobré služby (na př.
při výkladu vlastností Božích, při učení o cír

nějakou
autoritu.
©A
právě
taauto

bez níž se výchova neobejde se ze škol
měla vymítit. Na štěstí byla většina učitelů
rozumější. Ale jiní myslili, že obejdou se
bez autority boží, počali podkopávat autoritu
katechetů. Rodiče počínají již sami prohlížet,
kam fen moderní pokrok vede a často doma
podkopávají autoritu učitelovu před dítětem.
Katechetická anketa. Na schůzi kněž= Jiní vůbec nechtí nějaké autority uznat. A
tak páni učitelé sami stýskají si, že snáze
stva v Přerově konané 19. října po referátu
„Kterak získá si katecheta důvěry žactva bylo učit ve škole před válkou 80 dětí, nežli
dnes těch 30, kteří zbyli, pro rapidní po
a aby katecheta nebyl pouze učitelem nábo
kles porodnosti. Kdo podkopává autoritu
ženství, ale duchovním správcem mládeže“
—- rozvinula se debata, ve které se žádalo, jednu, viklá autoritami všemi. Páni učitelé
chtěli být ve škole samovládci, dnes mnohý
aby konečně byl vydán jednotný katechismus
po způsobu německého katechismu pro celou z ní raději utekl. Kdo seje vítr, ten klidí
republiku aaby věty v katechismu byly snad bouři.“
nější, přizpůsobené chápavosti dětí. P.. farář
Nové katechetické promluvy: Sv. Otec
z Beňova přeje si, aby děti hned od mládí
Pius X. ve svéencyklice „Acerbo nimis ..“
byly vychovávány eucharisticky, aby katecheta
upozornil, že málo je víry mezi lidem az
hned při výkladu biblického příběhu „Kain toho plyne zkáza mravů. U nás toho doklady
a Abel“ zmínil se o oběti mše svaté. Vše
vidíme čím dál patrněji, mnozí náboženstvím
obecně bylo poukazováno, že nynější rakou
pohrdají a je nenávidí, o ně se nestarají,
ský katechismus pro dnešní školy se napro
jsou nábožensky chladní a lhostejní, protože
sto nehodí; byla přijata zásada, ať učí se jasně a dobře pravd náboženských neznají.
ve škole hlavně biblické dějiny. Katechis= Dnes nedostačí katechismus ve škole, ale
mus ať je pouze kmhou pomocnou, hlavním třeba ho vnésti na kazatelnu. Známý a oblí
jádrem vyučováníať jsou biblické dějiny. Mimo bený homiletický spisovatelJaroslav Dlouhý,
to bylo též žehráno na to, že lidová a ludová dle pramenů hlavně italských a francouz
strana po celý čas trvání koalice ničeho ne ských, zpracoval katechetické promluvy vnichž
učinily pro křesťanského ducha ve škole, v díle I. vykládá apoštolské vyznání víry
Poněvadž dle nového nařízení musí boho
ve45thématech. Jasně a poutavě podává1 těž
slovci studovat bohosloví 5 let, bylo na kon ké pravdy (krásná a výkladem svým nová
ferenci kněží navrženo, aby více hodin bylo je např. promluva 12. Nejsvětější Trojice
věnováno pro tak důležitý předmět jako je Boží) a přiléhavými, pěknými příklady je do
katechetika, metodika, pedagogika, dnešní kládá. Promluvy nejsou dlouhé, jsou časové,
maličký počet hodin naprosto nestačí. (Naši přehledně a jasně zpracovány a dojdou jistě
nec č. 245.)
velké obliby. Zasluhují toho jak pro novosť

Autorita.

M. zdrav. rada dr. Kettner ve

svých článcích, jež píše do Lidových Listů,
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kvi) neboť všude nalezne nové myšlenky,
nový způsob výkladu.

Počátek vyučování bude o půl de
váté. Ministerstvo školství a národní osvěty
chystá výnos, jímž bude upravena otázka po
čátku vyučovací hodiny na všech školách.
Úprava nebude jednotná, ježto nutno činiti
rozdíl mezi velkými městy, kde většina žactva
do školy dochází, a městy krajinskými, kde
žáci dojíždějí vlakem z okolí a kde s ohledem
na jízdní řád, zařízený na počátek vyučování
o 8. hodině, nemělo by významu počátek vy
učování přesunovati. Naproti tomu ve ves
nických školách, kam žáci docházejí z dale
kého okolí, je pozdější počátek vyučování do
poručován zejména v zájmu žactva nižších tříd.
Ve velkých městech doporučuje se pozdější
počátek vyučování z důvodů dopravních. Za
jímavo je, že před nedávnem byl všeobecný
počátek vyučování o půl deváté zaveden také
ve Vídni. — Je známo, že první ministerský
výnos, dle něhož se vyučování počínalo od
půl 9. hod., nebyl prodloužen na školní rok
1997/28 a v průvodní zprávě se podotýká,
že se nový pořad vyučování dopoledního všude
neosvědčil. Ze správ odborných listů je zřejmo,
že by se snad doporučovalo posunutí počátku
na půl 9. hod. u dítek nejmenších, pro něž
však může, kde by toho bylo třeba, přizpů
sobiti počáteční vyučování místní školní rada.
Pro dítky odrostlejší, 11—14leté, je dle vý
sledků, získaných praxí, výhodnější počátek
od hodiny osmé, neboť poskytuje se škole
více možnosti nejen látku probrati, ale 1 pro
evičiti, aby pak mládež času mimoškolního
mohla účelně využíti 1 k svému osvěžení.

Služební pragmatika učitelů národ

naprosto odlišného od postavení neodvislého
soudce. 2. Učitélstvo vyslovuje již dávno po

žadavekodloučení admřnistrativy
školské

od politické,

v přímémod

poru tomuto požadavku jsou příslušná usta
novení návrhu nové pragmátiky, která zname
nají úplné zbyrokratisování institucí, které o
škole a učitelstvu mají rozhodovati. Učitelstvo
trpce nese, že ustanovení návrhu jsou budo
vána na úplné nedůvěře školské správy k
učitelstvu, když zastoupení disciplinárních, ba
i kvalifikačních komisí je úplně nědostatečné
a k tomu ještě mají býti členové“učitelští
na krátké funkční -období jmenováni. 3. V
době mezi uzákoněním platové úpravy uči
telstva národních škol a vypracováním ná
vrhu služební pragmatiky vydán byl zákon
o reformě veřejné správy, který připustil
do úřadů správních volené zástupce občan“
stva; jest proto neudržitelné složení komisí
kvalifikačních a disciplinárních, kde nemají
býti členové, které by si učitelstvo řádně
zvolilo a úřady školní.

Mravní rozvrat.

V Praze zakoupilaobec

psy vlčáky, aby v noci hlídali hřbitovy Olšan
ské a bránili lupičům v zneuctívání hrobů a
v krádežích. Lupiči těmi byli prý mladíci,
kteří za noci přelézali zdi a s hrobů vše co cen
ného bylo odnášeli. Vyrůstá pokolení baz citu,
bez svědomí, bez Boha. Vše je mu lhostejno,
je hrozný úpadek mravní. To jsou výsledky
podlomené náboženské výchovy — výsledky
laické morálky. To je století falešného huma
nismu, v němž pravá láska k bližnímu je
zašlapána. Není autority, není kázně, není
proto ani bázně. Hřbitovy cílem zlodějských
výprav]

vstoupila do stadia konkretního

O laické výchově ve školách ku které

řešení. Ministerstvo rozeslalo již návrh apli
kace profesorské praegmatiky z roku 1917
na národní učitelstvo členům poradní komise
a expertům. Čsl. obec učitelská staví se proti
přijetí staré profesorské pragmatiky a uvádí:
1. V desátém roce samostatného českého státu
nelze aplikovati na. učitelstvo rakouský zákon

směřují kvapem všichni naši „pokrokáči“ píše
v pařížském liberálním listě „La Victoire“
Georg Rossignol: „Nemáme dosud žádných
spolehlivých zpráv o výsledcích beznábožen
ské školy v Mexiku. Naproti tomu v Rusku
jsou výsledky takové, jak je zdravý rozum
mohl předvídati, že dnes vzbuzují hrůzu, neboť
nejhorší zkaženost dětí a dospívající mládeže
všudy je patrna. Také ve Francii výsledek
beznáboženské výchovy není nikterak utěšující,
ač mnozí učitelé podivuhodně se přičiňnjí vy
tvořiti laickou morálku a laickou mentalitu.
Na vysokých školách, na př. v ústech výbor
ného profesora Izouleta, jakož i akademiích
a mezi nejlepšími duchy jsou dnes zcela běžná
slova: „K smrti vedoucí laicismus.“

ních

škol

čís. 319/1917, který vydánbyl za tuhé per
sekuce národa českého a který provanut je
duchem nedemokracie, nesvobody osobní, ba
1 duchem policejním. Je-li v oddíle V. po
staveno řízení disciplinární na zásadě řízení
před řádným: soudy, pak nutno konstatovati,
že nerespektuje ustanovení jeho, pokud se
jedná o promlčení trestného činu a že dis
ciplnární senáty jsou svým složením rázu
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FR. KOŠÁK:

Katechetský časopis..
Kapitola z „Dějin katechetského spolku v Čechách.“
(Dokončení).

Článek náš došel pozornosti v kruzích laskavých čtenářů. Svědčí o tom
několik došlých dopisů souhlasu, ale i upozornění na neúplnost odst. 2: na str.
172. Vychovatele. Souhlas projeven na př., že správně bylo zaznamenáno, jak
promeškána byla vhodná doba, ve které Spolek mohl zaujmouti celého Vycho
vatele za svůj orgán a ne se ho pro nepatrné nedorozumění, které dodatečně
bylo vysvětleno, vzdáti.')
Bylo také laskavě poukázáno, že by obsah Vychovatele měl býti rozšířen
a ucelen a připojena i přátelská a milá rada, jak by i dnes státi se to mohlo, ba
že by toho bylo třeba vzhledem k poměrům u nás. O tom snad více k rozho
voru v ročníku příštím.
V jednom z dopisů vytknuta byla chyba v řádce 15. na str. 172. Každý jen
poněkudvěci znalý čtenář pozná — psáno je to o poměrech téměř současných,
— že řádka ta správně zní: „3. prosince 7919, kde jednatel i kol. Vlasák s ná
vrhem tím projevili souhlas“. V dalším věc bude jasněji vyložena.")
Vytknuto bylo však také, že prý málo bylo napsáno o Jednotě, ve které
měl Spolek od začátku své zástupce.
Nechtěl jsem psáti o Jednotě a její práci, neboť vím, že o ní jednou psáno
bude perem daleko povolanějším a do všeho zasvěcenějším, až ktomu nadejde
vhodná doba a bude možno psáti s řádným odstupem času. Pak bude jistě
psáno o činnosti delegátů Spolku v Jednotě a posouzena i jejich práce. Chtěl
jsem jen v souvislosti krátce ukázati, že by! Spolku učiněn návrh, aby orodn Jed
noty stal se i orgánem Spolku katechetů a jak se k tomu Spolek zachoval. Po
drobnosti byly pominuty.
Stali se totiž někteří členové Spolku též členy Jednoty katol. duchovenstva,
která měla hájiti zájmy kněžstva, ale ne všichni, vždyť ve valné hromadě r. 1919
v lednu vybízí jednatel /. /anouťf, aby ti, kteří tax neučinili, k Jednotě přistou
pili! Natéže valné hromadě bylo také zdůrazněno, že „Spolek půjde vedle Jed
noty a s ní bude pracovat, ale samostatnost si ponechá, neboť nikdo neporozumí
zájmům katechetů tak, jako členové Spolku, kteří znají svou vlastní práci“ Tato
spolupráce Spolku v oné době tvoří zvláštní kapitolu v dějinách Spolku az této
kapitoly „Doba převratu*, vybráno bylo jen to, co se zdálo nejnutnějším a přesně
spadajícím do rámce názvu článku ve Vychovateli. Celá kapitola ta k otištění
dosud se nehodí, mnohý snad by byl na rozpacích čta otištěna svá slova a ani věci
1) Srovnej titulní listy Vychovatele z r. 1911 a 1912.
?) Není možná záměna, neboť r. 1919 byl jednatelem Ant, Tichý, kol. Jar. Vlasák byl jed
natelem v letech 1911—1914.
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nebylo by to na prospěch.*) Dnes ještě z mnohé hlavy nevykouřil se dým oné doby,
kdy i mezi členy byli ustrašenci, kteří bez rozmyslu svěřovali své bolesti papíru a
odpovídali na otázkyz nejintimnějšího života svého a pak za krátko v obavách za
pomínali čí jsou a komu mají sloužiti a tak neuvažovali slova, která jim plynula
přes ohradu zubů.
Doplňují-li tedy, jsa k tomu vyzván, druhý odstavec článku na str. 172. při
pomínám, že z poznámek vybráno opět jen co je důležité k objasnění celé snahy
o odloučení Věstníku katechetského od Vychovatele.
Již před převratem zahájena byla mezi kněžstvem akce ku zřízení nové
Jednoty duchovenstva, (jako byla ona v letech 1902—1907), která by hájila zájmy
všeho kněžstva. Po převratu vydáno provolání, Jednota ustavena a svolána na
den 7. listopadu 1918 první schůze. K Jednotě přihlásilo se sice dosti kněží, ne
však všichni, a z těch, kteří se přihlásili, byli mnozí, kteří tak učinili ne tak
z upřímného nadšení, jako spíše z obavy, co se s nimi za nových poměrů a
v novém státě stane. K četným přihláškám přispělo, že Jednota opírala se o vlivy
politických stran a jejich vůdců a že do ministerstva vyučování dostal se vlivem
svého bratra, ministra Dra Isidora Zahradníka, za referenta duchovních záležitostí
spisovatel a farář v. v. Bohumil Zahradník-Brodský. Ne již tolik kněžstva sou
hlasilo se sedmí reformními požadavky Jednoty, jak patrno z podniknuté dotaz
níkové akce, při které se ukázalo, že k reformám těm hlásí se 1314 členů z kleru,
tedy ani ne polovina těch, kteří za členy Jednoty se přihlásili (ze 3000|)
Ve výborové schůzi katechetského Spolku 6. listopadu 1918 nadšeně refe
roval o nastávající „Jednotě duchovenstva katolického ve státě československém“
kol. Jar. Vlasák (Smíchov), který za týden po tom v členské schůzi“) dne 13.li
stopadu zvolen byl s kol. J. Konopíkem (Kr. Vinohrady) za delegáta Spolku do
nové Jednoty. Jednota založila svůj vlastní orgán „Jednota“ a v členské schůzi
Spolku 27. listopadu 1918 usneseno, aby delegáti Spolku vymohli, aby za roční
příspěvek 20 K dostávali členové katechetského Spolku časopis Jednoty zdarma
a z onoho příspěvku aby se Spolku vrátilo za každého člena 5 K ve prospěch
katechetského Spolku. Kol. Vlasák v členské schůzi 18. prosince 1918 oznámil,
že ve výboru Jednoty duchov. bylo usneseno, aby Spolku katechetů v prvním
správním roce z příspěvků jeho členů nebylo ničeho vráceno a teprve v druhém
správním roce, že bude Spolku dána jistá kvota.
Měla-li Jednota platiti Spolku za to, že členové odebírají čtrnáctidenník
„Jednotu“, z části ročního příspěvku, bylo třeba, aby Spolek byl užeji spojen
s Jednotou a to se připravovalo ve školském odboru Jednoty, měl se totiž oredn
Jednoty státi orodnem katechetského Spolku.
Zatím však ve Spolku nastaly velké změny. Na návrh jednatele J. Janouta
usneseno ve výborové schůzi 23. prosince 1918, aby celý starý výbor odstoupil
a na valné hromadě, aby zvolen byl nový výbor Spolku. Stalo se a v ustavující
schůzi výboru po valné hromadě 6. ledna 1919 zvolen za předsedu Jan Konopík
(Kr. Vinohrady), za jednatele Ant. Tichý (Podolí). Když však J. Konopík volby
nepřijal, zvolen v mimořádné výborové schůzi 15. ledna 1919 za předsedu Em.
Maule (Kr. Vinohrady.)
?) Tehdejší jednatel J. Janout zapsal mnohé až příliš podrobně a otevřeně.
*) Spolek konal v listopadu a v prosinci 1918 týdně schůze, jež vedl za nemocného
předsedu Bendu, místopředseda Václav Hála [Kr. Vinohrady] a o nichž psal do zápisní knihy
jednatel J. Janout [Radlice], který byl jednatelem 1917 a 1918.
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Po desetiměsíčním působení v Jednotě jako delegát Spolku, vzdal se Jar.
Vlasák této funkce a ve schůzi 17. září 1919 předal zastupování nově zvolenému
zástupci J. Konopíkovi s přáním, aby přijal předsednictví ve škol. odboru Jed
noty a pak určitou kvotu z loňských přebytků Jednoty pro Spolek urgoval.“)
Konopík stal se v Jednotě předsedou školského odboru a členem ankety rozlů
kové, ale brzo toto zastoupení Spolku ze zdravotních ohledů složil, aniž Spolek
předem o tom uvědomil a tak ve výborové schůzi 3. prosince 1919 o tom jed
náno a k návrhu jednatele Ant. Tichého usneseno kol. Konopíka vyzvat, by re
signaci svoji, jako zástupce Spolku ve výboru Jednoty odvolal, „ježto by tím
zájmy stavu mohly býti poškozeny.“ Pro případ, že by Konopík setrval na re
signaci schváleno, aby kol. V. Hála 3polek v Jednotě zastupoval, jakožto pří
sedící ve výboru s hlasem poradním až do příští valné hromady Jednoty, kdy
řádný zástupce Spolku v Jednotě bude zvolen do výboru, kol. Hála byl pak také

Jednotou do výboru kooptován.
V téže schůzi Spolku — 3. prosince 1919 — byl předložen písemný návrh
Jednoty Spolku katechetů, že by tato postoupila ve svém orgánu „/ednota“ "každých
čtrnáct dní katechetům 4 strany pro školské a stavovské záležitosti. O návrhu
tom jednáno a jednatel i kol. Vlusák s návrhem tím projevili souhlas. Kol. Hála
však proti tomu zdůraznil samostatnost Věstníku při Vychovateli. 9ti hlasy proti
2 rozhodnuto setrvat při Věstníku jako dosud a vyjednávat s Družstvem Vlast,
aby vycházel každých 14 dní o 8 stranách od 1. ledna 1920 ovšem za zvýšené
předplatné. Kol. Tichý, Slavíček a Oliva projednají bližší s družstvem a dle toho
upraví se členský příspěvek.
Po této schůzi rozvážný žižkovský kolega Em. Pešek, pravil k několika ko
legům: „Dobře udělal Hála, že to rozbil s Jednotou, ať měl příčiny jakékoliv“.
„A proč?“ „Protože by brzo Spolek neměl nic. Tak jak to dnes jde v Jednotě,
tato dlouho trvat nemůže.“ A měl pravdu.“)
Ačkoliv přijato v této IX. výborové schůzi za účasti 11 členů výborů a ně
kolika hostů (členů Spolku), aby setrváno bylo při Věstníku, přece v X. schůzi
výborové 5. ledna 1920 podán pro XXIII. valnou hromadu návrh kol. Vlasáka
„zda by neměl čtrnáctidenník „Jednota“ za podmínek výborem Jednoty navrhova
ných býti naším orednem ve své školské příloze k vůli úspoře příspěvků.“
Ve valné hromadě 5. ledna 1920 při 3. bodu o stanovení členského pří
spěvku, navrhl kol. Oliva, aby vzhledem k zdražení Vychovatele členský příspě
vek zvýšen byl na 36 K. Návrh byl přijat 19 hlasy proti 7, „ostatní nehlasovali
pod d-jmem rozvláčné debaty o tomto předmětu, již účastnili se ve smyslu od
porujícím hlavně kol. Fr. Strnad a J. Vlasák“, zaznamenal zapisovatel do zápisní
knihy Spolku. Tím volný návrh kol. Vlasáka o nabídce Jednoty odpadl aVěstník
zůstal orgánem Spolku. (Viz konec odst. 2. na str. 172. Vychovatele.)
Kol. Vlasák podal ještě jeden volný návrh o Jednotě a sice, aby valná hro
mada se usnesla: „Kdo a za jakých podmínek a kým má býti volen a komu
5) Jak kol. Vlasák pracoval v Jednotě nespadá do rámce této stati. V členské schůzi
Spolku dne 5. února 1919 byl na návrh kol. Bendy upozorněn, aby jako zástupce v Jednotě,
bděl nad činností odboru osobního v Jednotě a stav katechetský tam hájil.
S) Dle vlastních poznámek. Na radu + kanov. Kl. Borového, který při jedné návštěvě
nám bohoslovcům radil, abychom si zapisovali vše důležité ze života, začal jsem si psáti po
známky: S kým a o čem jsem mluvil a o schůzích na nichž jsem byl. Poznámky ty dnes po

Sb elech
vyplňují několik svazků a jsou dobrým pramenem ze života kněžského a katechet
ského
zvlášt.
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zodpověden delegát Spolku zasedající ve výboru Jednoty čsl. duchovenstva“. Na
luštění nebylo nálady a přijato, aby o tom rozhodl výbor — ale nerozhodl!
V členské schůzi 21. ledna 1920 oznámil jednatel ku konci přítomným čle
nům Spolku výsledek porad biskupů v Praze, že Jednota je rozpuštěna.") Tím
ukončeno i jednání Spolku s jednotou a předseda Em. Maule zakončil rozhovor
o tomto v této schůzi, vybízeje kolegy k samostatné práci a povzbuzuje přítomné
k zachování rozvahy a hledání zlaté střední cesty.
Zatím Jednota sama v sobě byla již roztříštěna, její radikální živly, sdru
žené kolem „Ohniska“, mnohé od Jednoty odklonily, překážely Jednotě v roz
vážné práci a ji ve veřejnosti diskreditovaly a odté doby co tyto živly se sdru
žily, 15. záři 1919, v „Klub reformního duchovenstva“, který svedl své stoupence
na cesty úplně bludné, byl vlastně zákaz Jednoty vítán, jako východisko ze zmatků,
do kterých ukvapenosti, ustrašeností a nerozvážností se zabředlo.

Dr. LUBOMÍR PETR:

Mládí a jeho smysl.
(Pokračování.)

Také idea! síly jest s pudem samostatnosti a idealem svobody vnitřněspo
jen. Mladí lidé chtějí býti samostatní a svobodni, protože se k tomu dost sil
nými cítí, a aby ve svobodě svou sílu a schopnost uplatnili. Každý z nich sní jed
nou sen o velikých činech a výkonech, každí mní, že,jím musí začítí ne-li tvůrčí
den, tedy aspoň nová doba.
Odkud vzniká tento cit síly a touha po jejím uplatnění?
Jest to především doba, kdy tělesné i duchovní síly mocně přibývají. Všecko
jest v prudkém vývoji, a co se před krátkou dobou v tělesných i duchovních
výkonech nemožným zdálo, co u starších druhů bylo obdivováno, stává se nyní
dosažitelným: přirozeně se tím sebevědomí silně zvedá.
Také probouzející se pud 'pohlavní k tomu asi přispívá; obsahuje vždy něco
dotěrného, jest to drzý „uličník“, jak se Foerster pronáší.
K tomu přistupuje příliš vystupňovaný život obrazivý a citový, jenž brzdí
smysl pro skutečnost, malou zkušeností beztak již oslabený. Tím způsobem vše
se zdá možným a snadným. Phačton, jenž si troufal snadno říditi sluneční vůz,
jest symbolem toho.
Bohužel silný ideal zhusta přestává na pouhém vnějšku, místo aby rostl a
zrál v ideal mravní, karakterní sily. Tělesné výkony, zvláště sportovní, jsou ještě
nejspíš přijatelny. Ale pocit síly zhusta projevuje se snahou osvědčovati muž
nost drzým, nestoudným chováním, velkou mluvou, klením, oplzlými řečmi. Čím
prudší, divočejší, hřmotnější, tím znamenitější a mužnější.
Tento ideal síly projevuje se i volbou četby. Detektivní, indiánské povídky, ro
binsonády, u mládeže jemněji založené díla „Z vlastní síly“ nadepsaná mají přednost.
Tu jako při všech zvláštnostech mládeže musí zakročiti výchova, aby po
hnutku síly zjemnila, zvroucnila a tak postavila do služeb výchovy jako sílu pro
spěšnou. Ježto mladík nezraje ve svých duševních způsobilostech rovnoměrně, ne
bývá chtění a myšlení vždy v rovnováze; zvláště správná míra „srdce“ nebývá
7) 16. ledna 1920 usneseno bylo na konferenci česko-moravského episkopátu zrušení
Jednoty a 17. ledna datován pastýřský list ke kleru o tomto rozpuštění.
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vždy v obou zastoupena. Tak sestává, že jednání mládeže bývá příliš impul
sivní, bez klidné rozvahy a zkoušky. Mládež dovede býti i velmi tvrdou, bez
cítnou a při tom se domnívati, že jest v právu. Neumí se vmýšleti a vcítiti ve
druhého člověka, jest v tom případě příliš „objektivní“, zná jen zákon. Proto
dává se mládež snadno nadchnouti a strhnouti věcí, jež dovedla si získati její
cít. To může býti dobré a může vésti k dobrému konci; ale v rukou suggestiv
ního svůdce může z toho mnoho zla vzniknouti.
Vůle mládeže jest nestálá, chybí jí vytrvalost a spolehlivost. To pochází
odtud, že mládež nemá ještě potřebné míry jasných mravních zásad, jež by jí
byly spolehlivými, nedotknutelnými pohnutkami.
Pudový život mládeže a její vůle tvoří tudíž vážný výchovný úkol; jest sám
v sobě ještě velmi nedokonalý a nadto hrozí mu mnohé nebezpečenství, jež je
může snadno do chybného vývoje zavésti.
Slyšeli jsme, že v pudovém životě mládeže a v její vůli jest zhusta cosi
záporného. V dospívajícím člověku vzniká z toho polřeba vyrůsti z dítěte všemu
vlivu přístupného v mužný druh; a ten znamená již jistou pevnost a jistý stupeň
osamostatnění v myšlení a jednání. Skutečně normální mládež překonává brzo
tento negativnístupeň. Platí to i o náboženské krisi, již mnozí prožívají. Na dně
duše mladého heretika tkvívá hluboká touha po živém náboženském životě, míní
Goldbeck. Patří vůbec k základním zásadám výchovným, že vychovatel vždy
musí se snažiti, aby ve zdánlivě negativním pojímání mládeže vyhledával stránku
positivní a pomáhal jí k uplatnění.
Tím, že každé nové pokolení hledá nových cest k cíli, ježto „pociťuje“ ne
dostatečnost toho, co dosud bylo dosaženo, chráněn jest život od ustrnutí a
umožňován jest pokrok. Shakespeare, jenž má tolik porozumění pro úctu, jenž
žádá pietu k minulosti a míní, že schne ratolest, jež se odtrhává od životní mízy
stromu (Král Lear 4, 2), praví na jiném místě: „Kdybychom zvyků věčně šetřit
měli, nikdy nebylo by smetí stáří odváto a pod nakupeným bludem zůstala by
pravda hluboce ukryta.“ (Koriolan 2, 3).
Jen Bůh jest nezměnitelný, poněvadž již dokonalý jest; a On, Nekonečný
dal se nám za cíl, a každý jednotlivec, každé nové pokolení musí hledati cesty,
aby se mu přiblížilo.
Něco oprávněného rovněž tkví ve snaze mládeže po zvláštnosti a osobitosti.
Každý jest individualitou. V tom arci není ještě nic cenného. Jde o to, aby tento
individuelní obraz boží tím se cenným stal, že hledá naplniti v sobě příkaz boží
dokonalosti. Jest úkolem vychovatele, aby pomáhal uskutečňovati tento ideal
osobnosti a aby mládeži činil zřetelnější onu vůdčí linii, jež ji k tomu vede.
Této potřebě opory a vzoru může vstříc vycházeti především i katolická

pedagogika náboženská. Neboť má takojé množství vzorů, že každá individualita
může jimi býti povzbuzována, a všecky jsou jen uskutečněním jednotlivých
rysů ze života božského Spasitele, jenž všecku dokonalost, všecku plnost božství
v sobě spojuje a život nekonečně dokonalého Otce nám předežívá a napodo
bitelným činí. To všecko jest tak velkolepé, že i vychovatelé církvi cizí jen se
závistí a obdivem na to hleděli a náhrady si přáli (Aug. Comte, Jules Payot).
Jest však třeba míti zření ke snaze mládeže moci se stotožňovati s učitelem
a vzorem. Vůdce mládeže musí v sobě uskutečňovati takové vlastnosti, aby
opravdu získal si důvěru a náklonnost mládeže. Toho nedocilí hledaným shá
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něním mladistvé přízně, nýbrž tím, že jest a zůstává sám v nejlepším slova smyslu
mlád a že pokud možno sám v sobě mladistvý ideal splňuje.
Na každý způsob musí býti zužitkován motiv síly a proto jest nutno právě
mládeži objasniti, jak mnohé rozkřičené křesťanské ctnosti neznamenají slabošské,
zbabělé nebo zženštilé rysy, nýbrž předpokládají mužnou sílu a vedou k síle
hrdinské. Nietzsche způsobil po té stránce nesměrně mnoho škod. A vychovatel
potřebuje umění rozboru, umění vyložiti takovéto nábožensko-mravní pojmy, vy
loupnouti jádro nejvnitřnějšího životního principu a znovu odhaliti původní obraz
v jeho celé nádheře. Fr. Fórster a Max Scheler mohou nám v tom býti vůdci."
Zmíněné rysy pudového života a života vůle mládeže mohou se státi cho
robnými, nepodaří-li se překonati jejich negativní povahu anebo jsou-li v ní okolím,
duchem času nebo zděděnými sklony posilovány. Trvale negativní uzpůsobení
vytváří typ věčného mrzouta, kritika a kazimíra. Takový jinoch cítí se silným
mužem, hrdinou, a ve skutečnosti jest to jen nezralost a nezpůsobilost k vlast
ním positivním lepším úkonům.
Kdo dostáti chce Královskému úkolu vychovati vůli chovancovu, musí si
osvojiti dobrou znalost psychologie vůle.
Dnes z důležitých důvodů kloní se psychologie vůle k mínění, že vůle
zrovna tak málo jako síla myslivá jest schopna stupňování intensity. Jako my
slivá mohoucnost stává se hodnotnější bohatstvím myšlénkových vztahů, před
stav a paměti, tak že není lze mluviti o stupňovém rozdílu inteligence Goethovy
a inteligence nejníž stojícího idiota, tak prý i vůle stává se obsažnější bohatstvím
stále pohotově jsoucích motivů a jejich ceny. Podle tohoto názorů vůle nesmí
býti srovnávána se silou svalovou, jež se cvikem rozmnožuje a jejíž účinek při
jednotlivých výkonech jest tím větší, čím pádněji se rozpřahuje, nýbrž spíše s po
stavením výhybky na dráze nebo přesunem kontaktní páky na elektrickém vsou
vačí. „Jako jest při zapětí dynamického stroje bez významu, s jakou silou sva
lovou jest kontakt zaveden, tak bez významu jest při provádění některého roz
hodnutí větší nebo menší intensita aktu vůle. Rozumí se samo sebou, že při ta
kovémto pojetí jest stupňování vnitřní síly vůle cvikem bezůčelné a že tudíž
musí přestat býti cílem výchovy“ (Lindvovský, Vůle (1919) str. 191). Lze sice
slov silná vůle, slabá vůle dále používati, ale slova ta dostávají jiný smysl. Roz
hodujícím jest nyní motiv, pohnutka. Chovanci musí se státi idealem, aby oddaně,
rychle, vytrvale a obětavě k vytčeným cílům směřoval. K tomuto formálnímu mo
tivu musí pak přistoupiti hodnoty hmotné jako Čest, povinnost, potřeba, krása,
štěstí, radost. Ale tyto motivy musí býti u chovance účinny, musí mu býti při
způsobeny a přiblíženy. Musí býti stále svaty, nyní i později, musí býti stále
přítomny, tedy nejbohatěji sdruženy s myšlením a konáním chovancovým, a musí
býti jednotně v působivém povznášejícím idealu shrnuty. Přistoupí-li k tomu
cvik, zvláště vytrvalý cvik jak v používání materialně cenných motivů tak ve
formální nedílné a cílevědomé oddanosti k usilovanému činu, pak jest úspěch
jistý a karakter spolehlivý.
Právě mladistvé vlastnosti musí ve svém positivním obsahu býti vychovatelem
za nejbližší motivy použity, jejich očištění, zvnitřnění a večlenění do křesťan
ského životního idealu jest cílem výchovy a zároveň prostředkem k vysokému
cíli křesťanského vybudování karakteru.

VRAM

!) Fórster vlastně ve všech svých spisech. Scheler zvláště v pojednání „Zur Rehabili
fierung der Tugend“av „Abhandlungen und Aufsátze“ (nyní „Umsturz der Werte“ [.(1915)1 n)
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AR. OLIVA:

Dějiny církve dosvědčují její vyšší poslání.
(Pokračování.)
V.

Církev učítelkou pravé lásky k bližnímu,
Přikázání lásky k bližnímu. Šlechetným plodem křesťanské religiosity jest
pravá láska k bližnímu, ukazující od prvních dnů církve ve všech směrech po
žehnané účinky. Projevy křesťanské lásky k bližnímu jsou jedním z nejnápad
nějších zjevů v církevním životě; mimo církev nenalézáme nic, co bychom s tímto
zjevem mohli porovnati. Nadpřirozený, láskou k Bohu daný základ, čisté a šle
chetné sebeobětování v praktické činnosti, universální charakter zřízení objímající
všecky potřeby lidské bídy, veliký počet ústavů určených obsluze chudých a ne
mocných, všeobecná účast křesťanského lidu ve výkonu lásky k bližnímu, to jsou
rysy, které v tak plné výraznosti nalézáme pouze v církvi. Kristus po prvním
přikázání lásky k Bohu prohlásil za nejdůležitější lásku k bližnímu. Proto kře
sťané prvních dob pokládali se za bratry bez ohledu na společenské postavení,
národnost, vzdělání. Jedině láska k bližnímu dokázala, že živly tak nestejnorodé
jako židé a pohané, boháči a chuďasové, svobodnía otroci, senátoři a řemeslníci,
Helléni a barbaři, překonaly všeckyty obtíže a žily v lásce a svornosti v prvotní církvi.
V jednu velikou společnost bratří spojovala je myšlenka, že všichni údové království
božího jsou synové jednoho Otce a bratři Ježíše Krista. Tento názor byl i nejšlechet
nějším pohanům úplně cizí. Přitom církev ani nepomyslila na násilnou sociální revo
luci, naopak apoštolové a jejich žáci uznávali sociální rozdily za oprávněné, vybízeli
věřícík poslušnosti, napomínali otroky k podřízení se pánům, velebili, jak i sám Kri
stus činil, nemajetné a pro spravedlnost trpící jako blahoslavené v království božím.
A přece v onom pojetí křesťanské společnosti byl základ k mocně sociální pře
měně, která se musela dostaviti praktickým prováděním zásad lásky k bližnímu.
Apoštolové a jiní církevní učitelé věděli velmi dobře, že sociální rozdíly ztratí
svou tvrdost, budou-li všichni křesťanský zákon zachovávati a jím přikázanou
lásku k bližnímu prakticky prováděti. Hlavní věcí bylo vnitřní osvobození člo
věka křesťanstvím. Zacházel-li boháč s otroky a jinými poddanými dle přikázání
lásky k Bohu a bližnímu, viděl-li v nich své bratry ve smyslu nadpřirozeném,
uznával-li za první povinnost pečovati o jejich duchovní blaho, co vlastně potom
ještě zbývalo z otroctví? Jedině právní závazek k pánům a poctivé vykonávání
práce, kterou pak i otrok jako křesťan konal rád a pro Boha, Pána svého. V očích
církve nebylo v ohledu vnitřního náboženského života rozdílu mezi svo
bodnými a nesvobodnými, mezi pány a otroky. V bohoslužebných shromáždě
ních byli v jedné místnosti, přijímali z rukou týchž duchovních představených
stejný eucharistický chléb, konali společné modlitby, byli pochováváni vedle sebe
v tomtéž coemeteriu. Tato základní změna v pojetí poměru svobodných a ne
svobodných, pánů a otroků, odstranila skutečně otroctví v základě a otrocké
zacházení s poddanými; zákonné a mezinárodní odstranění otroctví mohla cirkev
klidně očekávati; muselo časem přijíti. Jako s otroctvím bylo tomu i s jinými
sociálními rozdíly v jiných hospodářských oborech. Na násilnou změnu církev
nemyslela, a nastala-li taková jako na př. se strany Circumcellionů ve 4. století
v Africe, pak vůdcové církve vyslovovali se. rozhodně proti.
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Vůdcové církve to hlavní spatřovali stále v pěstění pravého křesťanského
smýšlení a lásky k bližnímu. Ta byla také při každé příležitosti i ve spisech co
nejdůrazněji doporučována; ta byla i charakteristickou známkou prvních kře
stanů na rozdíl od nekřesťanů. Učením církve o účinné lásce k bližnímu bylo
z větší části odstraněno z nerovnosti sociálního postavení to, co se příčilolidské
přirozenosti, když vztahy mezi jednotlivými stavy byly tak upraveny, že jejich
členové i při nerovnosti v životním postavení dobře se snášeli.
Otroci měli již v starověku při vstupu do služeb církve se strany této stejné
právo se svobodnými. Církevní ústavy a kláštery dávaly později propouštěním
otroků nejlepší příklad, podobně již v době římské horliví křesťané dávali otro
kům svobodu z důvodů náboženských. V křesťanských státech středověku byli
hlavně jen nevolníci a robotníci. V nově objevených zemích zasazovali se mis
sionáři co nejvíce o práva pohanského obyvatelstva.
Jest naprosto nesprávným činiti církvi výtku, že ihned neodstranila úplně
otroctví dostavší se k moci ve 4. století v říši římské a i později nechala platiti
služební poměry otroků. Předně církev neměla moci k změnění sociálních poměrů
tak dalekosáhlého významu, a pak to nebylo jejím hlavním úkolem upravovatí
světské věci, nebyly li tyto v odporu se zásadami křesťanského učení. Podmíněné
otroctví vztahující se jen na právní poměr k pánovi a na povinnost pracovati,
nemůže se naprosto zavrhnouti s hlediska přirozeného práva. Odtud si vysvě
tlíme, že církevní učitelé v theorii i praksi s ohledem na hospodářský význam
otroctví ve starověku nebyli naprostí jeho odpůrci. A přece církev bezesporně
podstatně přispěla k úplnému odstranění otroctví hájením mravní svobody, při
kázáním křesťanské lásky k bližnímu a počínáním svých zástupců.
Podpora chudých a nemocných ve starověku. Láska k bližnímu pudila věřící
od nejstarších dob církve k vzájemné pomoci v každém ohledu. Přirozeně
obracela se láskyplná péče věřících především £ trpícím všeho druhu, chudým a
nemocným, vdovám a sirotkům, opuštěným a zajatcům. Tertullian ve spise „Apo
logeticus“ čp. 39 ukazuje pohanům s chloubou tyto skutky bratrské lásky kře
sťanské. Věřící jednotlivých obcí měsíčním příspěvkem přispívali do církevní po
kladny; této sbírky používalo se ku pomoci a pohřbu chudých, k výživě sirotků,
k podpoře nemocných a sestárlých, trosečníků a křesťanů odsouzených pro víru
k pracím v dolech. Ve větších a zámožnějších obcích, zvláště v Římě, byly kol
lekty a výtěžky těchto kollekt byly částečně zasílány jiným obcím, aby jich po
užily v mimořádných případech neštěstí. O chudé a nemocné hlavně pečovali
diakoni a diakonisky. Chudinství bylo již upraveno v době předkonstantinské.
V dopise z r. 251 uvádí papež Kornelius, že tehdy bylo v Římě přes 1500 vdov
a potřebných, kteří byli od církve podporováni. (Eusebius: Dějiny církve VI. 43.)
Církevní učitelé ve spisech svých doporučovali věřícím důrazně skutky milo
srdenství. I pohané poznali účinnou lásku křesťanskou při veřejných neštěstích
na př. při epidemiích. Za hrozného moru v Alexandrii r. 250 nešetřili přemnozí
věřící z převeliké lásky k bližním ani vlastního života, jak píše biskup Dionysius
(Eusebius v c. knize VII., 22). Bez bázně navštěvovali nemocné, ošetřovali je
z lásky ke Kristu a umírali rádi s nimi.
Od 4. století, když církev v říši římské dosáhla svobody a ochrany veřejné
moci, vykonala obrovské dílo na poli dobročinnosti. Biskupové, kteříměli veliké
osobní jmění jako na př. Hilarius z Poitiers, Ambrož Milánský, Paulinus z Noly,
věnovali větší část tohoto jmění k dobru trpících. Basilius z Caesarey Kappa
docké dal postaviti pro dobročinné účele ve svém biskupském sídle komplex
budov, tvořících skoro celé město, V Římě vznešená Fabiola založila veliký
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špitál pro nemocné. Cařihrad byl bohatý na dobročinné ústavy všeho druhu. Tu
i v jiných velkých městech říše byly chudobince, sirotčince, nemocnice, budovy
pro poutníky, sestárlé, nemluvňata. V Římě byly, částečně ve veřejných budovách,
veliké ústavy chudinské pod správou diakonů a subdiakonů s četným perso
nálem církví ustanoveným a placeným, kde byli tisíce potřebných živeni a ša
ceni a chudí nemocní podporováni. Přihlížíme-li jen k těm ústavům dobročinným,
o nichž se zmiňují historické prameny, pak vidíme velkolepý obraz karitativní
činnosti církve. A kolik podobných ústavů bylo, o nichž nemáme zpráv! Vedle
toho přinášeny byly hlavně od biskupů, největší oběti pro vykupování válečných
zajatců a otroků. Nezřídka používali k tomu účelu i drahocenných liturgických
nádob. Ve veliké bídě, způsobené pustošením zemí i majetku za stěhování ná
rodů, byla církev skoro jediným útočištěm nejvíce postižených a utištěných národů.
Karitativní činnost církve ve středověku. Postavení církve k nově utvořeným
románsko-germánským a slovanským státům na západě po shroucení západní
říše římské přinášelo s sebou, že celé veřejné chudinství a-starost o nemocné
připadly na starost církvi. Proto Karel Velký dotoval církev bohatěji, že se mu
sela stařati i o chudé. Jak hluboko proniklo křesťanský lid na západě vědomí
o povinnosti lásky k bližnímu, seznáváme z četných a bohatých nadací pro do
bročinné účele. Vedle kostelů a klášterů byly to hlavně chudobince a nemocnice,
na jejichž založení a vybavení četní věřící obětovali často i velikou část svého
jmění. Synody doby karolinské konání dobročinnosti předpisovaly. Kostely bis
skupské měly dávati chudým čtvrtý díl všech příjmů, kostely venkovské desátý
díl. Duchovní skládali z toho účty, vedli seznamy chudých, vyhiedávali chudé
v jejich příbytcích a rozdělovali jim podpory. Kláštery a fundace zřizovaly hos
pice pro cizince, chudé a staré lidi; povstaly i mnohé špitály, a při darováních
církevním ústavům bylo často stanoveno, že část výnosu musí se rozdělovati
jako almužna. Církev se také snažila zmírniti osud nižších vrstev lidových, hlavně
nevolníků, a pracovala pro jich propuštění. Zušlechtění mravů obyvatelstva vli
vem křesťanství přinášelo i lepší zacházení se slabými a chudými. Bylo to zvláštní
ctí svobodného, zbraně schopného muže, chrániti bezbranných, utiskovaných,
vdov a sirotků. Požehnaně působilo po pádu karolinské říše, kdy častými krva
vými válkami a zmatky tolik zla se tropilo, církevní právo asylu a zavedení Bo
žího míru.
Papežové a synody nepřeslávali v tomto směru působiti pro civilisaci evrop
ských národů, pro ochranu slabých a utiskovaných. Při mocně vzkvětajícím
středověkém sdružování povstávaly spolky laické a náboženské řády, které z po
volání věnovaly se péči o chudé a nemocné. Již na konci 9. století založil mě
šťan sienský nemocniční bratrstvo. Celá řada náboženských řádů věnovala se
službě nemocných; koncem 12. století bratři sv. Ducha, kteří založili špitály
v četných městech; koncem 13. století Antonité a mnohé jiné. Velice zdárně pů
sobili na tomto poli Johanité. Alžbětinky a jiné špitálnice třetího řádu sv. Fran
tiška věnovaly se hlavně péči o nemocné a chudé. Bekyně vyznamenávaly se
rovněž velikou dobročinnosti. Mnohá sdružení třetího řádu Augustiniánů vznikla
za stejným účelem; některá ujímala se zvláštním způsobem nemocných jako na
př. špitálníci při chrámu sv. Lazara, kteří se věnovali ošetřování malomocných.
Pro vykupování a podporu křesťanských otroků byly rovněž založeny řády, hlavně
Trinitáři. Tak ukazuje doba rozkvětu křesťanského života ve středověku zároveň
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skvělým způsobem plnění přikázání lásky k bližnímu. Skoro naprosto nedostatečné
upravení chudinství a péče o nemocné se strany moci světské bylo nahraženo
četnými zařízeními vyrostlými v církvi z ducha křesťanské lásky. Ukazuje se tu
ve všech kruzích obyvatelstva mocná síla křesťanské myšlenky, která se proje
vovala spontáně a svobodně, podporována náboženským, z víry vyrostlým smý
šlením.
Často se činí středověku výtka, že pohlížel na šílence jako na posedlé a
proto s nimi tvrdě a krutě zacházel. Jest pravda, že při tehdejší nedostatečné
znalosti mnohých nemocí pomatení často za posedlé se považovali. Ale z toho
pouze plynulo, že se s nimi jednalo soucitně a podrobovali je církevnímu exor
cismu, který jim přece nemohl škoditi. Že nebezpeční šílenci musili býti spou
tání, rozumí se samo sebou; děje se tak ještě dnes. Nepečoval-li středověk
o šílené, pak jistě jenom výjimečně bylo s nimi špatně nakládáno, jistě ne tak, jak
se bohužel dálo v pozdější době. V Kolíně koncem 12. století byl ustanoven učitel
pomatených V. Gheel, v Belgii byla sv. Dympna ctěna jako patronka bláznů a
vytvořena kolonie těchto nemocných, kterých se používalo k polním pracím a
zvláštním způsobem s nimi jednáno. Ostatně nebyl počet bláznů v tehdejší době
tak veliký jako za našich dnů.
Bohaté nadace na almužny měly někdy za následek, že někteří chudí Štitili
se práce, což ochromovalo osobní činnost mnohých k odstranění bídy. Abychom
skutečný význam tohoto následku pro hospodářský život mohli posouditi, mu
síme přihližeti k celé sociální situaci té doby. Pak se ukáže, že to nemělo pod
statného vlivu na oekonomický rozvoj. Církvi rozhodně nemůže se proto Činiti
oprávněná výtka.
Církevní láskyplná činnost od 16. století. V souvislosti s vnitřní reformou
církevního života nastal nový, velkolepý rozmach křesťanské účinné lásky od 16.
století. V církvi od té doby vykvetly řady náboženských řádů a sdružení, muž
ských i ženských, které se výhradně nebo hlavně věnovaly podpoře chudých,
péči o nemocné, výchově chudých dětí a jiným skutkům lásky. Jejich působení
vyniká tím jasněji, že následkem časového směru v epoše absolutismu a osvěty
mnohé škodlivé vlivy znovu ohrožovaly církevní život. Jest to především Hieronymem
Aemiliani založená kongregace řeholních kleriků Somasků, kteří se věnovali oše
třování nemocných, péči o chudé a výchově opuštěných dětí; sv. Janem z Boha
založený řád Milosrdných bratří, kteříjako čtvrtý slib vzali siza povinnost bezplatné
ošetřování nemocných. V době následující založil sv. Vincenc z Pauly řád Milosrd.
sester, jejichž špitály ve Francii, Polsku a Německu byly největšími ústavy k ho
jení a zmírnění lidské bídy. V 18. a 19. století povstala řada podobných kon
gregací, které měly různé regule, ale v účinné lásce k bližnímu rovněž mnoho
dobrého vykonaly ve všech oborech a dosud konají. Nezměrná summa asketi
ckých ctností uzavřena jest v životě Milosrdných bratří i sester. Četní potomci
bohatých a šlechtických rodin, zvláště ženského pohlaví, zřekli se z lásky k Bohu
všech pozemských požitků, aby se plně věnovali obtížné, vyčerpávající, mnohdy
i zneuznané službě nemocných a ubohých, opuštěné a spustlé mládeže, padlých
ženštin. Pravými anděly v lidské podobě můžeme zváti tyto hrdiny a hrdinky
křesťanské karity, kteří neznají nic jiného než konání pravé křesťanské lásky bez
ohledu na nějakou světskou odměnu; vše konají jen pro Boha, jehož láska je
sílí k těmto nadlidským obětem a od něhož očekávají tu pravou odměnu. Nutné
zevnější prostředky k dosažení vytknutého cíle dal křesťanský lid, mnohdy právě
fen nejchudší a nejprostší. Nespočítatelné summy byly opět tímto způsobem upo
třebeny k službě pro nejchudší ažnejubožejší prostřednictvím oněch šlechetných

Ročník XLIL

VYCHOVATEL

Strana 187.

hrdinů a hrdinek křesťanské lásky k bližnímu. V těch nesčetných ústavech kře
sťanské karity, rozsetých po všech katolických zemích a i v krajinách nekatoli
ckých, jest mnoho sociálního vyrovnání. Povzbuzovaly k napodobování i prote
stantismus, hlavně v Německu a Anglii; protestantské diakonissy a jiná zařízení
podobného druhu jsou jen slabým odleskem toho, co konala po staletí církev na
tomto poli. V krajinách missijních jsou milosrdné a školské sestry nezištnou
činností ve vyučování a v péči o nemocné hlavní oporou katolických věrozvěstů.
Význam křesťanských karitativních zařízení. Jest bezůčelno dále vypisovati
v jednotlivostech tuto stránku církevního života. Každému, kdo listuje v církev
ních dějinách, vnucují se nedostižné výkony v oboru křesťanské lásky k bližnímu
vykonané ve všech dobách. Kde kvetl pravý církevní život, dařilo se dobře i trpi
cím všeho druhu. Křesťanská láska k bližnímu, byla-li řádně prováděna, vyrov
návala sociální nerovnost a otupovala její ostří. I když nepř.hlížíme k dobročinnošti
privátní horlivě prováděné vlivem pravé křesťanské lásky k bližnímu, dokazují
statistické údaje o dobročinných nadacích, pravidelných darech klášterů a Cír
kevních ústavů, o počtu nemocnic a hospiců všeho druhu, že bylo velmi mnoho
vykonáno ve prošpěch karity. A vše to dálo se bez hluku, zevnější okázalosti,
v klidu, s onou opravdu křesťanskou prostotou, jak Spasitel nařídil.
Jen jako mimochodem budiž poukázáno na ustanovení kongregace v Clugny,
která v tomto ohledu jsou směrodatná. O masopustní neděli musili všichni pro
sící býti pohoštění v klášteřích této kongregace vepřovým masem. V roce, kdy
napsána byla kapitola O zvycích v Clugny, obdrželo tuto almužnu v mateřském
klášteře 17 tisíc lidí. Spotřebovalo se k tomu 250 kusů vepřového dobytka.
V každém klášteře byl almužník, který všecky pěšky příchozí a o almužnu pro
sící uvedl do světnice k tomu určené, tam byli pohoštění a dostali i nocleh.
Vdovy a sirotci, osoby staré a neduživé z celého okolí, byly pravidelně živeny.
Ve velkých klášteřích rozdávali almužny denně nebo aspoň třikráte v týdnu. Při
zavedení památky Dušiček ustanovil Odilo, že v každém klášteře kongregace má
býti v tento den pohoštěno 12 chudých. Na zelený čtvrtek byli do Clugny po
zváni chudí a sice tolik, kolik bylo mnichů; byli pohoštění a každý dostal pár
bot, které v ten den mniší odložili. Každý týden procházel almužník vesnicí, aby
zvěděl, zda někdo stůně a poskytl mu vše potřebné, podobně jednaly i jiné klá
štery. Kolik z výnosů klášterních statků připadlo chudině! Že i v pozdějších do
bách velice mnoho bylo vykonáno v tomto ohledu, dokazují údaje o majetku
jednotlivých klášterů a upotřebení výnosů. Benediktinské opatství v Elchingen
kratce před sekularisací r. 1796 podporovalo — vedle svých členů — 337 osob
zcela nebo částečně. Tento jediný příklad ukazuje, kolik vykonaly kláštery pro
chudinu!
Církev sprostředkovatelkou vyšší kultury. Tak mocná materielní podpora
nuzných a nemocných nebyla jediným plodem křesťanské karity. Úplně změně
ným, z učení Kristova vyplývajícím názorem o člověku jako spolubratru v krá
lovství božím, jsou odůvodněny i úplně nový způsob obcování člověka s člo
věkem i pravá vyšší civilisace. Ve veškerém denním styku nastala veliká změna.
Byli sice za všech dob i v křesťanských národech jednotlivci, kteří i při vše
obecně kvetoucím náboženském životě snažili se bližního poškoditi na majetku
i životě a direktně jednali proti přikázání lásky k bližnímu. Ti však sami dobře
věděli, že jednají nesprávně a proti křesťanskému zákonu. Zásady církve o spra
vedlnosti a lásce k bližnímu jsou nesporně nejdokonalejší a lidským potřebám
nejlépe odpovídající prostředky pravé civilisace. Čím více tyto zásady pronikaly,
tím více se uplatňovala i vyšší kultura ve společenském styku lidí. (Cíl církve
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jest nadpřirozený; úkolem jejím není starost o čistě lidské interesy. Bohatství a
blahobyt nejsou podmínkou pravé civilisace a jest proto nesprávné usuzovati na
civilisaci národa jen či hlavně ze summy majetku, z délky železniční sítě a roz
machu obchodu. Pravá kultura národů musí spočívati na mravních a nábožen
ských základech, a v tomto ohledu tvoří křesťanský zákon spravedlnosti o vzá
jemném styku lidí a přikázání křesťanské lásky k bližnímu trvalý, všem poměrům
přizpůsobený fundament, na němž pravá kultura národů může se budovati.
(Pokračování.)

Paedagogika dvacátého století.
Název zdá se na pohled předčasným, když prožíváme teprve první třetinu
století, v němž věda vychovatelská mocnými skoky spěje ku předu. A přece jako
každá nauka čerpá z předešlého a působí na ni zvlášť bezprostředně předchá
zející tak i na vědu vychovatelskou dlužno pohlížeti s tohoto hlediska, všímncuti
si co a jak působilo na dnešní stav paedagogiky. Zvláště pak dlužno zřetel
obrátiti na ty okolnosti, které koncem minulého století a začátkem tohoto způ
sobily, že paedagogika prodělala tolik směrů a dosáhla tak mohutného vývoje.
Nepřehledná téměř rozmanitost směrů ve vychovatelství nutí k přemýšlení
o odpovědí na dvě hlavní otázky: 1. jak daleko jsme dnes v paedagogickém bá
dání a 2. jakými směry bude se bráti paedagogika v době další. Na tyto otázky
dává odpověď na řadě charakteristických přikladů krátce na základě obsáhlých
vědomostí o celém materiálu univ. profesor v Řezně Dr. Georg Grunwald: Die
Paedagogik des zwanziosten Jahrhunderts. Ein kritischer Růckblick und program
matischer Ausblick, gr. 8“ (VIII. u. 286 S.) Freiburg im Breisgau 1927, Herder.
M. 8.—; gebunden in Leinwand M. 10 —.
Nesnadný přehled dosavadních směrů v paedagogice usnadňuje Grunwald
přehledným rozdělením dosavadní paedagogiky na paedagogiku revoluční, pokus
nou, filosofickou a theologickou. Ukazuje u každé její směry a cíle, hlavní zá
stupce, podrobuje kritice jak v jednotlivostech tak v celku.
Revoluční paedagogika bez ohledu na určitou vědu svobodně vychází od
poměrů časových a místo reforem úplně ze základů vyžaduje změnu veškeré
dosavadní prakse vychovatelské. Hlavními zástupci této paedagogiky jsou tři theo
retikové, Švédka Ellen Key (ve svém hlavním dile „Století ditěte“), Ludvig
Gurlitt a Gustav Wyneken; pak dvě skupiny paedag. spisovatelů: školní refor
misté a socialně demokratičtí paedagogové.
Pokusná paedagogika snaží se osvojiti si pečlivé metody přírodních věd a
za vzor si béře moderní techniku. Hlavními zástupci tohoto směru jsou Arnošt
Meumann a August Lay.
Filosofická paedagogika jest si vědoma, že každé učení o výchově musí
sledovati určitý názor světový a za základ paedagogiky klade filosofii budovanou
na některém názoru světovém. Zástupci této paedagogiky se strany protestantské
jsou na př. Pavel Natorp, Pavel Barth a Bedřich Paulsen, ze strany katolické
hlavně Krištof Willem, Leonard Habrich, Josef Gotter a j.
Theologická paedagogika vychází z předpokladu, že světový názor spočívá
nejen na přirozeně ziskaném vědění, ale i na nadpřirozené víře a proto svoje
poznatky odvozuje z pravd nadpřirozených bohovědou získaných,
|
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Tak tedy znamená slovo paedagogika onu vědu, která své poznatky čerpá
ze zkušeností a rozumu a na nich staví (vychovává člověka) a kterou nazýváme
až dosud paedagogikou filosofickou. Paedagogika na zjevení zbudovaná (vycho
vává křesťana) sluje Katechetika. Paedagogika vede k přirozené zralosti, kateche
tika k nadpřirozené.
Vykládá šíře o katechetice, jak byla podceňována, ukazuje na její pokrok,
posuzuje ji a uvažuje o jejím vývoji a směrech. Stať ta S 19. a 8 20. jsou pro
nás velmi zajímavé.
Shledává-li pak autor při tom zkoumání jednotlivých směrů v paedagogice,
že protivy v požadavcích na paedagogiku kladených jsou větším dílem zaviněny
různosti používaných metod, dává tím již i odpověď na otázku druhou, že věda
vychovatelská musí v budoucnosti především své metody zlepšovati a sice jak
metody vyhledávací a pořádací, ale též tak často zanedbávané metody představ;
tedy lepší metodické založení, ale také časové vybudování na širším názoru na
svět a život je třeba paedagogice dvacátého století. Nesmí býti tu bezmetodič
nosti, která při rychlém rozvoji Často se jeví, ani nesmí se upadati ve kvietis
mus. Tím nastiňuje autor program pro další svůj spis, který připravuje: „Uvod
do paedagogiky.“
Obsáhlé a důkladné dílo toto jistě nalezne v širších kruzích vychovatelských
vřelého povšímnutí.
S. V.

Pomýlená výchova.*)
„Slovenčina moja, krásné ty zvuky máš,
Tatransko vzbuzuješ, život mu dáš.“

Keď sa slovenský národ prevratom oslobodil, každý povedomý Slovák
zaplesal a myslel, že slovenská kultůra, literatůra bude teraz míVovými krokami
napredovať. Aká bola naša radosf, ked sme videli tie tisíce slovenských detí
hrnůť sa do škól, v ktorých už nemuseli počůvať, že sú Uhri, nemuseli sa učit
spievať „Hazádnak rendůletlenil“, „Isten áld meg“ atď. S akousi pietou a rozo
chvením srdcom sme hl'adeli na tů našu mládež, slobodné deti v otroctve zro
dených otcov. V ních sme skladali svoju nádej a mysleli sme si, že dedictvo
otcov chudobné a oni zveVadia.
Ale do tej našej radosti velmi skoro naliali blenu. Museli sme skoro vidief,
ze tie útle, citlivé detské duše vobec nevychovávajů sa v duchu našom, v duchu
slovenskom, ale v akomsi cudzom, srdce nehrejůcom duchu československom.
Deti čoskoro nepočuli o Slovákoch, o slovenčine, ale o Čechoslovákov, o česko
slovenčine. Nekládli sa im za vzor Štůr, Hurban, Moyses, Kuzmány, Vajanský
atď., ale Hus, Žižka, Havlíček atď. Hrdosť slovenská nielen že sa nepestovala,
ba úmyselne dusila. A tak smutne sme museli zbadať, že z tej našej nádejnej
mládeže pomaly mizne aj to málo národného povedomia, čo si z domova dor
náša. A s trpkým povedomím, že škola nám synov na Slovákov nevychová,
dali sme sa do práce sami rodičia. Tak povstal ten nemožný pomer medzi
00009
Pozn.
redakce: Otiskujeme článek ze „Slovenských ludových novin“ č. 44. (Brati
slava, dňa 4. novembra 1927), v němž jsou shrnuty stesky Slováků do školství na Slovensku,
aby bylo známo i jejich smýšlení o tamních českých školách.
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školou a rodinou, ktorý teraz vládne a podobá sa pomeru za nebohého maďar
ského režimu.
Diefťapovedomých slovenských rodičov, alebo žiak s rozumom už vyspe
lejším, musí priísť v duchu do rozporu s terajšou školou, že citi, že je Slovák,
že jeho reč je slovenská, ale to nesmie projaviť, nesmie sa k tomu priznaf.
Štatistika ho pozná, ako Čechoslováka, profesori učia ho českoslovenčine. O
dejinách Slovákov ho nepoučujů, číre, originálne výrazy slovenské pomenujů
provenciálizmamy, natiskajů mu výrazy České, v rúchu slovenskom, hovoria,
že slovenčina je iba nevyvinutým nárečím, že literatúra slovenská, o ktorej po
čuje tiež nie tolko, ako by mal, je len literatůrou na Slovensku, že Štúr je
prekonaný, že zaviedol slovenčinu len z politiky atď. Uvedomý žiak neveri,
ale mlčí a snáď daktorý tajne i páste zatíná. A prečo to nepovie? Lebo sa
bojí, bojí sa, že by mu to škodilo, že by mu pokazili vysvědčenie.
To je potom výchova založená na zásade: oderint, dum metuant. Ano,
slovenskí žiaci súc v duchu V rozpore so školou, nejdů do nej radi. A kde sa
nejde rado, tam sa ani nerobí rado. Učia sa s odporom, nechuťfou, iba aby ne
prepadli. Tak sa nivočia talenty, otravujů srdcia, snižuje energia. Dóvery nemajů
k nikomu, ba sa musia s pravými citmi skrývať, čím sů vychovávaní k ncúpii
mnosti, pretvárke. A či je dačo nebezpečnejšie, akototo? Či nato sú naše krvou
vydobyté školy, aby nám charaktery ničili? Čí za týmto tůžili naší otcovia ?
Pri strachu, nedovere v škole i výučba je velmi problematická, a výchova
celkom nemožná.
Preto preč s nenárodným, ba národu nepriatelským duchom so sloven
ských škól, aby mládež chodila do nich s radosfou, aby poznávala v nich žitie,
snahy, idály svojich otcov, ktoré by ju hrialy, oduševnily a uspósobily, po
svá nů dedovizeň predkov nie mochaf, ale čo najváčmi zveladovať. Pozorovate!.

SMĚS.
Náboženství v prvních 3 třídách
školy obecné, Na základě dlouholetých zku
šeností nejlépe a nejúčinněji pracuje se v těchto
třídách, když na výklad biblických dějin při
pojují se -poučky katechismové. V německých
školách naší republiky jest proto zavedena

„Kathohsches Religionsbůchlein.“ U nás si
razí tím směrem vítězně cestu Kubíčkova
„Katolická prvouka“. Vyšlaletos před prázd
mnami s ministerským schválením nově zpra
covaná ve IV. vydaní nákladem R, Prombergra
v Olomouci. Má schválení ordinariátu králové
hradeckého z 21. dubna 1927 N E 4532

a nyní dostalo se ji schválení pražského

ordinariátu z 10.hstopadu1927NE12.719.
Prvouka má 89 článků, 53 obrázků a jekní
připojeno na 10 stranách učivo katechismové
ve 117 kratičkých větách. Cena je velmi nízká
Kč 5:40 (str. 110). Dětem zamlouvá se dět
ským slohem a obrázky. (Známo, že děti volaly,

když jim katecheta oznámil, že budou míti
nový katechismus; „Ale s obrázkama!“) Dle
této prvouky dá se i za dnešních poměrů
ve škole snadno pracovati. Přiložena je hodi
nová osnova pro 1—3 třídu, dle níž učivo
rozděleno na 64 lekcí. Tam je též zařaděna
příprava k prvnímu přijímání svátostí. Při
spojení tříd 1. a 2. nebo 2. a 3. dá se dle
tohoto rozvrhu osnova snadno upraviti. K do
mácí přípravě poslouží katechetovi dobře III.
vydání této katol. Prvouky. Katechetům laikům
prokáže vydání čtvrté služby velmi dobré.
Po novém roce vyjde Prvouka v pátém vy
dání. — Také čtvrtému vydání „Biblických
dějin.“ od V. Kubíčka uděleno bylo ordi
nariátní schválení v Praze NE 8231 ze dne
11. listopadu 1927.

Slovinci budou míti nový katechis
mus. Slovinci pracují již dávno o novém
katechismu. Nyní prof. dr. Gregorij Pečjak
sestavil katechismus, který byl rozeslán v pře
pisech k posouzení vybraným pracovníkům.
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Rozdělen je na tři části o víře, o přikázáních,
o prostředcích milosti. Bude dvojí vydání,
pro první dva školní roky historický katechis

mus pod jménem: „Krščanskí nauk za pr
vence“ (tedy asi jako Kubíčkova Prvouka)

a vlastní katechismus: „Katolišků katekizem“,
který v předloženém rukopise má jen 407
pouček, starý jich měl 877. Mezi Slovinci
pracuje se správnou cestou, jeden katechis
mus vypracuje a pakho posuzuje a doplňuje
komise.

Z výborové schůze moravského Ka
techetského

spolku konané v Přerovědne

2. listopadu. Na programu schůze byl předně
rozhovor 0 pořízení obrazů pro vyučování
církevním dějinám. Aby výběr obrazů byl
co nejvhodnější, jak po stránce umělecké tak
1 didaktické, usnesl se výbor zaslati znalcům
církevního umění malířského dotazy, které
obrazy, z kterých sbírek, knih a tak dále by do
poručili. Podle těchto informací se učiní výběr,
při čemž se bude přihlížeti především k církev
ním dějinám naší vlasti; snad by pro začátek
stačila serie dvaceti obrazů. Potom teprve se
bude jednati o reprodukci obrazů, jež musí
býti jednotná formátem i provedením a konečně
o financování podniku. Dále byla nadhozena

otázka, jak pokročily práce s úpravou no
vého katechismu a kancionálku. Je známo,
že katechismová komise vypracovala návrh
na změnu textu 1 redukcí ketechismového
učiva, její elaborát pak byl zaslán expertům
k dalším opravám a změnám. Podle doslechu
byly všecky tyto návrhy přehledně sestaveny
a budou odevzdány těm, kteří budou pově
řeni konečnou úpravou katechismu. Výbor
se usnáší, aby byly o tom — a také o kancio
nálku — zjednány informace z kompetent
ních míst pro příští schůzi výborovou.
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upraveny tak, že přihlížejí k požadavkům nové
školy německé, vésti dítky k životu silnému
(n. p. abstinence — katechese velmi pěkná,
působivá na duši mládeže, vsunuta do katechesé
o životě sv. Jana Křtitele), k životu pilné práce
a k životu vlasteneckému. Jinak je postup, me
toda a duch jednotlivých katechesí Meyovýchza
chován. Připojenyjsou inové katechese: o vá
nocích, křížové cestě, sv. týdnu aj., ale praco
vané v duchu Meyově a tak, že uvádějí dítky do
života církevního, ale i k lásce k domovině.
Jednotlivé poučky vzaty jsou z jednotného
německého katechismu, ale dají se upraviti
ke každému katechismu a proto dá se kate
chesí těch všude dobře použíti. I o tomto
druhém díle platí vše, co jsme pověděli o díle
prvním (viz str. 95. Vychov.) a můžeme směle
katechese ty zvláště začátečníkům doporučit.

Svatováclavská matice školská vydala
v říjnu provolání, že chce oslaviti 1000letou
památku smrti sv. Václava vybudováním mo
hutného a finančně silného ústředí k tomu

cíli, aby mohla započíti zakládati katolické
školy se všemi právy škol veřejných. Vybízí
zakládati místní farní odbory SvMŠ. Na do
tazy odpovídá Sekretariát v Praze II., Salmovská
ul. č. 8. — Proválání je podepsáno zástupci
SvMŠ, všech českých Ordinariátů, Svazu kate
chetských spolků, Svazu katol. učitelstva čsl.,
Jednoty čes. katol. učitelstva a přátel křest.
výchovy a Zemské rady katolíků.

Kulturní otázky v rozpočtovém vý

boru. Ministr školství a národní osvěty Dr.
M. Hodža dne 18. listopadu měl delší řeč
o různých školských a kulturních otázkách.
Není možno podrobně v našem listě vše
otiskovati, jen o některých bodechjeho řeči se
zmíníme. Ministr není pro školu náboženskou,
neboť odpovídaje posl. Roudnickému,který po
Klasické katechese německé pro drobil kritice školské poměry a dovolával se
první školní roky jsou zajisté katechese nutnosti zřízení státních škol náboženských,
G. Mey, které prvně vydány r. 1871 a nyní pravil ministr: „Na školu mělo by se hleděti
vyšly ve vydání 15. Vyšel právě díl druhý:
jako na zřítelnici oka a jako na nedotknutelný
Mey, Gustav, Volistůndige Katechesen. Fůr duchovní majetek celého národa. Skola ne
die beiden unteren Schuljahre der Grund bude vyvlastněna nikým v tomto státě, zůstane
schule bearbeitet von Thaddáus Hoch, Subre
pro všechny. Politickou integritu našeho škol
gens am Priesterseminar zu Rottenburg a. N. ství měli by respektovati i ti, kdož si myslí,
15. Auflage. Zweiter (Schluss-) Teil; Der Unter že vše co je radikální, je zároveň pokrokové. Za
složku našeho společenského neduhu pokládá
richt des Winterhalbjahres. 8“ (VI. u. 2968.)
Freiburg im Breisgau 1927, Herder. 4.50 M.; ministr, zejména chce-li učitel pokrokový,
beide Teile in einem Band in Leinwand10.50M.
veden snad nejušlechtilejšími úmysly, řešiti ve
— V tomto díle je 40 katechesí jednajících liké náboženské problémy s malými dětmi v ná
postupem apoštol. vyznání víry o díle vyku rodní škole. Těchto problémů v národní škole
pitelském. Zvláštní katechese jsou věnovány nerozřešíme, narodní škola na to není. To je
přikázáním lásky, mši sv. a uvedení dítek
přece pro dospělé a samostatně myslící. Jsme
národem příliš malým, než abychom si mohli
k používání modlitební knihy. Katechese jsou

dovoliti luxus děliti se na spoustu proti sobě
jdoucích skupin. Máme všechny příčiny hle
dati vše, co nás spojuje, a vyhýbati se všemu,
co nás rozdvojuje. Ministrovi neimponují mani
festace, konané podvlajkou posl. Roudnického
stejně, jako mu neimponují obdobné mani
festace se strany na př. socialistické. Poli
tické strany od národní školy — ruce pryč!
Škola nebude stranicky rozparcelována, nýbrž
zůstane majetkem nás všech.“ Ministr mluvil
o paedagogických akademiích, o sestátnění
okresních inspektorů, pomocných školách, slu
žební pragmatice učitelské a j. Zmínil se i
o učebnicích: „Naše učebnice nesmějí ob
sahovati žádných zaujatostí, hlavně však žád
ných štvanic proti třídám, národům a nábo
ženstvím. Výchova musí býti objektivní, musí
směřovati nikoliv k rozeštvání, nýbrž k vytvo
ření atmosféry, v níž všichni by si vzájemně
rozuměli.“ Ku konci zmínil se i o kongrue
a pravil: „Jestliže jsme upravili požitky všech
kategorií, musili jsme upraviti 1 požitky du
chovenstva poněvadž také tato kategorie koná
svoje povinnosti v zájmu veřejnosti i státu.“

Výchova mládeže v duchu absti
nence. V Praze konal se 4. listopadu za
velmi četné účasti první československý sjezd
pro zdravotní a mravní výchovu mládeže v duchu
abstinence.

Počátek vyučování ustanovuje míst
ní školní rada. Na dotazy z různých stran
odpovědělo ministerstvo školství a národní
osvěty, že stanovit počátek vyučování na ško
lách národních jest vyhraženo místní školní
radě podle potřeby dané místními a komu
nikačními poměry, po rozumu $ 11. zák.
z r. 1873, se schválením zemské správy skolní.
Měst. školní rada může stanoviti počátek vy
učování o půl 9. hod. ranní, ale hodiny Vy

učovací nesmějí býti zkráceny.

Laičtí katecheti.
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Pro velikýnedostatek

kněžstva bylo nutno zavedení výpomocných
učitelek náboženství na školách. Počet jejich
se množí, ale odměna jejich jest nepatrná.
Jsou to většinou absolventky katolických ústavů
učitelských, které nabyly též způsobilosti k vy
učování náboženskému na obecních školách.
Spravedlnost však žádá, aby byly postaveny
naroveň jiným učitelským silám ve službě
státní a leta jejich působení aby jim byla za
počítána do řádné služby školní. Jsou to síly
jistě aspoň tak kvalifikované, jako různí ka
techeti československé církve,

mohou se uplatniti vedle dětí normálních,
Škol těchto je velice zapotřebí, zvláště v lid
natých centrech. Podle osnovy zákona školy
pomocné dostati mají po stránce vydržovací,
ať již jde o potřeby věcné či nikoliv, rovno

právnost se školstvím obecným.

Rakouská úřední zpráva o českých
školách

ve Vídni.

O českých školách ve

Vídni referuje Otto Glóckel ve své třetí úřední
zprávě za školní rok 1926-27 takto: Koncem
tohoto školního roku bylo ve Vídni 13 veřej
ných obecných škol s českou vyučovací řečí
se 77 třídami, 102 učiteli a 1869 žáky.
(V roce předchozím 14 škol. 84 tříd, 113
učitelů a 2221 žáků.) Kromě veřejných 0
becných škol bylo ve Vídni ve školn m roce
1926-27 12 soukromých škol spolku „Komen
ský“ a sice 5 obecných s 29 třídami, 30
učiteli a 747 žáky a 7 měšťanských se 46
třídami, 63 učiteli a 1472 žáky. (V roce
předchozím bylo 5 obecných škol s 33
třídami, 23 učiteli a 919 žáky a 7 měšťan
ských škol se 45 třídami, 59 učiteli a 1595
žáky. Pokles českých dětí jevící se již několik
let činí v běžném školním roce 647.

Zákon proti literárnímu braku. Mi
nisterstvo spravedlnosti vypracovalo návrh o
nemravné a brakové literatuře a předalo jej
meziministerskému řízení. Vypracována jest
zejména kapitola o zřízení, jimž se literární
dílo prohlašuje za brakovou literaturu. Změna
spočívá v tom, že kvalifikace děl se přenáší
na zvláštní komisi, která se bude skládati
z nezávislých činitelů. Pojem brakové litera
tury se v paragrafu 6 nového návrhu formuje
tak, že o brakovou literaturu jde v tom pří
padě, když je tu nebezpečí ohrožení mravního
vývoje mládeže, zejména tím, že se vyvolává
sklon k zločinnosti nebo k hrubosti, nebo
působí-li takové dílo zhoubně na fantasii.
V takovém případě se zakazuje rozšířování
takového díla pro osoby do 18 let.

Veďte děti k lásce ke svátostnému

Spasiteli.
Již dříve ozývaly se hlasy, aby
dětem, specielně dívkám, dostalo se nějaké
knihy, jež by je učila lásce k Pánu Ježíši
v nejsv. Svátosti oltářní: této prosbě je ú=
plně vyhověno. Mariánská družina bohoslovců
přeložila z němčiny knížku zv. „Imelda“
z péra P. Wilmsa, člena řádu kazatelského.
Jako Petřík, tak i Imelda má jeden cíl: při
vésti české dítky blíže k svátostnému Spasi
teli. Čím byl a je Petřík pro hochy, tím také
Zákon o pomocných školách. Mezi chce být Imelda pro dívky. Upozorňujeme
veledůstojné pány, aby se v této záležitosti
zákony, jež vypracovány byly v min. školství,
je i osnova o školách pomocných, t.j. o ško obrátili na Mariánskou družinu bohoslovců
lách, jež sloužiti mají pro zaostalejší, jež ne v Olomouci.
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Schůze arcib. náb. inspektorů
pro Vel. Prahu
Red.: Misie katolická
„o 9w. Petr Kanisius, vzor katechetů

54
57
65

A. Benda : Podrobná osnova katol. nábož.
73
na školách měšťanských
81
Red.: Kněz ve škole
A. Benda: Nálezy nejv. správního soudu 84
»
Prováděcí výnos min. školství
a nár. osv. ze dne 4. listop. 1927 čís.
123.439-1.

A. Benda: Nálezy nejv. správ. soudu

89
96

O přiznání t.zv. resoluční odměny
Ztráta pense za pobytu v Cizině
Započtené určité období
Moderní psychoanalyse
Státní zaměstňanci osvobozeni od pensij.
příspěvků
Substituční přídavek
Přeložení z příčin služebních
Pohřebné
Válečná pololetí
Právní nárok na připočtení 10 let pro vý
měnu výslužného

7
8
8
24
84
84
85
85
86

86

Mimo to v číslech jsou uvedeny periodické
spolkové zprávy Spolku katechetů v Čechách
a jiných dále nekrologů, personalií, konkursů
a konečně i knížní literatury.
1. Katechetické časopisy cizokrajné uváděny

Exhorty :

jsou ve zvláštní rubrice:
katechetických.

Sv. Alois Gonzaga, patron a vzor křesť.
mládeže. (Cyklus promluv a reflexí).

Napsal Alois Stanislav Novák.
Život krátký — ale plodný
Koruna slávy a vítězství

Různé zprávy:

10

22

Hlídka časopisů

2. Uřední výnosy jsou uváděny ve zvláštní
rubrice právní,

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO

1.

LEDEN 1927.
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L. J. Chr.!
Snad žádný rok neskrýval v sobě tolik zdludností pro naši obec katechet
skou jako minulý.
„Věstník Katechetský“ uvedl serii článků, v nichž ukazoval na četné slabiny
zákona, v nichž se tajilo nebezpečí pro naši kongruu katechetskou.
Obavy nebyly plané a nevyzněly na prázdno, neboť zbystříly pozornost
členstva a zvláště výboru Spolku, aby byl na stráži.
Následovala řada schůzí, k nimž čas od času burcoval předseda s jednatelem.
A ti, kterým — abych mluvil slovem okřídleným básníka — Spolek nesahal
ani k výši pohrdání jejich anebo kteří říkávali, že beztoho se svezeme s učiteli,
pojednou plni starosti se ptali, jak to bude se „čtyřletím“, jak s „lety duchovní
správy“ a j.
.
Ad vocem „vyrovnávací čtyřletí“ měli by si již kolegové uvědomiti jeho
genesi a neříkati: čtyři léta universitní anebo studijní, neboť bylo nám kdysi
přiznáno dle zásady ve stejném věku s učiteli stejné služné. (V permanentní
předválečné komisi v Praze pro Čechy.)
Impuls tedy byl dán, ale akce se měla rozhodnouti na foru parlamentním.
A tu vděčně kvitujeme, že lidová strana vzala naše požadavky za své, aby je
podpořila u těch, v nichž dosud nevymřel cít pro spravedlnost.
Lví podil práce ovšem připadl na předsedu, který při své zkušenosti vždy
včas a jak se patří poslance informoval a k povšechné spokojenosti dosud vždy
se shostil úkolu svého.
A kolik cest při své chronické chorobě nohy vykonal k vysokým úřadům
školním ve věcech soukromých i spolkových a kolik dopisů zodpověděl, poví
rozsáhlá agenda spolková.
To jsou markantní kontury, svědčící čím Spolek jest. A při tom Spolek ne
opominul upínati pozornost k“tomu, k čemu jsme povoláni: „šířiti království Boží.*
Kdo zná neutěšenou situaci, v jaké působí katecheta, nebude mu záviděti
té skývy chleba, kterou mu dává Republika.
Kamenem úrazu v jeho působení, pomlčíme-li o jiném je zvláště osvobozování
z vyuč. náboženského. Je sice pravda, že má tu jakési potěšení viděti krédo pře
vážné většiny rodičů a dětí katolických, ale přece jen otvírá se tu brána le/iko
myslnosti menšiny byť jen nepoměrně mizivé a náboženství je degradováno na
předmět jako nepovinný. V kruzích interessovaných pokládá se sanace toho za
neodvratně naléhavou.
Úplný obraz spolkového života podá valná hromada, která tentokráte se sejde
v prázdninách pololetních, aby byl umožněn snadnější příjezd členů z venkova.
Jakési symptomy uznání dosavadní práce Spolku od členstva jeví se již
nyní z příspěvků, které členstvo zasílá na podpůrný fond, do kterého musilo

býti hlouběji sáhnuto.
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A zajisté není ještě na čase uveřejniti v našem orgánu ty, kteří tak ještě
neučinili, jak jeden přísný člen výboru navrhoval.
A snahou Věstníku musí býti, aby v měsíčním archovém čísle podával
aspoň nejpotřebnější: Spolkové články informační, praktické katechese, snad
i exhortu anebo článek katechetický a zvláště zprávy časopisů katechetských
českých, polských, rusínských, rakouských, německých, maďarských a j., aby
bylo zjevno, že žijeme a nikoli jen vegetujeme.
A tak půjdeme se svým episkopátem cestou tradicí vyšlapanou, ač někdy
kamenitou za božským Učitelem, který pravil: /á jsem cesta, pravda a život a
s důvěrou ve jménu Páně vstupujeme v rok 1927.
Red.

Valná hromada Spolku katechetů
obecných a měšťanských škol v Cechácb.
XXIX. valná hromada Spolku katechetů obecných a měšťanských škol
v Čechách za r. 1926 koná se na základě usnesení výboru ze dne 21. prosince
1926 o pololetních prázdninách dne 31. ledna 1927 v pondělí odpoledne ve 2
hod. v místnostech theologirké fakulty v Praze II., Spálená ulice č. 15, II.poschodí.
Koná se proto, aby všichni členové mohli se jí sůčastniti, jelikož je dvou
denní prázdno na obecných i měšťanských školách a tak se přesvědčiti o práci
výboru a jeho funkcionářích.

Program:
1. Zahájení schůze a přivítání hostů předsedou Spolku.
2. Proslov předsedy Spolku. (Ant, Benda, konsist. rada a katecheta měšť.
škol v Praze VII.)
3. Čtení protokolu valné hromady za rok 1925.
4. Zpráva jednatelská. (Vojtěch Chyba, katecheta měšť. škol v Praze II)
5. Zpráva pokladní. (Alois Myška, katecheta měšť. škol v Nuslích.)
6. Zpráva revisorů účtů. (Frant. Čurda, arc. nábož. školdozorce a katecheta
m. šk. v.v.ve Vršovicích, a Jar. Přítel, katecheta m. školy na Kr. Vinohradech.)
T. Zpráva knihovní. (Jaroslav Vlasák, katecheta měšť. školy na Smíchově.)
8. Zpráva revisorů knihovny. (Frant. Hladík a J. Vilhelm, katecheté měsť
škol ve Velké Praze.)
9. Schválení činnosti výboru a udělení absolutoria jeho funkcionářům.
10. Stanoviti výši členského příspěvku a má-li zůstati při dosavadním „Věst
níku katechetském“.
11. Změnění názvu „Spolek katechetů v království Českém“ na jméno „Spo
lek katechetů českých národních škol v Čechách.“
12. Volba redaktora „Věstníku katechetského.“
13. Volba čtyř členů výboru, čtyř náhradníků, dvou revisorů účtů a dvou
revisorů knihovny.
14. Volné návrhy,
Poznámka. Na základě S 16. stanov spolkových ku platnému usnášení ve
valné hromadě třeba aspoň pětiny všech členů spolku. Nesešel-li by se tento
počet, koná se za půl hodiny druhá valná hromada, která se usnáší platně
beze zřetele, kolik členů jest přítomno. Usnesení děje se nadpoloviční většinou
přítomných členů.
Volné návrhy k valné hromadě podávají se aspoň 4 dny napřed písemně
výboru, jenž před valnou hromadou svolá schůzi členů výboru, v níž se určí,
jaké stanovisko k návrhům těm výbor má zaujmouti.
Antonín Benda,
t.č. předseda.
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Kterak nutno vésti školní mládež k životu z víry.
My, kteří jsme chodili do školy ještě za Rakouska, pamatujeme si, jak dů
ležitou roli v náboženském životě školní mládeže měla školská disciplina. Téměř
se zdálo, jakoby jí měla býti vedena mládež k životu z víry. — Již na nižším
gymnasiu jsem instinktivně vycítil, že někteří profesoři se modlí před a po vy
učování ne z opravdové vnitřní potřeby, nýbrž jen proto, že jsou k tomu nu
cení školním řádem. Působilo to samozřejmě nakažlivě na žactvo v plnění ná
boženských povinností. V neděli chodili mnozí žáci na bohoslužbu ne proto,
aby čerpali pro svou duši z oběti nejsvětější, ale proto, že tam museli býti a
že tam byla přísná kontrola. Jak byla „vroucí“ účast některých při mši sv., svědčí
ta okolnost, že považovali za vyspělost a pokročilost čísti při bohoslužbě různé
pamílety nebo pokrokové noviny. Ke'sv. zpovědi šli někteří jen proto, aby tam
odevzdali kontrolní lístek se svým jménem a „Káťa“ jim nemohl nic vytknouti.
A ke sv. přijímání šli z téhož důvodu. Bylo by úžasné spočísti všechny ony
svatokrádeže
Když pak vyšel takový student jako pan abiturient ze střední
školy, odhodil „tíživé břemeno středoškoláckého chomoutu“ a ním brzy i to
k čemu byl školní disciplinou veden, totiž účast na bohoslužbě a přijímání svá
tostí. Co se odehrávalo takto ve větším měřítku na středních školách a pak
s akademickými občany, to se odehrávalo v rozměrech menších na škole obecné
a s výrostky školu opustivšími.
Truchlivá tato zkušenost mluví k nám srozumitelně: Použitím školní disci
pliny nepřivedeš mládež k opravdovému, trvalému životu z víry. — Onen stav ži
vota z víry (habitus, musí býti získán impulsy vnitřní potřeby a ne tlakem ze
vnějších okolností. Tehdy, když onen zevní tlak byl dominující
. pak je vše
ztraceno. Vnitřní stav duševní, který byl vzbuzen pouze zevním nátlakem, ne
může býti vlastně ani nazván stavem, poněvadž nemá dlouhého trvání.
Prakticky řečeno: Nesmíme pouze komandovat na nedělní a sváteční mší sv. a
tak děti příváděti jen k zevnímu plnění náboženských povinností, nýbrž musíme
jim motivovat, proč mají býti účastni mše sv., zvláště jaký užitek plyne ze mše sv.
pro přítomné a kolika milostí se zbavují ti, kteří se jí vyhýbají; to třeba zvláště
zdůrazniti. Pak pochopí děti, proč církev tak přisně ukládá povinnost býti
v neděli a ve svátek nábožně na celé mši sv. A když se dětem občas uvede
nějaký příklad ze života svatých a slavných osob, jak rádi spěchali na mší sv.
a jak si jí vážili tu zrovna zahoří touhou je následovati. Mnohokráte a mnohými
způsoby třeba takto vésti dítky k samovolné, radostné účasti na mši sv. Totéž

© platí
opřijímání
svátostí.
Na
otázku
dítěte:
Amusíme
jítivšichni
?“. Neodp
vědět „musíte“, nýbrž vysvětlit důkladně nutnost přijímání svátostí, vzhledem
k oněm pokladům milostí, které se při nich rozdávají a zdůrazniti, jak se ochu
zuje ten, kdo se jim vyhýbá. Tu dítě pochopí, jak hloupě by jednalo, kdyby
nešlo. Tak se naučí samovolně přistupovati ke svátostem. Totéž platí o modlitbě.
Nespokojiti se pouhou kontrolou, kdo se modlil a kdo se nemodlil, nýbrž opět
poukazovati různými způsoby na cenu modlitby. — Tak se děti vedou k oprav
dovému životu z víry pro celý budoucí život.
Jistě mluví ze zkušenosti F. H. Drinkwater, když plše. „Když spoléháme na
tlak školské discipliny, abychom přivedli děti ke mši sv., učíme je tím nepřímo,
že v životě mimoškolním na mši sv. není třeba choditi. Rovněž tak je učíme,
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že není pro budoucí život třeba choditi na mši sv., když dbáme jen o to, aby
všichni byli v kostele a pří tom se nestaráme, zdali jsou si náležitě vědomy
toho, co se děje u oltáře a co mají dělat ony. Když děti houfně vodíme ke sv.
zpovědi a ke sv. přijímání a ony jdou hlavně proto, že jsme jim to poručili a
ne z vnitřní potřeby, učíme je rovněž, že netřeba pro život choditi ke svátostem.
Když se modlíme ranní modlitbu na začátku vyučování a na konci vyučování
modlitbu večerní, vedeme děti k tomu, aby se ráno a večer doma nemodlily.
(„Religion in School“, p. 31., Birminéham 1922.) Je to sice pohodlnější odpravit
najednou přijetí svátostí, ale jest v tom školská šablona, která zabíjí ducha a
nemůže proto naučii životu z víry. Jak jsem se dozvěděl, někde u nás již to mají
tak zařízeno, že katecheta ve škole ohlásí kdy bude vhodná příležitost ke sv. zpo
vědi a žactvo chodí jednotlivě; katecheta má ovšem v evidenci, kdo již byl a
působí k tomu, aby všichni přistoupili. Touto metodou se přijetí svátostí ovšem
snadno a rychle neodpraví, trvá to poněkud déle, ale děti učí se tak již v mládí
přistupovati samostatně ke svátostem a nezanechají toho ani v životě budoucím,
mimoškolním.
Děti potřebují ovšem autoritativního vedení a to velmi pevného, zvlášťé když
jsou ještě malé, ale čím více dospívají, tím méně mají cítiti ono vedení a tím sa
mostatněji a samovolněji musejí konati své náboženské povinnosti, neboťjen tak
se jim stanou přirozenou potřebou a jen tak budou vychovány k opravdovému ži
votu Z Víry.
P. F. Tomášek, katecheta.

Učitelé národních škol (katecheti systemisovaní) — osvobozeni
od pensijních příspěvků.
Dle ustanovení čl. IV. (posl. věta), zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2.
z r. 1920, platí státní zaměstnanci, kteří dosáhli práva na plnou pensi, pensijní
příspěvky toliko z případného zvýšení pensijní základny. Ustanovení toto vzta
huje se dle 33. a 35. parit. zák. ze dne 23./5. 1910 č. 274 Sb. z. a n. také na
učitelstvo veřejných škol. národních. Poněvadž učitelé veřejných škol národních
mají dle S 28 zák. paritního nárok na plné výslužné, když dokonají 35letou slu
žební dobu, platí obdobně jako státní zaměstnanci po této době pensijní pří
spěvky dle citovaného čl. IV., pouze z případného zvýšení pensijní základny,
jinak jsou od jich placení osvobozeni. Poněvadž dle ustanovení S 58 (posl. věta)
zákona ze dne 27./1. 1903, č. 16. z. z. pro Čechy (viz také S I, posl. věta, zá
kona ze dne 14./5. 1896, č. 74 ř. z.), dle něhož čítají se při počítání služební
doby, převyšující 10 let, zlomky jednoho roku vyšší než 6 měsíců, za plný rok
služební, nutno pokládati za dokonanou 35letou dobu služební také již dobu,
převyšující 34 r. 6 měsíců, rozhodlo ministerstvo školství a národní osvěty vý
nosem ze dne 18./5. 1925 č. 53.413, v případě učitelky N. N., jež měla více než
34 roků 6 měsíců doby služební, že tato její doba služební musí býtí také po
važována za dokonaných plných 35 let služebních a že jí nelze tedy odepřiti
nárok na osvobození od pensijních příspěvků již po dosažení 34 roků 6 měsíců
a 1 dne doby služební. Při tom vyslovilo ministerstvo, že cit. ustanovení 8 58
nepozbylo dle čl. III. paritního zákona platnosti, jelikož neodporuje tomuto zá
konu. Připomínám, že každý o tuto výhodu musel podati žádost. — Poznámka:
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Podle $ 165 platového zákona státně zaměstnaneckého č. 103/26 ve spojení 8 32
učit. zákona 104/26 pensijní příspěvek 69, platí se dotud, dokud plátce nedo
sáhl nároku na plné výslužné bez zřetele k době připočtené pro výměru pen
sijních příspěvků z titulu civilní nebo vojenské služby za světové války. Učitelé,
kteří dosáhli takového nároku na plné výslužné, jsou povinni platiti pensijní pří
spěvek pouze ze zvýšení pensijní základny, kterého nabyli po dni účinnosti to
hoto zákona.
Benda.

Kolková povinnost
námítek a odvolání podle S 151. zákona č. 103. Sb. z. a n. o platových

poměrech státních zaměstnanců.
Ministerstvo financí (čís. 89.636 ze dne 26. srpna 1926) stanovilo:
1. Námitky ve smyslu S
1 151 odst. 1. platového zákona č. 103z r. 1926
(proti rozhodnutím z moci úřední) a ve smyslu odst. 4. téhož paragrafu (opatření
ministerstva) dlužno opatřiti kolkem za 5 Kč každý arch.

Toto kolkování platí též obdobně při učitelském zákonu č. 104. Sb. z. an.
ze dne 24 června 1926 podle S 30 odst. 1. a 2.

Poznámka: Proti výměrům služebních požitků podle nového zákona č.
104/26 o. š. výbory vyměřeným, domnívá-li se katecheta, že nejsou správné,
podati lze dle S 30. odst. 1. námitky k o. š. v. Byl-li katecheta zamítnut se svými
námitkami o. š. výborem, podává se odvolání (rekurs) k ústřednímu úřadu (mini
Sterstvu školství a nár. osvěty). Lhita v obou případech jest 15 dní. Kdo pro
mešká tuto lhůtu, nemá práva na další opravu svých služebních. požitků.
Poněvadž však dosud prováděcí nařízení k učitel. zák. č. 104/26 nebyla
vydána, možno tomu, kdo nepodal námitek k o. š. v. do 15 dnů a domnivá-li
se, že mu byly příjmy chybně vyměřeny následkem nesprávného použití platných
předpisů, podati žádost dle S 30. odst. 7. téhož zákona na 5 Kč kolku ko. šŠ.v
aby podle $ 42. učit. zák. č. 104/26 byl výměr požitků jeho pozměněn. Není
tomu tak ani u katechetů obec. škol jako u katechetů škol měšťanských, pří
nichž některé o. š. výbory nevědí si rady, jak a kam započítati vyrovnávací
čtyřletí, léta z duchovní správy, ba i mnohým katechetům občanských škol, kteří
1. října 1918 byli již definit. na školách těchto, nezapočítala se válečná pololetí,
ač v příručce své min. rada v min. šk. a n. o. K. Buzek, učitelům škol obč.
za týchž podmínek je v příkladech započítává.

mm
dm
Žádost k o. š. v., aby pozměněn byl výměr požitků, jest zcela krátká. Ať
si každý katecheta, jehož se to týče, přečte důkladně má pojednání v čísle říj
novém a listopadovém Věstníku katechetského a pozná ihned, v jakém směru
by měl žádati, aby jeho výměr byl pozměněn a poukáže zároveň na S 42. zák.
č. 104/26.
Benda.
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Dvoustoleté jubileum svatořečení Aloise Gonzagy.
Dne 31. prosince 1926 bylo tomu 200 let, co byl Alois z Gouzagy od Be
nedikta XIII. prohlášen za svatého. Stal se zároveň vzorem a ochráncem mlá
deže. Letošní památka toho je příležitost kněžím a vůdcům mládeže, aby na tak
skvělý vzor poukázali a mládež sobě svěřenou nadchli k jeho následování.
Jest toho třeba, poněvadž sotva kdy byla víra i mravnost a tím i spása
duše ve větším nebezpečí než dnes. Proto aloisiánské jubileum nemá se slaviti
ani tak na venek jako spíše solidní duchovní obnovou mládeže.
Je to přání sv. Otce, jenž souhlasil a požehnal výzvu kardinála-vikáře Ba
sila Pompili, předsedy ústředního komitétu v Římě, na všechny biskupy po celém
světě, aby každý ve své diecési památku svatořečení sv. Aloise dle možnosti
oslavil a k tomu cíli ustanovil kněze horlitele.
Náš Arcipastýř prokurátorem komitétu Aloisiánského při Lidové Akademii
jmenoval vldp. kanovníka Msgra J. Bouzka, se kterým již konferovali zástupce
Spolku katechetů českých národních škol, zástupce středoškolských katechetů,
zástupce klubů duchovenstva, Mariánských družin, zástupce Orelstva a sdružení
katolické mládeže.
Po referátu zástupce našeho spolku ve výborové schůzi dne 21. prosince
1926 usnesl se výbor spolku doporučiti svému členstvu v arcidiecési pražské
k této oslavě Aloisiánské tyto směrnice:
1. Oslava blahořečení sv. Aloise budiž spojena s velikonoční svatou zpo
vědí a svatým přijímáním. Jubilejní rok tento trvá až do 21. června 1927.
2. Kde koná katecheta školní služby Boží samostatně, nechť po tři neděle
má před velikonoční zpovědí a sv. přijímáním promluvy o životě sv. Aloise a
závěrečnou řeč po sv. přijímání.
3. Kde koná katecheta školní služby Boží ve farním kostele inechť se o oslavě
Aloisiánské dohodne s místním duchovním správcem.
4. Kde na školách je mnoho dítek přespolních, jež účastní se služeb Bo
žích ve svém bydlišti, nechť katecheta v posledních vyučovacích hodinách ná
boženských přednáší o životě sv. Aloise.
Jest nesporno, že se žactvo musí vzíti hromadně ke sv. zpovědi a proto
jest nezbytno, aby si tu vzájemně a ochotně dpp. kolegové vypomohli a požá
dali o výpomoc i duchovní správu.
Jisto jest, že u mládeže poznáním života světcova vzroste láska a úcta
k němu a z obou pak, že vyplyne následování, jež mládež duchovně obnoví a
povznese.
Cílem všeho má býti, aby mládež, hlavně mužská, ale též ženská, pro
nikla náboženským přesvědčením, cvičila vůli a dovedla se přemáhati, pevností
u víře závodila s mučedníky a čistotou mravů skvěla se jako hvězdy.
Vhodnou pomůckou jest knížka k tomu cíli vydaná „Za pravdou a krásou“
od Josefa Rybáka S. J. nákladem Cyrillomethodějského knihkupectví, Gustav
Franci, Praha; cena i s poštovným 7 K 60h. Případné pokyny další budou uve
řejňovány ve „Věstníku katechetském“.
Benda.
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Členská schůze
Spolku katechetů v Praze dne 15.XII. 1926.
Účast členů byla nepatrná. Předseda referoval, jakým způsobem byly vyměřo
vány požitky katechetů na různých okresech — a dle toho bylo pozorovati
blahovolnost okresních školních výborů. —
Vyřízeny byly některé interní spolkové věci (smlouva s Unii o katechismu
vydaném Spolkem katechetů; Jaroslav Vlasák žádal, aby předseda a ostatní od
vedli věci z knihovny, by mohl vykonat revisi.
Uvažováno o tom, zda by nebylo lépe stanoviti valnou hromadu místo
©. ledna na pololetní prázdniny a to na den 31. ledna (v ponděli). — O této
věci rozhodne definitivně schůze výborová, která jest určena na 21. prosince
u „Klasu“ o půl 5 hod. odpol.
Dále na přání úřadů bude musit valná hromada rozhodnouti, zda ponecháme
starý název „Spolek katechetů v království Českém“ — anebo jej případně změníme.
Mluveno také o potřebě katolické školy, nemají-li se děti státi zcela nábo
žensky lhostejnými, ke škodě rodičů, státu i vlastní.
Upozorňuje se, kdo z kolegů snad nepodal námitek proti nesprávnému
znění dekretů o požitcích, může tak učiniti ještě teď a to na základě S 37. zákona
učitelského. —
Pokladník sděluje, že dosud přijal 18.839'67 Kč a vydal 15.938:75 Kč Zbývá
tudiž 2.902:92 Kč. Od započetí sanační akce sebral 12.04160 Kč. Chyba, jedn.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Na sanaci

spol. pokladny

přispěli

kolegové: Frant. Pinkoševský v Řevnicích
300:-— Kč, Dr. V. Hrudka na Smíchově
160-— Kč, Rud. Kodl v Bubenči a Václ.
Dostrašil v Turnově po 140:— Kč, Stan.
Synek ve Veselí n. Luž. 116*— Kč, Prok.
Vávra v Praze VIII, Jos. Černý v Mnich.
Hradišti, Jos. Pěkný na Král. Vinohradech,
Jan Hudek v Praze-Dejvicích a Frant. Dostál
v Hradci Král. po 100:— Kč, Jar. Vlasák
na Smíchově a Jos. Bednář v Kladně po
80: — Kč, Bedř. Pilbauer v Milevsku 64'— Kč,
Aug. Korber v Chlumu u Třeboně 62— Kč,
Dr. Xav. Návrat v Praze IV., Jos. Prantner
v Berouně, Jan Plocek v Města Král., Tom.
Motálek v Jilemnici, Václ. Vacek v Nuslích,
Jos. Havel v Pardubicích, Václ. Stříbrný
v Chlumci n. Cidl, Tom. Šlégr v Blovicích,
Boh. Jiráček na Král. Vinohradech, Lad. Ku
drna na Smíchově, Jos. Štucbart v Přešti
cích a Jos. Beznekr v Rokycanech po 50 —
Kč, Ant. Jurásek v Čes. Budějovicích 30 —
Kč, Theod. Forst v Praze IV. 28*— Kč,
Al. Křemen na Smíchově 20'— Kč, Václ.
Kašpar v Radnicích 15 — Kč, Jan Matějů
v Kardašově Řečici 11:— Kč, dan Hauf
v Pardubicích a Frant. Bučil v Sedlčanech
po 25'— Kč (nikoliv po 15'— Kč, jsk mylně
bylo v čísle prosincovém).
Výbor Spolku všem upřímně děkuje. —

O přiznání tak zvané resoluční od
měny.

Rozhodnutí ministerstva školství a

nár. osvěty jakožto odvolací stolice, jímž ne
bylo vyhověno petitu učitelské osoby za při
znání odměny podle resoluce k zákonu ze
dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z.a n.,
z důvodu, že povolování odměn těch jest
věcí volné úvahy školních úřadů a že tedy
strany nemají na ně žádného zákonitého ná
roku, nelze vytýkati nezákonnost. Resolůce
usnesená oběma sněmovnami Národního Shro

máždění není žádnou právní

normou a tu

díž nemůže býti pro ty, jichž se týče, zdro
jem subjektivních práv, ani netvoří pro vládu
směrnici pevně závaznou, kterou by byla po
vinna se říditi. (Nález Nejvyššího správního
soudu ze dne 7. září 1926, č. 18.164/26.)
Podle tohoto rozhodnutí je zřejmo, že nikdo
z učitelstva (systemisovaných katechetů) již
nedostane příznivě vyřízenou žádost o vý
platu první nebo druhé takovéto odměny, na
kterou již více než rok čeká,
Benda

Biskup VladislavBandurská: Královna
světice. Z polštiny přeložil V. Kronus. Zá
bav večerních ročníku 43, čís. 1.—3. V Praze.
Nakladatelství V. Kotrba. — Jde o dobu,
kdy poslední rodu Piastů, mladičká Hedvika
přichází z Uher, aby ujala se vlády nad Pol
skou (1384—1399). Srdce její jest již za
dáno Vilému Rakouskému, jemuž byla v dětství
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zaslíbená a jehož miluje. Ale vladařská po
vinnost brzo podřizuje ji těžké zkoušce. Při
chází poselstvo Jagellovo z Litvy. Jagello žádá
o ruku její a slibuje v náhradu, že pohan
skou Litvu pokřestí. Před Ukřižovaným ve
svatyni Vavelské, prožívá královna krutý zápas
svého osobního štěstí se štěstím národa a
přináší na konec své srdce v oběť, aby ná
rod v temnotách pohanství vězící poznal
světlo vznešené nauky Kristovy. Hedvika pod
stupuje za to řadu příkoří. Německý řád kři
žácký, jenž pod záminkou víry křesťanské vzta
huje panovačné ruce po Litvě, a přátelé Vilé
movi snaží se zmařiti Hedvičino rozhodnutí
válkou a intrikami. Ale šťastný boj, vyvrcho
livší potom "v porážce německých křižáků
u Grunvaldu a svatost dobrotivé, obecně mi
lované královny jako pavučinu roztrhávají
předivo lží a intrik a pomáhají pravdě k ví
tězství, do něhož mísí se však .bolestná hoř
kost Hedvičiňy smrti, jež dávajíc choti svému
dědičku, platí za to svým životem. — Kniha
podána jest skvělým slohem. Biskup Ban
durski jest mistrem slova a zvláště doved
ným malířem velikých rušných scén. red.

Juan Valera: Dlouhá Juanita. Román.
Z jazyka španělského přeložil Karel Líkař.
Nákladem Českoslovanské akciové tiskárny

v Praze, stran 281, cena Kč 13'—.
V pečlivém překladu osvědčeného znalce
španělské literatury prof. Karla Líkaře do
stává se našemu čtenářstvu krajně napínavý
román známého autora knihy „Pepita Jimé
nez“, jenž docílil ve své vlasti 1 za hrani
cemi největšího a nejneslýchanějšího úspěchu,
jaký vůbec nové španělské písemnictví pa“
matuje. A nový román. proslulého světo
vého autora potvrzuje znovu všechny skvělé

vlastnosti romanopiscovy.

red.

Ukončený třetí díl „Bohovědného
slovníku“.
Myslíme, že je příliš slabá re
klama, která se činí pro podnik tak důležitý,
jakým je Podlahův Bohovědný slovník. S upří
mnou radostí přijali jsme v právě. minulých
dnech trojsešit 80, 81, 82, kterým byl ukon
čen třetí svazek slovem „Ezzo“. Díky obě
tivé, nezištné práci hlavního redaktora biskupa
dra Podlahy, pokračuje nyní slovník rychleji
než za války a po ní, takže i my starší ko
jíme se nadějí, že snad obdržíme celou tuto
pro každého katolíka tak důležitou knihu
ukončenou do rukou. Každého upřímného
přítele naší české katol. literatury těší, že
toto dílo, které mínil nakladatel p. Kotrba
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dle prospektu koncem roku 1908 rozesla
ného vydati asi v 80 sešitech, bylo tolik
rozšířeno, že právě vydaný sešit 82, jest
teprve u konce písmene „E“ Snad se příliš
nemýlíme, když vyslovíme myšlenku, že bude
míti náš bohovědný slovník 11 až 12 dílů.
Soudíme dle německé katolické encyklopedie
Wetzer- Welterovy, již v II. vydání počal vy
dávati kardinál Hergenrčther. Má 12 svazků,
každý průměrně o tisíci stranách, což odpo
vídá svazku našeho slovníku. Vyšel ve 20
letech. Náš III. svazek započal sešitem 42.
v březnu 1917, ale od sešitu 53., který vyšel
v dubnu 1923, vychází rychleji. Pěti chvály
o tomto epochálním podniku bylo by zbytečno,
vždyťjménop. biskupa dra Podlahy ručí za zdar
a zaručuje cenu literární. Povzbuditi k ode
bírání této nezbytně potřebné encyklopedie
red.
jest účelem těchto řádků.

Kalendář katolického duchovenstva

ČSR.

na rok 1927. — Nakl. čsl. akc.

tisk

v Praze II., Panská ul, č. 1.
V ČSR. má již svou tradici. Svědčí -o
lom nejvýmluvněji fakt, že předcházející roč
níky byly brzy po jich vydání úplně roze
brány, díky pečlivé redakci prof. Josefa
Hronka. Cena Kč 17. Dovolujeme si upo
zorniti ra letošní zvláště bohatý obsah za
slaného kalencáře. Již úvodní článek prof.
dra Kudrnovského „O svátku Krista Krále“
vymyká se obvyklému kalendářnímu rámci,
neboť jest vlastně programovým článkem čin
nosti našeho kleru, dále naleznete zde celou
řadu církevně-právních článků informačních,
nynější zákony a nařízení, informační články,
příspěvky Msgre Ant. Postříhače a Msgre
Augustina Fibigera, přehled činnosti ducho
venských organisací, jubilejní glosu k 75.

narozeninám J. E. ndp. arcibiskupa dra Kor
dače, kalendářní poznámky, všeobecné po
kyny atd. atd. Z obsahu zjevno, že jest
cennou příručkou, která se neodkládá, nýbrž
dobře uschovává, aby byla zdrojem spolehli
vých informací v různých odborných otázkách.

Ztráta pense následuje za pobytu
v cizině bez úředního povolení ve smyslu
vynes. ministerstva školství a národ. osvěty
čís. 128.090/1924-1. (Nález nejv. spr. soudu

20/61925 číslo, 19204,1924.)
Započťená určité období na základě
individuelního pravotvorného vynesení tvoří
nerozlučnou součást celkové služební doby,
s níž musí také sdíleti její právní osud. (Nález
nejv. spr. soudu čís. 16.535/1925.)

Knihtiskárna Družstva Vlast.v Praze,

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 2.

ÚNOR

1927.
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Do alba vzácných vzpornínek.

K sedmdesatěmu pátému výročí
J. M. nejdp. p. arcibiskupu pražskému
v
mséru dr.
v

FRANTISKU KORDACOVIÍ
senioru nejd. episkopátu československého,

jménem katechetů
tlumočí blahopřání nejupřímnější

redakce.

Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tuí,

Narozen 11. ledna roku 1852 v Seleticích (u Jičína) ze zbožné rodiny tolnické,
Navštěvoval kolej T. J. v Mariaschein a započav svá studia theologická a filo
sofická v Praze, skončil je skvěle v Římě a jako dr, theol. a filosofie byl ustanoven
v Liberci, načež jmenován profesorem theologie v semináři a později rektorem.
Jeho hluboká znalost theologie a filosofie scholastické povznesla jej na stolíci
apologetiky a filosofie křesťanské na fakultě theologické university Karlovy v Praze.
Po 14leté karieře universitní stal se slavným a renomovaným svými uníversitními
kursy filosofickými, kázáními pro studenty universitní a veřejnými konferencemí.
Jeho neunavná prestiž církevní v životě katolickém uvedla jej v čelo hnutí politic
kého a katolického organisovaného v křesťanské straně sociální zvané později lidové
Po převratu byl zvolen poslancem v Nár. shromáždění, kde proslul jako skvělý
obránce církve ohrožené; jeho řečí v parlamentě o posvátnosti charakteru man
želství staly se historickými a zjednaly mu úctu a vážnosti i u odpůrců.
Dne 16. září 1919 sv. Otec Benedikt XV. povýšil jej za arcibiskupa pražského.
Jeho horlivost jako Arcipastýře ve všech směrech života katolického nezná mezí.
Jmenujeme zvláště jeho otcovskou péči o mládež katolickou pro dorost kněžský
a výstavbu malého semináře v Bubenči a velkého semináře v Dejvicích.
Kněžstvo shromážděné ve velkém semináři 27. a 28. prosince 1926 osvědčilo mu
svou lásku darem 10.000 Kč pro velký seminář. Organisace a spolky katolické
uchystaly mu ku poctě slavnost ve dvoraně Strahovské, kde se sešla elita Prahy.
Msér. Arata, sekretář nunciatury pražské, nejvyšší dignitáři církevní a representanti
řádů dokumentovali svou přítomností úctu a lásku vznešenému jubilantovi,
k nimž v neposlední řadě druží se i katecheté.

ko"8
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Svatý Alois Gonzaga, patron a vzor křesťanské mládeže.
Cyklus promluv a reflexi.

NapsalAlois Stanislav Novák.
Velemoudře jednají vychovatelé a
učitelé, kteří křesťanské mládeži za

nejvznešenější vzor knásledovánístaví

sv. Aloisia.“
Breve Lva XIII. ze dne 1./I. 1891.

Život krátký — ale plodný.
„Podivuhodný Hospodin ve svatých svých.“
(Zalm.)

Dívíme se často s jakou pečlivostí a láskou zachovaly nám dějiny památku
a slavných
mužů
jejich
činů.
Historie
zasazuje
dozlatých
rámů
nehynoucí
památk
jmenovitě ty, kteří již jako jinoši překonali muže a starce, kteří ukázali světu
hlubokou vážnost nazírání, nezdolnou pevnost smýšlení, důkazy obětavostí a odvahy.
Římský senát postavil ze zbožné úcty na Kapitolu sochu římskému jinochu
Aemiliu Lepidovi za to, že vyznamenal se v bojí a zachránil římskému občanu
život. Básníci všech časů opěvovali muže, jež vynikli udatností a vytrvalostí, již
vykonali veliké činy na bojištích, v dílnách vynálezů, ve dvoranách umění, jíž
dovedli velké oběti přinésti na oltář vlasti a národa.
Než co jsou všichni rekové starých i nových věků, co znamenají hrdinové,
vůdcové, již několikráte přemohli nepřítele, co umělci a filosofové, již hledali,
jak by nejúčelněji prožili život na této zemi, proti mladistvému bojovníku, na jehož
obraz ukazuje nám církev svatá v radostné hrdosti, jako na jednoho“ ze svých
největších reků, již jsou chloubou a slávou nesčíslných pluků blažených nebešťanů
— církve vítězné, obraz sv. Aloisial A proč by nebyla hrdá, proč by nejásala,
vždyť v jejím klíně vypučel krásný liliový květ, jejž nazýváme svatým Aloisem,
pod hřejivými paprsky Boží milosti v zahradě ctnosti, které z lidí činí anděly.
„Podivuhodný Hospodin ve svatých svých!“ Půda křesťanská, půda církve svaté
jest plna požehnání a plné zázračné životodárné síly. Pod jasným nebem křesťanství,
pod rosou milosti, jež neustále padá na půdu jeji, vyrostl jinoch Aloisius, jenž
povznesl se nad úroveň obyčejného smrtelníka. Stojí před námi jako jinoch an
dělské čistoty, ověnčen nadzemskou gloriolou. Nedosáhl věku mužného ; než přece
jeho život není žádným zlomkem, nýbrž dokonalým vzorem křesťanské zralosti,
obraz dobra i krásy.
Dějiny církve katolické honosí se nekonečnou řadou světců, již po čestně
a svatě dokonaném mládí přešli do let mužných a kteří v síle zralého života
vykonali činy velkého rozsahu. Než přece žádného z nich neustanovila církev
svatá za patrona mládeže. A to proto, poněvadž mládí znamenalo jenom přípravu
na mužný věk, sebezápor a práci.
U Aloisia však tvoří jeho mládí život celý, ukončený. Nic v něm neschází,
dostál v něm úplně:veškerým životním požadavkům.
Přirovnáváme sv. Aloise k reku a bojovníku a přece nezříme v jeho ruce
meč a na hlavě tvrdou přilbici a'v levici štít. Alois třímá v ruce jenom dutky
a kříž, kteroužto zbraní přemohl největšího, trojnásobného nepřítele člověčenstva,
jímž jest tělo, svět a saťan. Prozřetelnosti Boží musíme děkovati za tak vzácný
vzor do boje o ctnost a posvěcenínašeho?života.
Mezi Mantusou a Brescií v krajině čarokrásné,'zvané od Italů sladký úsměv
přírody, vyrostl onen čarokrásný květ v Castiglionu. A' nestalo se jen tak náho
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dou, že Lombardie, zahrada Italie a Evropy, stala se kolébkou andělského světce
sv. Aloisia, neboť Bůh chtěl, aby nejvzácnější květ jeho vyvolených vypučel v nej
krásnějším koutku Italie, v požehnané Lombardii.
Sv. Alois narodil se 9. března roku 1568 na zámku Castiglione blíže Mantovy.
Nebe zvláštním způsobem požehnalo a obdařilo šťastné manžely Ferdinanda
a Martu prvorozeným synem, jenž vyvolen byl Bohem za nástroj své prozřetel
nosti a milosti. V těžké své hodince zaslíbila Donna Marta plod života svého
Bohorodičce Panně Marii Loretánské.
Slaboučké dítě rostlo jako květ nebes, aby vůni a údivem naplnilo veškerý
kraj světa. Matka považujíc syna za dar nebes, nebi opět zaslíbený, brzy učila
robátko spínati ručky a Bohorodičku nazývati matkou svou. Jak zaplesala matka,
když rtíky nevluvněte brzy dovedly odříkati Otčenáš. O, jak asi působila dětská
modlitba na srdce matčino, jak mocně zabušila na bránu nebes, které dalo dítěti
do vínku nejvroucnější nábožnost a svědomitost.
Otec chtěl míti ze svého dědice vojína a proto bral často hošíka do vojen
ského tábora, který se Aloisiovi brzy zhnusil pro hrubé mravy a řeči vojínů,
kterým dosud nerozuměl.
Když markrabě Ferdinand dlel mimo domov, pěstovala matka v nevinném dítěti
zbožnost a bázeň Boží. Když po třech létech vrátil se otec Aloisiův, podivil se ne
málo, když slyšel zbožný synův úmysl, v němž chtěl se tento vzdáti dědictví a světa.
Jako Hannibal přísahal jako devítiletý hoch před oltářem pohanských bohů
pomstu Římanům, tak devitiletý Alois složil před oltářem pravého Boha a Panny
Nejčistší ve Florencii slib panenské cnosti, andělské čistoty, kterou neposkvrnil
ani jedinou myšlenkou, slovem a skutkem a vynikl v ní nad všechny svaté. Ve
Florencii měl se naučiti Alois uhlazeným mravům a šlechtickým způsobům ve stálé
a vybrané společnosti. Tu však mladistvý světec nemiloval a kde mohl uchy
loval se do své komůrky, kde dlel dlouhé hodiny, ba i celé noci na modlitbách.
Když po dvou letech vrátil se z Florencie na rodný zámek, stala se mod
litba jeho láskou i sebezapírání všeho druhu i samota jeho komůrky. Rytířský
otec nerad viděl zbožný život svého mladého syna a zavezl jej proto na králov=
ský dvůr španělský, aby zapomněl na poustevnický život své komůrky.
Na dvoře španělském rozvilo se poupě Aloisiových ctností v nádherný květ.
Bděl úzkostlivě nad svými smysly, vyhýbal se dvorským nrám a zábavám, ženám
nikdy nepatřil do tváře, zamykal se do své komnaty k modlitbám a kajícím skut
kům. Přítomností svou a chováním všude budil údiv, takže nazýván byl andě
lem v těle Itdském.
Když bylo Aloisiovi osmnácte let, vstoupil do řádu Jesuitského. Vstup do
řádu musil si na otci vybojovati vlastní krví. Otec chtěl učiniti syna dědicem
svých statků, titulů a slávy. Syn světec mu však stále odpovídal: „Co mně to
prospěje pro život věčný.“
Již vnoviciátě osvědčil se Alois mistrem zářivých cností. Podivuhodná byla
jeho pokora, andělská nevinnost a nepochopitelná kajícnost, v níž jej musili před
stavení krotiti, poroučejíce mu, aby spokojil se obyčejnou kázní řeholní a svou
přílišnouhorlivost mírnil.
Jako novic zdržoval se sv. Alois nějaký čas V Římě, Neapoli a v Milaně,
odkud povolán byl v roce 1590 do Říma, kde v hrozném moru horlivě ošetřo
val onemocnělé až sám se nakazil,
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Ani v téžké své nemoci neustal od nočních modliteb, bičování, a jiných
kajících skutků, až mu vše představení musili zakázati. V nemoci poslal matce
své donně Martě dva něžné dopisy, v nichž ji těší, aby se nermoutila, až uslyší,
že syn její tak záhy zemřel, nýbrž radovala se z blaženosti jeho.
Smrt vítal světec radostně a zapěl s knězem, jenž mu zprávu o brzké smrti
od lékaře přinesl nadšené „Tebe Boha chválíme“.
Bůh mu zjevil, že zemře v oktávě Božího Těla, což se vyplnilo. Papež
Řehoř XIV. poslal umírajícímu apoštolské požehnání s plnomocnými odpustky,
které on přijal pln pokory a díků.
Zemřel 21. června 1591 u věku 23 roků a jeho holubičí duše u vítězo
slávě byla přijata otevřenou náručí celým nebem.
„Dokonav v krátku vyplnil časy mnohé“ (Moudr. 4,;) platí plným právem
o mladistvém světci Aloisiovi. Jak útlá lilie byl Alois náhle zlomen, aby znovu
a krásněji v zahradě nebes na věky kvetl. Kardinál Bellarmin znaje dokonale
Aloise dotvrdil, že Bůh panici tomu udělil mimořádné a neslýchané milosti. Ač
mu bylo žíti v hlučném světě mezí lidmi rozmařilými, zůstal vždy číst všech
nezřízených myšlenek a pocitů a nevinnost svou ani stínem hříchu nepotřísnil.
I žádné roztržitosti v modlitbě nikdy nepoznal.
Jinoch věkem, cností mužem zemřel Alois Gonzaga. Se srdcem kříšťálově
čistým kráčel tímto světem se sklopeným zrakem, s úsměvem světců na rtech.
Nebyl mrzoutem, plachým melancholikem, nýbrž vesel vždy, jak si to přeje
církev sv. Jde životem jako anděl, povznášel svou přítomností každého, kdo
s ním do styku přišel.
Kéž by naše milá mládež naučila se od svého patrona sv. Aloisia žíti tak
své mládí jako on. Velký biskup Bossuet vypravuje, jak velkým dojmem půso
bil na něho za studií nápis na hodinách university :
„Transeunt et imputantur.“*)
Jaká zodpovědnost spočívá na dnech mládí. Ó, jak drahocenné jsou jeho
hodiny, které tak rychle plynou a přece zůstávají státi jako pilíře, na nichž
klene se celá stavba života našeho, štěstí časného i věčného. Vzor máš, mládeži
milá, přad očima; jen chtiti následovat! —

Heslo života.
„Co prospěje člověku, byť celý svět
získal, na duši však škodu trpěl.“
L

Mt. 16x.

Heslo, které Kristus první pronesl: „Co mi prospěje pro život věčný“.
čteme mezi každým řádkem Aloisiova životopisu. Ono bylo mu vůdčí hvězdou,
k níž stále svůj zrak upíral, za jejímž paprskem a svitem kráčel. Střežil se všeho,
co by s heslem a jeho cílem nesouhlasilo, co by mu odporovalo. Sv. Alois
vzdaloval se všeho, co by bylo na překážku pro život věčný, co neprospívalo
spáse jeho duše. Prchal úzkostlivě před každým hříchem, v němž spatřoval
největší zlo, jež se staví v cestu spasení.
Varoval se hříchu tak, že nikdo jej nemohl ani z toho nejmenšího poklesku
usvědětti. Při jeho svatořečení přísahou stvrdili jeho vrstevníci, že ani stínu
hříchu na něm nikdy neshledali.
*) Prchají a přičítány jsou.
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Nejen hříchu, nýbrž i nejnevinnější příležitosti k němu bedlivě se varoval
sv. Alois. Vyhýbal se proto všemu, co smysly dráždí a podněcuje obrazotvor
nost. Svlékal se ze šatů sám a těla jinak se nedolekl než důtkami. Zrak svůj
střežil tak úzkostlivě, že žádné ženě nepohlédl do tváře; neznal dokonce ani
své matky, neznal Marii Rakouskou, jež s ním byla na rozmařilém dvoře špa
nělškém ve stálém a denním styku.
Když Job v 31. kapitole své knihy bolesti dotvrzuje svou povinnost, praví :
„Učinil jsem smlouvu s očima svýma, abych ani nemyslil o panně.“ Takovou
smlouvu, ba ještě přísnější učinil Alois s očima svýma pamětliv jsa výstražných
slov proroka Jeremiáše „nebo vstoupila smrt skrze okna naše“, jimiž nazývá
prorok oči a zrak.
Nečisté, nebo hrubší slovo působilo na jeho útlou dětskou duši tak, že
až hrůzou omdléval, takže často matka prosila své vznešené hosty, aby před
Aloisem dali si pozor na řeč.
Sv. Alois prchal před světem, před jeho nástrahami, radovánkami a vy
raženími, věda, že škoditi by mohly jeho ú'lé duši. Neúčastnil se her svých
sourozenců, nebral účast na dvorských plesích a raději prchal a uchyloval se
do ústraní, do své komnaty, kde na kolenou nalézalo jej služebnictvo, jež s dvo
řany říkalo. „Mladý hrabě Kastiglionský nemá snad ani žádného těla.“
Maje na paměti slova sv. Rehoře: „Za chvilku rozkoše věčné muky pekla,“
vzdaloval se svatý Alois všech smyslných požitků a rozkoší, které nic nepřispí
vají k pravému blahu člověka, nýbrž spíše odvracejí jej od cíle nejvyššího,
života věčného.
Alois pohrdal i pozemskými statky, hodnostmi a slávou, která nebyla sto
nahraditi mu jednu hodinu vroucí modlitby, jedno vřelé svaté přijímání. Před
světem prchal do samoty své komůrky a když muta nestačila, stal se řeholníkem.
Řekl kdysi Hospodin k Abrahamovi: „Vyjdi ze země své a z příbuzenstva
svého i z domu otce svého a pojď do země, kterou ukáži tobě.“ (I. Mojž. 121.)
I sv. Alois poslechl kynu Hospodinova a přišel do země zaslíbené, do řehole,
která mu brzy pomohla do ráje nebeského.
Milá mládeži, varuješ a vyhýbáš se tomu, čemu se vyhýbal, čím pohrdal
svatý Alois? Na světce, patrona svého patři jako na ušlechtilý vzor a nikoli na
tento svět, jenž světce Aloise nechápe a nikdy nepochopí. Vyhýbá se svět hříchu ?
Ach níkoli, spíše se vrhá do jeho náruče a objetí. Zdá se mu slabůstkou roz
košnou, i příležitost k němu, jež jest jeho cílem, touhou.
Čím je život dnešní mnohé mladé duše? Cesta ctnosti, pohrdání světem,
mrtvení těla? Bohužel, že nikoli, nýbrž honbou za požitky.
Co odepře dnes svět smyslům svým? Zhola nic. Bez uzdy těkají oči všech
na pravo ina levo, všude vyzývavé a vypočítavé pohledy, které by nejraději šaty
s těl strhaly, aby svobodně se mohly napájet a pásti na věcech a obrazech, člověku
počestnému zapovězených. Marně volá umlčované svědomí hlasem sv. Řehoře:
„Nesluší se patříti na to, po čem člověk nesmí ani zatoužiti.“
Kdo se ještě dnes začervená, když slyší slova, která stydlivé uši urážejí?
Čí jazyk se zdrží ještě toho, aby neposkvrnil se kalem nestoudnosti a nebyl
v kale nakaženém jedem nečistoty a smilstva ?
Dnešní svět nevaruje se svých největších nepřátel, těla, světa a ďábla, ne
prchá před nimi jako svatý Alois; ba spíše naopak, vyhlédavá je, staví jim
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oltáře a chrámy ve svých srdcích, klaní se hříchům, které byly příčinou záhuby
celých rodin, měst i národů. Zapomnělo lidstvo výstražných slov Mojžíšových:
„Nedávéj dcery své k smilstvu, aby nebyla poskvrněna země a nebyla naplněna
nepravostmi“ (III. Mojž. 1929) a proto tolik pohrom, tolik všude zla a pustých
mravů, jež ze světa dělají blázinec a nemocnici.
Milá mládeži! Varuj se hříchu a spatřuj v něm největší zlo pod sluncem.
Odpoutej srdce své od hmoty, smyslů, které jenom k zemi sráží a v propast
hněvu Božího a věčného zavržení.
H.

Takto uváděl sv. Alois heslo života v čin negativně. V čem spočívala po
sitivní jeho snaha a práce řízena heslem: „Co mi prospěje pro život věčný?“
K čemu přípoutalo se srdce jeho, co milovalo?
Konec stoleti šestnáctého, v nějž prozřetelnost Boží našeho světce postavila,
neřídil se nikterak zásadou a tužbami sv. Aloisia. Neznal hesla: „Co prospěje
člověku, byť celý svět získal, na duši však škodu trpěl“ a hledal proto právě to,
čím svatý Alois tolik pohrdal. Konci století šestnáctého vládl lesk, nádhera, rozkoš.
Za vším tím honily se slavné šlechtické rodiny. Programem všech byla válečná
sláva a dobrodružství, milostné zápletky u dvorů císařů a králů, hodnosti, vy
znamenání a řády.
Otec Aloisiův chtěl, aby syn toto vše si zamiloval; proto od nejútlejšího
mládí vodil jej s sebou do vojenského tábora, cestoval s ním dvůr od dvoru.
Než srdce Aloisiovo nepřirostlo ke korunám, k řádům a vyznamenáním, ne
zatoužilo po rozkoších a vyraženích. Zamiloval si jiné a to vše, o čem byl pře
svědčen, že vede k spasení, nechť to bylo sebeobtížnější k vykonání. Znal Alois
slova listu ke Galatským: „Ti však, kteříjsou Kristovi, ukřižují tělo své s vášněmi
i žádostmi, vezmou kříž na se a následují Krista“ a dobře jim i rozuměl.
Kříž, utrpení, boj, cesta ctnosti byla jeho láskou.
K němu snad pravit přímo Ježíš Kristus: „Bděte a modlete se, abyste ne
vešli v pokušení.“
Sv. Alois bez přestání trval na modlitbách a když mu k nim nestačil den
používal k nim i celých nocí, v nichž i v nejkrutější zimě opouštěl své lůžko,
aby se modlil, kleče na ledovém dláždění své komůrky. Postil se každodenně
a to daleko přísněji, než Činívali poustevníci; častokráte snědl za den takové
množství pokrmů, které se rovnalo váze jedné unce, to jest naší váhy ani ne
10 gramů čili jeden dekagram.
Tělo své trýznil rozmanitým způsobem vynalézavostí největšího hříšníka
a kajícníka. Kde jaký kus ostrého železa našel, kladl si jej s jízdeckými ostruhami
pod šat na tělo, aby je rozdrásal do krve, do postele dával si kusy dřeva
a jiné
tvrdé předměty, které měly jeho spánek rušiti a buditi jej k nočním modlitbám
a jiným kajícím skutkům.
Mimo to mrskal sv. Alois své tělo s krutou přísností až do krve a činil to
již v otcovském domě. Sám jeho otec byl jednou svědkem toho, čímž byl tak
pohnut, že svolil po dvouletém, tuhém odporu, aby syn jeho vstoupil do řádu
lesuitského. Pro toto velké trýznění svého čistého těla byl sv. Alois nazýván od
sourozenců „nevinným kajícníkem.“
Jako řeholník zamiloval si náš svatý panic nadmíru i pokoru a chudobu klá
šterní. Vyhledával ty nejpotupnější práce, chtěl sloužiti všem, posluhoval takovým
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nemocným, jichž jiní se Štítili a jim se vyhýbali. Poslušnosti si vážil tolik, že
nechtěl jednou přijati ani arch papíru bez výslovného dovolení převorova.
Jedinou a nejvěrší touhou sv. Aloisia byl Ježíš Kristus a jeho kříž, věrné
následování Božského Mistra a proto mohl směle volati se sv. Pavlem: „S Kristem
ukřižován jsem, žiji pak nikoli více já, nýbrž žije ve mně Kristus.“
Zda-li pak i ty, mládeži milá, miluješ to, co miloval šv. Alois? Kterak pracuješ.
na dile svého posvěcení a spásy, která vyžaduje trpět, odříkati se? Jak mnoho
času vynakládáš na modlitbu, které je člověku tolik potřebí? Sem tam někdy
jeden, dva roztržité otčenáše — a to je všechno. Sv. Aloisiovi nestačil na mod
litbu den, proto jej nastavoval nocí. A co vy? Také vám jest snad den krátký,
vašim vášním, rozkošem ? Až hrůza vzpomínat, kolik nocí prohýřených, probdě
lých ve službách hříchů, které milují temnotu. Odepřeli jste někdy tělu vašemu
nepatrné sousto, číši a trochu toho pohodlí ? Sami se ptejte nitra svého na
odpověď. Dříve nikdy, dnes ano, kdy poměry nuceni jste vzdáti se lecčehos,
odepřít si mnoho. K tomu donutila vás ovšem světová válka a její následky.
Než co takové odříkání prospěje pro život věčný, když nečiníte tak dobrovolně,
z lásky k Bohu, jako následovníci kříže Kristova. Ach, jak hluboko stojíš milá
mládeži pod svatým Aloisiem a chceš přece býti také spasena.
Sv. Alois nepotřeboval vykonávati tak těžkých skutků kajících, avšak vy?
Nemáte se od něho učiti milovati to, čeho tak nutně potřebujete, aby vám Bůh
odpustil, že až dosud jste milovali to, čeho jste se měli varovat. že jste nemys
lili na pokání, polepšení, že jste zanedbávali modlitbu, že jste nekrotili a ne
trestali tělo, které tolikrát duši naší v zatracení uvedlo svými žádostmi a vášněmi ?
Příliš jste milovali tělo svoje, jemu jste shromažďovali bohatství,“ jeho jste
poslouchali. A přece Bůh vám dal právě tolik milostí, chtěje z vás míti světce
jako ze sv. Aloisia.
Proste proto sv. Aloisia za přímluvu a slibte mu, že chcete příště milovati
to, čemu jste se vyhýbali, že chcete příkladu následovati, pamatujíce na slova
sv. Jeronýma: „Plameny vášní je možno uhasiti jen potem a modlitbou, „že vy
varujete se všech poklesků a že půjdete cestou kříže a cností, neboť „co pro
spěje člověku, kdyby celý svět získal a na duši škodu trpěl.“
UAAPARARPÁAPRA

Výborová schůze
Spolku katechetů v Praze dne 21. prosince 1926.
Účast byla jen nejnutnější k projednání a hlasování programu, protože pan
jednatel zval na 4. hod. 30 min. místo ujednané hodiny na členské schůzi z 15.
XII. 1926 na 5a'"/, hod. odpol.
Po zahájení schůze a uvítání přítomných členů jednatelskou zpráva za ne
dostavivšího se jednatele kgu Chybu podává sám předseda, která jednohlasně
schválena. Potom podává kga Myška zprávu pokladní, která rovněž schválena
a celý výbor připojuje k ní vděkuplnou radost a opravdový dík všem těm členům,
kteří pomohli sanovat finance našeho Spolku, který by sotva letos kryl výlohy
spolkové ze členských příspěvků.
Po té bylo schváleno a to jednomyslně:
29. valná hromada bude se konati 31. ledna 1927, jejíž oznámení již před
seda připravil do 1. čísla „Věst. katech.“ 1927 s příslušným programem.
Pozvání k valné hromadě — předseda obstará tisk — zasláno bude přesně
v době dle stanov stanovené nejd. arcib. konsistoří v Praze IV. a policejnímu
řiditelství v Praze, jakož i všemu členstvu.
Za členy Spolku přijati byli: Petr Holub, katecheta v Kdyni a Vincenc
Pešíček katecheta ve Stupně u Plzně. — Zápisné jednou pro vždy Kč 5—.
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Členský příspěvek pro pensisty 6 Kč, pro aktivní 12 Kč. Kdo bude odbí
rati náš „Věstník Katechetský“ s „Vychovatelem“, platí celoročně 36 Kč. Vydání
předsedovo, pokladníkovo, redaktora a jednatele.
Návrh kgy knihovníka Vlasáka na uspořádání knihovny.
Návrh na změnu názvu Spolku pro valnou hromadu: Spolek katechetů
českých národních škol v Čechách.
Návrhy o změně „Věstníku Katechetského“ pro valnou hromadu:
Zakročiti přísně proti neplatlícím členům.
Zaplacení poplatků za všechny členské i výborové schůze i za valnou
hromadu p. Bosáčkovi, pedelovi theolog. fakulty.
Aloisianská oslava v době velikonoční pro školní mládež dle přání našeho
Arcipastýře. Článek již o programu napsal předseda.
Kandidátní listina ponechána přítomnému členstvu valné hromady.
Bude voleno 5 členů výboru.
Na konec předseda referoval o prováděcích vládních nařízeních k zák. uč.
č. 104/26 a co bylo třeba učiniti, abychom nebyli snad podskočeni.
Rovněž vzaty v úvahu poměry na některých školách Velké Prahy.
O šes'é hodině skončil předseda schůzi a přál členům výboru radostné
Benda.
vánoce a milostiplný Nový rok.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové pokladně přispěli kolegové:
V. Kudrnovský z Kutné Hory 130 Kč, V.Hladík,
Vršovice 116 Kč, V. Silný, Praha=VIL., J. Kříž,
Horažďovice, Jos. Tupý, Písek a Fr. Suchomel,
Vršovice po 100 Kč, J. Jiříček, Přibyslav n. Sáz.
a Ant. Vlasák, Žižkov po 80 Kč, Fr. Šabatka, Su
šice, Jos. Hoke, Chrást u Chrudimě, Fr Hodura,
prof. v Pardubicích po 50 Kč.

Upozornění.

K zaplacení čl. příspěvků

(36 Kč) budiž použito spol. složenek (nikoliv
„Vlasti“), jež jsou přiloženy k dnešnímu číslu.

III. Dekretem přiznané určité požitky, jichž
strana dosud neměla a jež jí na základě
zákona nenáležely, nelze pokládati za pou
hou, kdykoliv změnitelnou poukázku, -nýbrž
za konstitutivní akt, kterým straně autorita
tivním způsobem určitý právní nárok nadzá

kon jdoucí byl přiznán. Jednostranné odnětí
těchto požitků úřadem porušuje nezákon
ným způsobem právo strany. (Nález nejvyš.
spr. soudu ze dne 30. IV. 1926 č. 5996/26.)

Práva státních zaměstnanců (profe

Z našich rovů:

zakládá pro příjemce subjektivní práva jen
potud a v oněch směrech, pokud a v nichž
služební dekret má povahu rozhodnutí nebo
opatření služebního úřadu. — II. Za takovéto
rozhodnutí nebo opatření služebního úřadu
nelze považovati každou jakoukoli emanacislu
žebního úřadu, nýbrž jen takový jeho akt,
kterým úřad ten konstitutivně zakládá nebo
deklaratorně upravuje služební postavení za
městnancovo, takže jen takovýto akt, resp. jen
takovýto obsah služebního dekretu upravuje
autoritativně a tudíž právní moci schopným
způsobem právní postavení zaměstnancovo,
a jon v těchto mezích je služební dekret zá
kladem subjektivních práv zaměstancových,
kdežto naproti tomu nemá povahy rozhodnutí
nebo opatření a není tedy právní moci schopen
takový akt služebního úřadu, resp. takový
obsah služebního dekretu, kterým úřad vy
vozuje toliko účetní, pokladniční důsledky
určitého svého rozhodnutí nebo opatření. —

V Pánu zesnul horlivý katecheta obč. šk.

ze služebního dekretu.

a

T

ssorů a učitelů veřejných škol národních) ze

I. Služebnídekret

P. FRANTISEK JAVUREK,
konsist. rada a bisk. notář
v Pelhřimově
* 4./XI. 1868, + 6./I. 1927
Pohřben za značné účasti lidu, místního

učitelstva
sžactvem
vikariátn
kněžs

do společného hrobu kněžského, zbudova
ného nákl msgra. Paulyho, kanovn.a faráře
v Praze-Smíchově, rodáka pelhřimovského.
Srdečně promluvil nad rakví jeho vikář
pelbřimovský p. Melen a přečetl soustrast

ný projev p. biskupa budějovického,

který vzbudil mocný dojem. Tklivě rozloučil

se s ním p. řed. Chudoba

a žákyně

3. třídy.

Ježíšek ke kterému jsi připutoval se třemi
Králi, kéž b'aží Tě s Matičkou Páně,
s jejíž písní Tobě milou
„Matičko Boží, obětuj,“
doprovodily Tě ještě naposled Tvé žákyne.
R. in p.

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze,

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,

ČÍSLO
32

BŘEZEN
1927.
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Valná hromada Spolku katechetů v Čechách za správní rok 1926.
Spolek katechetů v Čechách konal 31. ledna 1927 XXIX. valnou hromadu
za správní rok 1926 v místnostech theol. fakulty ve Spálené ul. 15. Předseda
Spolku katechetů v Čechách, Antonín Benda, konsistorní rada, zahájil tuto valnou
hromadu přesně o '/,3. uvítav co nejsrdečněji všechny přítomné, z nichž valná
část byla ze řad venkovských katechetů, a spolu co nejvřeleji uvítal zástupce
nejdůstojnější arcib. konsistoře, vsdp. metropolitního kanovníka Msgra Dra Jos.
Hanuše a požádal ho, aby nejdůst. Arcipastýři Msgru Dru Frant. Kordačovi, arci
biskupu Pražskému, sine ira et studio, referoval o valné hromadě a spolu ozná
mil Jeho Excelleuci nejoddanější hold synovské lásky, úcty a oddanosti všech
členů Spolku katechetského, kteří jsou si dobře vědomi, že jen ve spojení se
svým Arcipastýřem a celým českým episkopátem mohou vítězně čeliti nastá
vajícímu boji odiuky školy ed církve za katolickou školu.
Konstatoval, že oznámení a pozvání ra valnou hromadu dle stanov bylo
zasláno policejnímu ředitelství, nejdůst. arcib. konsistoři a všemu členstvu. Rovněž
v denních listech byla v čas valná hromada oznámena. Omluvné dopisy zaslali
dpp. kolegové: Franc, Přítel, Maule, Mudra, Suchomel, Vilželm a jednatel Chyba,
vesměs z Prahy a Chaloupka z Něm. Brodu.
Po té oznámil předseda, že písemně poděkoval p. t. redakcím „Lidových
Listů“ „Čecha“, „Národní Politiky“ a „Pražského večerníka“ za ochotné uveřejňo
vání členských schůzí a spolu též vsdůst. děkanátu theologické fakulty za och:tné
a bezplatné propůjčení místností na theologické fakuHě ke konání všech schůzí
Spolku katechetského, i ct. p. Bosáčkovi, pedelovi theol. fakulty, který vše ke
schůzím vždy ochotně připravil. Zapisovatelem místo omluvivšího se kgy Chyby
byl jednomyslně na návrh předsedův. zvolen kga V. Kutina.
Po těchto formajitách pravil pak předseda:
Milí kolegové! Valná hromada má po zprávách funkcionářů schváliti čín
nost výboru a uděliti jim absolutorium. Posuďte činnost výboru spravedlivě a
pak vyřkněte svůj soud.
Uslyšíte, jak, pracně a obtížně pracovalo se ve všem směru pro spolek.
Co bylo třeba sebezapření, obětavosti a hlavně úsilovné a houževnaté práce a
času, mělo li se dociliti jistého výsledku.
Přál bych si věru, aby činnost spolková byla daleko větší, úsilovnější a
cílevědomější než snad dosud byla. K tomu. nestačí jednotlivec, nýbrž více pra
covníků, neboť není vážnější doby nad dnešní. Proto výbor bez. bázně předstu
puje před Vás, aby složil počet z vladařství svého za rok 19326.
Dříve než přistoupíme k vlastnímu projednání programu valné hromady,
považuji za svatou povinnost svou, abych vzpomenul dnes těch, kteří na tvrdé

líše školské pod tíhou SS: malého.školského zákona a poměrů dosud nám tak
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nepříznivých klesli smrlí nejen vyznavačů ale lakořka smrtí mučednickou. Jsouť
to: Janota Václav, Pešek Emanuel, Hlavín František, Cernický Otomar, Bulant
Antonín, Koukl Mikuláš a Pilný František.

Dejž jim Bůh za to tím hojnější odměnu a onoho klidu, míru a pokoje,
jehož jim svět nedopřál, v míře nejvyšší.
(Všichni přítomní již za řeči předsedovy povstáním uctívají památku svých
zemřelých kolegů a předseda dává tento jednomyslný projev úcty protokolovati.)
Usnesli jsme se, že za každého zemřelého člena odsloužíme mši svatou.
Doufám, že jste tak učinili všichni a kdo dosud tak neučinil, ať tak učiní do
datečně,
Za nové členy Spolku se přihlásili Petr Holub, katecheta v Nové Kdýnia
Pešíček Vincenc, katecheta ve Stupně u Plzně. Ze Spolku nevystoupil nikdo.
Máť tedy náš Spolek 2 členy čestné, 5 zakládajících a 260 činných.
Milí kolegové! Shledal jsem, že jenom v pražské arcidiecesi jest 40 kate
chetů mimo Spolek. Věřte mi, že nemohu pochopiti, proč tito kolegové jsou
mimo Spolek. Přátelé! Vy víte dobře, kdyby nebylo Spolku, jak by to bylo do
padalo a dopadlo v materielním postavení našem — přátel máme tak málo!
Kdo se ujal katechetů při úpravě platů v r. 1903? Nikdo! Jak úporně Se pra
covalo v r. 1907 a 1908 na resolucích k zákonu ze 26. ledna 1903 č. 16., aby
se vymohlo 22 týd. hodin exhortu v to 2 hodinami počítaje a osobní přídavek
200 K pro katechety obecných škol!
A což při úpravě platů učitelských v r. 1912 a 1913, kdy permanetní školská
komise při sněmu království Českého přijala ono vyrovnávací čtyřletí, jímž bylo
umožněno, že katecheta byl ve svých služebních požitcích s učitelem ve stejném
fysickém věku aspoň vyrovnán. Byl to výbor Spolku a nikdo jiný. Tak bylo
i pří paritním zákoně, že katechetům do 5. června 1919 ustanoveným, zachováno
bylo ono vyrovnávací čtyřletí. Rovněž zásluhou Spolku.
Známo je Vám také dobře, jak dopadl paritní zákon, který se dělal bez
expertů našeho Spolku a přece katechety, kteří však naším poměrům nerozuměli.
A kdyby nebylo Spolku našeho, byli bychom v zákonu učitel. č. 104/26 ztratili
snad vše. A proč se o tom šířeji zmiňuji? Abych zdůraznil, že je dnes pro kaž
dého katechetu kategorický imperativ „musíš býti členem Spolku“. A v to také
doufám. Důvěřují, že akce za tím účelem podniknutá se zdaří a to proto, že moje
výzva na sanování financí našeho Spolku u členů vyzněla překvapujícím výsled
kem až na několik členů, o kterých nepochybuji, že tak učiní dodatečně podle
možnosti. Všem dárcům sanační akce jménem výboru výslovuji upřímné „Bůh
zaplat“. Bylo tím podáno porozumění pro organisaci Spolku. Práce spolková
písemní byla veliká. Sám jšem vyřídil 509 dopisů mimo cesty a intervence
k zemské školní radě, do parlamentu, k poslancům, ministrům a zemskému
správnímu výboru. O úpravě většinou je známo z členských schůzí a Co dosa
ženo, o tom bylo ve „Věstníku katechetském“ referováno. Vedle toho upozorňoval
jsem i na nálezy nejvyššího správního soudu. O ostatním uslyšíte ze zprávy jed
natelské. Již z tohoto náčrtu je vidno, jak značná byla práce spotkováza r. 1926.
Milí kolegové! Přál bych si však, aby činnost našeho Spolku byla ještě
intesivnější, aspoň taková jakou jsem viděl a poznal na kursu Velehradském,
o níž referoval kga Frant. Košák ve „Vychovateli“ a v „Čechu“, Nesmí ta práce
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spočívati na dvou, třech členech, nýbrž měla by to býti práce všech anebo aspoň
velké většiny, aby budila respekt. Za tím účelem nutno provésti zřízení odborů
katechetských v těch mistech, do kterých snadno budé možnosejíli se k poradám
a pracovati společně s ústředím.
Bude třeba vypracovati osnovu náboženskou pro obecné i občanské školy.
Pro školy občanské od r. 1890 nebyla ani vydána ani otištěna osnova pro školy
občanské. A to proto, aby katecheta měl se čím říditi a nikoliv, aby libovolně
na škole občanské vykládal, co by chtěl. Musí to býti však osnova, která při
léhati musí k nynějším poměrům, methodám a názorům.
Naprosto je nutno, aby konečně byl sestaven návrh katechismu a podán
nejdůst. Ordinariátu ku provisornímu schválení. Máme katechismy staré, spolkové,
Jedličkovy, Kubíčkovy, o jednotnosti tu nelze mluviti, Podobně se to má i s bi
blickými dějepravami. To musí býti již jednou konec.
Rovněž bych si přál, aby pro Věstník katechetský bylo více prací a to dů
kladných, aby tak byl na výši své doby.
O prováděcích nařízeních vím jen tolik, že mají býti v březnu vydána. Bylo
mi slíbeno, že k těmto prováděcím nařízením učitel. zákona č. 104/26 bude náš
Spolek pozván.
Milí kolegové! Tvrdá a tuhá jest dnes práce katechety na roli školské, ba
namnoze i bezvýsledná. Máme tu kypřiti vypráhlý úhol, aby přinesl užitek a
přece často při vysilující práci zůstává tu úhor úhorem. Ale táži se: „Nešel ta
kovou cestou také ten nejvyšší učitel lidstva Ježíš Kristus?“ Neslyšel reptání,
Jidu i samých učenníků: „Tvrdá jest tato řeč, kdož ji může poslouchati?“ A přece
volal: „Sinite parvulos venire ad me, talium est enim regnum coelorum“. Přátelé
moji! Ani my se nezastavime na půli cestě, ale potáhnem tu brázdu byť na tvrdém
úhoru až do konce. Byť práce naše tak obtížná a trpká mnohými byla zlehčo
vána, podceňována a nedoceňována, my půjdeme za Kristem. Kristus šel tou cestou
před námi, půjdeme za Ním, On nás posílí a jednou odmění. Od světa ani koho
jiného odměny nečekejte. Heslem naším budiž heslo velikého svátostného pa
peže Pia X.: „Omnia renovare in Christo“. Budoucí práci ve Spolku i ve škole
volám „Zdař Bůh“.
Reč předsedova vzbudila živý zájem u všech přítomných, kteří jej projevili
hlučným upřímným potleskem.
Od čtení protokolu valné hromady za rok 1925 bylo jednomyslně upuštěno.
Byla vytištěna ve Věstníku katechetském.
Zprávu jednatelskou za omluvivšího se kolegu Vojtěcha Chybu přednáší
sám předseda.
Kolega jednatel Vojtěch Chyba podal tuto jednatelskou zprávu za správní
rok 1926.
Výbor zvolený na rok 1926 byl tento: Benda, Maule, Chyba, Myška, Vacek,
Pilný, Vlasák Jaroslav, Pazdera, Kolečko (za diecesi litoměřickou), Klus (za Plzeň),
Dostál (za Kr. Hradec) a Kutina.

Funkce výboru byly rozděleny takto: předsedou Ant. Benda, Praha-VIL.,
Skalecká 11., místopředsedou Emanuel Maule, Kr. Vinohrady, Čermáková 10.,
jednatelem Vojtěch Chyba, Praha VII. čp. 392., pokladníkem Alois Myška, Praha
II., Vyšehradská tř. 37., knihovníkem Vlasák Jaroslav, Smíchov, Komenského 40,
redaktorem Věstníku katechetského Jar. Slavíček, Smíchov, na Skalce čp. 992.

Strana 20.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Ročník XXX.

V tomto roce zemřeli:

1.
2.
3.
4.
5,

Janota Václav, kons. rada a katecheta občan. škol v Praze-III. 1. ledna.
Pešek Emanuel, arcib. notář a katecheta obč. škol na Žižkově 15. května.
Černický Otomar, bisk. notář a katecheta obč. škol v Klatovech 15. června.
Hlavín František, katecheta občanských škol v Říčanech 9. června.
Bulant Antorín, arcibisk. notář a katecheta občan. škol v Praze na Hrádku
3. července.
6. Koukl Mikuláš, katecheta občanských škol v Praze-lI. 2. září.
7. Pilný František, katecheta občanských škol v Praze-IV. 5. září.
Vzpomeňte na ně mší svatou!
Spolek konal pravidelné schůze členské a to 10 — kromě prázdnin a 1
mimořádnou, výborové schůze pak čtyři.
Spolek katechetů měl činnost svoji rozdělenu na trojí:
1. na hájení osobních zájmů členů;
2. na hájení všeobecných zájmů katechetů obec. a občanských škol a
3. měl zření ku stránce paedagogicko-náboženské.
Ad 1. Osobní zájmy katechetů.
Tak velmi četné intervence u úřadů, hlavně u zemské školní rady (za pří
činou slučování tříd, pohřebného guartálu, pense, opravení služebních dekretů,
nestejného vyměřování téže cesty do přespolní školy (katechetovi 1300 m, du
chovní správě 2000 m); Spolek dával rady, upozornění velkým množsíví dopisů,
katechetům Velké Prahy zajistil mimořádné přídavky osobní jako učitelstvu.
Ad 2. Hájení všeobecných zájmů členů.
Z nejhlavnějších prací Spolku letos byla bdíti nad tím, abychom nebyli
zaskočeni při sdělávání zákona o platech učitelských ze dne 24. června 1926
č. 104. Nebylo by spravedlivým tuto péči Spolku bráti za zbytečnou. Citili to
všichni, jak nové školské zákony naložily na bedra katechetů více, než bylo lze
fysicky snésti. A tak jedni tuto bezohlednost platili náhlým skonem a jiní od
cházeli unavení školskou prací do pense. To jest důkazem, že bylo-li dřívějších
20 vyučovacích týd. hodin náboženských dostačujících k únavě, byl nynější počet
24 hodin na školách občanských a 28 hodin týd. na školách obecných do úpadu
a omrzení tím spíše, že praktickým prováděním via facti rozluky školy od církve
byla práce katechety i gualitativně stížena. A naděje nebylo odnikud.
Nejdůst. arcib. konsistoř byla bezmocna, místo zástupce církve katolické
při zemské školní radě neobsazeno a tak vše bylo v odvaze a úsilí poslanců
klubu Lidové strany. A tu Spolek po neblahých sklamáních s malým školským
zákonem vzal si za první úkol navázati spojení s klubem poslanců Lidové strany.
To se mu tentokráte podařilo. I podával jim vysvětlení a bylo jich třeba mnoho,
aby bylo jasno o katechetských petitech. A tu třeba zdůrazniti, že to byl zvláště
předseda Spolku katechetů Ant. Benda, konsist. rada, který pozorně bděl nad
každou navrhovanou změnou zákona, jezdil do sněmovny, a byl stále v přímém
spojení s p. t. p. ministrem dr. Noskem, s místopředsedou poslanecké sněmovny,
p. ing Dostálkem, s pp. senátory dr. Mazancem a dr. Karasem i s pp. poslanci
Roudnickým a Staškem. A tak se stalo, že se pp. poslanci Lidové strany za
pětita katechetská postavili a co bylo možno, uhájili. A za to Spolek jak klubu
poslanců Lidové strany tak i předsedovi Spolku dnes veřejný dík vzdává. Do
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mnívám se, že souhlasíte všichni. Po odhlasování zákona o platech učitelských
jsme si tedy oddechli. Ale tíží nás ještě bolesti nové. Prováděcí nařízení k učit.
zák. č. 104/26 a Malý školský zákon, který vyžaduje nutně novelisace. Doufám,
že po nabytých zkušenostech klub Lidové strany iv tom vyjde Spolku katechetů
vstříc. Proto vstoupil Spolek náš k Unii úřednicko-zřízeneckých organisací Čsl.
strany lidové. Projednán byl učitel. zákon č. 104/26 a podány směrnice ve pří
čině započítávání let z duch. správy i propočítávání služební doby pro stupně
služného a přídavků pro občanské školy. Podporována byla Spolkem naším
akce pensistů katechetů českých i německých ve příčině zvýšení pense. Čteny
nálezy nejvyššího správního soudu, probírány a ve Věstníku uveřejňovány.
Konečně (ad 3.) Spolek měl na mysli stránku paedagogicko-náboženskou.
Dobře sledoval poměry jak na školách Velké Prahy, tak i venkovských, a snažil
se všemožně zabrániti a Čeliti tomu, co by bylo na úkor žactva.
Pojednával o různých zábavách mládeže školní v postě školou namnoze
pořádaných a jak toto zlo mírniii. Stanoveny dále, směrnice oslavy Aloisiánské
v roce 1927, jejímž promotorem jmenován byl vsdp. kanovník Msgre Bouzek
a uveřejněny předsedou ve Věstníku Katechetském. Pojednáno bylo o klasifikaci
žactva a o zápisu učebné látky náboženské do třídních knih. Spolek náš účast
nil se též akce, kterou podnikl ředitel V. Špaček ve příčině uspořádání škol
konfesionelních, bezkonfes. a evangelických; v srpnu byl návrh realisován a za
slán episkopatu českému. Jednáno dále o slučování tříd dle tajného oběžníku zem
ské školní rady a poskytnuty rady a intervence.
Nové pomůcky učebné nebo učebnice náboženské Spolek zkoumal a po
dal úsudek svůj nejůstojnějšímu ordinariátu zvláště o Jediičkové „Malém kate
chismu“ a „Malé učebnici katol. náboženství“ úředně již schválené, Jana Wollinga
z Tachova liturgickou pomůcku obrázkovou a na přetřes opět uvedena Volfova
učebnice dějepisu církevního a poukázáno na její přednosti i nedostatek její.
Spolek vyslal na svůj náklad 2 členy delegáty do kursu katechetského na
Velehradě a to konsist. rady Ant. Bendu a Frant. Košáka. Zpráva o tom byla
ve „Vychovateli“ a v „Čechu“.
Nejdůstojnější arcib. konsistoř poslala Spolku k posudku „Náboženskou
výučku“ kgy Vachka a „Návrh učebné osnovy pro pětitřídní obecnou školu a troj
třídní školu občanskou“ od konsist. rady profesora Václava Černého. Za referáty
ty došlo uznání nejdůst. ordinariátu s poznámkou, že Spolek bude k delinitivní
úpravě osnovy této pozván. Rovněž pojednáno o tom, mají-li se vložiti osnovy
pro občanskou školu k ostatním osnovám učitelským do úředních knih.
Spolek neopominul také význačných dnů hodnostářů církevních, jako 5Otiletého
jubilea kněžství nejd. p. biskupa Msgra dra Jana Sedláka a 75tiletých narozenin
Jeho Excellence nejdůst. arcibiskupa pražského Msgra dra Františka Kordače,
Kolegové! Spolek může zavříti knihu činnosti pro rok 1926 — s klidem.
Proč? Protože byl stále na stráži a pracoval i pro ty, kteřínejsou členy. Nebýti
Spolku, kdož ví, jak by byly platy pro nás dopadly. Nemylte se! Přátél nemáme!
Proto podporujte Spolek finančně i mravně. Ať Spolek stane se opět ústředím
všech členů, zvláště všech Velkopražských kolegů a v roce příštím vneste do
něho více duchovního života. „Zdař Bůh“.
Zpráva jednatelská pak jednomyslně schválena.
(Dokončení.)

Strana 22.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Ročník XXX.

Svatý Alois Gonzaga, patron a vzor křesťanské mládeže.
Cyklus promluv a reflexí.

NapsalAlois Stanislav Novák.
(Dokončení.)

Koruna slávy a vítězství.
„O jak krásné jest čisté pokolení s jasností,
nesmrtelná zajisté jest památka jeho;
neboť i u Boha známé jest i u lidí.“
Moudr. 4,.

Sv. Alois varoval se hříchů a miloval cnosti. Jaké bylo ovoce jeho snah
a práce? Jaké odměny došel sv. Alois? Krásnou odpověď dává nám životopisec.
Andělská čistota a nevinnost, jíž byl po celý život doprovázen, byla jeho od
měnou a to již na tomto světě.
Sv. Alois vznášel se nad mořem tohoto života jako čistá holubice Noemova,
která neusedala na páchnoucí a hnijící mitvoly a zdechliny; jako včelka létal
duch jeho jen po vonných květech cnosti.
Vyhraženou cností sv. Aloisia stala se nevinnost, která jest královnou cností
a krásnou vonnou lilii, která nositele již v tomto životě podobného činí andělům
a samému Bohu. Nevinnost je řídkým květem i v zahradě svatosti. Je příliš útlý
a láme se při pouhém doteku ruky nepovolané a vadne již v prvním záchvěvu
méně čisté myšlénky.
Andělská nevinnost pomohla sv. Aloisiovi k tomu, že stal se patronem a
ochráncem mládeže, která ozdobena má býti nejkrásnější cností, nevinností a Či
stotou, jež jest Bohem nejvíce milována ze všech cností.
Vynikajícím v čistotě a nevinnosti připravil Hospodin trůny nejbližší trůnu
svému, proto pravil Kristus v kázání na hoře: „Blahoslavení čistí, neboť oni Boha
viděti budou“. Chtěl tím říci, že budou Bohu nejblíže a že nejlépe budou chá
pati Božství a poznávati a nejvíce účasti bráti na paprscich, vycházejících ze
světla a záře svatosti nejvyšší.
Sv. Alois dbal napomenutí sv. Pavla v listě k Římanům: „Proto napomí
nám vás, bratří, pro milosrdenství Boží, abyste vydali tělo své v obět živou,
svatou, Bohu libou“, jsa sivědom, že tělo jest schránkou nesmrtelné duše, která
lehko se poskvrní při tak úzkém spojení s tělem smrtelným, hříchu naklo
něným.
Sv. Alois přinesl Tvůrci svému v obět neposkvrněné tělo své, celý svůj
život, jenž vykvetl pod sluncem Boží milosti, krášný květ nevinnosti, zázrak
božské prozřetelnosti a milosrdenství.
Sv. Alois dosáhl dokonalé svatosti na krátké pouti pozemské. Nevinnost jeho
přitáhla za sebou všechny ostatní cnosti, které v krásném souladu sloužily královně
ctnosti, andělské nevinnosti.
Než pocitu nebeské blaženosti došel andělský světec již zde na zemi, a ne
divíme se proto, že tolik toužil po smrti, po spojení s Kristem, s Marií. Svět
mu nebyl domovem, nýbrž vyhnanstvím. V zázračném vytržení nalezen byl často
kráte při modlitbách, v nichž tolikráte již za tohoto života popřán byl mu pohled
na blaženost nebeskou. Extase nahradila a ulehčila mu všechny strasti a bolesti
tohoto života vzpomínkou na nebeskou blaženost.

Ač jeho tělo bylo slabé a stále neduživé, přece si nikdy nestýskal. Ba
naopak, pokládal se za šťastného, když tělo působilo mu bolesti, které kajícími
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skutky ještě zvyšoval, takže jeho strýc kardinál Scipio Gonzaga, který Aloisia
v poslední nemoci navštěvoval, pravil: „Domnívám se, že nikdy nikdo z rodu
Gonzaga nebyl tak šťasten jako Aloisius.“

Snadno se se světem loučil, poněvadž srdcem k němu nepřirostl. Smrt
byla mu andělským poslem, jenž oznámiti mu měl vysvobození ze zajetí, z vy
hnanství, z údolí slzí a pláče podle slov žalmu (121,): „Veselil jsem se z toho,
když mi jest řečeno; Do domu Hospodinova půjdeme.“
Když lékaři Aloisiovi oznámili, že života jeho jest na krátce, že sotva osm
dní vydrží, vyprosil si, by přítomní zpívali s ním: Te Deum laudamus na po
děkování Bohu, který jej za krátko ze světa povolá,
Sv. Alois požívá neslýchané oslavy na nebesích, kde s nebešťany velebí
Nejsvětější Trojici. Svatá Magdalena z Pazzis, která Aloise u vidění zřela upro
střed slávy nebeské v úžase volala: „Jak stkví se a září svatý Aloisius, syn sv.
Ignáce v říši nebeské. Nikdy neuvěřila bych tomu, kdyby ženich můj nebyl mi
to zjevil.“
Radujme se z toho, že sv. Alois tak velkých milostí dosáhl. Oslavujme
jej a rozmnožme řady těch, kteří sv. Aloise vzývají a váží si jej jako překrásný
vzor andělské nevinnosti, dokonalé svatosti. Ctěme jej a vzývejme vždy a všude
a jmenovitě tehdy, když hroziti nám bude nebezpečenství upadnouti do hříchů
a to zvláště hříchů těla a smyslů. —

Milá mládeži, popatři dobře na obraz velikého světce, patrona mládeže
a vryj si jej hluboko do svého mladého srdce. Co zříš na jeho obraze, jejž
nosíš v modlitbách, jenž visí nad stolem nebo lůžkem ? Dovedně znázornil umě
lec na obraze v několika rysech celý život Aloisiův, jejž hleď pochopiti.
Že všechno světské za marnost pokládal, ukazuje odhozená koruna, žezlo,
vedle něhož leží umrlčí lebka, jež na konec ze všeho toho zbývá.
Na kříž upírá jinoch světec všechen svůj pohled. Utrpením chtěl se státi
podobným Kristu.
Církev svatá dala Aloisiovi do ruky štíhlý květ lilie nevinnosti a panictví,
chtíc naznačiti tím svou hlubokou úctu a vděčnost velikému světci, jenž jako
jeden z nejspravedlivějších kvetl před Hospodinem. Svým zvonovitým vztýčeným
květem volá k nám Aloisiova lilie: „Sursum corda!“ — Vzhůru srdce! Výš od
hmoty, od špinavé země k výšinám cnosti, k hvězdám dokonalé svatosti a věčné
blaženosti.
Díváme-li se na jeho obraz, slyšíme jasně jeho heslo: „Co prospěje člo
věku, byť i celý svět získal, a na duši své škodu trpěl,“
Zamiluj si, milá mládeži, též heslo to a jistě dosáhneš toho, čeho sv. Alois
došel, koruny slávy a blaženosti věčné, jež potrvá na věky. —
Než kdo z nás může se odvážiti chtíti podobati andělskému panici sv.
Aloisiovi ? "Můžeme v přirovnání se sv. Aloisem doufati my hříšníci, spasení?
Církev svatá tuší naše nízkosti a proto k získání nevinnosti a čistého svědomí
pobízí nás modlitbou, kterou se modlí na jeho svátek 21. června. Bože, rozda
vateli nebeských darů, jenž jsi v andělském jinochu Aloisiovi podivuhodnou
života nevinnost se stejnou spojil kajícností, na jeho zásluhy a přímluvu uděl
nám, abychom aspoň v kajícnosti jej následovali, když jsme ho nenásledovali,
v nevinnosti — Amen.
*

he
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Nikdy nebylotřeba vytýčiti jasný vzor k následování naší křesťanské mládeži
české tak jako za dnešní doby hrubého materialismu, který již záhy otravuje mladé
srdce dětí, jinochů i dívek a připravuje je tak o nejčistší radosti Života a štěstí
dětství i mládí.
Čistotou srdce a nevinnosti ducha, sebezáporem a ovládáním náruživostí dne
šní duch světa a doby pohrdá nabízeje všem plné poháry rozkoší a zakrývaje
otravný jed najejich dně.
V roce 1917 v měsíci květů a jara konal jsem na pražské theologické fakultě
probatiku, za jejíž předmět zvolil jsem si svého patrona sv. Aloisia a jeho ctnosti.
Maje tedy příležitost jakoži dříve za svého třicetiměsíčního pobytu ve věčném Římě
dokonale poznati ducha velikého světce, umínil jsem si z myšlenek tenkráte na
sbíran*ch uvíti dnes skrovný, oslavný věnec k poctě světce z Gonzagy, k poučení
naší mládeži české, jíž s pietou toto dílko jakož i radostným vzpomínkám svého
čistého dětství a mládí přicisuji.

R. S.N.

V král. věnném městě Poličce v březnu 1921.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Jan Strňaď: „Reči podle Písma sva

povznášejících představ Toto duševní nábo

zájem o Slovo Boží, dnes jistě hodně upadlý,
toužíte-li probudili mezi svými farníky a po
sluchači zájem o Písmo sv., toužíte-li vybur
covati rodiče dítek, aby věnovali živý zá:em
jejich náboženskému vyúčování, pak dvojnásob
radostně sáhnete po této novince. Naklada
telství Českoslovanské akciové tiskárnyv Praze

a také tělesné poruchy, Toto vacůum doka
zuje, že všudy tam, kde byl zrušen chrám,
zničena svatyně víry, je nutno stavěti buď
ústavy pro léčení nervů, nebo káznice a ža
láře. Lékaři, kteří psychoanalvsou se zabývají,
často zdůrazňují, jak je potřebí v člověku tá
boženské představy k žiyotu křísiti, aby opět
nabyl normálního klidu. Jejich svědectví do
kazují potřebu náboženství s psychologického
hlediska. Neboť náboženské vli'y jsou to,
které utišují vnitřní neklid, bezradnost, roz
vr t a pozvedají duši do vyšší sféry myšle
nek. „Ve světě budete míti soužení; ale já
přemohl svět. “ pravil Kristus. To je ono
uskutečnění vnitřní rovnováhy, které Kristus
předpověděl slovy: „Pokoj, kterého svět dáti
nemůže, dávám vám.“

tého Starého zákona“.

II., Panská 1.
Fr. Komárek,

Toužíte-li oživiti ženské „vacuum“ je nejčastěji zdrojem mravní

biskupský notář a pro

fesor reálného gymnasia ve Dvoře Králové

n. Lab.: „Utrpení a kříž Pána Ježíše“.
Dvojitý cyklus kázání postních na Hod Boží
velikonoční, pondělí velikonoční a na prvou
neděli po velikonocích, — Nakladatelství Čs
skoslovanské akciové tiskárny v Praze -II.,
Panská 1.

Moderní psychoanalyse

snaží se ze

zjevů zevních poznati ony duševní stavy, hlivně
pak určité představy, které trvají v podvědomí
a mají neblahý vliv na celého člověka. Lékaři,
jakmile vypátrali, které chorobné představy
v podvědomí člověka bují, snaží se je vypu“
diti a nahraditi představami lepšími, životo
dárnějšími. Neobyčejnývzrůst této duševní
analyse nejlépe ukazuje, kam dospívá člověk,
který nemá víry; t. j. oněch. vyšších, nábo
ženských představ, které jej uklidňují a po
silují v každodenním boji životním. N'c není
pro člověka.nebezpečnějšího, jako nedostatek.

Novélaciné kapesní vydání evangelií
právě vyšlo nákladem Dědictví Svatojanského;
jest úhledná knížka čítající 290 stran. Znač
ným darem nejmenovaného dobrodince umož
něno bylo stanoviti její cenu pcuze na 3 Kč
(poštou 3 Kč 80 h). Naskýtá se tu vhodná
příiežitost k hojnému jejímu šíření, aby se:
čelio nesprávným textům, jež různé nekato
lické spo'ečnosti mrzi naším lidem propa
gují. Objednávky přijímá Administrace Dě
dictví Svatojanského v Praze-IV., Vikářská ul.
čís. 305.

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze,

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 4.

DUBEN 1927.

ROČNÍK XXX.

Valná hromada Spolku katechetů v Čechách za správní rok 1926.
(Dokončení.)

Zprávu pokladní podává kga Alois Myška.
Zpráva pokladní za rok 1926 jeví se takto:
Příjem: 1) na příspěvcích a darech . .
2) za kupony 4'/,“/, stát. půjčky

3) na úrocích

Vydání: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

19.352:10 Kč
900— ,„

"1

Družstvo „Vlasť“ za Věstník katechetský“
Funkcionářům na běžná vydání
Palmare advokátům . .
Členský příspěvek „Unii“
Úklid a posluha
Tiskopisy
-.
Důchodová daň a manip. poplatek
Známky a porto
Knihkupectví
Vrácená částka na Vysoč. kostel

11)Dary

12)Různávydání

56307 „

celkem 20.006:07 Kč
734950 Kč
144060 „
589770
636 —

210—
21320
39-03
110:10
25092
20 —

119)

ee

40450

celkem 16.582-55 Kč
Odečte-li se od příjmu 20.006'07 Kč
celkové vydání
16.582-55 „
zbývá 3.42352 Kč
Jmění spolku 31. XII. 1925
14.758:92 Kč

Zbytek'z roku1926..

„342352

,

Jest tedy celkové čisté jmění 31. XII 1926 18.182-44 Kč
K tomu připomínám, že jsem nezapočetl dluhující částku členstva 2.787 Kč

do spolkového jmění, takže s dlužní částkou by bylo celkové jmění Spolku
20.969:44 Kč. Přáním mým by bylo, aby «dluh svůj členové co nejdříve vyrov=
nali. Tím končím.
Pokladní referát přijat přítomnými s velkým nadšením. Když pak kga Frant.
Čurda za revisory podal zprávu o revisi účtů za rok 1926 a promluvil o vzor
ném vedení účetních knih pokladníkem, byla zpráva pokladníkova schválena
jednomyslně a na návrh revisora účtů kgy Čurdy bylo uděleno pokladníkovi
kgovi Al. Myškovi absolutorium.
Kga Jaroslav Vlasák ze Smíchova ujímá se potom slova, aby přednesl
zprávu knihovní.
Spolková knihovna doznala za běžný rok těchto změn: věnoval jsem se
jí o prázdninách, přerovnal a nově rozdělil, knihy opatřil novými značkami
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a štítky; přihlížeje k nedostatku místa odstranil jsem všecky staré zbytečné
papíry a tiskopisy tam nepatřící, z knih vyřadil jsem dvojité a neúplné. Přes to
zůstává v knihovně ještě mnoho věcí, které se dokud ničeho nebylo, pietně
uschovávaly, dnes však jsou pro praktickou knihovnu katechetů balastem. Proto
vyžádal jsem si od výboru zmocnění, abych zrušil vůbec oddělení asketické
(jedná se o 12 většinou německých knížek jako: „Hilfe im Leiden“ atd.; věci
toho druhu má míti každý kněz doma. Pak všecky nevázané periodické časopisy
jako: Katechetische Blátter, Katech. Monatschrift, Christi. Pád. Blátter, Rádce
duchovní, Pastýř duchovní, Batovcův Kalendář 1878, a staré Ordin. Listy.)
Z periodistických časopisů nechf se ukládá jen Katechetský Věstník a ročníky
scházející ať se doplní, Schválí-li val. hromada tuto moji zprávu, (prosím pak
v tomto bodě o debatu) budu míti za to, že mi dává ku provedení i plnou moc.
Pakli-by někdo z dp. reflektoval na vyřazené věci, ať se mi hned přihlásí, jinak
se dají do starého papíru.
Dal jsem svázati 3 svazky Bohověd. slovníku nauč., který došel k číslu 88.
a bude čelnou ozdobou, ale i studnicí různých učeností v naší knihovně.
Nového nic jsem nepořizoval vzhledem ke kritické finanční situaci spolkové
pokladny minulého roku.
Co se týče frekvence, musím se přiznati, že ani jeden člen knihy si v roce
1926 nevypůjčil. Knih schází asi 25.
Třicátý rok trvá Spolek; co za těch let bylo zde podniknuto prací v 1ůz
ných směrech, ale jména a práce tichých pracovníků zaniknou v nepaměťf,proto
že není archivu spolkového; ku př. v naší knihovně není ani katechismus —
vydaný Spolkem! Proto jsem si předsevzal založiti i archiv spolkový a obracím
se na každého člena, máte-li doma něco z Vaší spolkové katech. práce, ode
vzdejte to archivu k uschování. Chci a budu se snažit, aby spolková knihovna
obsahovala jen to, co slouží praktické potřebě kněze-katechety a pak doufám,
že- bude i vyhledávána.
Po přednesené resolutní zprávě knihovníkově podal za revisory knihovny
zprávu kga Frant. Hladík, který jen úchvalou potvrdil, jak dovedně knihovník
si vedl a jak horlivý zájem má o knihovnu. I zpráva knihovníkova přijata byla
jednomyslně.
Činnost výboru po té valnou hromadou schválena a všem funkcionářům
uděleno absolutorium. Členský příspěvek pro rok 1927 odhlasován pro pensisty
6 Kč, pro ostatní aktivní členy 36 Kč i s Vychovatelem a Věstníkem Katechet
ským a zápisné pro nové členy 5 Kč. Resolutně bylo zdůrazněno, aby každý
člen odbíral „Věstník katechetský“, který je orgánem Spolku katechetů. Z výboru
vystupují klgové: Maule, Myška, Vacek, Pazdera. Byli zase zvoleni všichni jedno
myslně akklamací. Za + kgu Pilného zvolen kga Mudra a za kgu Kolečko ve
Mšeně, který definitivu dostal na obč. dívčí škole v Táboře, zvolen za litoměři
ckou diecesi klga Černý Jos. z Mnichova Hradiště.
Náhradníky zvoleni kgové: Košák, dr. Hrudka, Diviš a dr. Xaver Návrat.
Za revisory účtů kgové: Čurda a Přítel a za revisory knihovny kgové: Hladík
a Vilhelm.
Redaktorem opět zvolen kga Jaroslav Slavíček ze Smíchova čp. 992.
K volným návrhům -promlouvá sám předšeda Spolku a předčítá přípis
policejního ředitelství v Praze a navrhuje, aby spolek, který dle stanov má titul
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„Spolek katechetů v království Českém, byl změněn na titul „Spolek katechetů
národních škol českých (v Čechách“). Po krátké debafě ipřijat velkou většinou
titul „Spolek katechetů v Čechách“. Dále navrhuje zřízení odborů katechetských
při Spolku katechetů v Čechách v hlavních střediscích, do kterých snadno by
se sjeti mohli katecheti a to mimo Prahu na Kladně, v Plzni, v Pardubicích,
v Mladé Boleslavě a v Čes. Budějovicích a tak porokovati o svých důležitých
věcech, čímž by větší činnost spolková se rozvinula. Návrh přijat jednomyslně
a odkázán výboru budoucímu k realisování.
K tomuto návrhu přihlásil se ke slovu zástupce nejdůst. Ordinariá'u vsdp.
metropolitní kanovník Msgre Dr. Hanuš a vyslovuje pozdrav jménem J. Ex. nejdůst.
p. arcibiskupa Msgra Dra Kordače a přání hojného zdaru a hojné milosti Boží
náplň valné hromadě. Přimlouvá se za zřízení odborů katechetských, které by
pak ve spojení s duchovní správou správně mohli referovati a také správně
doložiti ve věcech slučování tříd, ve kteréžto příčině jest ještě mnoho neporozu
mění a nepochopení pravého stavu věcí. Ve příčině spojování tříd různých škol a
různého pohlaví udati přesná data a kde by se zdálo, že nespravedlivě je to
provedeno, zaslati stížnost ke konsistoři. Ač přece se věci tu a tam zlepšily,
doufá, že nyní, kdy konečně bude v zemské školní radě zástupce církve kato
lické, že snad konečně věc se vyřeší poněkud lépe. Ke zmínce předsedově v pro
slovu o novém katechismu praví, že vítá tento námět a že se postará o to, aby
konečně byl katechismus nový aspoň provisorniísvydán. Oceňuje práci katechetů
dnes tak úpornou a slibuje všemožnou podporu. Promluva vsdp. kanovníka sle
dována se zájmem a potleskem odměněna.
Kolega Jos. Chaloupka z Něm. Brodu navrhuje, aby se zakročilo u mini
sterstva železnic, by průvodčím vlaků a revisorům byl dán pokyn, aby nebránili
mládeži školní na legitimaci, na kterou jezdí do školy, jezditi také v neděli na
služby Boží. Přijato a odkázáno výboru.
Kolega Beznekr z Rokycan navrhuje, aby požádán byl klub lidových po
slanců, by spojování tříd postupných s paralelkami bylo jen do 50 a postupných
tříd, po případě spojování různých škol a různého pohlaví pouze do 40 se za
chováním předpisů prováděcích k malému školskému zákonu. Návrh přijat a od
kázán výboru.
Kolega Čurda žádá, aby zprávy týkající se pensistů zvláště pražských byly
zavčas uveřejňovány, by se dle nich mohli zaříditi. Vyhoví se.
Kolega Vlasák ze Smíchova žádá, aby v pokladní zprávě byly některé po
ložky specifikovány a nikoli úhrnem podávány. Schváleno.
Kolega Oliva dotazuje se zda by nebylo vhodno požádati nejdůst. Arcipa
stýře, aby knihovna spolková mohla býti umístěna v novém arcib. semináři-vDej
vicich. Pro vzdálenost místa bylo prozatím od tohoto provedení upuštěno.
Jiných návrhů a dotazů nebylo a předseda Ant. Benda, konsistorní rada,
končí za povznesené nálady valnou hromadu s přáním úsilovné společné práce
jak ve Spolku tak i hojného zdaru a trpělivosti v práci na roli školské.
Benda.

I. výborová ustavující schůze 31. ledna 1927.
Po valné hromadě sestoupil se ihned výbor k ustavení funkcionářů, Zapi
sovatelem byl Kutina Václav ze Smíchova.
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Kolega Vlasák ze Smíchova navrhuje, aby akklamací zvolení byli všichni
staří funkcionáři s tou výjimkou, aby za odstupujícího kolegu jednatele Chybu
byl zvolen za jednatele kolega Mudra. Návrh přijat a funkcionáři jednomyslně
akklamací zvoleni.

Jsouť tedy funkcionáři Spolku katechetů v Čechách:
Benda Antonín, předsedou, Praha-VII./354., Skalecká 11.
Maule Eman., místopředsedou, Král. Vinohrady, Čermákova 10.
Mudra Frant., jednatelem, Nusle čp. 477., Riegrovo nám.
Myška Alois, pokladníkem. Praha-II./430., Vyšehradská 37.
Vlasák Jaroslav, knihovníkem, Smíchov, Komenského 40.
Vacek Václav, Nusle, Havlíčkova tř. 151.
Pazdera František, Unhošt.
Černý Josef, Mnichovo Hradiště za Litoměřickou diecési.
Klus František, Plzeň, Barandova ul. 36 za Plzeň.
Dostál František, Hradec Králové za Králové-Hradeckou diecési.
Kutina Václav; Smíchov čp. 1090.
Chyba Vojtěch, Praha-VII./382.. Dobrovského 6.
Náhradníci: Košák Frant., Dr. Hrudka, Diviš Čeněk, Dr. Xaver Návrat.
Revisoři účtů: Čurda František a Přítel Jaroslav.
Revisoři knihovny: Hladík František a Vilhelm Matěj.
Předseda napíše zprávu o valné hromadě, oznámí policejnímu ředitelství
funkcionáře Spolku a nejdůstojnější konsistoři zvolení předsedovo.
Když předseda vyzval potom výbor nejen ke společné a intensivější práci
ve prospěch všech kolegů itěch, kteří nejsou dosud členy, ale o kterých doufá,
že se jimi stanou, nýbrž také pro povznesení Spolku, skončil o půl šesté hodině
schůzi,
Benda.
UAAPAÁARARFAPOAA

Ze Spolku katechetů v Čechách.
I. členská schůze 23. února 1927.
Tuto schůzi zahájil předseda Ant. Benda za velmi slabé účasti; přítomni
byli kgové: Maule, Suchomel, Myška, Mudra, Přítel a Jaroslav Vlasák ze
Smíchova.
Členská schůze ohlášená na 16. února t. r. se nekonala pro účast před
sedovu v parlamentě a pro ustavující se schůzi „Misijní svaz duchovenstva.“
Předseda sděluje, že napsal zprávu o valné hromadě pro Věstník Kate
chetský, policejnímu ředitelství oznámil dle stanov funkcionáře Spolku a nejdůst.
arcib. konsistoři své zvolení předsedou Spolku. Upozornil na výnos ministerstva
školství a nár. osvěty z 26. října 1926 ve příčině okr. škol. inspektorů.
Co se týče „Léčebného fondu“ odpověděl kgovi jednateli katechetského
spolku na Velehradě, že marna byla snaha Spolku našeho, aby mo'li katecheté
zůstati při kněžské nemocenské pokladně. Proto odmítl výtku jako neodůvodně
nou — zároveň sdělil témuž, že společné naše věci budou vždy podniknuty
jménem Svazu katechetských spolků v republice československé.
Po té referoval předseda o spoluúčasti intervence u ministerstva škol. a nár.
osv., u zem. školní rady a u zem. správního výboru s kgou předsedou Spolku
katechetů německých Frant, Reineltem v jeho i spolkových věcech.
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Potom bylo pojednáno o pohřebném po katechetovi. V některých případech
bylo vyplaceno (kga Pešek ze Žižkova), v jiných zamítnuto i nejvýš. správním
soudem (kga Volimann v Příbrami č. 270 8. 6./26.);
Nález nejvyššího správ. soudu z 15. listopadu 1926 č. 22.989/26 zní:
K výkladu S 65. služební pragmatiky stát. úředníků — 25/1. 1914 č. 15. ř. z
Paragraf 65 služební pragmatiky rozlišuje s jedné strany právní nárok vdovy,
manželských potomků a zákonných dědiců stát. zaměstnance na úmrtné (odst.
1—3), s druhé strany pak pouhou možnost státní správě přiznanou, aby za
jistých předpokladů jiným než v prvých třech odstavcích uvedeným osobám
úmrtné přiznala. (odst. 4,) Neodporuje tudíž zákonu, odepře-li úřad osobám
těmto pohřebné, neboť nelze uznati, že by jim tímto odepřením bylo ublíženo
v jejich subjektivních právech.
Bude tedy nutno, aby Spolek ve věci sjednal jasno, po případě i nápravu.
V osnově zákona z r. 1913 bylo to lépe zajištěno.
Spolu při tom upozornil předseda, že Věstník ministerstva školství a nár.
osvěty počal již v listopadovém čísle r. 1926 uveřejňovati nálezy nejvyššího
správního soudu, aby všecky školní úřady měly je po ruce a dle nich se také
říditi mohly. Bylo by dobře, aby je znali také kolegové a proto budou uveřej
ňovány i ve „Věstníku Katechetském“ po případě i v „Lidové unii“, ke které
se Spolek asi bude musiti přímknouti, jelikož „Věstník Katechetský“ je pro naše
finanční poměry drahý.
„Unie“ nám nabízí v „Lidové unii“ rubriku katechetskou. Kga Jedlička
z Č. Budějovic děkuje za příznivou kritiku svých učebnic náboženských.
Jj. Excellence Msgre dr. Frant. Kordač, arcibiskup pražský, poděkoval za
blahopřání k 75. letým narozeninám a spolu poslal potvrzení Ant. Bendy před
sedou Spolku a celého výboru a přál hojného zdaru na roli školské.
Všecky došlé dopisy byly vyřízeny a intervence u zemské školní rady příz
nivě vykonány.
Potom předseda referuje o prováděcích nařízeních k učitel. zákonu č. 104/
26. a o anketě 14. února t. r. konané v této věci. Katecheté k této anketě po
zváni nebyli, ač učitelstvu i návrh. těchto prováděcích předpisů byl předem
k prozkoumání ministrem škol. a nár. osvěty zaslán. Proto jednal o této věci
s místopředsedou poslanecké sněmovny p. t. ingenieurem Dostálkem a p. mini
strem dr. Noskem.
Prováděcí předpisy byly již ministerstvem předloženy k posudku zemské
školní radě a není v nich ničeho, co by nemělo oporu v zákonu, a směřují
hlavně k tomu, aby mohly býti definitivní dekrety o služebních požitcích učitel
stva a zvláštním učitelům náboženství vystaveny.
Důležitějším bude ovšem vládní nařízení k učit. zák. č. 194/26 jak pro
učitelstvo tak i pro katechety.
Jednateli kgovi Mudrovi uloženo, aby věci spolkové převzal od kgy Chyby.
Pokladník kga Myška sděluje, že přijal od +. ledna 1927 5.400 Kč a vydal
1.200 Kč. Zbývá čistého 4.200 Kč. Příspěvky platí členové letos velmi čile, což
zdá se nasvědčovati pravému pochopení o organisaci spolkové a doufá, že i ne
doplatky za předešlá léta budou splaceny a že i ti kolegové, kteří nepřispěli
z převodu svých služebních požitků dosud na sanaci Spolku, že tak ještě učiní
dodatečně.
Kga Vlasák ze Smíchova podává návrh na konání nějaké přednášky, kterou
by se zasáhlo též do kulturního oboru.
Jelikož jiných volných návrhů nebylo, ukončil předseda schůzí s přáním
větší účasti příští členské schůze, která se bude konati 16. března t. r. P enda.

II členská schůze 16. března 1927.
Předseda Spolku Ant. Benda zahájil schůzi o '/,5 hod. za dosti značné
účasti členstva.
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věnoval Spolek skvostný věnec s národní stuhou. Předseda osobně kondoloval
bratru zemřelého kgy a súčastnil se s 24 členy katechety jeho pohřbu na Olša
nech. Přítomní povstáním uctivají památku + kgy a předseda dává tento projev
úcty protokolovati.
Na mnohé dotazy, jak voliti do Léčebného fondu, odpověděl předseda,
by se kolegové řídili dle rady úřednické „Unie“: buď voliti občanskou kandi
dátku nebo se volby zdržeti vůbec.
Referováno o školských poměrech v Polsku, kde škola je rozdělena. Pro
většinu katolických dětí jsou katolické školy; židé, protestanté a volní myslitelé
mají své školy. Ministr vyučování prohlásil, že k výchově náboženské nestačí
jen katechismus a biblická dějeprava, ale také účast na mši sv. a slyšeuí slova
Božího. Socialisté chtěli překaziti výnos ministerský, ale marně. Rovněž v Německu
usiluje se o školu konfesní proti škole simultánní. Při tom bylo přítomným kgou
poukázáno, jak denník „Národní osvobození“ ze dne 16. t. m. příkře odsuzuje
působení učitelů náboženství ve škole. Přítomní katecheté jako zvláštní učitelé
náboženství proti tomu protestují a budou-li podobnými články dále chikanování,
dovedou si také rázně zakročiti.
Emil Aresin, učitel v Novém Jičíně zasílá nabídku na obraz „Krista z Lim
pias“. Kdo by chtěl z kgů tento obraz nechť zašle 5 Kč na výlohy poštovní
a obal.
15. t. m. znovu odevzdal p. t. pp. ministrovi dru Noskovi místopředsedovi
poslanecké sněmovnny Dostálkovi petita spolková a žádal za jich splnění.
V případě, že by katecheté byli pozváni ministerstvem školství a národní osvěty
k poradě ve příčině učit. zákona č. 104/26, byli designováni za Spolek katechetů
v Čechách kga Maule a za Svaz katechetských spolků v republice českoslo
slovenské kga Benda.
Příští členská schůze III. bude pravděpodobně až 27. dubna 1927, protože
I. i III. středa v dubnu bude o velikonočních prázdninách.
Kga pokladník přijal od 1. ledna 1927 6.118 Kč a vydal 1552 Kč 98 h,
zbývá tedy 4.565 Kč 2 h.
Volných návrhů nebylo a předseda skončil schůzi o 5'/, hodině.
Benda.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolkové

pokladně

dali:

Vincenc

Halama v Pardubicích 150 Kč, Jos. Kotlaba
v Trh. Svinách a Leop. Kožený v Semilech
po 100Kč, Jos. Přítel na Kr. Vinohradech 80
Kč, Jar, Slavíček na Smíchově 75 Kč, Jos. Šubr
v Podolí 70 Kč, Frant. Panský v Týně n. VIt.,
65 Kč, Ant. Kratochvíl v Humpolci a Frant.
Košák v Karlíně po 28 Kč, Václav Bečvář
v Žižkově 20 Kč, Frant. Valeš v Kouřimi
15 Kč, P. B. Hruška v Mostě 14 Kč, Jos.
Stanislav v Kostelci nad Čer. Lesy 12 Kč,
Jan Sklenář v Pacově, Jos. Beznekr v Roky
canech, V. Smola v Mělníce, Fr. Pinkoševský
v Řevnicích a V. Kašpar v Radnicích po 4 Kč.

U moře.
V Ice u Opatije, 7. března
1927. Přemnohý čtenář jest jistě zvědav, jak
to vypadá„nyní u moře na Jadranu?;

Měsíc únor byl po většině suchý, slunný,
ale častěji „vála“ bóra. Co to znamená, za
jisté víte: Na slunci jc pěkně, hřeje to jako
u nás v květnu — ovšem jen „za větrem“,
ale jinak bóra není právě mnoho příjemná.
Poslední dny únorové byly však ve zna
mení „široka“, teplého, deštivého počasí. Též
počátek března toto počasí zdědil od svého

předchůdce. 4.a 5.t. m. byly nádherné jarní
teplé dny. Včera však lilo celý den, a dnes
dopoledne bylo zamračeno; odpoledne, kdy

toto píšu, ukazuje se slunce a modrounká
obloha.
Po vydatných deštích vše se zelená. Kvetou
již kamelie, mandlovníky, růže, rozmarýny,
fialky, narcisy, barvínek:; začínají rozkvétati
mimosy a vavříny.
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V blízké Opatiji je již dosti živo. Zdá se,

že se tam odstěhovalokus Pešti židovské...
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atd. Das Lehrbuch im Religionsunterricht

(dr. Et). Dosavadní knihy nejsou vhodné

V Lovráně je hostů dosud poskrovnu. Zde ani obsahem ani formou. Všeobecné směr
v Ice v kněžském domě je hostí plno, roz mice pro nové zpracování. Katechismus musí
umí se, nejvíce kněží. Za chvilku bude celý "býti učebnice, nikoli kniha pro domov. Pro
dům obsazen, což jest proň nejlepším svě skupiny žactva význačně rozdílné buďtež po
dectvím, jednak že jest dobře spravován, řízena zvláštní vydání. (Specialisace.) Pro
jednak že mořského podnebí mají choří kněží takovou skupinu buď jediná kniha s látkou
velmi zapotřebí, a že ceny jsou mírné. Za pro tu skupinu. Ta všeobecná pravidla buďte
celé denní zaopatření — ovšem mimo víno takto realisována: I. šk. rok: Tito maličcí,
a otop — se platí 20 lir denně; lázeňská kteří umějí málo anebo neumějí vůbec čísti,
taxa obnáší 80 cent., čtvrtka výborného nepotřebují knihy nutně. Tedy učebnice, a
vína stojí 1 liru 20 cent.; dříví je poně
to s obrázky, je tu žádoucí, ale ne nutná.
kud dražší: 1 koš stojí 5 lir a vystačí asi II. a III. šk. rok tvoří zvláštní skupinu. Bu
na dva dny. — Ovšem později se nemusí
diž tu dějeprava v histor. pořadí. Články
vůbec topiti, již ani koncem března ne, leč buďte vybrány ty, které slouží k odůvodnění
by vála ještě bóra. Upozorňuji již předem, thesí katechismu. Dějeprava i katechismus
že v měsíci červenci a srpnu je zde převeliký buďte sloučeny. Mimo to budiž sem zařa
nával, proto je již nyní třeba se záhy při děna příprava na svátosti. IV. a V. šk. rok:
blásiti. V těchto dvou měsících lze zde zů tvoří odlišnou skupinu „střední stupeň“.
stati jen čtyři neděle. Nejlepší doba hlavně Katechismus buď systematický a z dějepravy
pro mořské lázně jest v druhé polovině května jen to, co slouží k odůvodnění pravd, z děje
a v červnu.
Viator.
pravy známé opakovati krátce a nové při
Ant. Melka: NSanetissimum. Euchari dati, liturgika ve skrovné míře. VÍ. až VIII.
stické promluvy, obsažené v Melkově díle, mají šk. rok. Ne-li v VI. tedy v posl. dvou le
tech zvláštní kniha. Neboť tu, kde zájem pro
sloužiti pro oživení víry, úcty a zbožnosti, pro
náboženství klesá, má býti zvýšen zvláštním
povinností, kterou českému katolickému du zřetelem na náboženství. Právdy věroučné
chovenstvu ukládá šíření se tohoto velikého potřebují tu zdůvodnění (motivů“). Biblická
hnutí a vše, co se ve spojení s tímto v ka část má sloužiti dvojímu: poznání vykup.
tolickém světě. tedy i u nás připravuje. Na plánu Božího, důkladnějšímu poznání bible
a tak 1 věro- a mravouce. A k tomu je po
kladatelství českosl. akc. tiskárny v Praze-lI.,
třebí 1 části círk. historické a prohloubení
Panská ul. č. 1.
Annie Vivanti: Vae victis. PřeložilAnt. liturgiky. — Další skupinou je škola mě
šťanská. I tu je touha po zvláštní knize.
Krejčí. Praha 1925. Nákl. V. Kotrby, Praha-lI.;
Z té školy se rekrutuje střední stav: roln,
Pštrossova ul. 198.
řemesl., úředn., obchodn.
příští čtenáři
Uvedený román je mistrovským překladem růz. novin, což ukazuje na zvláštní význam
vlašského originálu, který v krátké době vyšel té školy a 1 na zvláštní knihu a předchozí
v 8. vydání. Spisovatelka Annie Vivanti, slo
učeb. plán. Kniha bude většího rozsahu než
hově krásně, obrazně a něžně líčí hrůzy a v 7. tř. na osmitřídce, neb tam běží o 2
neřesti, páchané německými vojíny na bez roky, kdežto na měšťance o 3—4 roky;
branných ženách a dívkách za vpádu Němeů dále je tu lepší material (aspoň na venkově)
do ubohé Belgie. Úprava a tisk jsou vzorné.
a zvláštnější potřeby. Především nutno tu
Christlich-paed. Blátter, roč. 49, přidati apologetické zdůvodnění a prohlou
č. 2., předpl. 6 Šil., red. Jakseh, ve Vídni biti věro- a mravouku a bibl. dějepravu.
V. Schónbrunská ul. 75.
Dějiny král. Božího dle Krista naprosto nutno
Články: Kard. dr. Piffl an seine Ka probrati důkladně jako část samostatnou.
Neboť láska k církvi v této skupině dětí
techeten. V řeči na valné schůzi pozdravuje
z
domova je slabá, kromě toho slyší všeliké
katechety a nazývá je hlavními pracovníky
námitky
proti církvi z dějepisu a má tudíž
na nejdůl. roli duch. správy. Péči o poučení
mládeže v zákl. pravdách nábož. a systema se dozvěděti více o požehnané a světovládné
tické výchově v nábož. prakt. životě pova činnosti církve. Z týchž důvodů 1 liturgiku
žoval vždy za přední povinnost svého pa
stýřs. úřadu. Zvláště dnes v době poválečné, školy pokračovací. V Německu je na nich
náboženství obligátní a zvláštní katecheta,
kdy mládež trpí fysicky i psychicky

k prohloubení
jejich,
chtějí
býti
pomůckou
svaté

|

prohloubiti
třeba.
—
Další
skupi
jso
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v Rakousku jsou to školy t. zv. učednické,
kupecké, rolnické, obchodní, ženské
a náboženství dobrovolné, kusé, jen v klá
šterních úplné. Ale 1 tu by byla žádoucí
nějaká kniha účelná byť i nevelká. — Zum

Verstůndmis der Vorschriften úber die
Kinderkommunion (Dr. Gatterer T. J.)
V prvních třech stoletích viděli „křesťané
v Eucharistii velikost daru a později velikost
Dárce. Sv. přijímání bylo časté a církev dá
vala štědře sv. Eucharistii i domů. Aria
nismem zménila se situace. Církev zdůraz
nila božství Kristovo, velikost Dárce. Již sv.
Otcové mluví o úctě. Sv. Augustin uvažuje,
zda se ctí Pán více přijetím neb nepřijetím,
a uvádí setníka a Zachea, že oba ctili. Sv.
Tomáš (v Summě) píše: Denní sy. přijí
mání je per se dobré, ale pro všeliké po
klesky těla i duše většině nepřípustné. Po
nenáhlu místo poklony se zavádí pokleknutí.
Výstřední úcta byla pěstována u Jansenistů,
kteří v hladovění po Eucharistii bez přijí

mání vidí ideál. Ten názor působí i,na ka
tolíky až do 19. stol. Následek té psycho
logické mentality byla vlažnost a pohodlí
křesťanů. Vidíme i u horlivých řádů praksi
nevysvětlitelnou. Ve 13. stol. Dominikánky
smějí jen I5krát v roce přijímati, Klarisky
Gkrát a j: Mše sv. také vázne. Otcové tri=
dentští jsou napomenuti legáty, aby aspoň
jednou za měsíc měli mši sv. A sv. Ignác
se svými členy řádu jsou v podzření herese,
že napomínají k nedělnímu přijímání. Lze
mysliti si, že 1 přijímání dětí vázlo. „Annus
diseretionis“ byl ne 7. nýbrž 10.—14.
V Eucharistii máme viděti obé. Dárce i dar.

uctívá památku zesnulých. Jsou to modlitby
provanuté úchvatnou poesií, plné blaživé
útěchy a nezdolné naděje. — (Cena úhledné
knížky jest pouze 5 Kč, poštou 6 Kč. Ob
jednávky vyřizuje Administrace Dědictví Sva
tojanského v Praze IV., Vikářská ul., čís. 35.

Charles Dickens, Nicholas Nickleby.
Z angličiny přeložila Marie Charburská. Díl I.
a II. 1476 stran, cena 30 Kč, váz. v původní
vazbě 50 Kč. Nakl. V. Kotrba, Praha II., Pštro=
sova ul. 198. V románulíčeny jsou hlavní osoby
dle skutečnosti. Dickens je bez odporu jeden z
největších anglických romanopisců. Líčí život
skutečný s jakýmsi sobě zvláštním humorem.
Charakteristika Mikuláše Nicklebyho, jeho strýce
Ralfa, jeho sestry Katušky vyniká všemi doko
nalostmi, jež možno žádati. Vycitujeme, že se
nám tu podávají charaktery skutečné, s nimiž
Dickens zachází tak, jako by s nimi obcoval. Ne
můžeme se ani dočkati, jaký osud asi stihne ne
citelného a vypočítavého, surového lichvářeRal
fa a odkládáme s uklidněním román, když jsme
se dočetli,jak strašný byl jeho konec. Rovněžčte
náře uklidňuje, když pozná spravedlivý osud
soukromé školy pana Sgueerse. Mezi dějem se
ukazuje, že Dickens pečlivě sledoval život herec
ký, sám také na jevišti vystupoval. Román je
dílo umělecké ceny a hodí se do všech knihoven.

Konkurs.

Na školách národních: 1. na

obč. chl. škole ve Mšeně s povinností vy
učovati i na jiných školách v místě a okolí
(žádosti do 9. dubna). 2. na trojtřídní škole
dívčí spojení s pětitřídkou obecnou v Pelhři
mově s týmž závazkem (15. dubna).

©Co
má
převládati?
Papež
Plus
X.
praví:

Z našich rovů:

o vede:
„Nechte
maličkých
„„*
Kate
„ « . Eucharistie je předem pro nás, takji
ustanovil Spasitel.“ A k tomu nás také

chetische Literatur:

uvádíme: Bader, Kir

chengeschichte, vyd. 10. zdařilé. Vereins
nachrichten : Zpráva o valné schůzi 14. ledna,
jíž byl přítomen i kard. dr. Piffl. Po vyčer
pání programu při volbách zvolen předsedou
Umlauf. Stěžejným bodem jednání byl pro
test k měst. radě víd. proti falešnému vý
kladu o nucení při služ. Božích (jakoby vy
ptávání se bylo nucením).
Red.

Modlitby za v Pánu zesnulé. Dle nových
překladů sestavil Dr. J. Hejčl. Věnováno pa
mátce hrdinů padlých ve světové válce 1914—
1918. Knížka tato obsahuje veškery pobož
nosti, jimiž církev katolická tak láskyplně

V Pánu zesnul dlouholetý člen Spolku
a zasloužilý katecheta, arcib. notář

P. JOSEF BAYERLE,

na měšť.šk. chlap. v Praze-Libni
* 15, 3. 1869 — + 27. 2. 1997.

jehož zdárné působení ve škole i mimo
školu osvětlil jeho náboženský inspektor

vdp. Vávra

a jmenem učitelstva slo

vutní ředitelé p. Luňáček a p. Parýsa
řečí dojemnou, nezapomenutelnou. Po
hřben za hojné účasti všech vrstev oby
vatelstva a četné assistence kněží od

msgra dra Hrubíka,

arcib. kancléře,

konseminaristy zvěčnělého. — Předseda
osobně kondoloval bratru zemřelého a
jménem Spolku položil k rakvi věnec
s národními stuhami.

Odpočinutí věčné asvětlověčné
rač mu dáti, ó Pane!

Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze.

w
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Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XLII. ročníku.

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 5.

KVĚTEN 1927.
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Spolek kněží sv. Josefa se sídlem v Brixenu (dříve v Gorici).
(Ad informandum.)
Jelikož i katecheté jsou členy toho Spolku a další budou jimi in spe, ne
bude nikomu divno, že i Věstník rád přináší o něm zprávy svým interessentům.
Zajímá nás valná hromada Spolku sv. Josefa, která se konala před několika
měsíci na památku 50letého trvání Spolku v Meranu ve spolkovém domě „Fili
pinum“ a o níž dostalo se mi vzácné ústní informace od vdp. dra Vinc. Oehma,
delegovaného jako zástupce téhož Spolku pro Čechy, a o které před časem
informoval v denním katolickém tisku Širší veřejnost.
Na valné hromadě bylo přítomno přes 20 členů. Ze správní rady předseda
spolkový kons. rada Adrian Egger, prelát a kanovník Mutschlehner jako místo
předseda, ředitel Vincentina Ferdinand Plattner a správce Jindřich Schwaighoferi
Z dozorčí rady mimo předsedu družstva Můllera z Badenu (u Vídně) byl.
přítomni: prelát Jakub Bunrát z Gorice, faráři Josef Braun, Jan Gottschalk
z Bavorska z Čech dr. Oehm. Předsedu dozorčí rady zastupoval probošt bisk.
chrámu prelát Bittner z Celovce.
Den před schůzí děly se pilné předporady, aby schůze hlavní se nepro
dloužila a členové z blízkého okolí z Tyrolska a Bavor mohli použiti večerních
resp. nočních vlaků ke svému návratu.
V předběžné poradě byly probrány otázky týkající se správy jmění a stavu
Spolku, jehož veškeré jmění nemovité jest naúzemí státu italského, jehož zákono
dárství složení Spolku dle rakouského posud jenom trpí a jako internacionální
spolek neuznává; nejspíše by připustil obchodní charakter spolkový, aby pak
berní šroub mohl uložiti Spolku přiměřené daně (již nyní je šroub ten hezky
ztuha přitažen). Vše je ještě v přechodném stadiu a čeká se na vydání zákona
o akciových společnostech, v kterouž asi bude nutno Spolek proměniti. Pak
ovšsm bude také nutno změniti nynější stanovy. Výbor bude míti tuhou práci,
aby vše bylo provedeno k úplnému zachránění spolkového jmění.
Všechny důležité záležitosti byly tudíž probrány v pondělí večer a v úterý
ráno a pak po slavnostních službách Božích v kapli domácí, které konal před
seda spolkový kons. rada Adrian Egger.
Odpoledne sešlo se členstvo v Meranu přítomné k valné hromadě — po
padesátiletém trvání Spolku. Po několika úvodních slovech předsedy A. Eggera
přednesl kanovn. Mutschlehner krátký dějepisný přehled Spolku se týkající.
Posud se chová v archivu konsistoře arcib. Solnohradského koncept prvního
vyzvání Ordinariátu na podnět + msgra Filipa ke kněžstu katolickému vůbec o pří
spěvky k zařízení kněžských sanatorií; spis ten má nápis 19. listopadu 1876.
A Bůh té upřímné prosbě požehnal. Jak málo z kněží tehdejších mohlo dle
předpisů lékařských uchýliti se do drahých sanatorií, založených světskými pod
nikateli. Tu se musila uplatniti zásada „Svůj k svému.“
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Byly tudíž výborem založeny domy kněžské,z části příspěvků členů spolko
vých (jichž se dík čilé agitaci přihlásilo brzy na sta) a z části z příspěvků
dobrodinců, které dovedl přiměti ke skutkům dobročinným zesnulý msgr. Filip,
jejich neúnavný rádce, učitel, zpovědník a vůdce duchovní. On dík jeho agilno
sti a vzdělání měl přístup i mezi kruhy nejvyšší.
Tak provedena byla roku 1884 stavba domu v Gorici, r. 1886 v Meranu
(Filipinum), r. 1889 v Ice v Italii a posléze r. 1914 v Gasteinu. Z dalšího líčení
zasluhuje zmínky, že za 50 let trvání Spolku v domech spolkových bylo přijato
okrouhle 6000 kněží a počet ošetřovaných dnů činí přes 300.000. Jak obrovská čin
nost charitativní! Před válkou platili členové za stravu a celé zaopatření tak
málo, že musil Spolek doplácet. Tak nízké byly ceny požadované na členech
za prvotřídní zaopatření jim poskytnuté! A připláceno bylo z reservního fondu,
který nebyl právě malý,když mohl jen jeden gorický advokát, kterému bylo důvěřivostí
msgra Filipa svěřeno to imění, z něho 20.000 K zpronevěřiti a uprchnouti a ubohý
msgr. Filip musil se poděkovati z čestného předsednictví Spolku a jinému svěřiti
ozdravení spolkových financí. V šetrné zmínce nebylo dotknuto cti a dobrého
jména zesnulého preláta, Čecha. Ve válce byla činnost spolková v domech
v Gorici a Ice zcela zastavena av Meranu částečně ač i tam v sousedství dosti
často se ozývala dělostřelba.
Po přečtení jednatelské zprávy, rozvinula se rozprava nejprve o tom, aby
na návrh faráře Brauna Spolek se spojil s jinými spolky kněžskými, které podob
né domy (ozdravovny) vydržují a vyjednal pro své členy nejpříznivější podmínky
přijetí a snížení denní pense v cizích domech. Pak by na př. členové Spolku
sv. Josefa mohli býti přijati do sanatoria zřízeného uprostřed krásné alpské
přírody v Pártenkirchu a navzájem členové Sdružení pro vystavění domu tohoto
zase nalezli by útočiště v domech Spolku sv. Josefa, dle reciprocity členů
z obojí strany. Kolik by bylo přijato členů Spolku sv. Josefa v Partenkirchu
tolik členů by bylo navzájem přijato buď v Meranu, neb v Ice anebo v Gasteinu.
Stala se zmínka a bylo dotazováno, zda-li se spolkem „Pax“ byla učiněna
podobná úmluva. Od předsednictva bylo však krátce podotknuto, že se vyjed
návání hned na počátku rozbilo, protože byla obava, že by přijetím podmínek
diktovaných výborem spolku „Pax“ byly zaplaveny spolkové domy výhradně
členy spolku „Pax“ a na staré členy Spolku sv. Josefa by se místa nedostalo.
Za to doporučuje předseda, aby členové Spolku sv. Josefa (kteří by rádi pobyli
u moře a užili mořských koupelí) obraceli se na spolek Gorických kněží Sovegno
v Gradu (se sídlem v Gorici). Spolek Sovegno vydržuje v Gradu dům řízený
sestrami řádovými a přijímá kněze za denní poplatek 24 lir. Kdo by tedy ne
nalezl pro návrat hostí přijetí v Ice, nechť se sdůvěrou obrátí na Spolek Sovegno
v Gradu. Ovšem jsou kněží v Gradu odkázáni na použití všeobecných lázní
mořských na společné pískové pláži.
Aby navzájem přijímání členů cizích spolků do kněžských domů spolko
vých bylo stanoveno na zdravém základě a zároveň spravedlivém podkladě,
navrhuje vldp. dr. Oehm, aby z každého spolku, který přistoupí na tu úmluvu,
bylo tolik členů spolkových přijato, kolik spolek ten složí jednotlivých částek
peněžitých, kterými možno získati členství doživotní ve Spolku sv. Josefa. Právo
to, členy do domů spolkových navrhovat, bude ponecháno jednotlivým spolkům,
po čas průměrného věku lidského na dobu asi 25—30 roků. O tom návrhu roz
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hodnuto, aby užší správní výbor jej prozkoumal a při něgzteré měsíční schůzi
o něm podal zprávu.
O přijímání laiků do spolkových domů rozpředla se debata a usneseno
i na dále přijímati laiky do domů, když se nehlásí kněží, aby místnosti spolko
vých bylo náležitě využito. Laikové, kteří se chtějí hlásiti, musí se vykázati
doporučením svého domácího duchovního správce anebo i člena Spolku kněze,
jim známého. Doporučuje se však uprázdniti jim zvláštní stůl v jídelně, jakož
i některá jiná opatření sloužící k tomu, aby kněží nebyli obmezováni ve své
volnosti. O podmínkách vystavení, zřízení správy domu a 0 poměru celého
toho podniku k tamnímu farnímu obročí, na jehož pozemcích dům spolkový je
vystaven, byla vedena dlouhá rozprava, jejíž obsah bude uveřejněn později.
Zatím budiž jen podotknuto, že se Spolek stavbou tou zadlužil 200.000 lirami.
Při zprávě o revisi spolkových účtů, kterou podal vsdp. prelát a probošt
biskupského domu v Celovci msgr. Bittner, rozpředla se debata, přiměřená
okolnostem. Veškeré zprávy účetní sestavil skoro výhradně předseda Spolku vdp
Adrián Egger, a jemu buďtež vzdány především díky. Mimo to i řediteli domu
v Ice Lušičovi, který za přehledné denníky příjmu a vydání toho spolkového
domu zusluhuje pochvaly a vřelého diku. Po vysvětlení některých položek a ne
jasných okolností učiněných p. předsedou bylo navrženo dozorčí radou uděliti
správnímu výboru absolutorium, což bylo také jednomyslně schváleno.
Při té příležitosti bude zajisté vhodno a zajímavo, podati přehled jmění
spolkového, které záleží: 1)z domu v Meranu se všemi pozemky v ceně 525.600
lir, zařízení je oceněno na 77.000 lir, nově zakoupený pozemek stojí 18.000 lir,
celkem 620.600 lir. 2) dům v ce se zahradou 430.800 lir a vnitřní zařízení 69.200
lir, úhrnem 500.000 lir. 3) novostavba v Gastýně 417.000, vnitřní zařízení 86.000,
celkem 503.000 lir. Veškeré jmění nemovité činí 1,623.600, movité 44.000, úhr
nem 1,667.000 lir, Na tom vázne dluh 260.000 lir.
Navrhovaná změna stanov týče se namnoze dozorčí rady a obmezuje se
hlavně na jejich jasnější pojímání a znění stanov:
a) v 8 28, kde je přidáno, že dozorčí rada může se usnášeti i písemně,
když je vůbec znemožněno pro vzdálenost obydlí jednotlivých členů, aby se do
rozuměli osobně při schůzi předsedou svolané.
.
b) v S 25 jsou podrobně vytčena práva členů dozorčí rady: prohlížení
spolkových domů a podávání návrhů na svolání mimořádné valné hromady ve
3 měsících po podání návrhu následujících.
c) S 18 Ku podepisování a potvrzování účtů spolkových a jiných listin
jsou oprávněni: (nyní navrhuje se tato změna) předseda a místopředseda spol
kový a koho oni jako třetího mimosekretáře spolkového navrhnou.
Zvýšení spolkových příspěvků probráno krátce a přijat jednomyslně návrh
výboru, aby a) přispívající členové platili roční příspěvek (dvojnásobný v poměru
předešlé taxy) ne po dvacet let, ale toliko po deset let. Po desitiletém placení
se stává přispívající člen doživotním a neplatí dál nic.
b) k dosažení členství doživotního bude nutno odvéstí jako taxu tento
příspěvek: 25 zl. marek pro členy v Německu, 44 šilinků pro Členy v republice
Rakouské, 150 lir v Italii a 200 Kč pro republ. Československou. Zvýšení to
nabývá platnosti odhlasováním a přijetím těch návrhů na valné hromadě.
Jednání toio skončeno modlitbou za zemřelé členy Spolku o */, na 6 večer
načež většina členů se rozjela. Kdo by si přál ještě dalších informací, obrať se
na vsdp. dra Oehma (v Praze II. na Skalce), zasloužilého delegáta jmenovaného
Spolku pro Československo.
Red.
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Cí je právo na dítě?
Jos. Liběchovský.
Je příznačno a také na povážení, že za pohnutých dob a poměrů, ať ve
řejných, ať rodinných, pravidlem bývá do těch sporů a nepokojů zatahováno
i dítě. Nezdravo je dítěti v domácnosti rodičů, v níž se provalil rozvrat, af již
byl zaviněn otcem či matkou, na škodu dítěte je zanášení rozvratu a různých
sporů sociálních, národnostních, náboženských nebo politických do školy, na
nejvýš zhoubně působí na mládež, používá-li se jí dokonce k různým stranickým
veřejným projevům, vyhání-li se z posvátného krbu rodinného neb zákoutí škol
ního na ulici, mísí-li se do výchovy dětí ulice a různé stranické spolky.
Jen fanatik stranických cílů, jen člověk nesvědomitý a zodpovědnosti ne
dbalý opováží se rušiti přirozené právo na dítě, v prvé řadě rodičům přináležicí.
Rodiče jsou přirozenými pěstiteli, ochránci a vychovateli dětí, tohoto práva a zá
roveň povinnosti nepoužívají a nedbají pouze výminečně rodiče špatní. Přiroze
ným právem a přirozeným pudem hlásí se i zvíře ke svému mláděti, to své
mládě ve stádě přirozeným pudem rozezná, k sobě připouští, přijímati a vyhle
dávati potravu učí a k ostražitosti vede, jen výjimkou se stává, že samice mládě
opustí, zapudí, nebo mu ublíží, naopak známo, že obyčejně úzkostlivě a zuřivě
je brání. A zase naopak, pusťte mládě ke stádu dospělých zvířat! S jakoujistotou
si vyhledá svou matku, tu hlásí se zase přirozené právo mláděte, kterému od
pírati, bylo by násilím a surovostí. Tím více nutno respektovati právo rodičů
i právo dětí.
Násilím a protipřirozeným zásahem bylo, když v starověku ve středověku
i v nejnovější době stát, či některá kasta osobuje si první, ba svrchované právo
rozhodovati © osůdu, životu a výchově dětí bez ohledu na právo rodičů i těch dětí.
Poukazuje-li se na starověkou Spartu, zapomíná se, že šlo tenkráte o zcela
jiné cíle, zcela jiný způsob a zcela jiné poměry; i tenkráte utracování neduživců
a prohlašování zrozeného dítěte v prvé řadě za státního občana v odporu ku
právu rodičů bylo násilím, nespravedlnosti, ukrutností pohanskou, tedy přežilou,
křesťanství nedůstojnou.
Pro nás starověk nemůže býtl ve všem směrodatným pro nás platí čívrlé
přikázání Boží, které jasně a přesně rodičům přiznává a vymezuje právo na dltě
a povinnosti k němu, stanovíc spolu povinnosti i práva dětí proti rodičům, jejich
zástupcům i vrchnosti.
Rodiče jsou zástupci Boží, tedy nejen přirozeným ale i Božským právem
jim přísluší o dětech svých rozhodovati, ovšem se zřením, že jsou zástupci, že
nemají svrchovaného a neomezeného práva.
Rodičům v prvé řadě přísluší právo na děti, byloť se jim řádem přiroze
ným i Božím dáno, oni musí důsledně právem o svých dětech rozhodovati, když
se jim Božím zákonem i lidským-občanským v prvé řadě ukládá zodpovědnost
za dítě. Způsobí-li nezletilé dítě hmotnou škodu sebe větší, ukládá zákon občan
ský rodičům jeho škodu nahraditi, proto musí míti rodiče právo rozhodovati
o výchově dítěte, aby včasnou a správnou výchovou předešli zlomyslnosti a
zločinnosti. Již z toho plyne právo a volnost volby způsobu výchovy, školy
i učitele, škola i učitel musí volbě a právu rodičů vyhovovati.
Počátky výchovy nutno klásti v rodině; cizí pěstouni, útulky, škola, úřady
a stát nastupují jako zdsfupci rodičů a tím i Boha samého z nouze, při nedo
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statku času a schopnosti rodičů; ústavy a úřady i stát sám zřízeny jsou od lidu
pro lid, rodiče platí daně, vydržují ústavy a úřady potem a mozoly svých rukou,
musí na výchově dětí pracovati ve spojení s rodiči, musí respektovati přání,
právo i autoritu rodičů, tu chrániti a doplňovati, kde třeba opravovati, na co ro
diče svými silami, schopnostmi a vědomostmi nestačí.
Řádem přirozeným jest to již tak zařízeno, že matka od narození dítěte
s ním více se obírá a mateřskou a obětavou lásku více projevuje, ona je pro
dítě „hořící svící, která dítěti hřeje a svítí, ale sama se krátí“, otec v té době
bývá k ditěti chladnější, odměřenější, teprve později, když již matka stálým a
blízkým stykem seznala dítěte tělesný a duševní stav, přednosti a případně i ne
dostatky, ve shodě a svornosti svou autoritou a zkušenostmi při výchově dí
těte spolupůsobí i otec.
Co možno nejdéle, ponechávají rodiče dítě pod svým dozorem a vedením,
vědouce dobře, že v cizině by jim dítě odvyklo. Dítě, jeho duše jest příliš jem
ným kvítkem, jemu nejlépe svědčí zátiší, teplo, vzduch a klid rodinného skleníku,
vír života cizího, veřejného duši dítěte nesvědčí, proto dobře je pro dítě, když
i v dospělejších letech za doby studií, učení a zaměstnání může bydleti u rodičů,
Státu nelze příznati svrchovaného práva na výchovu dětí, ale poněvadž má
stát ke svým občanům i dětem povinnosti, musíme mu uznati i přiměřené a
omezené právo tím, že stát se svými úřady a ústavy jest zřízen od rodičů pro
rodiče a jejich děti, že jest vydržován a podporován fysicky, morálně i finančně
rodiči, že zastupuje práva a přejímá povinnosti rodičů, které vymezuje Bůh jako
svrchovaná autorita ve čtvrtém přikázání.
Zasahuje-li do této sféry stát bezohledným násilím, zavádí a podporuje nový
druh nezaměstnanosti, převrací přirozený řád, působí rozvrat v rodině; mravní
úpadek v občanstvu, zasahuje tu nepříslušným způsobem do oboru práv rodičů
a dětí ale i do obotu práva všech práv, které má býti každému dvojnásobně
svatým, protože je to právo Božské.
Autorita Boží jest základem výchovy občanstva, to popírati neodváží se ze
zodpovědných a poctivých vychovatelů nikdo; u všech národů za všech věků roz
vážní, moudří, zkušení a rozšafní mužové, promlouvající o výchově mládeže a
národa, na první místo kladli nutnost hledati oporu v autoritě Boží. Rouseau
praví: „Jsou-li neznámy náboženské pojmy, není mravní výchova možná.* Plato,
pohanský mudrc, pokládá neznalost Boha za nejhorší neštěstí národa (tím spíše
tedy jedince).
Znalost Boha podmiňuje a k ní vede náboženství — víra, proto je povin
ností státu, úřadů i ústavů náboženství pěstovati a podporovati, poněvadž tím
zamezují neznalost Boha — nejhorší neštěstí státu a národa; jest povinností státu
v rodině, ve škole i ve veřejném životě podporovati náboženskou výchovu, po
něvadž je to vůle většiny státního občanstva, nábožensky vychovaného, nábo
žensky cítícího a proto také o budoucí blaho svého národa a státu pro stávající
nepřízeň k náboženské výchově se strachu ícího.
Heslem spořádaných rodičů, vlasteneckých občanů musí býti: „Více pravého
náboženství (!) do škol, rodin i do veřejného života l“
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Hlídka časopisů katechetických.
Dušpastyr, roč. III. č. 8. měsíčn. a orgán řeckokatol. duchovenstva v Podk.
Rusi, diec. mukačevské a prešovské, red. Alex. Ilnickij, předpl. 60 Kč.
Obsah: Orientalnyj vapros na euchar. kongr. v Čikago (bisk. dr. Niaradij).
Jak idea Apoštolátu sv. Cyr. a Meth. ujala se v Americe. Z referátu P. Jemelky
T. J. vidno. jak papežové od Řehoře VII do Pia XI, více neb méně usilovali
o unii. — Z katechetiky je tu apologie famního katechismu (Konratovič) sepsa
ného pro Rusíny mluvící jazykem slovenským. — Z apologie pokračuje se v čl.
pravoslavije i katholičestvo v uvedení příčin rozkolu zvl. ješitnosti patriarchů cařihr.
Ročn. IV. č. 2. přináší: Dr Kordač, primas arcib. pražský. Na 3 sloupcích
líčí zásluhy 75 letého jubilanta a dokládá, že tak vzácné jubileum je zvl. znám
kou požehnání Božího. — Další jubileum 50 činnosti dra Nikolaje Rusnaka, prof.
dogm. na akad. prešovské, jenž zří žáky své kněží po všech eparchiích řecko
katolických. — Z apologie: O adnoi knigě. Tou knihou je vlašská: Sforia di
Christo od Giovanni Papini, florenčana, jenž se stal z SavlaPavlem a slavným
timto spisem. — Eucharist. kongr. v Čikago: Líči nádh. den, kdy mládež katol.
počtem 100.000 manifestuje ve Stadionu . ©.současně biskupové mají mše sv.
ve chrámech, zvláštní pozornost budí prý ritus řecký, který tu čítá 5 chrámů.
Následuje úchvatné líčení processí do Mundeleina (města nazvaného po nyněj.
kard. Mundeleinovi, který tu založil seminář). Následují ukázky světového tisku
píšícího s podivem o kongressu. — Z práva: o smíš. manželsívích zvl. uzavře
ných před knězem schismatickým. — Uřed. zprávy diecésní zvl. o soupisů ko
stelů a nepřípustném zcizení památek. — Z homiletiky: Sředstvu christians. vos
pitanija. O prostředcích křesť. výchovy, pěkné kazání krodičům a další: Slovo
na trech Svjatitelei. Těmi třemi světci jsou: Basil Vel., Řehoř Nazian. a Jan Zla
toústý. Théma, jak po příkladě jich čeliti bludu a nevěře. — Naše věsti: (drobné
zprávy). Slabiny konrg. zákona; éra mučedníků v Číně a Mexiku; mezinárodní
euchar. kongress v r. 1928 bude v Australii v Sydney. Nevyrovná se chikag
skému, neboť Australie má jen kol 6 mil. obyv. a z těch 1"/, katolíků; protest
proti tomu, že bisk. pravosl. Irenej v Nov. Sadu v SHS přijel na Podkar. Rus,
aby organisoval pravoslavné a nelibost nad tím, že úřady naší Republiky slíbily
mu podporu! Z obsahů obou čísel viděti, že Dušpastyr se drží stále v popředí
mezi časopisy stojícími na výši doby.
Red.

Miesieczník katechetyczny

i wychowawczy. (Měsíčník katechetský a

vychovatelský). Orgán Spolku kněží katechetů, roč. XIV. seš. 1. ve Lvově, red.
prof. dr. Zygmunt Bielawski.
Obsah: Wychowanie v atmosferze Ducha Šwietego. Pro sv. biřmování sta
noví Kod. věk 7 (hranice dolní) katech. řím. rok 12. (hranice vrchní) tedy pra
kticky, než dítě opustí školu. Připravovati ke sv. biřmování znamená vychovávati
v atmosféře Ducha sv. Již v 1. tř. je to, kde se děje zmínka o Duchu sv. Sv.
Cyril jerus. dává vzor, jak vykládati o Duchu sv. podobně jako o P. Ježíši a
jeho díle. Na př. živá představa seslání Ducha sv. zůstavuje mocný dojem ; každý
dobrý skutek opírá se o Ducha sv. (koukol pelagianismu zničiti); přípravy ke
sv. zpovědi využíti ve prospěch Ducha sv., tvá spokojenost po sv. zpov. je dílem
Ducha sv., tak i každý dobrý úmysl tvůj a skutek; i přípravy ke sv. přijímáni
vykořistit, aniž by to vadilo myšlence eucharistické; další je modlitba, výklad
círk. rok, bibl. děj.; vědomí vlastní slabosti a pomoci Boži mocně sblíží s P.
Bohem ©... Následuje bližší příprava . .. I po sv. biřmování vracej se často
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Olite
raturze dzieciecej. (Kazim. Króliňski). Literatury pro dospělé ještě si všimne kri
tika, dětské však nikoli. Dle toho vypadají knihovny školní a což teprve domácí.
Rodiče dítěti koupí to, co jim nabídne knihkupec. Naše literatura pro mládež
počíná od r 1820 od Klementiny Hofmanové, pro děti šlechtické, dnes zastaralá ;
dále Stanisl. Jachowicz, moralisující, pro zanedbané, polský Pestolozzi, r. 1850
začíná směr t.zv. tendenční jednak národní, jednak asketicko-náboženský (na př.
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Estkowski); r. 1870 vniká směr positivistický v duchu methody Proebla a sou
časně z ciziny sensační knížky Werneovy a zhoubné robinsonády; kol r. 1895
začíná Marie Konopnická převrat a ve svém prostém a pěkném psani má řadu
následovníků, z nichž vyniká Zofja Bukowiecka. Po válce je ohniskem literatury
dětské vedle Varšavy a Lvova Poznaň. Vyniká Josefa Rogoszówna a Bronislava
Ostrowska směru demonického a Ewa Schellburgová. Literatura demonická dítě
denervuje a ze stanoviska národního nám netřeba bojácných neurastenikův. Lite
rárně tyto nové výtvory jsou cenné, ale paedagogicky škodlivé. Třeba vychovávat po
kolení zdravé, vyznačující se silou vůle a charakteru ne však fanatiky, snílky a
mystiky. Tak soudí spisovatel. — O zabawie i radošcí w žyciu. (Nowak). V přírodě
zříme stálou změnu. Taki v životě člověka. Nepřirozený život by byl jen v zábavách.
To činí mnozí a přece neviděti na nich radost a -pokojenost. Proč? Odpověď,
kdo si radost nezasloužil vlastní prací tomu jí nikdo a nic nedá. Proto církev
mluví k nám: pracuj, přemáhej vášně své! Křivdí církvi ti, kteří ji mají za ne
přítelku vší zábavy. P. Ježíš bral účast na nevinných zábavách a stěžoval si, že
mu to někteří zazlívali. Nehledej však radost ve světě; slyš koho blahoslaví Pán
Ježíš v osmeru blahoslavenství! Není to jen fysická práce, která dává spokojenost,
nýbrž morální vítězství nad sebou. Neboť není pokoje bezbožným. — Zpráva
sjezdu delegátů kněží prefektů ve dnech květnových. (O tom jinde). — Kronika.
Školství v Polsku. (Nezdravý zjev je velký počet škol středních a vyšších, za to
nedostatek škol obecných a odborných, dosud million dětí bez škol, ale je na
děje, že stav anaifabetů se časem sníží.) Z jakých stavů je polské učitelstvo? (Největší
procento učitelů ze stavu rolnického 49'69/,,učitelek z úřednického 43%/,.)Školství
polské v Brasilii. (proud „sbrasilovat“ sestátnit i školy soukromé.)
Red.

Katechetische

Blátter. Orgán katechetského spolku v Německu, red. univ.

prof. dr. Góttler v Mnichově. Předplatné 6 Mk. Číslo 2., roč. 27.
Obsah: Fortbildunosschule: Ziel, Staff u. Methode. (Stud. rada Wolker v Mni
chově). Nové misijní pole pro nábož. vyučování v Německu na školách pokra
čovacích. Jaký cíl? Vizme situaci! Víra otřesena ne-li mrtva. Ale co tu přece ?
Vědomí Boha ač nejasné, závislosti na Bohu ač někdy nevyslyšením zkalené,
vlastní hříšnosti s touhou po milosrdenství božím, tušení Boha v přírodě, kult
zemřelých ač spíše tradiční, morální bázeň před hříchem ač spíše před následky
jeho, modlitba (večerní) mše sv. více ze zvyku . —.
jsou to nedostatky výchovy
domácí ale přiznejme i školní. Tedy nábož. přesvědčení prohloubiti, připraviti
rozhodnutí pro Krista, vnitřní nábož. život v době puberty budíti a cvičiti. Zá
klad je dán křtem, částečné rozvinutí domovem a školou. První otázka jsou li
v milosti Boží? Život modlitby chlebem vezdejším jako habitus člověka, život
svátostný ač svatosti působí ex opere operato více ještě jsou-li přijímány S po
rozuměním, život církevní žíti s církví, povolání, život rodinný a život národní
prodchn:tý věrou, život osobní charakter dle nauky Kristovy, láska k Bohu a
bližnímu: Slovem ut vitam abundantius habeant. — Einheit im Gebetbuch (far.
Pichl). Uvahi za účelem jednotného zpěvníku pro školy vedle většího kancionálu
pro dospělé. Té roztříštěnosti prý evangelíci nemají. — Hore die Stimme des
Gewissens. Katechese pro vyšší stupeň. jako ke Kainovi tak mluví P. Bůh k nám

© svědomím.
Hodiny
někdy
špatně
ukazují,
třeba
jenaříditi
takisvědomí.
Jako
mluvil Pán Bůh ke Kainovi p'ed činem a po činu, tak mluví skrze svědomí
před a po. Svědomitému je jako Josefovi i v utrpení, nesvědomitému jako Kai
novi. — Vorbereitune auf die Beichte. (Se světel. obrazy Lengauer, učitelka).
1. Proč se zpovídáme? První hřích. Dání zákona. Dobrý pastýř. Ustanovení sv.
pokání. Sv. Jan z Nepom. mučed. svát. tajemství. 2. Marnotr. syn. V cizině.
Zpytování svědomí. Lítost. Otec vyhlíží syna. Návrat. Náruč otcova. Vyznání.
3. Petr. Zapření. Pláč. Dostiučinění o letnicích. Smrt. 4. Motivy lítosti. Utrpení
Kristovo. Getsemany. Bičování. Korunování. Hlava zraněná. Pád pod křížem.
Ukřižování. 4. Po zpovědi. Přijetí Kristovo. Málomocní (vděčnost). — Následují
zprávy spolkové a knižní trh. — Časopis, jediný representant Německa v kate
chetice, jak viděti má směr více praktický.
Red.
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Fondům spolkovým přispěli kole
gové: K. Vošahlík z Plzně 50 Kč, Fr. Ja
níček z Úpice 34 Kč, Aug. Šírek z Chru
dimi 19 Kč, Fr. Dubovský z Plzně a. Fr.
Jedlička z Čes. Budějovic po 14 Kč.

Dr. K. J. Vidmar: Compendium repe

titorium iuris ecelesiastici, 4. vyd. r.

1926, stran 572, kapes. formátu, cena váz.
šil. 15 (asi Kč 72). Naklad. a knihkup, K.
Fromme ve Vídni V. — Příručka v novém
Msgr. Ant. Kaška: „Růže tajemná,“ vydání zpracovaná podle Kodexu prokáže dobré
Májová kázání. Sv.IX.homil. knihovny „Živé služby nejen těm, kdož se připravují k far
slovo.“ Str. 95, Cena Kč 12'50 s poštou. Nakl. nímu konkursu, nýbrž ivšem kněžím v duchov.
Českosl. ake. tiskárny v Praze II., Panská ul. 1. správě, kteří potřebují rychlé orientacev círk.
Nejsou to pouze kázání psaná, nýbrž právu. Kompendium všimá si také civilního
jsou to kázání skutečně konaná, promyš práva, ovšem rakouského, Ze svátostí probírá
lená, plna zřetele na dobu současnou. pouze křest, manželství a svěc. kněžstva, za
Vane z nich vřelý ton zbožnosti a euchari
to má ke konci stať o veřejném právu cír
stický ráz prozrazuje se všude, Příklady z auto kve katolické, Důležité stati o manželství pro
rovy bohaté praxe pastorační dodávají jim praxi je věnována žádoucí péče, pokud roz
neobyčejné životnosti a přesvědčivosti. Redakce
měry kompendia dovolují. Ustanovení o pře
homiletické knihovny „Živé slovo“ vydala kážkách manželských z důvodů pokrev. pří
tím opět pomůcku praktickou a časovou, buzenství a švakrovství jsou doprovozena dva
aby duchovenstvu prací všeho druhu přetíže nácti grafickými schematy, dobře vystihujícími
nému ulehčilo přípravu na kázání,
r
i případy sp'etitější. Podrobný mdex příruč 
Pod Svatou horou: Hornické obrázky ce nechybí.
r
ze světoznámých dolů příbramských. Díl II.

Napsal Jan Chalupecký, horní podúředník,
nákl. vlastním, ve prospěch vybudování lido
vého domu ve Velké Praze. Objednati lze
u vdp. P. Chalupeckého, kaplana na Smí
chově. Cena 12 Kč.
Na 9225 stranách řada povídek delších
1 kratších, vážných 1 veselých, idylických i ka

tastrofálních. Rekomandací pro tento II. díl
je rychlé rozebrání dílu I. Autor slohem pros
tým, nehledaným, poutavým a přesvědčivým
líčí život horníků na Březových horách. Čtenář
cítí tvrdost práce jejich a nebezpečí, která
je obklopují v říši podzemní. A přece jímá
jej teplo života jejich prodchnutého Boží pro
zřetelností a důvěrou k Matičce Boží. A proto
neodloží jí, aby se k ní opět a opět nevra=
cel, neboť jsou to příběhy ze skutečného
života. Výborná knížečka pro katechetu, kazatele
a do knihovny lidové na výsost vítaná.
r.

Velikij

katechizm

pro školy diecese

mukačevské ve II. vyd. doplněném se schvá
lením Ordinariátu mukačevského v Užhorodě

7. 12. 1926 č. 5054/26.
„Ve dnešní době komunistické, bezbožné
každý kněz má dbáti o to, aby věřící si
osvojili principy azásady sv. víry. Tento kate
chismus vykládá obšírně a soustavně naši
katolickoů víru a náš východní obřad. Cena
exempláře 12 Kč. Kněžím a učitelům zpěvu
na jich žádost povolí se 15"“/, slevy. „Druž=
stvo kmihtiskárny akciové Unie“ v Užhorodě,
nám. Koratovičovo č. 10.

Definitivní jmenování: Otakar Hru

bý v Jičíne, obč. a obec. škola.

Konkursy:

1) Ve šk. okr. hořovickém

katechety řím.-katol. nábož. při obč. šk. chl'
v Berouně s povinností vyuč. i na ost. šk/
místních příp. 1 okolních. (do 22. května incl.
2) Ve šk. okr. královéhradeckém kate“
chety řím. kat. přiměšť. chl. šk. v Nechamni
cích s povin. vyuč. na měšť. šk. dív.a obec
smíšené v místě případně na šk. okolních
do nejv. počtu. (do 23. května incl.)

3) Ve šk. okr. pardubickém místo kate
chety řím. kat. na měšť. školách a obecné

v Dašicích. (do 31. května incl.)
4) Ve šk. okr. táborském katech. řím.
kat. při měšť. a obec. škole v Jistebnici
a obec. šk. v Božejovicích s plným počtem
hodin. (do 10. květ. incl.)
5) Ve šk. okr. vysokomýlském katecheta
řím. katol. při obě. šk. chl. v Chocně a obec.
smíš. v Perálci. (do 25. května incl.)

„ Uveřejněny ve Věstníku ministerstva
škol. a nár. osv. roč. IX. čís. 4.“

Dále: Věstník hlav. města Prahy
ze dne 25. dubna uveřejňuje soutěž na 6
míst katechetských a to:
Na I. měšť. šk. chl. na Kr. Vinohradech,
na I. měšť. šk. chl. ve Vršovicích, na měší.
šk. v Podolí, posléze po jednom místě na
I., na II. a na IV. šk. měšť. dív. na Kr.
Vinohradech (do 28. května). Okr. šk. výb.

ŤIN

v Praze.

Tiskem Družstva Vlast v Praze. — Nákladem vlastním.

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 6.

ČERVEN 1927.
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Zpověď ustanovena od P. Ježíše a dobrodiním pro lidstvo.
(Katechese pro dospělejší.)
Nejdůležitějším prostředkem života křesťanského je svátost pokání. Mnozí
však vyhýbají se té svátosti pro obtíž, která se jim zdá býti s ní spojena. Neboť
ke svátosti pokání patří zpytování svědomí, lítost, opravdové předsevzetí, zpověď
a dostiučinění. Nejvíce námitek činí se zvláště proti zpovědi. To je prý něco
moc chtiti, aby se člověk knězi zpovídal ze svých hříchů, anebo říká se, že je
to znásilňování svědomí od církve a pod. Uvažujme o tom blíže a poznáme,
kterak nicotné jsou podobné námitky.
1. Zpověď je ustanovena od P. Ježíše. Většína lidí zajisté upadá časem do
těžkého hříchu. Neboť hříchem Adamovým je naše vůle seslabena a pokušení
jsou tak mnohá, že není snadno po celý život zachovati se od těžkého hříchu.
Kdo však do hříchu těžkého klesl, potřebuje nutně odpuštění, nemá-li býti na věky
ztracen. Kdo však může stanoviti podmínky, pod kterými má býti odpuštěno ?
Zajisté P. Bůh. Od P. Boha tedy čekáme odpuštění, rozumí se tedy, že musímesplniti
to, co P. Bůh žádá. Ale P. Bůh nežádá mnoho, je nejvýš shovívavýa milosrdný.
Ale něco přece jen musí člověk učiniti, když zhřešil. To je slušné a spravedlivé.
Nebo kdybychom měli beze všeho dostati odpuštění, domnívali bychom se, že
na tom nezáleží, jestliže jsme zhřešili. Nuže kdo těžce zhřešil a chce míti odpu
puštění, žádá na něm P. Bůh, aby vyznal těžké hříchy.
Kdy to P. Bůh projevil? Zajisté tehdy, když ústy P. Ježíše řekl apoštolům :
„Kterým odpustíte hříchy odpouštějí se jim a ktérým zadržite hříchy, zadržetíy
jsou“. Namítne někdo vtěch slovech přece není zmínka o nějakém vyznávání hříchů.
Nuže řekl P. Ježíš apoštolům a jejich nástupcům, aby odpouštěli hříchy všem
lidem ? Nikoli. Jen některým měli hříchy odpustiti a některým zadržeti t. j. ne
odpustiti. Má však kněz jednati dle své libovůle, odpustiti hříchy tomu, kdo
se mu líbí a tomu, kdo mu není sympatický, neodpustiti? Zajisté, že má odpu
stiti tomu, kdo je toho hoden a kdo není toho hoden, tomu má hříchy zadržeti.
A hoden odpuštění je ten, kdo hříchů svých srdečně lituje a opravdovou vůli
má se polepšiti, nepřátelům svým odpustiti, cizí majetek navrátiti, pomluvy a
na cti utrhání napraviti, nutných prostředků ku polepšení užívati a zvláště blíz
kých příležitostí ke hříchu se vystříhati. Nehoden odpuštění je ten, kdo těchto
podmínek splniti nechce a zvláště ti, kteří hříchu svých nelitují a polepšiti se
nechtí. Kterak však může kněz věděti, zda kdo je hoden anebo není hoden
polepšení? Přece nevidí do duše kajicníka. A přece má souditi spravedlivě.
Nelze jinak, než že kajicník sám musí mu odhaliti nitro své, musí inu své hříchy
pověděti. Kněz pak mu řekne, co má činiti, aby hříchy své napravil a dle toho
uvidí, zda ten kajicník má dobrou vůlí. Jestliže tedy P. Ježíš pravil, že apoštolé
a jejich nástupci mají některým hříchy odpustiti a některým zadržeti, je jasno, že
kajicníci musí jim hříchy své vyznati.
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Proč však P. Ježíš neřekl to výslovně o tom vyznání? Zajisté že apo
štolům jindy kolikráte výslovně to řekl. Ale vlastně ani to nemusil říkati.
Neboť Israelitům ve St. zákoně bylo přikázáno, že mají hříchy své vyznávati
knězi. Když totiž dopustili se většího hříchu, musili knězi přinésti obět a při
tom musili říci knězi, za který hřích tu obět přinášejí. Ty předpisy čteme opět
a opět ve knihách Mojžíšových. Tedy Israelitům zpovídání nebylo nic nového.
Když tedy P. Ježíš řekl, že apoštolové některým mají hříchy odpouštěti a někte
rým zadržeti, věděli apoštolové hned, že věřící mají hříchy své vyznati a ti, kteří
slyšeli, že mají apoštolové hříchy jim odpouštěti, pokládali za samozřejmé, že
dříve jim hříchy své musí vyznati.
Proto čteme již ve Skut. apoštolských, (19, 18) že sv. Pavel když byl v Efesu,
přišli k němu mnozí věřící a vyznávali mu hříchy své a ze starých zápisů kře
sťanských víme, že za časů apoštolských zpověď v církvi vždy byla v obyčeji.
Někteří tvrdí, že zpověď byla zavedena teprve r. 1215 a při tom tváří se,
jakoby kdo ví jakou událost dějinnou odhalili. Tehdy totiž stanovila církev při
kázání, že každý křesťan má aspoň jednou ročně se zpovídati a v době velikonoční
jíti ke sv. přijímání. Byla tím však zpověď teprve zavedena? Nikoli. To přiká
zání bylo dáno proto, že mezi věřícími v přijímání sv. svátostí nastala úžasná
nedbalost. Že by však tehdy teprve zpověď jako něco nebývalého byla zavedena,
může tvrditi jen ten, kdo dějin církevních naprosto nezná.
Zpověď tedy je ustanovena od P. Ježíše a proti tomu každá námitka je
marná. Co Bůh činí, to je správné a dobré.
II. Zpověď je veliké dobrodiní. Ale co tuto P. Ježíš ustanovil je nejen správné
a dobré, nýbrž je to pravé dobrodiní, veliké dobrodiní.
Uvažme jen, jak by to vypadalo, kdyby nebylo zpovědi. Kdo by ještě zpy
toval své svědomí? Jistě málokdo. Zpytování svědomí je obtížné, nepříjemné
;
něco takovéto zpravidla činí člověk jen tehdy, když musí anebo když má k tomu
zvláštní příčinu. Kdyby však nebylo zpovědi, nebylo by také pravé příčiny
ke zpytování svědomí. Většina lidí nezpytovala by svého svědomí po celá leta
anebo po celý život svůj. Skoro nikdo neznal by svých chyb a proto také skoro
nikdo by se nestaral, aby odložil chyby své a aby se polepšil. Hle, k čemu tedy

je zpověď dobrá.
Ale jen pouhým zpytováním svědomí nevěděli bychom ještě, jak to vlastně
vypadá v našem nitru. Někdy zdá se člověku, že jeho hříchy jsou malé, ne
patrné ač jsou to hříchy těžké. Své vlastní chyby a hříchy člověk obyčejně tak
rád omlouvá. A naopak. jindy opět zdá se mu, že něco je velkým hříchem a on
se pro to trápí, ač to je hřích nepatrný anebo vůbec není to hřích. Ve zpovědi však
zpravidla dostává se mu vysvětlení. Kněz řekne kajicníkovi: „Hleď, to je hřích
těžký a vysvětlí mu, proč je to těžký hřích a do jakého neštěstí může jej ten
hřích uvrhnouti. Tu často teprve otevrou se kajicníkoví oči a on poznává, že
stojí na kraji propasti a řekne si rozhodně: „Zpět a ne dálel“ Jinému opět řekne
kněz: „Trápíš se zbytečně. To a to není hřích, anebo nejvýš křehkost. Ale v tom
a v tom musíš se sebratil“ Tu teprve poznává kajicník cestu, kterou májíti. Kdyby
nebylo zpovědi, tedy by pravděpodobně nikdo k nám tak nemluvil. Vždyť nikdo
nezná našeho nitra. Tu i při bedlivém zpytování svědomí oddávali bychom se
vážnému klamu o svém vnitřním stavu. A tak zpověď pomáhá nám ještě více
než zpytování svědomí, abychom poznali, jak to s námi vypadá.
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Ale ve zpovědi udává se nám také cesta ku polepšení. Jednomu řekne
kněz, kterak má ovládati svůj hněv, jinému kterak má se brániti nečistým poku
šením. Jestliže kdo nalezá se v prostředí bezbožných lidi, řekne mu kněz, jak
se má zaříditi, aby zůstal věren P. Bohu. Mnohým řekne kněz, kterak tomu neb
onomu nebezpečí má se vyhnouti, té oné zábavy aneb té oné osoby varovati.
Tak ukáže kněz každému jednotlivci cestu, kterou má se bráti. Řekne se, že
v kázání také se ukazuje cesta ke spasení; ale tu nelze každému jednotlivci říci,
co se hodí právě na jeho poměry a duševní stav. Nuže není to dobrodiní pro
člověka, svěřiti svůj duševní stav důvěrně a bez ohledu dobromyslnému příteli,
jakým je zpovědník a od něho zvěděti, jak to s ním vypadá a jak se má dále
zachovati a při tom je jist, že kněz spíše by život dal, než aby z toho, co po
znal, něco vyzradil. Hle, k čemu tedy zpověď je dobrá?
Ve zpovědi však nejen bývá nám udána cesta ku polepšení, ale i naší
vůli dostává se mocné posily k dobrému. Již to rozhodnutí jíti ke zpovědi značí
obrat k dobrému. Ve zpovědi pak posiluje nás kněz ku polepšení. Upozorňuje,
jak nebezpečno je žíti ve hříchu, jak snadno bychom mohli ve hříchu zemříti
anebo připomíná nám, jak nás P. Bůh miluje, jak nám rád odpouští a že mu
nyní máme býti vděční. A když opět později člověk je lákán ke hříchu, zadrží
jej často myšlenka: „Kdybych se hříchu dopustil, musil bych se z něho zpoví
dati. Kněz mě tak laskavě napomínal, abych se hříchu již nedopustil; musil bych
se hanbiti, opět s tím hříchem přijíti do zpovědnice“.
Hle jak mocně nám pomáhá zpověď na dobrou cestu. Kde bylo by polep
šení, kdyby nebylo zpovědi? Málo lidí by usilovalo o svém polepšení.
Zpověď těší zarmoucené, pozvédá malomyslné a zoufalé vytrhuje z náručí
smrti.
Vídeňský redemptorista Ondřej Hamerle vypravuje o jednom vyšším důstoj
nikovi, skterým se seznámil a jehož prsa zdobila válečná medaile vysokého vyzna
menání. Přišel také hovor na náboženství. P. Hamerle pravil k němu: Milý pane,
válečná medaile, která zdobí váše prsa svědčí, že jste zachoval věrně svou pří
sahu vojenskou a že jste zmužile a statečně hájil svou vlast. Ale dovolte mi
laskavě otázku, zda jste také zachoval věrně tu svou první přísahu, svůj křestní
slib? Domnívám se, že jste několik let nebyl u sv. svátostí. Dobrý hejtman se
rozpačitě usmál. P. Hamerle porozuměl a pravil: „Nu co se nestalo, dá se do
honiti“. A pokračoval: „Zajisté, vzácný příteli, Často jste hleděl smrti vstříc a
v dešti kulí statečně jste stál. Kterak byste se měl tedy třásti před touto povin
ností? Ne to nemůže, to nesmí býti.“ Hejtman bojoval okamžik sám sebou a
pravil: „No dobře, já vykonám tu svou pobožnost a rád bych u vás,ale později.“
„Velmi dobře p. hejtmane,“ odpověděl P. Hamerle, „ale proč ne dnes? Pojďte
sežmnou.“ Hejtman následoval ho do kláštera a ani se nenadál a již klečel na
klekátku u zpovědnice a poprosil pátera, aby mu byl nápomocen. Stalo se a po
dokončené zpovědi objal v slzách pátera a pravil: „Vy jste největší dobrodinec
můj“. Tak šťasten se cítil po zpovědí. P. Hamerle pravil: „Ale nyní musíte často
přijímati sv. svátosti.“ „Jak často budete chtiti,“ odpověděl hejtman. A proč jevil tu
ochotu? Protože poznal, jak šťastným činí zpověď. A splnil své slovo. Žil ještě
mnoho let křesťansky, zbožně a jaký život jeho byl tak šťastná byla i smrt.
Tak tedy zpověď je v mnohém směru dobrodiním. Snad někdy přichází za
těžko. Ano, Ale tu obtíž vyváží daleko ta úleva, posila a pokoj, který přináší,
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Končím slovy, která napsal básník o sv. zpovědi. Je to anglický básník
Longfelow, protestant, který to co kajicník odnáší si ze sv. zpovědi shrnuje ve
slovech:

CA

„Jdi a nehřeš již! Polepšením
začni nový lepší život svůj!
Bůh ti dal své milosrdenství
a jho hříchů sejmul s duše tvé.
Jdi a nehřeš již! Klid Boží
rozhostí se znovu v duši tvé
a všechna vina je s ní smazána.“

PAAÁRA
Red.

Zprávy spolkové.
Spolek katechetů v Čechách konal 23. března 1927 II. výborovou schůzi.
Po zahájení schůze předsedou spolku byly projednány následující věci:
Změna názvů spolku budiž po náležité informaci ihned provedena a razítka
spolková dle nových stanov opatřena.
Projednán byl poměr „Věstníku katechetského“ s „Družstvem Vlast“ a bylo
poukazováno na to, že honorář za články je příliš nízký.
Dále byla odhlasována remunerace za zprávu o valné hromadě a dvou
členských schůzí.
Než-li přistoupeno bude ke zřízení odborů katechetských v místech valnou
hromadou designovaných, budiž si zjednána informace od některého kolegy
jmenovaných míst.
Byla probrána petita k návrhu prováděcích nařízení k zák. 104/26 pro
ministerstvo školství a nár. osvěty, bude-li Spolek katechetský k této akci pozván.
Na sjezd do Olomouce ve příčině akce katolické školy na 27. březen dele
gován dp. kga Čeněk Diviš ze Žížkova a dána mu plná moc jakož i omluvný
přípis předsedův.
Dále bylo usneseno, aby v příhodné době zasláno bylo výkonnému výboru
československé strany lidové memorandum týkající se osvobozování dítek kato
lických od výuky náboženské mezi školním rokem.
Projednán přípis dpp. kgů Jana Haufa z Pardubic a Jaroslava SŠorejse
z Prahy ve příčině slučování tříd v oddělení a přikazování vyučování v nich na
různých často velmi vzdálených školách, ač daleko úsporněji by dalo se toto
vyučování opatřiti a katechety fysického vysilování ušetřiti. V té příčině bude
podána nejdůstojnější arcib, konsistoři v Praze žádost, aby katechetů v tomto
směru se zastala, Spolek nepochybuje, že této věci spravedlivé se nyní v zem
ské školní radě ujme právě jmenovaný zástupce církve katolické vsdp. kanovník
Msgré dr. Josef Hanuš.
Na vědomí vzata apologie z kruhů katechetských uveřejněná v L. L.zedne
18. března 1927 proti útokům „Nár. Osvobození.“
Katolické Besedě odhlasován roční příspěvek 6 Kč. Konečně byl přijat
návrh dp. kgy Vacka, aby při pohřbu —kgy v Praze šlo se hromadně před

víubna a1927.
nikoliv roztroušeně a návrh, aby členská (III. schůze konala se 27.

NI. členská schůze 27. dubna.
nů Po—zahájení schůze předsedou spolku přečtěn zápis o II.čl. a II, výborové
schůzi.
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Všecky dopisy týkající se žádostí o místa katechetská, započtení duchovní
správy do pense, zaslání osnov, intervence u zemské školní rady a zemského
správního výboru a jiných bolestí katechetských byly vyřízeny a většinou k úplné
spokojenosti.
Dále sděleno, že jest vé Velké Praze vypsáno 6 míst katechetských na
měšť. školách a to 4 na Kr. Vinohradech, ve Vršovicích a v Podolí. Konkurs
končí 28. května t. r.
Kga předseda německého spolku Reinelt sdělil, že intervencí p. t. p. křesť.
sociál. poslance Zajíčka dostali návrh prováděcích předpisů k zák. učit. Čís.
104/26. Toho Spolek náš nedocilil při veškerém svém úsilí, ač klub lidových
poslanců číta 31 členů. Proč? Nedovedu vysvětliti, aspoň ne touto cestou.
Pokladník přijal od 1. ledna 1927
„6.765 Kč 50 h

a vydal „, „

,

2.2302

zbývá

Kč38 h

, 4.463 Kč 12 h

Po zprávě pokladní podal velmi pěkný a důkladný referát o Olomoucké
schůzi, dne 27. března t. r. konané, kóa Diviš, jeho postup na schůzi schválen
a předseda mu jménem spolku za tuto účast poděkoval. Tím schůze četně
navštivená skončena.

IV. členská schůze 18. května.
Předseda zahájil schůzi za dosud nejslabší účasti členstva. Přítomno pouze
T členů. Patrno, žo kolegové jsou spokojeni a asi spoléhají jen na výbor. Pro
jednány dopisy, na něž již předseda odpověděl. Sdělena různá usnesení nejvyšš.
správního soudu a probrány různé věci a zprávy týkající se školství,
Pokladník přijal od 1. ledna 1927
. 6.945 Kč 50 h

avydal,* » A...

2.558
Kč18h

18. května 1927 zbývá
. 4387 Kč 32 h
Předseda dává v úvahu, zda-li by neměla býti sebrána vynesení a nálezy
nejvyššího správního soudu týkající se hlavně právního postavení katechetů
a neměla-li by býti vydána aspoň stará osnova pro občanské školy, jelikož
vůbec žádné v naší arcidiecesi již není a nová sotva v dohledné době bude
pořízena. —
Usudky své nechť kolegové zašlou koresp. lístkem na předsedu Spolku
Ant. Bendu, Praha VII., čp. 354, Skalecká 11, jelikož do prázdnin již žádná
členská schůze konána nebude, leč by si toho kgové členové přáli.
22./5. 1927.
Benda.

Hlídka časopisů katechetských.
Christlich paedapogische Blátter, roč. 50, čís. 4., předpl. 5 šillingů, red.
Jaksch, ve Vídni V. Schonbrunnská ul. 75, nákl. Spolek katech. vídeňských.
Obsah: Kirchengeschichte — oder Geschichte des kirchlichen Lebens? Ka
novn. Jos. Minichthaler). Autor podává myšlenky k círk. dějepisu. Hlavní udalo
sti mají růsti z evangelia. Na př. vzrůst církve z podobenství o zrnu hořčičném
a jak během století se plnilo. To by ovšem nebylo v jedné hodině, bylo by
to celé pásmo až do přítomnosti. V jednotlivostech však vytknouti, co ten vzrůst
působilo a co mu škodilo. Záci budou míti dojem, že církev není dílo náhody,
nýbrž produktem lidského a Božího řízení. Založení a rozšíření církve ve vlasti
buď obšírnější a ostatní buď krátké přece však plaštické. Ke vnějšímu rozšíření
má se družiti vnitřní, uskutečnění podobenství o kvasu, totiž rozvoj křesťanského
učení. O bludech jen potud, pokud měly vliv na formulování dogmat. A jako
onde dlužno uvésti misionáře, tuto opět církevní otce. Na dogmaiu o neposkvr.
Početí a neomylnosti ukázati, že proces vývoje není ukončen a že dogmata
vlastně žila a žijí v údech církve. Vnitřní vzrůst církve ukáže se i na dějinách
mše sv. a svátostech. Z večeřadla vésti do katakomb, basilik a ukázati, žei když
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modlitby se přidávaly, podstata mše sv. se nezměnila. Účast povzbuditi pouka
zem, že lid obětoval s knězem. Důležitost kázání zdůrazniti souvislostí se mší

| sv.Pro
praktický
křesťanský
život
dlužno
ukázati
napraksí
svátostí..
křes
proti dřívější praksi pokání přísnější, z nynější mírnější neusuzovati, že by na
hříchu nezáleželo a připojiti nezbytný výklad odpustků...
a konečně výklad
práva manželského podá skvělou apologii církve, jakožto strážkyně jednoty
a nerozlučnosti. Dále nutno projíti církví svaťou, od hory blahoslavenství a ukázati
typy osmera blahoslavenství a byť by seona nestala majetkem všech údů církve,
přece z těch typů svatosti padá zář na ostatní. Exempla trahunt. K tomu se
bude pojiti stať charity od kolébky obce křesťanské na naše časy a nadchnouti
pro sociální charitu. I nedokonalosti na osobách a zřízeních církve dají se vy
světliti ze sv. evangelia. Nelze vše okrašlovati, ale třeba ukázati, že Spasitel vše
předvídal, slabosti apoštolů znal a přece ná nich církev založil. A že při těch
nedostatcích církev obstála, svědčí o nadpřirozené pomoci její. A tak i to, jak
evangelické rady se vtělily v řádech církevních... Nevezmou však tím vším
dějiny v pravém slova smyslu újmy? Autor myslí, že mohou se vklíniti pod
zorným uhlem: církev v boji: o své bytí (dějiny pronásledování), o čistotu svého
učení (bludy), o jednotu (schisma), o svobodu církve a kázeň (boj o investi
turu). Ve světle těch bojů vmyslí se žáci v boje nynější, aby i oni se cítili
bojovníky Božími. — Další článek Uber unsere Vierteljahr hundertfeier. (Prof.
Kemethofer) vzpomíná 25 jubilea Spolku profesorů náboženství 13. a 14. února
února; za přítomnosti 3 biskupů a zvláště kard. Piffla, který srdečně promluvil.
Autor uvádí myšlenky z referátu jednání: Zactvo má býti uvedeno na počátku
hodiny v posvátnou náladu krátkým proslovem; náboženská hodina nebuď filo
sofickou, dnešní žák nemá pro to zájmu; neklásti váhy na učení se nazpamět;
dnešní doba má zvláštní ráz, smýšlení sociální mezi žáky, národní moment
v úpadku, náklonnost k alkoholu a kouření, duchovnímu stavu se nevěnují,
protože v něm vidí jakousi obět; učitel náboženství má míti lásku ku pravdě
a spravedlnosti, jinak pozbude důvěry žáků, má míti optimismus a viděti v každém
žáku něco dobrého. . .; koedukace je neštěstím, exercicie se nehodí pro vyšší
třídy. Promluveno také o organisaci mládeže, doporučeny kongregace, katecheta
neb.ď však ředitelem nýbrž duchovním rádcem, anebo volnější spolky, katecheta
nehleď ku politickému smýšlení. pro něho jsou všichni katolíky. — Na konec
výzva, aby všichni přistoupili za členy. — Die katechetische Behandlung der
Richterzeit (Dr. Grill.) Stačí jedna katechese: Gedeon a Samson, ale i Barak
a Jefte.e Neradí o všech skutcích se zmiňovati A přece třeba uvésti světlo
i stín. Analogie u Saula a Davida. Především ukázati, že nejedná se o mythy,
jak činí racionalisté a protestanté. Věrohodnost Písma sv. potvrzují nálezy. Dva
nápisy z doby Seti a Merempty z r. 1340 a 1250 svědčí že Israelité byli v Pa.
lestině a dále egyptská zpráva, že Filistíné tlačili se ze západu, tedy Samson
mohl s nimi co Činiti. Přes to třeba uvésti, že doba soudců jako jiná doba
z dějin profánních je zahalena v šero. Dlužno zdůrazniti jejich božské poslání,
ocenění a christologický význam. Hospodin volá je buď andělem anebo nazna
čením Písma sv., „připadl naň Duch Boží“. Sv. Augustin varuje, abychom
všecky skutky jich považovali za vnuknuté. Možno vykořistiti mesiánsky světlé
i stinné stránky. Jsou typy mesiánskými e contrario i e simili Na př. Gedeon;
e simili: skrytost mládí, povolání božské, vítězství nad nepřáteli málo lidmi:
e contrario; Gedeon pokouší P. Boha, Kristus P. je dalek toho. U Jefte: E simili,
zrozen v chudobě, zavržen od bratří; e contrario: obětování dcery nedobrovolné:
oběť Kristova dobrovolná. Samson (dle sv. Augustina): Jednal jako silný, trpěl
jako slabý. Značí sílu božství Kristova a slabost člověčenství. — Ve článku
Romfahrtbriefe píše koléga kolégovi své dojmy z Říma. — Beitrůge zu kirchen
geschichtlichen Katechesen fůr Steyermark (Dr. Riegler.) Štýrsko za starověku
siulo Norikum, velikosti nynější republiky rakouské r. 600 př. Kr. Nejstarší obyva
telé Keltové. Za času Krista P. dobyli země Římané, kolonisovali ji a kultivovali.
Mimo své bohy uznávali i domácí. Stavěli města a silnice. Během II. stol. při
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cházejí křesťané a tvoří se křesťanské osady a za Diocleciána mučedníci. (sv.
Viktorin, sv. Florian). Ediktem milánským nastává nová éra, arcibiskupstvím pro
Norikum je Akvilea. Rušivě zasáhl arianismus. V době stěhování národů prů
chodištěm. Před 500 rokem působí tu sv. Severin a táhl tudy Odoaker. — Erst

© kommunionansprache
(děk.
Uhl).
—Preisauschreibune.
Společnost
Leono
vypisuje cenu 200 šillingů na práci: Das Erarbeiten im Religionsunterricht der
Volks und Bůrgerschule“ jako přípravu na katechetický kurs r. 1928. — Litera
tur zum Aloisiusjubileum vykazuje 3 brožury: Koch T. J S. Aloisius Gonzaga.
Mk. 1:60, Minichthaler: Ritter Christi. 40 Pf.. Karp. T. J. S. Aloisiusbiichlein.
50 Pf — Zprávy spolkové. — Časopis stojí v popředí literatury katechetické
a v plné míře hodný doporučení.
Red.
Dušpastyr, r. IV., č. 3., měsíčn. a orgán duchovenstva řec. katol. v Podk.
Rusi, diec. mukačevské a prešovské, red. Alex. Ilnickij, předpl. 60 Kč.
Obsah: C/hmary nad gorizontom. . . (A. Inickij) Protestuje proti zamyšle
nému plánu přeložiti hlavní město Podk. Rusi z Užhorodu do Mukačeva, nebo
by to znamenalo smrtelnou ránu života církevního i národního. — Pastyrskoje
poslanje. Pastýřský list duchovním věřícím o Kristu Králi, kterýžto svátek má se
konati poslední neděli v říjnu. — Odna iz našich velikych zadač (Prof. Popovič.)
Jedná z našich velikých úloh. Článek uvádí důvody pro školu konfesio
nální. — Z pastorace je tu odpověď na otázku, co dělati s kajícníkem, který
čte noviny a knihy komunistické a do té strany patří. Zpráva o smíšených
manželstvích a zpráva o založení Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje a úřední
zprávy diecésní. — Naše věsti (zprávy). Blahopřání ke 12. únoru k 5letému
lustru korunovace Pia XI; před velehradským sjezdem podává řeckokatolické
kněžstvo ohražení proti neomalenostem, které se staly naposled od Verchovského
a slibuje účast svou jen pod tou podmínkou, že budou dány garancie, že se
předejde podobným útokům; Prešov slavil 19. února příjezd Pavla Gojdiče,
apošt. administrátora a následovně i jeho jmenování biskupem od J. Svat. Pia
XI. prostřednictvím pražské nunciatury. Konsekrován bude (vlastně již byl) 25.
března v kostele sv. Klimenta v Rímě. Světitelem byl bisk. dr. Njaradi za assis
tence řecko-katolických biskupů. Ze známých sůčastnili se pp. nunc. Marmaggi,
msgre dHerbigny a opat Vykoukal z Prahy.
Red.
RARRUÁAÁAARARRA

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Nová legenda

zlatá,

nákl. V. Kotrby v Praze.

I. díl: Passionál,
Již to, co přináší

jsouce hospodáři ve sv. evangeliu, přinášejí
de thesauro suo »0va et veřera, Věci staré,
v rouchu novém. A k nim druží se umělci

první sešit je mnohoslibné praeludium díla
monumentálního. V době poválečné jediné
dílo áoho druhu na trhu knižním.
Nakladatel p. Kotrba projevil tů vzácnou
obětavost, která je hodna toho, aby doznala
odezvy v kruzích nejširších. Řekli bychom:

galerii umělců jdoucí do set obrazů. Kniha
čte se mile, neboť je psána slohem lahod
ným, prostým, přesvědčivým. Řada krásných
inicidlek a vignetek doplňují dílo. Kritika

církevní rok v rouše novém. Zatím I. díl:
Passiondál, jak jmenoval středověk dějiny mu
čedníků.
Celek je vypočten na 3 svazky.
Úžasně levná cena sešitu nádherně vyprave=
ného díla na křídovém papíře — 4:80 Kč —
musí záujmouti duši, v níž dříme jen jiskřička
ideálu. Ovívá nás duch zlaté doby Karlovy,
kdy ten foliant byl pořízen jako svod svatých
legend z pramenů cizích i domácích. A 'ten
skvosť měl zapadnouti? Nikoli! (Učyřislo

církevní i světská vzdala mu čest. Je to chléb,
nikoli náhražka. Duše znavená světskými tram=
potami a neupokojená moderními hesly najde
tu spočinutí. V knihovně bude míti tato kniha
důstojné místo podle Písma sv., jsouc jako
stělesněním jeho pravd. Neváhámeřici: Kněz
má tu vydatnou pomůcku pro školu v obra
zech, hojnou pokladnici pro kazatelnu a
zpovědnici a exercicie pro svůj život, nebot
nachází tu hojnost námětů, které volají k němu:

vutní doktoři literáti se spojili a očistili
drahokam zapřášený starobylostí. Podobni

následovníkem našim bud, jako my Kri

všech dob 1 naši a tvoří v tomto

stovým!

díle jako

r.
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napsal Th. dr. BedřichAugu Praha 1927. Nákl. V. Kotrby, Pštrossova ul.
900. Stran 48. Čena Kč 2

stin, prof. stát. učit. ústavu v Jičíně. Cena
brož. Kč 18:50, váz Kč 20'50. Jméno auto
rovo je dostatečnou zárukou jejího skutečně
odborného zpracování a jsme přesvědčeni, že
s radostí uvítá vydání této učebnice každý,
kdo ve změněných poměrech poválečných po
citovaljejí potřebu. Je upravena dle nové učební
osnovy a schválená min. škol. a národ. osv.
16. ledna 1926, arcib. ordin. v Praze 19,
června 1918 a bisk. ordin. v Hradci Král.
1. března 1918. Je to opět jedna zdařilá
učebnice, která najde oblibu u učitele iu žáků.
A nakladatelství Československé akc. knihti
skárny v Praze II., Panská ul. 1. přináší hřivnu,

Knížka dožila se v krátké době 3. vydání
a byla přeložena do francouzštiny a polštiny.
Na prvních stránkách je vřele doporučena ně
kolika biskupy. Je to živá a vroucí výzva,
vytrysklá z duše jednoho zbožného řeholníka,
podaná prostě a s plnou důvěrou bratřím
kněžím: má je nadchnouti ku promyšlenější
a ohnivější úctě Nejsv. Srdce Páně, z něhož
čerpají toho ducha zbožnosti a zanícení pro
spásu duší, jenž je cílem našeho svatého po
slání.
r.

| která
přinese
užitek
mnohonásobný.
7.

Dr. J. K. Vyskočil: Sv. František,

(K 700. výročí jeho blažené smrti). V Praze
1926. Cyrilo-Methodějská knihtisk. a naklad.
Spolek katechetů vídeňských. Na V. Kotrba, Praha II., Pštrossova ul. 200. Str.
35. Cena Kč 1:50.
schůzi 24. března promluvil prof. Rauscher
Dr. Vyškočil zná dobře dobu Františkovu
(Kremže) o „methodách a zkušenostech z prakse
náboženského vyučování“. Ukázal, kterak vésti a má dar v běhu událost! a dějů rozpozná
děti k eucharistickému Spasiteli a učiniti jim vati věci podstatné a několika případnými
mši sv. srozumitelnou a milou; katecheta rysy vystihnouti jádro jejich. Nakresliv málo
musí dnes více zdůrazniti sociální obsah ná rysy dobové a místní prostředí a povahu idejí
boženství u dětí nabádati k činům sociálního o něž sváděn byl boj s Perugií 2 ukázav,
života; velikou důležitost má výchova k samo proč v zápase šlechty s lidem postavil se sv.
statnosti ve věcech náboženských na př. ve sv. František do řad vlastenecké a demokratické
zpovědi; vynikající pomůckou vyučování je strany, aby bojoval za svobodu a chudý lid,
názor a to smyslový a duchovní: obraz a pří líčí pak autor příčiny pronikavé změny života
klad; hodina náboženská má býti vždy slav světcova 1 příčiny toho, proč Františkovo hlá
nostní, světlo nadpřirozené ať září do hodiny sání království Božího mělo tolik úspěchu a
náboženské. Katecheta má se snažiti vyzbrojiti nalezlo tolik ohlasu v srdcích lidských.
děti ve stálosti v pravdě. — Potom rozho
Veliký umělec života, jenž modlitbou, prací,
vořil se president Jaksch „o nové školní po kázáním svým i svých nadšených následov
Jitice“. Nastínil přítomný stav školní otázky, níků a bratří byl odpomohl tolikeré bídě du
pojednal o školní anketě a sjezdu delegátů chovní 1 hmotné, jenž spojiv trpělivou chu
v Linci. Byla docílena dohoda episkopátu dobu s energickou láskou ku práci a vzá
a katolické školní organisace: katolickým dě jemné pomoci, překlenoval propast sociální
tem školu katolickou. Přirozeně že i katecheté nerovnosti především bojem za mravnost a
zaujali totéž stanovisko. Po delší debatě, jíž spravedlnost, zůstavil v díle svém příklad,
se účastnili mnozí, schůze skončena
r.
který podnes působí v srdcích lidských a
Arnošť Oliva: Promluvy k prvnímu podnes ukazuje nesprávnost způsobů, jimiž
sv. přijímání. Sv. VIII. homil. knih. „Živé zmaterialisovaný svět chce léčiti rostoulí so
slovo“. Stran 66. Cena Kč 10. Nakl. Česko ciální choroby doby.
r.
Dr. Karel Kettner: Věčný žid, Histo
slov. akc. tisk. v Praze II., Panská ul. č. 1.
Den prvního sv. přijímání je jistě v ži rický román. Nákladem V. Kotrby, PrahalI.,
votě katolíka dnem nejkrásnějším a nejdůle Pštrossova 200. Cena Kč 8 80. „Zábavy Ve
žitějším. Kdo chce účinně promluviti k srdci černí“ ročník 44, čís. 1.—3.)
dětí 1 dospělých v okamžiku tak svatém a
Trilogie „Věčný žid“, jejíž jednotlivé díly
dojímajícím, sáhne jistě radostně po této sbírce. volně spiaty jsou postavou věčného žida, v růz
Vedle těchto promluv jsou tu i promluvy pro ných dobách pod různými jmény vystupujícího
odpolední pobožnost a několik promluv o důle rabína, zavádí čtenáře do různých prostředí
žitosti křestního slibu. Někteří kollegové žá určitých národností, do života a zvyků a růz
dali, aby ve Věstníku vyšla nějaká exhorta ných dob historie světa. Věčný žid, starý,
pro první sv. přijímání, přichází tedy tato tvrdý, bílý, jest kreslen živě a jest v něm
sbírka jako na zavolanou.
r.
výstižně ztělesněna přednost i vada židovského
Manete in dilectione mea: Dle ital plemene. — Román předpokládá zralejšího
ského třetího rozmn. a upraveného vydání. liž čtenáře, 7.
Knihtiskárna Družstva Vlast v Praze,

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

Redaktor JAROSLHV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.
ČÍSLO 7.
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Požitky podle učitel. zákona čís. 104-26,.
Prováděcí předpisy k učitel. zákonu čís. 104./26 jakož i vládní nařízení k jed
notlivým paragrafům tohoto zákona nejsou dosud hotovy. A přece na jejich pro
vedení a jich uveřejnění se tolik čeká, aby konečně byly definitivní dekrety
o služebních požitcích dle učitel. zák. č. 104./26 učitelstvu i katechetům vydány.
V poslední době byly z nařízení zem. školní rady v Praze některým kate
chetům služební dekrety, vystavené okr. škol. výbory, zrušeny a nařízeno okr.
škol. výborům, aby vydaly dekrety nové, které katechety v jejich dosavadních požit
cích poškozují a poukazuje se vrácení přeplatků ve třech měsíčních lhůtách.
Pokud je mi známo, jedná se tu hlavně o katechety před 5./6. 1919 usta
novené. Odečítá se jim počáteční rok, ač celé řadě katechetů byl tento počáteční
rok individuelně ministerstvem školství a nár. osvěty přiznán a ostatním pak vý
nosem z. š. rady v Praze ze dne 19. května 1922 č. III.-A 509/189 ai 1921 z.š.
r. č. 25249 V. odst. 2. Dále o přestup na měšťanskou školu. Tak stalo se nejen
českým katechetům (Č. Budějovice, Litomyšl, Police n./Metují) ale také i něme
kým na různých místech. Všichni již podali rekursy a doufám, že budou příz
nivě vyřízeny. Vždyť ve schůzi rozpočtového výboru, v níž byl schválen učitel
ský zákon, k dílu III. k odstavci 1. pargrafu 23. na dotaz poslance kgy Roudni
ckého prohlásil zástupce vlády, minist. rada Dr. Fischer (spoluautor učitel. zákona
č. 104/26), že osnova, pokud se týká učitelů již ustanovených (tedy i katechetů), vy
chází přirozeně z nabytých nároků, tedy všechna období pro nároky směrodatná
zůstanou zachována. Paragraf 23. má význam pro budoucnost, kdy vládním na
řízením má se upraviti otázka započtení určitých období pro postup. Kol. po
slanec Roudnický toto vládní prohlášení dal protokolovati.
K tomu poukazuji, že Věstník ministerstva škol. a nár. osvěty ročník IX.,
sešit 6., str. 224. uveřejňuje pod heslem: „Správní řízení“ toto rozhodnutí nej
vyššího správního soudu: „Omyl právní, sběhlý při rozhodování, nemůže býti
podkladem pro to, aby úřad mohl z moci úřední změniti rozhodnutí, v právní
moc vešlé, v neprospěch strany, jíž z rozhodnutí toho vzešlo již právo“.
(Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 11. května 1927, čís. 9862.)
Důsledkem toho vybízím všecky kolegy do 5./6. 1919 ustanovené, aby po
dali námitky (eventuelně rekursy) proti odpočítávání počátečního roku proti pří
štímu postupu spolu se žádostí, aby jim doplatky z toho vzešlé byly i za dobu
minulou (t. j. od 1. ledna 1926) vyplaceny.
Podávám tu náčrt takového jrekursu, jejž podal jistý kolega ve své věci.
Pozor na lhůtu rekursu nebo námitek a pozor na vyřízení, v němž musí býti po
znamenáno, kam námitky nebo rekurs zaslati.
Jistému kolegovi byl vystaven služební dektret o. š. v. v N. dne
č...
„ jímž byl byl zařaděn do 8. stupně služného a přestup na měšť. školu
ve 2. roce.
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Podle vynesení zem. šk. rady v Praze ze 14. dubna 1927 č. III.—A—800/
106 ai 1926 č. z. š. r.36921 byl I. dekret služební zrušen a vydán nový dekret,
v němž o. š.v. v N. dotyčného kolegu k 1. lednu 1926 zařadil do 7. stupně
služného s příštím postupem 1. ledna 1929'a uloženo mu přeplatky splatiti ve
třech měsíčních lhůtách.
Dotyčný kga měl k 31. prosinci 1925 plných 24 leta k 1. březnu 1926 maje
27 let služebních, byl dle repar. zák. č. 251 zařaděn do VII. tř. hod, 2. stup.
Rekurs v této věci byl následující a v podstatných bodech bude se hoditi i všem
ostatním. Na námitky je kolek 5 Kč, na rekurs 8 Kč. Přílohy 1 Kč se kolkují.
N. N., def. katecheta měšť. školy v N.
Námitky (rekurs)
proti zařadění dle dekretu
o. š.v. vN. ze dne
V N., dne
192
Přílohy
Okresnímu

kolek

školnímu výboru

vN.
Podepsaný na základě S 30. odst. 1. a odst. 6. učitel. zákona č. 104/26 ze
dne 24./6. 1926 podává proti zařadění do služebních požitků dle dekretu o. š.
v. v N. ze dne
.
č
na základě vynesení zem. školy rady v Praze ze
dne.
č. III. A
č. z. S. r., jenž podepsanému byl doručen dne
tyto námitky:
1. Podepsanému započítatelná (započtená) služební doba k 31. prosinci 1925
dle S 38. učitel. zák. č. 104,26 činí okrouhle dle samého nového dekretu 24 roky.
Nemůže tudiž býti zařaděn do 7. stupně služného, nýbrž do 8, stupně služného
dle tabulky VÍÍ., protože 1. lednem 1926 počíná podepsanému 25. rok jeho slu
žební doby.
2. Podepsaný je definitivním katechetou do 5. června 1919 ustanoveným a
dle 8 38. odst. 1. a S 42. učitel. zákona čís. 104/26, nemá se mu odečitati
jeden rok počáteční služby na základě výnosu zem. škol. rady v Praze ze
dne 19. května 1922 č. III.—A 509,189 ai 1921 z. š. r. č. 25.249 V: odst. 2. (kdo

má tento rok individuelně přiřknut výnosem ministerstva škol. a nár. osvěty, ci
tuje tento svůj dekret).
3. Důsledkem toho podepsanému tím spíše patří 8. stupeň služného a jeho
příští postup do vyššího stupně služného podle 8 7. učitel. zákona č. 104/26 při
padá na den 1. ledna 1928 a nikoli 1. ledna 1929.
Tento právní nárok na neodpočítávání počátečního roku podepsanému vznikl
na základě výše uvedeného vynosu zem. školní rady v Praze a byl mu skutečně
také přiznán a učitelský zákon č. 104/26 ze dne 24. června 1926 mu jej i v 8 42.
ponechává.
Na základě podaných námitek žádá podepsaný o. š. v. v N., aby byl jeho
nový dekret ze dne . . ,
..č
v tomto smyslu opraven a to tak
1. aby přeřaděn byl do 8. stupně služného k 1. lednu 1926,
2. aby příští postup jeho upraven byl na 1. ledna 1928, jelikož zařadění
podepsaného do 7. stupně služného a i příští postup jeho na 1. leden 1929 dle
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neodpovídáani duchuzákona ani přes

nému znění jeho a
3. aby mu všecky doplatky tímto způsobem vzniklé od 1. ledna 1926 byly
k výplatě poukázány.
N. N.,
def. katecheta měšť. školy v N.
Tolik ad informandum |
Benda.

HA PARAN
Důchodová daň.
Vládní návrh zákona o přímých daních, hlavní to část daňové reformy, by!
již přijat poslaneckou sněmovnou a dne 14. června 1927 schválen i senátem Ná
rodního shromáždění a stane se tudíž zákonem. Proto bude vhodno, aby kole
gové byli včasně obeznámeni aspoň s nejdůležitějšími ustanoveními I. hlavy zmí
něného zákonného návrhu, který jedná o dani důchodové, nový to název pro
dosavadní daň z příjmů. Tento zákon má 45. paragrafů; přihlížím při této stati
pouze k těm okolnostem, jež týkají se katechetů, a to nejnutnějším ku poznání
této daně.
Daně prosté minimum je hrubý příjem do 7.000 Kč.
Daň se vyměřuje podle S 4. na každý kalendářní (berní) rok, když prošel,
z důchodu dani podrobeného, jehož v tomto roce bylo skutečně dosaženo. Po
něvadž státní pokladna nemůže býti bez příjmů, bude se daň spláceti v přimě
řených částkách předem. Difference mezi předem splácenou částkou a pozdějším
výměrem bude vyrovnána.
Dani podrobený důchod (8 7.) zahrnuje veškeré příjmy v penězích nebo
v peněžité hodnotě z pozemků (s hodnotou výrobků v domácnosti spotřebova
ných) z budov (s hodnotou bytu ve vlastním domě), ze samostatných, výděleč
ných podniků a zaměstnání, ze služebního poměru (služné, jakékoli přídavky
k němu, remunerace, kolejné, zkušební taxy, štolové poplatky, provise a pod.,
všeliké odpočivné a zaopatřovací platy), z kapitálu (úroky, renty, dividendy),
z jiných pramenů (výhry na losy a jiné výhry, spekulační zisky, tantiemy, spiso
vatelské honoráře, alimenty).
Požitky v přírodninách započitají se podle skutečných cen v místě ob
vyklých.
Dani není podroben přírůstek majetku vzniklý věnem, výbavou, dědictvím,
výplatou kapitálu z různých pojištění, mimořádnými (nikoli pravidelnými) dary.
S 15. Srážky.
Aby se zjistil dani podrobený důchod, nutno od příjmů odečisti:
Veškeré výdaje učiněné na dosažení, zabezpečení a udržení důchodu. Při
služebních požitcích výdaje tohoto důchodu se týkající
paušálem 20*/, z prvních
20.000 Kč
»
»

109/, z dalších
59/, z dalších

. 30.000 Kč a
50.000 Kč.

Toto ustanovení nevylučuje odečísti takové výdaje, převyšují-li zmíněný
paušál, částkou skutečně vynaloženou. Mimo to lze z hrubého příjmu odpočítati:
přímé daně s přirážkami (mimo daň důchodovou, daň z válečných zisků, dávky

Strana 52.

|

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Ročník XXX.

z majetku a z přírůstku na majetku), úroky z dluhů, pravidelné příspěvky (na
př. měsíční stálá podpora rodičům, sestře etc.) třebas nežijí v jejich domácnosti),
příspěvky nebo pojistné do nemocenských, úrazových, starobních, invalidních, si
rotčích a pensijních pokladen (za poplatníka), a členy jeho rodiny nejvýše částkou
2000 Kč), pojistné zapojištění na dožití nebo úmrtí (úhrnem nejvíce rovněž
2000 Kč). Srážky tyto poslední nutno věrohodně prokázati.
Splacené dluhy, výdaje na byt a výživu poplatníkovy rodiny a jeho slu
žebnictva, dary, podpory, věnování a pod. nelze od důchodu odečítati.
Rozdíl hrubého důchodu a srážek dá ryzí důchod a je zdanitelný podle
daňové sazby 8 18. ročně takto :

Stupeň
zdůchodu
ažvčetně
se.platí
procent
méně
oKč
přes Kč

1.

2.
3.
4.
5.
6.
T.
8.
0.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

—

6.000
8.000
13.000
30.000
40.000
60.000
80.000
90.000
110.000
130.000
180.000
320.000
460.000
650.000
1,200.000
2,000.000
2,800.000
3,400.000
5,000.000

do Kč

z důchodu

6.000

8.000
13.000
„30.000
40.000
60.000
80.000
90.000
110.000
130.000
180.000
320.000
460.000
650.000
1,200.000
2,000.000
2,800.000
3,400.000
5,000.000
a výše

1

—

2
3
3
6
T
8
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
27
29

60
140
400
700
1.100
1.700
3.300
4.200
5.300
6.600
8.400
14.800
24.000
37.000
61.000
101.000
157.000
191.000
291.000

Celkový dani podrobený důchod, není-li dělitelný stem, zaokrouhlí se dolů
na nejbližší stem dělitelnou částku. Při výpočtu daně budiž tato zaokrouhlena
dolů na celé Kč. Důchodová daň není podkladem pro vyměřování a vybírání
takýchkoli přirážek.

(Dokončení.)

Zprávy spolkové.
V. členská schůze a poslední před prázdninami konala se 15. června 1927
za přítomnosti 18 kolegů, ač pro důležitost svou zasluhovala daleko větší pozor
nosti. Zpráva předposlední členské schůze čtena nebyla, bylať uveřejněna ve
Věstníku Katechetském, a po zprávě pokladníkově přednesl referát, a to velmi
důležitý, předseda sám, když byl sdělil, že všecky intervence i dopisy byly
ihned a v čas vyřízeny a upozornil členstvo, aby dopisy své zasílalo přímo
na předsedu, by zasíláním funkcionářům druhým věc se neprodlužovala a včas
vyřízena byla, zvláště když se jedná o dodržení lhůty k podání námitek
nebo rekursu,
|
|
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Předseda sděluje, že kolegové Česko-budějovičtí a němečtí byli nuceni
podati rekursy proti svým služebním dekretům, jelikož jim byl odečítán počá
teční rok a tím příští postup zdržen o jeden rok. Podobně stalo se i v Lito
myšli a v Polici nad Metují. Všichni kolegové, dne5./6. 1919 ustanovení, budou-li
míti odečtený počáteční rok, nechť podají námitky, popřípadě rekurs proti tomu |!
Věc je vyložená a jasná. Vizte otom článek ve Věstníku Katechetském: „Požitky
k učitel. zákonu č. 104/26.
Po zprávě předsedově o jednání s ředitelem „Družstva Vlast“ bylo jedno
myslně přijato, že nelze již s „Věstníkem katechetským“ při „Vychovateli“ po
čítati, hlavně z důvodů finančních, mimo jiné věci.
Dle zprávy pokladníkovy členské příspěvky nekryjí ani částku, která se
zaplatiti musí Družstvu Vlast, a ostatní režii spolkovou nutno krýti z ušetřeného
kapitálu. O této věci rozhodne výbor po prázdninách s konečnou platností. Do
31. prosince 1924 do pensijní doby se započítávalo vše a kdo do té doby měl
35 let do pense, platil pouze pensijní kvotu z rozdílu pensijních základen dle
repar. zák. č. 251 a prosincového zákona č. 394/22. Od 1. ledna 1925 vstoupil
v platnost restrikční zákon č. 286, kterým se započítává do pensijní doby jen
skutečná služba — doba válečných pololetí senezapočítává. Kdo dosáhne 35 let
skutečné služby do pense započítatelné po 1. lednu 1925, neplatí již pensijního
příspěvku. Slevy náš spolek nemá žádné. Kdo by v lázních chtěl nějakou slevu,
jest mu třeba, aby přímo na správu lázní dopsal. Léčebný fond poskytuje na
lázně lékařem předepsané dvě třetiny.
Po té upozornil předseda na důchodovou daň, o níž je ve Věstníku Kate
chetském podána zvláštní zpráva. Sděleno dále, že učitelstvo měšť. škol přijalo
návrh ve příčině titulů toto: do 15 let — odborný učitel, do 27 let — hlavní
učitel (ředitel pro zvláštní inspekci), vrchní ředitel, školní rada. Rovněž učitel
stvo měšť. škol domáhá se postátnění odborného učitelstva a žádá pro tu dobu
urychlené provádění S 35 zákona č. 292/20 o školské zprávě; spolu usiluje
o název měšťanská škola na místě občanská.
Referováno též o filmech pro školní děti s tendencí protikatolickou jako
„z doby pravěku“ a bylo navrhováno, aby katecheta proti takovýmto filmům se
ohradil na příslušných místech, po případě věc takovou oznámil klubu lidových
poslanců.
Prováděcí předpis ministerstva školství a nár. osv. k učitel. zák. č. 104/26
chýlí se ke konci. Ještě třeba souhlasu ministerstva vnitra a financí a po návratu
z těchto ministerstev dojde konečně k redakci a publikacivýnosu. Elaborát pro
váděcích předpisů ministerstva šk.a nár. osv. navrhuje započísti všechna ideální
léta pro postup na měšť. škole (nakonec).
Chystaný výnos vysvětluje pojem přestupu na školu měšť, a to tak, že jím
je první ustanovení na měšťanské škole po odborné zkoušce. Při návratu na
školu obecnou nemá katecheta nároku na přídavek 300 (600) při eventuelním
dovršení tříletí a postupu do vyššího stupně služného, ale přídavky, získané
před návratem na školu obecnou zůstávají.
Není žádného zákonného podkladu, podle něhož by se mohla kateche
tům, kteří přešli na školu obecnou, léta ztrávená na obecné škole započítati,
jako by byla odsloužena na měšť. škole. Neučiní-li ministerstvo vnitra a financí
v této věci námitek, dostane se zpravedlnosti početné řadě katechetů substitutů.
Jmenování katechetů definitivními podle S 4. zak. 104/26 bude míti i napříště
povahu definitivy bez určení mista.
Připravená služební pragmatika učitelská bude přece založena na prof.
pragmatice z r. 1917. Ministerstvo školství a nár. osv. má možnost v těch pří
padech, kde poměry národního školství jsou odlišné od středních škol, uchýliti
se od pragmatiky profesorské.
Revise — eventuelní vrácení přeplatků — zůstává beze změny. Minister
stvo školství a nár. osv, má býti poslední odvolací instancí,
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Z vládních nařízení, která mají býti vydána k učit. zákonu č. 104/26, je
v ministerstvu škol. a nár. osv. připraven návrh nařízení v S 23 (započtení
určité doby pro zvýšení šlužného ) V něm se započítavají odborným učitelům
na Slovensku a Podkarpatské Rusi 3 roky vysokoškolských studií. Avšak vy
čkává se. Kdyby se nepodařilo zachovati v prováděcím předpisu ustanovení
o přestupu na měšť. školu, usiluje se vsunouti započtení substituce do vládního
nařízení. Dle informace u zem. školní rady nebude dána nikomu zásadně dís
pens od čekatelské doby a to z důvodů osobních.
Důsledkem toho odebral se předseda 14. června t.r. do parlamentu k vice
presidentovi poslanecké sněmovny p. t. Janu Dostálkovi, aby ho upozornil na
tyto věci a spolu mu sdělil. jak zemská školní rada ruší služební dekrety kate
chetů, vystavené okresními škol. výbory a nařizuje vydání nových, které kate
chety citelně poškozují a žádá se za vrácení přeplatků ve třech měsíčních lhůtách,
ač se někde skutečně chybně vyměřují služební požitky následkem nesprávného
použití platných předpisů nebo na podkladě nesprávné skutkové podstaty. Týká
se to hlavně katechetů před 5. červnem 1919 ustanovených a nedbá setu 8 38
odst. 1. a S 42 učitel. zákona č. 104/26. Místopředseda posl. sněmovny p. t.
Jan Dostálek přislíbil všemožnou podporu a k redakci prováděcích předpisů
a vládních nařízení účast dvou katechetů jako expertů, jimiž zvoleni jednomyslně
předseda spolku a kga Maule.
Volných návrhů nebylo a předseda končí schůzi s přáním užití příjemných
prázdnin jakož i opravdového osvěžení k další práci všem přítomným i nepří
tomným kolegům na úhorovité roli školské.
Bda.

RRO

Schůze arcib, náboženských inspektorů pro Velkou Prahu.
17. června t. r. o 5. hod. odpol. na pozvání vsdp. referenta školských zále
žitostí Msgra Dra Jos. Hanuše, metropolitního kanovníka u sv. Víta, shromáždilo
se v zasedací síni arcib. konsistoře 11 arcib. náboženských inspektorů Vel. Prahy,
aby porokováno bylo o poměrech školských ve příčině slučování tříd, přidělo
vání definit. katechetů na různé a od sebe odlehlé školy a jiných věcí, týkajících
se i vyučování ve školách i katechetů. Přítomen byl také vsdp. Dr. Ant. Eltsch
kner, metropol, kanovník u sv. Víta. Všichni přítomní nábož. inspektoři přednesli
stížnosti katechetů jich péči svěřených, podali různé náměty i námitky a žá
dali za energické, jednání v tomto směru, nemá-li dojíti ještě horšímu.
Po obšírné a věcné debatě, v níž zdůrazněno bylo, aby všichni kněží af
světští ať řeholní vyučování náboženského se s opravdovou láskou a kněžskou
horlivostí podjali, byly učiněny tyto návrhy ku předložení a uvážení nejdůstoj
nějšího Arcipastýře:
1. Definitivním katechetům mimo školu, na níž působí, buďtež do plného
zákonného počtu hodin přikazovány doplňující hodiny v nejbližším okolí. Přika
zování na různé od sebe příliš vzdálené školy jest fysické ubíjení katechetů.
2. Třídy postupné buďtež dle vládního nařízení ze 4. dubna 1925 čís. 64.
S 13. odst. 2. k malému školskému zákonu z 13. července 1922 č. 226 pouze
do počtu 40 spojovány.
3. Třídy postupné a pobočné buďtež rovněž spojovány do počtu 40; v ne
vyhnutelných případech nanejvýš do počtu 50.
4. Žactvo různých škol ve zvláštní oddělení budiž spojováno jen do počtu 40.
5. Spojování chlapeckých měšťanských škol s dívčími měšť. školami budiž
odstraněno.
6. Při postupných třídách nebudiž třída třetí spojována s třídou první a
druhou v jedno oddělení.
T. Vyučování náboženství budtež připuštěny všecky první a poslední hodiny
v rámci v rozvrhu hodin, jak to důvodová zpráva k malému školskému zákonu
připouští,
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8. Katecheti i ostatní učitelé náboženství nechť dbají toho, aby vyučování
náboženství nebylo ve dny, kdy není ostatní vyučování světským předmětům, nikdy
však ve středu nebo sobotu, dny feriální.
9. Není vhodno, vyúčuje-li katecheta po celý týden až od 10 (10“/,) hod. dop.
10. Osvobozování od vyučování náboženské výuky mezi rokem budiž za
mítnuto.
11. Všichni kněží-učitelé náboženství ponechtež si 3. (4.) třídu, v níž je pří
prava ku sv. svátostem.
12. Buďtež vypsána systemisovaná a na požitky volná místa katechetská.
Odůvodnění přednese nejdůstojnějšímu Arcipastýři sám předseda této schůze.
Benda.

RŮZNÉ ZPRAVY.
Exercicie pro kněze: I. Na sv.Hoře vic příjezd 7.34, 12.31, 16.08, 20.22 a odtud
u Příbrami: 1. od 8.—12. srpna, 2. od 22.
do 26. srpna. — II. V Praze- Emauzich:

1/, hodiny po rovině silnicí, vroubenou alejí,
do Hájku. Zpáteční cesta: z Jenče odjezd

1. od 25.—28.

5.21, 6.47, 11.24, 13.06, 15.42, 19.29,
do Prahy příjezd 6.05, 7.15, 12.05, 13.55,
16.25, 20.12. 2. Z Litovic odjdzd 5.24, 9.04,
12.30, 18.16, do Prahy příjezd 6.17, 9.59,
13.35, 19.15. Nově upravená veliká zahrada

června (německy). — III.

Ve Stojanově na Velehradě (Morava):

1.

od 8. srpna večer do 13. srpna ráno pro kněze
pracující ve spolcích; cena za vše 100 Kč;
2. od 22. srpna večer do 26. srpna ráno; cena
za vše 80 Kč — IV. Na Sv. Hostýně u By

střice (Morava):

1. od 5.—9. července,.2.

od 22.—26, srpna. Kdyby bylo více přihlášek,
též od 18.—22. července. — V. V exercičním

doměsv. Jana Nep. v Podmoklech (Boden
bach-Króglitz) v jazyku německém: 1. od
11.— 15. července, 2. od 18. —22. července,
3. od 1.—5. srpna, 4. od 22.—-28. srpna
(pět dní). Cena denně 25 Kč, Přihlásiti se
předem u představeného kláštera jest nutno.

a lesík poskytuje ve volných chvílích“osvěžu
jící pobyt. Informace podává a přihlášky při
jímá, jakož i na projevené přání přiruční za
vadlo dá dopraviti z nádraží do Hájku Správa
Františkánkého kláštera v Hájku u Prahy, pošta
Unhošť.)

Na slavnost Božího Těla od prof.

— VI. U 00. Kapucínů: 1.Na Opočně

dra Jana Hejčla, obsahující český překlad
celé bohoslužby toho dne a po celý týden.
Výborná příručka na jemném indickém papíře.
Vydalo Dědictví Svatojánské. Cena jen 6 Kč,
s pošt. 4'30 Kč. Objednati lze u administrace
Děd. Svatoján. v Praze, Hradčany, Vikářská
ul. č. 35.
r.

se někdo přihlásí.

1927 přináší tři výborné knížečky. 1. „Sv.

u Náchoda od 12.—14. července včetně,
2. ve Znojmě poslední týden v srpnu, 3.
v Chrudimi
na počátkučervence,4. vŽatci
na počátkusrpna, 5.ve Falknově kdykoliv
— VII. V katol. domě pro

Podíl „Dědictví Svatojánského“na r.

studující v Chebu (německy): od 11.—15. František Serafinský“ od P. Bonaventury
července. — VIII. V klášteře dominikánů
Wilhelma,část II. — „Světový eucharistický
v Praze-I. u sv. Jiljí: od 25.—27. července. kongres v Chicagu a účast katolíků z Česko

— IX. U 00. Františkánů z Hájku: 1. od
11. července večer do 15. července ráno,
2. od 1. srpna večer de 5. srpna ráno, 3. od
22. srpna večer do 26. srpna ráno pro kněze.
Mimo tyto stanovené termíny možno i jednot
livcům v kteroukoli dobu duchovní cvičení
vykonati. (Cesta do Hájku: 1. Z Prahy, Masa
rykovo nádraží, odjezd 6.00, 7.55, 13.00,
14.15, 18.05, do Jenče příjezd 7.00, 9.04,

13.54, 15.09, 19.08 a odtud */, hodiny po
rovině silnicí, vroubenou alejí, do Hájku. 2.
Z Prahy, Wilsonovo nádraží, přes Smíchov,

odjezd 6.19, 11.23, 15.05, 19.17, do Lito

slovenska od dra Hanuše a posl. Myslivce.
3. Václava Beneše Třebízského „Levohradské
pomněnky“ ve výběru Viléma Bitnara. ČástI.
Cena jich 17 Kč. Členové, hlaste se u svého
knihkupectví, vyznačeného na přední straně
jich odběrného lístku.

Z poupat do květů

od K. Rabana,

spirituála semináře v Čes. Budějovicích. Cena
Kč 250. Několik slov k dospívajícím dívkám
o vážné věci. Spisek, jímž mají býti dívky
varovány, aby se nedaly svésti ku pochybným
známostem a aby dovedly oceniti nade vše
mravní zachovalost a čistotu. Dílko v nynější
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době roztahování se drzé nestoudnosti ženské
obzvláště příležitostné. Československá akciová
tiskárna v Praze II., Panská 1.

©

Modlitby pro školní mládež. Sestavil

Arn. Oliva. Nákladem Cyr.- Meth. kniht.
V. Kotrba. Str. 206. Váz, Kč 5'—.
Novinka praktická po způsobu Bryny
chova „Oltáře“, ale jestě praktičnější pro naši
dobu, neboť při nedostatku nynějšího vyuco
vání náboženského je nepostrádatelným do
plňkem jeho. Stručné životopisy světců, jichž
jména zná dítě toliko z kalendáře,jistě najdou
sympatií. Výběr písní činí polovinu. Jelikož
má církevní schválení, tím: spíše ji doporu
čujeme včas před začátkem škol. roku k za
vedení ve škole,

T.

Život, Josef Pospíšil, básně. Stran 156.
Nákladem Akciové českosl. tiskárny v Praze.
Máme před sebou sličně vypravený sva
zek básní, z nichž hlásí se skutečný život,
dnešní, otrávený nevěrou a skepcí, infikovaný
jedem pseudokultury a marné civilisace, olou
pený o čistou radost. Básník neuzavírá se
významu radia, aeroplánua j., ale pod zorným
uhlem: Co platno člověku, kdyby celý svět
získal .
Čtenář prožívá tu krásné chvíle
povznešení, potěchy a radosti.
r.

Personalie.
Trvale pensiovováni byli:
Jos. Nejedlo, kat. II. obč. šk. chlap. v Praze
Smíchově, Alois Křemen, katech. III. obč.
chlap. šk. v Praze-Smíchově, Eman, Taftl,
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Těžká volba.
Napsal Alois Dostál.
Ludmila roč. 36, sv. 4.—5., stran 216.

Náš
oblíbený
románo
má
Sic

Nákladem V. Kotrby v Praze.

68 let, ale nepozbyl nic ze své spisovatelské
svěžesti a čilosti. Hlavní osobou je zahrad
ník, jenž vstupuje do zámecké služby, až
se zakotví jako správce zahrady a šťastný
manžel. Do děje vpleteny jsou malé na po
hled nepatrné a zajímavé příhody. Čtenáře
udržuje v napětí až do konce. Knížka vhodná
nejen pro knihovnu soukromou, ale zvláště

obohatí knihovnu lidovou četbou zdravou a
ušlechtilou.

V. Špaček: Nevlastní bratři, Ztra

ceno

a

nalezeno.

Ludmila roč.

27.

L. 4.—5. Úyr.-Meth. knihtisk. a nakladatel.
V. Kotrba. Str. 256.
Spisovatel je znám jako vynikající po
vídkář a umí poutavě psáti. Vypravováním
táhne se snaha vyvésti náš lid ze zmatku
pseudopokrokových učení a vrátiti jej oné
zbožnosti, křesť. družnosti a poctivosti, jež
zdobívala naše otce a již tak mistrně byl
Holeček ještě zachytil ve svých „Našich“.
Obě povídky budou s radostí přijaty od
čtenářů, kteří hledají četby ušlechtilé a
posilující.
r.

„Z Říma“.

Črty a dojmy. Napsal dr.

Fr. Přikryl, Redemptorista. Tiskem a nákla
dem Československé akciové tiskárny v Praze,
1927. Stran 228. Čena Kč 24'—. Za šešti
letého pobytu ve Věčném městě vybral spi
katech. obč. šk. dív. v Praze IL.
r.
sovatel, co naň působilo zvláštním dojmem,
Četba, dr. Vrátný. Podle Bernarda a byv přáteli opět a opět vyzván, spojil tyto
črty ve knihu, kterou Českoslovanská akcio
Pořádá dr. Podlaha. Cyr.-Meth. knihkup. vá tiskárna nádherně vypravila. Dr. Přikryl
a naklad. V. Kotrba v Praze II., Pštrossova
sleduje v Římě vřelým srdcem stopy našich
ul. 198 Gena Kč 7'—.
světců sv. Cyrila a Metoděje. Píše o papeži
Přečtete si hojný materiál obsažený v této a významu papežství, o římských basilikách,
knížce a neubráníte se přesvědčení, že sunt katakombách a zastaveních, o římském foru.
denigue fines a že dbáti přirozeného i klad Podává črty z římského života a konečně
ného zákonu špatné četby je prostě příka vede čtenáře na výlet do Neapole a na hrob
zem sebezáchrany, individuální 1 hromadné.
sv. Alfonsa. „Bylo by škoda, kdyby tato kniha
Kniha netrvá však při prosté obraně, aby nebyla vydána“, vyslovil se znalec římských
vyvrátila námitky, jež jejímu názoru pod věcí, když ji přečetl, než byla vytištěna,
záminkou svobody, vědy, volnosti umění a
„zvláště, poněvadž v naší literatuře nic po“
neomezeného kultu krásy činěny jsou, nýbrž dobného nemáme.“ Kéž tato kniha mezeru
přechází na konec k positivním radám a tuto platně vyplní. Tiskárna ji mistrně vy
pokynům, kterak máme čísti, abychom měli bavila a ozdobila 23 vyobrazeními, na křído
užitek z četby. Kniha zaslouží si pozornosti,
vém papíře vzorně provedenými. Přejeme
abychom si z ní osvojili nejen zasády správ
knize mnoho přátel a čtenářům nejen po
ného výběru, ale i plodného způsobu četby. bavení, nýbrž 1 duševního povznesení a po:

| Arense
T.J.Vzdělávací
knihovna
katol.

T.

vzbuzení.

Tiskem Družstva Vlast v Praze. — Nákladem vlastním,

T.

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 8.

SRPEN 1927.
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Misie katolická.
Na vědeckém misijním Kursu velikonočním r. 1927 ve Sv. Gabrieli pro
mluvil prelát dr. Feierfeil z Teplice v Čechách o stavu katolické misie světové,
jak uvádíme dle jeho referátu.
Sv. Otec Pius XI., veliký papež misijní, zavedl minulého roku svátek Krista
krále. Misijní dilo církve má to království Kristovo rozšířiti na světě dosud ne
křesťanském.
Radostná zpráva o království Kristově pronikla sice až asi na kraj světa; ale
teprve jedna třetina veškerého lidstva náleží Kristu, jak čteme ve křestních matrikách
„záznamech království Kristova“. Dle novějšího odhadu udává se počet obyvatelstva
země na 1800 millionů. Číslo katolíků uvádí se 310 až 330 millionů, kdežto číslo
ostatních křesťanů, kteří žijí v bludu neb rozkolu, je o něco menší. Číslo všech
křesťanů dohromady obnáší 550 až 580 millionů. Průměrně možno říci: Každý
třetí člověk na zemi je křesťan a každý pátý je katolík.
I když nehledíme k tomu, že v táboře katolíků a ještě více v táboře kře
stanů vůbec nalézá se veliká armáda, která je nábožensky mrtvá anebo revol
tující — a neměla by býti počítána — je tím pevně stanoveno: Dvě třetiny lid
stva jsou ještě mimo hranice království Kristova. A abychom si ihned učinili obraz,
před jakou obrovskou úlohou stojí ti, kteří jako misionářští kněží mají konati dílo
obrácení pro ony dvě třetiny, uvádím následující čísla: „V Africe připadá na
82.000 pohanů kněz jeden, v Indii na 100.000, v Oceanii na 110.000, v Číně na
180.000, v Japonsku na 220.000. Celkem je na světě kněží asi 312.000 a z těch
připadá na Evropu 200.000. Pro Asii, Ameriku, Australii a Afriku připadá něco
přes 100.000. A tak k tomu, aby křesťanství bylo hlásáno úspěšně, nebylo by
milion kněží málo“.
V následujících řádcích putujme letem misijním světem ! Především uvedeme
Čínu. Počet obyvatelů uvádí se 430 millionů. Každý čtvrtý člověk na zemi je
tedy Číňan; kultura a řeč je téměř jednotna; v národě zaujímá důležité místo
inteligence; je hybnou silou moderní Číny. Známkou moderní Číny je nenávist
k cizincům. Ta nenávist byla zaviněna chováním evropských mocností, když Čína
byla bezmocna. Zavázaly si vládu jednostrannými, tížícími smlouvami a obsadily
celá území. Úsilím mladé Číny jest, setřásti jho cizinců všemi prostředky. Zvláště
studentstvo je organisováno, aby jitřilo massy a živilo zášť k cizincům. Od roku
1924 existuje v Pekingu mezi studenty liga, jejíž cílem je anulování smluv s ci
zinci a vědecký boj proti křesťanství. Zásadou je: Misionáři jsou průkopníky zá
padních mocností a ty je protěžují z politických důvodů. Občanský boj brzdí
pokrok misií; zprávy o ničení misijních stanic ze severu i jihu se množí. Stav
věcí od r. 1925 je tento: 2963 kněží, mezi nimi 1184 domorodí; celý misijní
personál (kněží katechetisté, učitelé, lékaři, sestry a j.) 27.274. Na jednoho kněze
připadá 789 věřících a asi 180.000 pohanů. Kdyby země mohla býti přiměřeně
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rozdělena, připadlo by na jednoho kněze misionáře území asi 4000 km* (v tom
poměru připadlo by na Čechy 12 kněží.) Úhrnný počet katolíků je 2,338 000, roční
přírůstek 68.900.
Misie protestantů má 7.663 sil cizích a asi 27.000 domácích; úhrnný počet
pokřtěných je 540.000, mezi nimi však je daleko větší procento osob vlivných
a také vyšších státních úředníků než u katolíků, takže pokud se týče vlivu ve
řejného, katolicismus byl překonán. Toho dosáhli protestanté koncentrickými
missiemi městskými, intensivním školstvím (mají 24 university, kdežto katolíci
jednu) a konečně velmi bohatými prameny peněžitými).
Katolická misie t.j. její vzrůst jest ochromen nedostatkem osob a peněz. Inten
sivní školství, zvláště vyšších škol, z nichž mají vyjíli budoucí vůdcové lidu, je
naléhavým příkazem. Také třeba vydatného tisku. Jediný toliko list je adresován
na širší veřejnost. Více než kdy jindy je aktuelní otázka domorodého kléru.
R. 1925 bylo 711 studujících theologie a 1969 žáků v seminářích chlapeckých.
Nedávné svěcení šesti domácích kněží na biskupy má veliký význam. Dle ně
kterých zpráv má býti zvýšen počet jich na 20. Charitativní díla jsou: 311 sirotčinců,
85 nalezinců a špitálů, 99 asylů pro starce a 424 lekáren pro chudé.
Z Číny obrafme se do /aponska. Mezi 59 milliony obyvatelů je 89.700 ka
tolíků. Musí se doznati, že po několik let je tu misie na mrtvém bodě. Mnohé.
obtiže byly příčinou. Náboženské vyučování je zapověděno ve škole státní; 939/,
žáků navštěvuje státní školy; a přece knihy jsou veskrze šintoistické. Budhi
smus je zmodernisován a rozvíjí misijní Činnost v Korei a Mandžurii; pracuje
v říšské armádě živého Budhy proti křesťanství. Šintoistů je přes 93.000 kněží
a 108.700 chrámů, naproti tomu k Budhovi se hlásí 123.000 a 109.000; budhi
stické university mají státní uznání a na poli sociálním vykazuje budhismus
velká díla. Nesmírný pokrok v industrii plodí materialismus; přes 3 miliony děl
niků továrních je organisováno a náboženské myšlence mrtvo. Studující z uni
versit evropských a amerických přicházejí jako atheisté. Evropští profesoři na
tuzemských universitách jsou protikřesťanští. Nacionální vědomí je silné a rovněž
fanatická pýcha proti všemu co je z ciziny. Naproti tomu je převeliká chudoba
a nedoslatek osob v katolických misiích. Ná 220.000 pohanů připadá jeden ka
tolický kněz.
Ten rozdíl je ještě nápadnější, zkoumáme-li blíže stav protestantské miste;
misie katolická je onou dafeko předstižena. Ve veřejnosti protestantismus je na
zýván křesťanstvím. Počeť protestantů se udává asi 500.000; ti zvláště se honosí
rozvojem školství; mají 12 universit; jen na školství vydali r. 1925 přes 700.000
dolarů, mají 30 denníků (katolíci ani jeden), 136 časopisů (katolíci asi 10): jejich
university již složily zákonem předepsaný fond 300.000 dolarů, kdežto jediná ka
tolická universita nemohla dosud tak učiniti a další trvání její je ohroženo. A přece
nejnovější zorávy hlásají, že právě ve vládních kruzích nastal obrat ve prospěch
katolicismu. Mluví se často o zřízení vyslanectví ve Vatikánu. Nový zákon nábo
ženský se připravuje; v komisi zasedá 7 budhistů, 3 Šintoisté, 1 katolík a I pro
testant.
Upřeme pohled do Přední Indie s jejími 325 miliony lidstva t. j. že každý
pátý človšk na zemi je Přední Ind. Byla misijním polem již v době apoštolů.
Dnešní stav — snad trochu upřílišněn — udává 3 miliony, pro něž je tam 10
arcibiskupství, 28 biskupství a prefektur. Počet kněží je 3200, mezi nimi domo-=
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rodých 2000. Jako zvláštní obtíže se obviňují: kastovnictví, veliká chudoba misií
mezi ochotným obyvatelstvem, velký nedostatek personálu misijního — sotva
stačí na obstarání dosavadních misií — a konkurence protestantů; mají (řikrát
tolik personálu misijního a skvělé školství jako ve východní Asii; jejich finanční
prostředky jsou nepoměrně vyšší. — Nutným jeví se zvláště: rozmnožení per
sonálu a to zvláště pro obrácení pohanů a personálu školního; charitativní a
sociální pomoc pro nižší kruhy, žijící v trpké nouzi a takřka zotročené, které vidí
v misii své ochránce; zavedení křesťanství do vyšších kast chytrou akomodací,
podporování domorodého kněžského dorostu a nenáhlé obsazení hierarchie do
mácími kleriky.
A dále ještě pohled do Zadní Indie. Je to část anglická (Birma, Malaka,
21 mil. obyv.), samostatná část (Siam, 9 milionů) a od anexe Anamu 1886 od
Francouzů, francouzská část s 20 miliony obyvatelů. V anglické části počet ka
tolíků činí asi 140.000; jsou to namnoze přistěhovalci; domácí obyvatelstvo je
téměř apatické. — Nikde neni budhismus tak ostře organisován a proniká
celý národ jako tuto a zvláště na západoindickém poloostrově. — V Siamu
je sotva 45.000 katolíků: v Anamu je jich asi milion; tam působí přes 300 kněží
evropských a 970 domorodých a 3700 sester namnoze domácích. Největší pře
kážkou je úřednictvo francouzské veskrze atheistické se svou zcela otevřenou
propagandou antiklerikální.
Zminiti se dlužno také o Indii holandské s jejími 50 miliony obyvateli, mezi
nimiž je 33 milionů mosleminů. Misie katolická až do nové doby sotva byla při
puštěna a proto protestantismus velice pokročil; má na př.: 1647 škol se 100.000
žáky, 14 vyšších škol s 1700 žáky — islam rozvíjí rovněž vydatnou propagační
činnost. Počet katolíků je asi 180.000, mezi nimi přes 100.000 v apoštolském
vikariátu ostrovů sundajských, který předán byl Štýlským.
Filipiny asi s 10 miliony obyvateli jsou dosud ostrovy katolické. Počet ka 
tolíků je asi 9 milionů. Nedostatek kněžstva je křiklavý. Nebezpečím pro dorost
jsou beznáboženskéstátní školy; Amerika přispívá na ně ročně 2 mil. zlatých marek.
Rovněž ohrožují misijní dílo sektáři američtí s nevyčerpatelnou podporou peněžitou.
Oceánie má 7 milionů obyvatelů a mezi nimi asi 300.000 katolíků.
Pohlédněme do Afriky. Počet obyvatelstva udává se 200 milionů. Počet ka
tolíků kolísá mezi 3—4 miliony. Stav katechumenů čítá asi milion. Afrika je roz
dělena na 130 církevních okrsků; má asi 4000 kněží a to mezi nimi asi 300 do
morodých, mezi nimiž opět je 70 kněží negrů. Pýchou afrických misií je Uganda
se 16*/, katolického obyvatelstva; Mariahilf má 139, katolíků. Madagaskar má
průměrně 10—12"/, katolíků. Hromadné hnuti ke katolicismu hlásí se téměř ze
všech části. Obzvláštní překážky jsou: Vnikání islamu obchodním vlivem Arabů
a pod zvláštní ochranou koloniální činnosti Francouzů; brzdění katolických mi
sijních škol Francií; protestantismus a jeho hojné prostředky peněžité; a pan
afrikanismus.
Pokud se týče misijního díla v Americe máme na mysli: Indiány, Eskimáky,
Negry (asi 11 milionů jen ve Spojených Státech) a přistěhovalce z Asie.
Již ten povrchní přehled ukazuje, co zbývá ještě získati království Kristovu.
„Jděte ke všem národům“ ; „jeden pastýř a jeden ovčinec“. Misijní činnost ne
utuchne, dokud jediný člověk bude mimo ovčinec Kristův. Nadchněme se tedy
aspoň pro spolupráci misijní, k níž jsou všichni povinni!
réd,
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Důchodová daň.
(Dokončení.)

V 8 19. jedná se o přirážce pro rodiny s menšími břemeny:
1. Pro poplatníky s poplatným důchodem více než 26.000 zvýší se podle
předešlých ustanovení vypočtěná důchodová daň o 15“/;, jestliže k jejich rodině
nenáleží žádná osoba, jejíž případný důchod má býti podle 8 5. společné zdaněn
(svobodný) a o 109, jestliže k jejich rodině nenáleží více než jediná taková
osoba. U vdovců (vdov) odpadá zvýšení o 109/;, náleží-li k jejich rodině aspoň

jedna taková osoba.
2. Při použití tohoto ustanovení sluší započisti:
a) zletilé dítky, rodiče, prarodiče, nevlastní rodiče, pěstouny, zetě a snachu,
tchána a tchyni poplatníkovu, pokud jsou v jeho zaopatření,
b) osoby, pokud dostávají od poplatníka pravidelné příspěvky převyšující 59,
jeho důchodu (třeba nežili s poplatníkem ve společné domácnosti),
c) nemajetné sourozence a sešvakřené poplatníkovy až do druhého stupně,
kteří jsou jím vydržování (podpora nestačí).
Od 159/, nebo 109/, přirážky při poplatném důchodu od 26.000 Kč do
52.000 Kč jsou osvobozeni poplatníci, kteří vychovali nejméně 2 děti.
Poplatníkům, kteří mají několik příslušníků rodiny, nebo v jejichž zaopa
tření jsou rodiče, prarodiče, nevlastní rodiče, pěstouni, se daň podle normálních
sazeb vypočtená snižuje a to při ryzím důchodu do 26 000 Kč za druhou takovou
osobu o desetinu, za třetí a každou další takovou osobu vždy o dvě desetiny
Při celkovém poplatném důchodu od 26.000 Kč do 52.000 Kč se snižuje
daň za třetí a každou další takovou osobu o desetinu.
Za zvláštních poměrů, které poplatníkovu platební schopnost podstatně ome
zují (na př. nákladná nebo trvalá nemoc), může býti daň ještě mimořádně sní
žena, při poplatném důchodu do 20.000 Kč i zcela prominuta.
Poplatník jest povinen podati každoročně u příslušného vyměřovacího úřadu
(finanční úřad I. stolice) písemně řádně vyplněné přiznání o dani podrobeném
důchodu v době od 1. ledna do konce února.
Nesprávné údaje v přiznání se trestají peněžitou pokutou, případně i vězením.
Z vyměřené daně může se poplatník odvolati k odvolací komisi při finan
čním úřadě II. stolice, která rozhoduje s konečnou platností.
Uvádím příklad:
Hrubý důchod: 1. služné s přídavkem pro měšť. škole
a činovné
Kč 32.280
2. remunerace za přespoč. hodiny
Kč
480
3. osobní obecní přídavek . . . . .Kč 1.400
Úhrnem
Kč 34.160
Srážky:
a) na zabezpečení a udržení důchodů:
209/, z 20.000 Kč
109/, z 14.160 Kč

í

4.000 Kč
1.416 Kč

b) pojistné do Léčeb. fondu veř. zaměstnanců
c) pensijní příspěvek .

ad)životní
pojistka poplatníkova (jméno pojištovny a
čís. pojistky)

5.416 Kč

300 Kč
1.645 Kč

56 Kč 45 h
7.420 Kč 45 h.
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Zbývá zdanitelný důchod
Kč 26.73955
Zaokrouhlený do dolů stovky
Kč 26.700 —.
Normální důchodová daň ve 4. stupni je 5%, důchodu, rovná se 1335 Kč.
Odečie-li se od takto nalezené daně 400 Kč (viz 5. sloupec sazby daňové), zbude
955 Kč. K tomu připočte se ještě buď 15%/, nebo 109/,. Kdo však má u sebe
rodiče nebo sestru, nebo své sourozence podporuje pravidelnými částkami a
pod. platí pouze 10%/, přirážky a nepřesahuje-li zdanitelný příjem jeho 26.000 Kč,
nejen že nemusí žádné výše uvedené přirážky, nýbrž platí ještě o '/,, méně dů
chodové daně, žijí-li s ním rodiče etc.
Kolik prozatím na vysvětlenou o nové dani důchodové bývalé osobní dani
z příjmu. Po provedení prováděcích nařízení k tomuto zákonu zmíním se pak
o tom šířeji.
Benda.
URAAPRAGAAÉMNÁANÝÍ

Katechese ze Starého zákona.
Soudcové.
(Cíl). Po smrti Josuově neměli Israelité často klidu v zemi zaslíbené. Ale
sami byli tím vinni. Místo, aby se varovali pohanů, anebo je obrátili přátelili

se s niminárodům,
a dali sea od
sváděti
k modloslužbě.
trestnejhůře,
vydal BIsřaelité
ooo jali
okolním
ti jenich
těžce
utlačovali.
Když všakZabylo
se litovati a prositi Hospodina za pomoc. Hospodin vyslyšel je a vzbudil jim
ochránce, kteří sluli soudcové. Nejznamenitější byli: Barak, Gedeon, Jefte a Sam
son. O těch soudcích dnes promluvíme.
(Vypravování.) 1. Když Israelité opět čínili jednou zlé a zapomínali na svou
úmluvu s Hospodinem, dal je v moc praobyvatelů Palestiny, Kanaánitů. Dvacet
let byli utlačování od krále Jabina a jeho vojevůdce Sisary. Tehdy žila u Betléma
statečná paní jménem Debora, s níž se Israelité radívali. Ta vyzvala muže jed
noho jménem Baraka, aby shromáždil vojsko a táhl proti nepřátelům. Barak
slíbil pod podmínkou, že také Debora s ním půjde do boje. Ta svolila, ale
předpověděla, že konečné vítězství dostane se jim jistou ženou. Opravdu Barak
mohl sice nepřátele obrátiti na útěk, ale jeho vojevůdce Sisara byl by asi nové
vojsko sehnal, kdyby nebyl zabit Israelitkou, která slula Jahel.
2. Gedeon byl Hospodinem povolán, aby Israelity osvobodil od Madián *
ských. Použil k tomu Isti. Dal každému ze svých vojínů hlíněný džbán s pochodni
do levice a troubu do pravice. Pak vedl je za hluboké noci do tábora nepřátel,
když spali. Řekl vojínům: „Co uvidíte u mně, čiňte i vy! Pak zatroubil a rozbil
džbán, v němž byla hořící pochodeň. Hřmot a náhlé světlo pochodní uvedlo
nepřátele v úplný zmatek. S křikem běželi o překot, mnozí navzájem se ubijeli
a ostatní dali se na útěk.
3. Po delší době míru dostali se opět Israelité v moc Ammonitů, za trest
pro svou modloslužbu. Ve své tísni volali opomoc k Hospodinu. Byli vyslyšeni,
Hospodin vyvolil jim bojovného hrdinu jménem Jefte. Vypravili k němu posly
a prosili ho, aby je osvobodil. Jefte svolil. Dříve však než táhl do bitvy, učinil
slib řka: „Kdokoli mi nejdříve příjde vstříc, z mého domu, až se budu vířězně
vraceti z bitvy, toho dám Hospodinu v obět zápalnou.“ S pomocí Boží zvítězil.
Když se vracel domů, přišla mu vstříc jediná dcera jeho, aby mu přála štěstí.
Tu zvolal jefte: O dítě mé, jak mě zarmucuješ !“ Dívka tušila smysl slov a pravila:
„Učiň se mnou, co jsi slíbil “ Jefte pak ji obětoval.
4. Skoro vtýž čas byli Israelité ohrožováni od západu od Filišťínů. Hospo
din poslal jim soudce Samsona jako osvoboditele. Ten však neměl bojovati
s nepřáteli v otevřeném boji, nýbrž sám na svou pěst. Slíbil Hospodinu zdržo
vati se nápojů opojných. Proto byl tak silný, že Iva roztrhal a čelistí osličí
tisíc nepřátel obrátil na útěk. Když jej jednou chtěli zajmouti, vypáčil jim docela
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brány města. Později však dal se svésti od filištinské ženy. Vyzradil jí, včem
spočívá jeho síla řka: „Od mladosti jsem posvěcen Hospodinu. Nikdy nedotkly
se nůžky hlavy mé. Kdyby hlava má byla ostříhána (t. | kdybych zrušil svůj
slib), byl bvch sláb jako každý jiný člověk.“ Tu žena ustřihla Samsonovi vlasy
když spal. I opustila jej jeho neobyčejná síla. Filištíné pak jej jali, oslepili jej
a vrhli do vězení. Jednou měli slavnost a hodně se jich sešlo: I přinutili Sam
sona, aby jim hrál. Samson však modlil se: „Hospodine, vzpomeň na mě
a vrať mi bývalou sílu!l“ Pak chopil se obou sloupů, na nichž dům spočíval
a vyvrátil je. Tak prospěl národu svému více než dokud byl živ.
(Výklad). Co máme souditi o těch rekovných činech soudců ? Nepřátelé
víry vyslovili mínění, že soudcové nejsou skutečné osoby, nýbrž jen osoby básnicky
smyšlené. Jak jsou na omylu, vysvítá z toho, že i Písmo sv. samo uznává
jejich dějinnou existenci. Sv. Pavel píše v listě k Hebreům: „A co mám ještě
říci? Vždytbyani nestačil čas, kdybych měl vypravovati o Gedeonovi, Barakovi,
Samsonovi, Jeftovi. —.,kteří věrou přemohli království, vykonali spravedlnost,
dosáhli věcí zaslíbených. .. (11, 32). A v knize Sirachově se čte: „Soudcové
neodvrátili se od Boha, takže památka jejich je požehnaná.“ Jestliže tedy Písmo
sv. samo potvrzuje existenci soudců, můžeme myoní pochvbovati? Ciny soudců
nejsou naprosto toho rázu, aby nám připomínaly mythy a pověsti. Při tom vy
pravování naopak vzpomínáme maně na hrdinné Činy velzých válečníků, kteří
namnoze vykonali něco neobyčejného (na př. César, Odoaker, Valdštein, Napoleon
a m. j.) Místo a doba Činnosti soudců dá se ostatně dnes již určiti. Barak
a Gedeon%bojovali na severní rovině, která odděluje Samaří od Galileje, a slove
na západě Esdrelon, na východě nižinou Nar Džalud. Jeftovo bojíště byl kraj
východojordánský a Samsonovo západojordánský. I doba dá še určiti. Vystupují
po Josuovi, když uvedl Israelity do Svaté země. Invase do země zaslíbené stala
se kol r. 1400 p. Kr. jak vysvítá ze starých nápisů (Tell-Amarna listů), které
se zmiňují o vpádu národa Chabirů. Nápisy však pocházejí z doby egyptských
králů Amenofise III. a IV. (1427—1392—1374). Perioda soudců 'pojí se bezpro
středně k té době a sahá až k volbě prvního krále Saula (1053).
Že Israelité tehdy v Palestině vždy více se stabilisovali, víme ze dvou pro
slulých nápisů dvou faraonů Seti a Merenpty z let 1340 a 1252. V prvním se
sděluje, že Azarové t. j. kmen Aser, byl přemožen od krále Seti a druhý, že
zpustošil celou sir t. j. Israel a že ji učinil provincií egyptskou (Viz mapul)
(Vysvětlení). Dějiny doby soudců učí nás Boží spravedlnosti. Israelité, místo
aby se odlučovali od neřestných obyvatelů Kanaánu, anebo aby se snažili je
obrátiti, sami dali se od nich sváděti ke hříchu. Proto naplnila sena nich kletba,
hlasu Hospodina, Boha svého a šetřiti přikázání jeho, zlořečen budeš ve městě
a na poli; Hospodin pošle na tebe bídu, strádání a vydá tě nepřátelům tvým
(Deut. 28, 15, 19, 25). Použil tedy národů, kterým se poddali, jako trestu
a kázně. Kdykoli však [Israelité se opět obrátili a prosili za odpuštění, dal se
Hospodin usmířiti a vzbudil jim soudce jako osvoboditeíe. Ti pak zahájili boj,
aby vlast osvobodili. Válka se všemi svými hrůzami je zjev nadmíru smutný
v dějinách lidstva. Je těžkým hříchem, válku lehkomyslně začíti. Pakli však
nějaký stát anebo národ je nespravedlivě napaden, má právo brániti se zbraní.
Válčení přestalo by jen tehdy, kdyby lídé náboženství lásky, křesťanství přijali
a dle něho se řídili.
Soudcové však sami jeví rysy jednak ušlechtilé jednak neušlechtilé. V době,
kdy všecko odpadlo od pravé víry, drželi se věrně Hospodina. Tu stálost ve
víře pravé zvláště chválí na nich Písmo sv. a staví je za vzor. (k Hebr. 11, 32
a Sir. 46, 13.) Ano oni neváhali dáti život svůj v obět pro věc Hospodinovu.
Tím zajistili si čestnou památku pro všecky časy. Rovněž však musíme doznati,
že při svém vznešeném poslání měli na sobě mnohé chyby. Barak jevil nedo
statek mužné statečnosti a patřičné důvěry v Hospodina. Gedeon přisvojoval si
práva velekněžská. Jefte učinil nedovolený slib a nelekal se uvésti jej ve skutek.
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Samson upadl v lehkomyslost a dal se svésli od ženy. Ty neušlechtilé rysy
soudců nám ukazují, že i vyslanci Hospodinovi mohou míti chyby. Jediné Ježíš
byl zcela bez hříchu a mohl říci o sobě: „Kdo z vás může mě viniti znříchu ?
Proto jsou soudcové ve dvojím směru obrazem Kristovým, ve smyslu podob
nosti a nepodobnosti. Možno o každém z nich užíti slov sv. Augustina o Sam
sonovi „Jednal jako silný a trpěl jako slabý. Vidím v něm sílu Syna Božího,
vidím v něm slabost člověka. V tom, Co učinil velikého a podivuhodného, je
obrazem Krista, hlavy církve, v ostatním napodobí tělo Kristovo; tedy je ve svých
chytrých a šlechetných skutcích obrazem těch, kteří žijí v církvi spravedlivě, ve
svých však chybách a pošetilostech zobrazuje ty, kteří žijí v církvi jako hříšníci.“
(Řeči k lidu, 364, 2).
(Doloha). Tedy Israelité, místo aby pohany získali pro pravé náboženství,
anebo se jich stranili, dávali se od nich sváděti. Styk se zlými je vždy nebez
pečný. Dobří sice musí dbáti toho, zda by mohli zlé odvrátiti od jejich hříš
nosti. Vidí-li však, že to není nic platno, je lépe, přerušiti styk s nimi. Buďte
tedy opatrní ve styku se zkaženými dětmi! Když vaše dobré slovo nic nepo
může, nemějte nic s nimi! Před hříchem lichotí, po hříchu ukáží se bezcitnými
nepřáteli. „Sladká slova má nepřítel na svých rtech, ale ve svém srdci myslí na
to, aby tě uvrhl do jámy.“ (Sir. 12, 15.)

red.

Hlídka časopisů katechetických.
Katholíkus

Nevelés (Výchova katolická). Věstník maďarský spolku kate

chetů a profesorů, roč. XVIII. čís. 4. red. dr. Hamvas Endre, Budapešt. I. ul.
Villany č. 35. Předpl. 5 zlatých korun.
Obsah: Neveljiink szociális érkézet, dr. Kovács Vince. „Pěstujme sociální
smýšlení.“ Kulturní vývoj jde dvojím směrem: jednotlivce a společnosti. Výchova
křesťanská přihlíží k obému. Hlavní pilíř křesťanství je láska. Ono přináší nejen
učení, ale i hybné síly. Světský humanismus je větev ulomená od stromu církve.
Kolik problémů křesťanství rozřešilo ! Obraz Boží, znetvořený pohanstvem očis

tilo a starozákonního Jahve jako Otce sblížilo. Jinou elementární silou jeho je
vykoupení. Zrušilo otroctví a ruší každou nespravedlnost. Konečně dalo církev,
velké sociální faktum. V ní autorita, která vede lidstvo. Učení její má býti
prodchnuto láskou. Nelze jí přikazovati, nýbrž probouzeti. Škola je společnost
lidská v miniatuře. Záci než školu opustí, mají si osvojiti rysy blahodárných ctností.
Láska je jako prsf, kterou zanechává voda Nilu a v níž se oněm daří. V maďar
ském lidu zvláště zakořeněna hněvivost. Již ve škole tedy vésti žáky jnegativně,
by tlumili ohníčky hněvu a positivně pěstovali ducha pokoje. Vedle toho třeba
kázně. Bez ní nemožná výchova. Nikdo nemá tolik kázeňských prostředků jako
katecheta. Přichází od Boha, jako posel Boží a jako takový má se jeviti. Čtvrté
přikázaní jej posiluje v kázni a poslušnosti u dětí. Třeba je prohlubovati a ko
rigovati. Myšlenku dětí, až budu velký nebudu musit poslouchat, že poslušnost
je ipro velké. Klíčem výchovy v duši dítěte je láska, je reflexem lásky kateche
tovy. Důležito je cvičení, aby ditě samo poznalo, jaké blaho působí pořádek a
nechuť k nepořádku, jako rádo má oděv čistý a odhazuje špinavý. (Pokrač.) —
A hittanári dnmiivelés és dnnevelés fontossága és módjai. Dr. Bárdos István. Ma
ďarské přísloví dí, že dobrý kněz do smrti se učí. Kněz t. j. zástupce nejvyšší
duchovní mravní autority. Má-li tu autoritu zdárně representovati, musí býti jeho
intelektuální nivó nadprostřední. Proto stálé sebevzdělávání nemá u něho chyběti.
Je-li tomu tak u kněze vůbec tedy zvláště u katechety. Ve vyšších třídách mnohý
žák pojednou jeví pokroky ve vědění. Učitelé zřídka kdy sledují žáka mimo svou
lekci. Katecheta sleduj ho pozorně, pochval snahu jeho a stůj při něm jako ostra
žitý přítel. Ale při tom žák musí cítili převahu duševní katechetovu. Proto musí
státi na výši své doby. To platí nejprve o studiích theologických . .
Red.
(Dokončení),
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Manifestace náboženské Cyrilome
todějské. U příležitosti svátku sv. Cyrila a
Metoděje 5. července a jubilea 11 styletého sv.
Cyrila uspořádal Apoštolát sv. Cyr. a Meth.
v předvečer svátku slavnost ve velkém sále
Plodinové bursy. Jménem českého episkopátu

předsedal schůzi msgre dr. Hanuš, metrop.
kanovník. Pozapění sboru sv. Jindřišského ujal
se slova P. Zák T. J. přišlý z Moravy a vyvýšil
zásluhy světců soluňských pro Slovany a
zvláště pro náš národ. Pak studující „Bílá

Rus“ z Podkarpatské Rusi a dr. Hronek
jménem Ligy Cyrilometedějské pronesli po
zdrav a telegram oddanosti byl odeslán sv.
Otci, na nějž došla odpověď kard. Gasparri
s otcovským požehnáním Sv. Otce. Po ukon
čení schůze provázeli účastníci schůze pout
níky na nádraží počtem 500 osob, kteří
opouštěli Prahu, aby vrátili se na Velehrad.
Týž den J. M. msgre dr. Kordač, arcib.
pražský zavítal na Velehrad. Jménem J. M.
arcib. dra Prečana, zaneprázdněného svěcením
kněží, byl uvítán od svět. bisk. J. M mons.
Stavěla. Byl také pozdraven od p. dra Noska,
ministra pošt a telegrafů a od četných po
slanců a senátorů moravských. Dne 4. července
večer bylo veliké procesí Moravanů a Slováků
v národních

krojích do kaple „CGyrilky“ a
basiliky velehradské, která zářila elektrickým
světlem. Dne 5. července ráno připutovalo

pžažské procesí s msgrem dr. Hanušem a
prof. Pechuškou na Velehrad a bylo uvítáno
ve dvoraně před basilikou

od J. M. arcib.

pražs. dra Kordače. Týž po kázání P. Ry
bála T. J. měl slavnou pontifikální mši sv.
Současně byla sloužena mše sv. obřadem
řeckokatolickým ve dvoraně kláštera, při níž
byli přítomni poutníci ze všech koutů Moravy,
v počtu inposantním asi 60.000, Byl to do
jem radostný při vzpomínce, že před 1000
lety apoštolové slovanští tuto započali dílo
sv. evangelia. Po pobožnosti velehradské
pražské procesí se odebralo na sv. Hostýn,
místo zasvěcené P. Mari. Po námahavém
vystoupení na horu bylo procesí pozdraveno
od otců Jesuitů a procesí z Mor. Ostravy.
Majestátní socha Božs. Srdce Páně od mistra
Vosmíka z Prahy a křížová cesta dle plánu
Jurkoviče v podobě 14 valašských chat a zdo
bená mosaikovými obrazy od Kohlera a sva
tyně hostýnská jako holubička usedlá nad

zelení stromů, dominující s vrcholu hory po
celém kraji, to vše a jiné působilo dojmem
nesmazatelným na poutníky, jak i pisatel
těchto řádků zná ze zkůšenosti.
red.

Památka mistra Jana Husa minula
6. července klidně, Soc. dem. dělnická jed
nota slavíc svou Olympiádu vtiskla tomu dni
ráz úplně socialistický. Oslavy nesúčastnili
se tentokráte ani president Masaryk, ani
předs. minist. Švehla, ani sbor diplomatický,
až na několik ministrů, kteří však tam ne
byli oficielně jménem vlády, nýbrž jen za
svou osobu. Možno říci, že hledíc k posled
ním letům letošní oslavy neměly rázu uráže
jícího city katolické. To je dobré znamení,
že vláda dala důkaz dobré vůle respektovat
Sv. Stolici a katolíky své země.
red.

Casopis „Neděle“, který expedujeČes
koslovenská akciová tiskárna v Praze II., Spá
lená ul. 15. doporučuje Ordin. list pražské
diecéce jako dobrý list katolický.
r.
N. G. Garin-Michajlovský: „Hrst poví

dek z ruského

venkova““ Autorisovaný

překlad A. Vrzala, Nákladem Českoslovanské
akciové tiskárny v Praze, stran 170, cena
Kč 20.—.
V pečlivém překladu známého znalce
ruské literatury Stína— Vrzala dostává se
našemu čtenářstvu pěkné a zajímavé ukázky
povídek a novel jednoho z nejvyznačnějších
moderních realistů ruských. Garin—Michaj
lovský dovede ve zhuštěné črtě neb povídce
zachytiti ostrými tahy zvláštní odlišné po
stavy, dovede se hluboce zamysliti nad ne
obyčejnými, ojedinělými, napínavými osudylid
skými a všude s osobami1 osudy dovede vystih 
nouti citově a náladově kus ruského skutečného
života. Líčí věrně a bezohledně bídu, chudobu,
pověrčivost, duševní i tělesnou zaostalost
vesnického lidu, ale sklání se k němu se
slitováním a láskou. Jako mistr psychologi
cké povídky ruské, Dostojevský, věří i jeho
moderní žák, že i v tvoru nejbídnějším,
kdesi v popelu duše doutná jiskřička Božská.
Tento soucit, slitování a láska klene se nad
černými propastmi bídy, zla i ponížení bož
ská duha sluneční. Proto také nikdo z čte
nářů neodloží Garinovu knihu, velmi vkusně
vypravenou, bez hlubokého pohnutí a dojmu.

Tiskem Družstva Vlast v Praze. — Nákladem vlastním.

red.

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 9.

ZÁŘÍ 1927.
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Sv. Petr Kanisius, vzor katechetů.
Svatořečení Petra Kanisia bylo toužebně očekáváno a nepřekvapilo. To však
překvapilo, že se svatořečením dostalo se mu obzvláštní cti církevní totiž, že
jmenován byl Doctor ecclesiae. Neboť ten čestný titul církev dává zřídka. Dává
jej toliko velikánům ducha a hvězdám prvotřídním, o kterých v pravém slova
smyslu lze říci s Danielem
gui ad justitiam erudiunt multos, fulgebunt guasi
stellae in perpetuas aeternitates. (Dan. 12, 3).
Zasluhuje tedy ten skromný řeholník Petr Kanisius takové chvály? Bula
svatořečení dává na to odpověď. Byl učený theolog a jako takový se skvěl na
koncilu tridentském a na náboženské disputaci vormské a jako proslulý profesor
na universitě ingolštatské a vídeňské. Byl plodný spisovatel theologický, který
vydal díla Taulerova, Cyrila alexandrinského, Lva Velikého a napsal dva ohromné
folianty proti magdeburským centurionům a mnohé jiné. Byl Bohem nadaný ka
zatel, který tisíce a tisíce mocí svého slova uchránil od bludu a do církve uvedl. To
je všecko znamenité a přece ještě nikoli rozhodující pro to, aby byl povýšen na do
ktora církve. Rozhodující bylo jeho světťodějnépůsobení jakožto mistra v katechesi.
„Ano, tohoto nejmladšího doktora církevního, mohou si katecheté venkoncem
vzíti za svůj vzor. Netoliko jej ctíti, ale i od něho se učiti. Jestliže se tedy mo
dlíme v brevíři: S. Petre, ora pro nobis, připojme my katecheté: S. Doctor,
doce nos!
1. Správný pojem o povolání katechetském.
Petr Kanisius nebyl systemisovaným katechetou čili katechetou ustanoveným
úřadem. Katechetou dětí neumělých jej učinila jeho horoucí horlivost jako kněze
pro duše lidské. Viděl duchovní bídu lidu. Viděl, jak duchovní pastýři zanedbá
vali vyučování malých buď z neznalosti, anebo ze světáctví anebo z lenosti, slyšel
volání lačné mládeže: Parvuli petierunít panem eťnon eraí, gui frangeret eis (Jer.
4, 4). A toho nesnesla jeho horoucí duše. Tu bylo potřebí pomoci. Jeho horli
vost neptala se: Jak k tomu přijdu já a — je to moje povinnost? Ano, on vstou
pil a vyplnil mezeru, kde měl státi jiný a nedbaje břemena prací svého tehdej
šího povolání, stal se katechetou — katechetou z milosti Boží.
Ve Vídni po svých přednáškách navštěvoval opuštěné farnosti a vyučoval
děti. V Augsburgu po namáhavých misijních kázáních byl katechetou. Při své
debatě náboženské ve Vormsu, na říšském sněmu v Řezně a Augsburgu, v Praze,
Polsku: pro děti měl vždy ještě čas. A když v podvečer svého života se uchýlil
do Frýburgu do Švýcar znaven, upracován i tam život jeho byl posvěcen kate
chesi děti neumělých. Tak rozuměl Kanisius povolání katechetskému.
Tážeme se, je dnes duchovní bída dětí našeho lidu menší než za časů sv.
Kanisia? Ano je to bída do nebe volající.
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Hladovící duše dětské! Nemajíc chleba doma, nemajíc chleba ve škole,
ubohé dítě duchovně živoří, schne a život nadpřirozený, život dítka Božího musí
v něm shasnouti.
:
A tu je naše krásné povolání, lačné duše dětské krmiti. Ano tak chápal
Kanisius povolání katechety. Duchovní správa dětí je povolání katechety.
Jak neúplné ponětí o katechetském úřadě měl by ten, kdo by jej považoval
jen za jiný, lepší druh učitelství. Je pravda, že katecheta je členem sboru učitel
ského, orgánem školským, osobou učitelskou, učitelem náboženství! Ale je to
všecko ?
Vypravuje se o Hettingerovi, proslulém profesoru ve Wůrzburgu, že jeho
závistníci a nepřátelé, chtíce tnouti do živého vytýkali mu, že ve svých akade
mických přednáškách rád si zakáže. S úsměvem odpověděl jim veliký theolog:
„To je dobře; nejprve knězem a pak profesorem; to byl vždycky můj názor.“
A to je pravý duch katechetský. Nejprve knězem a pak mužem Školy, nej
prve duchovním správcem a pak učitelem; tak tomu rozuměli vždy praví katecheté.
Býti katechetou v duchu Kanisiově znamená nejen své hodiny náboženské dle
školního řádu učiti; znamená to, usilovati a zápasiti o každou duši ditěte ve
škole i mimo školu; znamená to ujímati se každého svěřeného dítěte s láskou
Ježiše Krista, přítele dítek; znamená to milovati v každém dítěti dítko Boží, jehož
anděl patří na tvář Otce nebeského, znamená to lásku nejlepší matky, církve
svaté v jejích dítkách ztělesniti a zosobniti.
Jestliže takto v duchu Kanisiově budeme nadšení pro své katechetské po
volání, pak zajisté naučíme se od něho i
NH.opravdové práci katechetické.

Kanisius byl hluboce prodchnut přesvědčením, že pro dítě je jen to nejlepší
dosti dobré. A proto použil všeho svého theoretického vědění a praktického
snažení k tomu, aby utvořil vhodné pomůcky ke katechesi malých a neumělých.
Jeho velký katechismus ve své trojdilné či čtverdilné podobě je nejen v pravém
slova smyslu práce životní ale i koruna jeho spisovatelské tvořivosti. Na jeho
dobu byl to nedostižný mistrovský kus práce a ani naše doba nemůže mu ode
příti svého podivu. Konečně ptejme se, zda byl podnes podstatně předstižen ?
Veškera universalita ducha a vědění Kanisiova musila býti vynaložena, aby stvo
řila poprve tak veliké dilo.
Jak mistrně metodicky pracuje! Ve své „Summa doctrinae christianae“ po
dává výbornou pomůcku a učebnici akademikům a vyšším třídám gymnasialním,
ve knize: „Catechismus parvus“ mladším studentům a v „nejmenším katechismu“
dětem a nevzdělanému lidu a v „Opus Catecheticum“ přidává k tomu ohromný
foliant jakožto vědecký komentář a učený aparát. A nejskvělejší důkaz mistrov
ského díla jeho práce katechetické je, že ještě za jeho života jeho katechismus
byl přeložen do 25 řečí a vydán více než ve 200 vydáních.
Jestliže tedy katecheté sdružují se v katechetické kroužky a spolky za účelem
dalšího vědeckého a odborného vzdělání, jestliže neunavně pracují na zlepšení
učebnic a pomůcek a o to se snaží, aby katechetické vyučování stálo na výši
doby, pak je to práce v duchu sv. Petra Kanisia a mohou doufati, že nebe bude
žehnati práce jejich.
A přece ta metodická a učená práce není ještě hlavní věc. Hlavní věc je
drobná práce katechetská a vštípení té duchovní správy dětem. Veliký byl Ka
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nisius, když ve své pracovně psal díla svá a umělci malíři rádi jej tak předsta
vují; ale ještě větší byl, když měl kolem sebe shromážděný zástup dětí buď
někde pod širým nebem, anebo v nějaké roztrhané stodole anebo v koutě ně
kterého domu a k nim promlouval svou duší planoucí láskou ke Spasiteli. Tu
neznal únavy ani vysílení ani ceny Času jinak proň drahocenného. Ať byl zahrnut
jinými pracemi svého povolání anebo dalekosáhlými záležitostmi, pro děti
měl vždy času dost; neboť byl přesvědčen, že jen ten čas se nejlépe žužitkuje,
který se věnuje setbě semena slova Božího v jímavé duše lidské. A čím ubožejší
děti a čím neuvědomělejší anebo opuštěnější neb ohroženější, tím vroucnější měl
k nim lásku. Ne ve zbožných klášterních školách, nýbrž v obcích, kde život víry
a mravů byl pokleslý, tam hledal pole své Činnosti.
Ano, to je pravý duch práce katechetské: vážiti si a využitkovati metody
u učebnic a pomůcek u všeho toho, co skýtá věda katechetická; ale mimo to
především svou celou osobu a srdce plné pravé kněžské lásky vštípiti do duši
dětí: v neunavné práci; ve vážné a svědomité přípravě na každou hodinu vy
učovací, jakoby běželo o to nejvyšší a nejdůležitější — nemysliti pro malé je
všecko dobré; v nevyčerpatelné trpělivosti ujímati se právě těch nejchudších,
opuštěných, nesympatických, nezbedných, nábožensky i mravně ohrožených; oněch
dětí, které asi nikde ani doma ani ve škole nepocítí ve své duši teplého paprsku
lásky a které proto jsou uzavřeny a zahořkly ve své duši; které se slzami mohou
zvolati: „Ach já nemám nikoho, kdo mě má rád.“ To jsou zvláště miláčkové
horlivého katechety. A pro všecky děti bez rozdílu budiž vaše heslo: „Libentis
sime impendam et superimpendar ipse pro animabus vestris“. (2 Cor. 12, 15).
To je práce katechety v duchu sv. Petra Kanisia.
Pak zajisté porozumíme tomu, čemu konečně máme se učifi od sv. Kanisia.
II. Tajemství úspěchu práce katechetické.
Úspěchy, kterých sv. Petr Kanisius dosáhl, vysvětli historik jeho neobyčej
nými dary ducha a srdce, které vštěpoval v duše malých a neumělých; člověk
však věřící, který zkoumá věci nadpřirozené ve světle nadpřirozeném, hledí hlou
běji. Sv. Kanisius byl proniknut pravdou slova apoštolova: Negue gui plantat,
esť aliguid, negue gui rigat, sed gui incrementum, dat Deus (1. Kor. 3., 7.). Nad
přirozená je úloha katechese: Život víry a milosti v srdcích malých založiti, pro
hloubiti, chrániti. Nadpřirozené úlohy řeší se jediné silami nadpřirozenými. A proto
nezískal těch dětí Kristu a církvi jen jakožto mistr katechese, ani jakožto ne
unavný pracovník, nýbrž hlavně jakožto světec.
A tak má-li i naše ubohá, ohrožená mládež skrze katechety býti zachrá
něna, musí to také býti mužové plni ducha nadpřirozeného, mužové, kteří vště
pují síly nadpřirozené v děti svěřené. Bratře, pracuješ jakožto katecheta, študuješ
nejlepší methody, připravuješ se svědomitě na každou hodinu, obětuješ se svě
řeným dětem ; dobře! Ale modlíš se také za své katechumeny? Obětuješ za ně?
Konáš-li také, musí-li to býti pokání za ně? K P. Ježíši přivedli jednou hocha
posedlého, který byl dáblem velice trápen. Učedníci marně se namáhali, aby
z něho vymítli zlého ducha. S resignací jde otec s ubohým chlapcem ke Spa
siteli a dí: „Prosil jsem tvé učedníky, aby jej vymítiti, ale nemohli.“ A tu pro
mluvil P. Ježíš památné slovo: „Hoc génus non potest exire nisi in oratione et
jejunio“ (Mar. 9, 28). Často snad se zdá, že zarputilí, zlí duchové ovládají mládež
a že všecka práce katechetova je marna. To znamená zkusiti to poslední; in
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oratione et jejunio. Mistři modlitby a askeze jsou mistry srdcí dělských. Petr Ka
nisius je skvělým vzorem.
Slyšeti často. Kdo má mládež, má budoucnost.
Nepřátelé Boží z toho odvodili konseguenci. Ode dnů zuřivého nenávist
níka křesťanů Maximina a potměšilého apostaty Juliána až na naše dnešní vol
nomyšlenkáře, kteří chodí v ovčí kůži přátel dítek.
Ale také muži Boží tomu rozuměli. Sv. Kanisius neviděl jiné záchrany pro
katolickou víru lidu než zachráněním mládeže a proto stal se katechetou a zůstal
jim až do stařeckého věku, dokud P. Bůh síly dával.
O velikém biskupu lineckém Rudigierovi se vypravuje se, že tušil vzkříšení
katolického života v Rakousku z hlubokého úpadku liberální éry jen od školy a
větu praeface o sv. kříži rád aplikoval na liberalismus říkaje: Uf gui in schola vín
cebat, in schola guogue vinceretur per Christum Dominum nostrum. (Dr. Grosam,
Christ. paed. Bl. č. 4).
Také za našich neklidných dnů je a bude srdce dítěte jeviště boje, kde se
rozhodne o náboženské a mravní budoucnosti našeho národa. A tu jakožto ka
techeté stojíme na nejpřednějším místě boje. Sv. Kanisius, učitel církve, svatý
katecheta buď nám vůdcem a přímluvcem u nejsvětějšího Přítele dítek.

Církev ve Francii.
(Katechese z církevních dějin.)

Úvod. Která země se nazývá nejstarší dcerou církve katolické? Proč Francie ?
(Protože Frankové byli první národ v Evropě, který se stal křesťanským.) Který
král dal k tomu podnět? (Chlodvík). Od té chvíle Francie vykonala veliké věci
pro církev katolickou. Jeden král Franků velice se zasloužil jako ochrance pa
peže a církve, že mu papež za to dal titul a korunu římského císaře. Kdo to
byl? (Karel Vel.) Karel Veliký byl tehdá nejmocnější vládce Evropy; přísahal,
že s celou svou mocí bude vždy ochrancem církve a svůj slib splnil. Když pak
jednalo se o to, aby Svatá země byla vyproštěna z rukou nevěřících Turků, na
kterou říši obrátil se tehdy papež nejdřív o pomoc? Slyšeli jste, jak nadšeně
podnikla Francie první výpravu křížovou. A jak úspěšně (dobytí Jerusaléma)!
A když běželo o to, aby ztracený Jerusalém byl opět dobyt, byli opět při tom
Francouzi a když jiní národové již vzdali se naděje, že se zmocní trvale Jeru
saléma, Francie ještě dvakrát se pokusila o to. Za kterého krále? (za Ludvíka
IX., svatého). A přece Francie, která byla nejstarší a po staletí věrnou dcerou
církve, na počátku 18. století stala se nevěrnou dcerou církve. A to za času fran
couzské revoluce. O té revoluci a jejích následcích dnes promluvíme.
Pojednání I. Revoluce a církev. Přísloví dí: Když náboženství upadá, při
chází revoluce. To se splnilo ve Francii ke konci 18. stol. Někteří francouzští
spisovatelé začali tehdy svými spisy vyhlazovací boj proti církvi. Vtipem a po
směchem, lží a pomluvou, rouháním a ďábelskou zlobou snažili se podkopati
u svých čtenářů víru v Krista a církev. A měli čtenářů dost. Jejich spisy šly celou
Francií; v tisice lidech byla víra podlomena anebo zničena; u velmi mnohých
nastala náboženská lhostejnost, u jiných úplná nevěra ano i dokonce nenávist
proti církví.
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Pověstný nenávistník náboženství a církve byl jakýsi Voltaire. Ve své pýše
a zášti proti církvi řekl jednou: „Až do únavy opakuje se mi, že dvanáct lidí sta
čilo, aby zavedlo křesťanství; chci konečně ukázati, že jediný stačí, aby je zničil“.
Kdosi mu odpověděl: „Náboženství křesťanské nezničíte“. „Uvidíme“ odpověděl
Voltaire a od té chvíle neunavně pracoval slovem i pérem, aby křesťanskou víru
tupil, popíral a sesměšňoval, neboť pravil „sesměšnění zničí vše, to je nejlepši
všech zbraní“. Rád se nazýval „posměvačem Kristovým“ a koncem jeho řečí a
psaní bylo: „Zničte tu hanebnici“, čímž myslil katolickou církev. Ďábel nemůže
více zášti a zlomyslnosti míti proti Kristu a církvi, než tento Voltaire.
S křesťanskou vírou bylo to tedy ve Francii špatné ke konci 18. století.
I jinak bylo ve Francii zle; nebylo totiž Božího požehnání. Následkem špatného
hospodářství byly v zemi veliké daně a málo peněz. Tím povstávala v chudších
vrstvách vždy větší nespokojenost. Ta směřovala zvláště proti dvěma stavům,
které pro své dřívější zásluhy o zemi stály v popředí totiž šlechtě a duchovenstvu.
Protože ty dva stavy měly více práv a méně povinností, než ostatní lid, usiloval
šlechetný král Ludvík XVI. o uspokojivé a spravedlivé narovnání. Tu strhl na
sebe t. zv. třetí stav, lid, na sebe zákonodárnou moc: odstranil všecka nadpráví
(výsady, privilegia) a zavedl pro všecky stejné právo a z toho povstala spousta
hrozných bezpráví (křivd). Lid se domníval, že si pomůže nejlíp tím, když svrhne
vyšší stavy a tak přišlo k t. zv. francouzské revoluci, nejhroznější, jakou dějiny
vůbec znají. R. 1789 vypukla v Paříži a rozšířila se brzy po celé zemí. „Svo
boda, rovnost, bratrství“ bylo jako heslo provoláváno, ale protože duch kře
sťanský chyběl, ten trojí ideál změnil se ve tři nestvůry, které po léta hubily
vlast. Tisíce nevinných bylo uvrženo do žalářů (krásná svoboda!), místo zákon
nitého šlechetného krále ujali se vlády krvežízniví zuřivci (krásná rovnostl) a v zemi
rozpoutala se občanská válka a bylo postaveno 44 000 šibenic (gilotin), na nichž
občané téže země vespolek se popravovali (krásné bratrství!) Tím převratem, který
způsobila revoluce, také velice trpěla církev katolická. Aby si pomohli z finanční
(peněžité) nouze, v níž země tonula, spáchali na církví loupež: církevní majetek
byl zabrán a prohlášen za jmění národní; mnoho klášterů bylo zrušeno; klá
šterní budovy byly sbořeny po případě proměněny v kasárny anebo vězení a
drahocenné bibliotéky klášterní rozchváceny. Tak pozbyla církev ve Francii svého
jmění; stát se zaručil sice, že bude dávati plat duchovenstvu, přispívati na boho
služebné potřeby, stavby školy církevní a špitály; ale nedostál slovu. Peníze
církevní zmizely v rukách revolucionářů a duchovní nedostali nic a žili v nouzi;
školy nemohly se udržeti a mládež pustla a národ divočel víc a víc. Ale i církev
chtěli revolucionáři dostati ve svou moc a proto vydali nové církevní zákony.
Dosud bylo právomocí papeže ustanovovati biskupy a právomocí biskupů opět
ustanovovati faráře ve svých diecésích. Nyní mělo býti jinak; národ, lid měl sám
voliti biskupy a faráře a papež, ustanovený Kristem Pánem jako vrchní pastýř
církve, neměl do zařízení církve ve Francii co mluviti. Rozumí se, že papež ta
kovýto nespravedlivý zákon nemohl uznati a také ne biskupové a faráři fran
couzští. Ti však měli býti donuceni k tomu, aby uznali nové zákony. V celé říší
bylo nařízeno: Každý katolický kněz má složiti přísahu a se podrobiti; kdo pří
sahy nesloží bude za trest sesazen. Čtyři biskupové a několik tisíc kněží (30.000)
bojíce se ztráty místa složili jmenovanou přísahu kněžskou; ale daleko větší část
biskupů (130) a kněží přísahu odepřeli (50.000).
Některé scény (výjevy) při skládání té přísahy v Paříži: Předseda počíná
volati jednotlivé, aby složili přísahu. Biskup z Agen hlásí: „Lituji, že vašemu
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vyzvání nemohu vyhověti, vzdávám se raději svého místa a svých příjmů.“ Ná
sledoval farář Fournis z Agen řka: „S radostí sdílím náhled svého biskupa a
budu ho následovati i na popravu jako jáhen Vavřinec papeže Sixta.“ Leclerc,
farář z Combe prohlásil: „Jakožto syn katolické církve nemohu vykonati žádané
přísahy“. Revolucionáři vidí, že tak nedocilí mnoho slávy a proto žádají jen
prosté odpovědi: „Přísahám“ anebo: „odepírám přísahy“. „To je tyranie!“ volá
kdosi „i římští císařové dali mučedníkům svobodu, vyznati jméno Boží a dali
slavné svědectví věrnosti víry“. Beaupoil, biskup z Poitiers vstoupí na řečniště
— revolucionáři doufají, že bude přísahati a dá příklad svým farářům. Zavládlo
ticho a on mluví: Je mi 60 let, 30 let byl jsem biskupem a snažil jsem se či
niti dobré pokud jsem mohl. Zlomen věkem a slabostí, neposkvrním svého stáří.
Přísahy nesložím a svůj osud ponesu trpělivě. (Weis, Weltgeschichte, 3. vyd.,
15 sv., str. 124).

Kněží, kteří poslechli revolucionářů a odepřeli poslušnost papeži, byli po
výšeni za biskupy anebo faráře a naopak biskupové a kněží, "kteří zachovali
církvi věrnost, byli se svých duchovních úřadů sesazení a ze svých kostelů.a far
vypuzeni. Lid zvláště na venkově stál namnoze při těch, kteří přísahu odepřeli a
následoval jich, protože nesměli ve svých kostelích míti mší sv., raději do lesů
a pustin, než aby byl při mši sv. kněží zpronevěřilých. Ale byli přece jen také
mnozí, kteří drželi s kněžími přísežnými a následkem toho byla ve Francii ža

lostná roztržka.

PAA

MAMA

(Dokončení),

Hlídka časopisů katechetických.
Katholikus Nevelés (Výchova katolická). Věstník maďarskýspolku kate
chetů a profesorů, roč. XVIII. čís. 4. red. dr. Hamvas Endre, Budapešt. I. ul.
Villany č. 35. Předpl. 5 zlatých korun. (Dokončení.)
Tanácsos-e hippnózissal nevelni? (Zda je prospěšna výchova hypnotismem ?)
Tower Vilmos. Před několika lety hrstka lékařů a paedagogů doporučovali hyp
notismus jako moderní prostředek výchovy školní a rodinné. Jeho oprávněnost
legitimují prý fakta. Hipnotický účinek záležel v omámení sugescí. Prof. Helmert
Felix doporučoval tento postup: Hocha uvedl do pokojíka, který svým nařízením
již působil naň prvním dojmem. Posadil jej proti sobě, uchopil jej za obě ruce
a díval se mu upřeně v oči. Pomalu, něžně, ale rozhodně mluví s ním a jedno
tvárně, by jej uvedl ve spánek. Mluví o chybách jeho, ukazuje na zlé následky,
že by pozbyl lásky rodičů, představených atd. a vzbuzuje touhu po odpuštění
a úmysl polepšení. Hoch usíná, rozum se kalí, ale vůle se vynořuje. Usiluji, aby
myslil a chtěl co já. Pokračuji v povzbuzování. Procitne, kde usnul. První zlep
šení se stalo. Opakuji několikrát, zlepšení je značnější a posléze trvalé. — Ale
nadšení pro hypnotismus netrvalo dlouho. Ukázalo se, že nabyté účinky 1. ne
byly všeobecné 2. kde se účinky osvědčily, byly dočasné 3. i dočasný účinek
ukázal se býti zdánlivý. Sám Forell, curišský univ. prof. a průbojník hypnotismu
jeho účinky v té příčině podceňuje. — Výchovné účinky hypnotismu nejsou vše
obecné. Směřují vždy jen k jedné zvláštní osobě, věci, vlastnosti, obsahu my
šlenek. Základ či kořen přirozenosti a pocitů, zdroj síly pudící zůstává nedotknut,
ale hledá a razí si cestu jiným směrem. Příklad: Jeník X., syn podplukovníka,
byl divoch, rváč a sadista. Otec sugeroval mu dobrotu, mírnost, trpělivost, aby
sourozenců neurážel, nebil a j. nýbrž s láskou k nim se měl. Změnil se skutečně.
Ale zajímavo je, že jeho dobrota a láska týkala se jen osob sugerovaných t. j.
sourozenců, Jiné však tím hruběji urážel a nesnesitelně mučil. Že jeho divokost
a bezohlednost v jiném směru se ztrojnásobila. — Srovnáme-li lidskou přiroze

nost s parostrojem plnýmpáry, dovedu hypnotismem
jen provisorně, totiž aby unikl jinou kolejí. Hypnosou
jinudy hledá vyústění anebo plodí takový vnitřní boj,
stavu rozruší ano obět hypnosy praeparuje k šílenství.

supící parostroj zastaviti
zaražená duševní síla buď
že celou nervovou Sou
— Nejnovější pozorování
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svědčí, že idea sugerovaná je totožná s ideou fxní. Nebezpečí duševního po
tlačení affektů, na něž poukazuje Freund, Adler, Stekel třeba přijímati jako fakt.
Hustrací k tomu může býti charakteristický příklad ač z jiného oboru: Známé
jsou omlazovací experimenty učence Steinacha. R. 1923 lékař Voronov omladil
methodou Steinachovou 71lletého Evelina. Vážný a vetchý stařec fakticky opět
nabyl chut k životu, živost a rozpustilost. Miádí v něm hýřilo, že požádal za
krátké kalhoty, ale za krátko počal šeptati, pak onemocněl a r. 1924 zemřel.
Mezi starou duší a mistrně omlazeným tělem nastal boj, který zakusila dříve duše,
pak tělo. Výchova hypnosou je pařeniště čivních chorob, duševních nemocí, ne
pořádků, hysterii, a cestičkou ke blázinci. — Ale to není jediná stránka hypno
tické výchovy. Jiná špatná známka hypnolického „zlepšení“ či lépe „záplatování“
je to, že dobrou vlastnost vnucuje (znásilňuje) a zlou potlačuje (spoutává). Tedy
ruší svobodnou vůli a odnímá zásluhy polepšení. Olupuje o to vědomíušlechtilé,
povznášející, oblažující a povzbuzující, že vlastní silou a dobrou vůlí povznesli
jsme se nad svou chybu a vybojovali si polepšení svým úsilím. A ten boj s jed
nou chybou zvyšuje energii k boji proti jiným chybám. Na př. kdo dovede si
odepříti kouření tabáku, otužilou, vyzkoušenou, vítěznou vůli uplatní také jinde.
Výchova docílená hypnosou je svěrací kazajka, která zla nezastaví, nýbrž jen
vnější projev znemožní. — Pravda, že odstranění chyb hypnosou je pohodlnější,
rychlejší, ne tak únavné a nevděčné jako pomalá „výchova“, ale tato přetvoří
člověka celého, ušlechtí celou duši, celý charakter zlepší a usměrní, kdežto hyp
notismus zůstavuje celého člověka duši i charater nedotčeným a toliko zjevy du
ševního a nervového organismu zhorší problematickými úspěchy a vždy více
méně jen na krátký čas a jiným směrem duševním, často na škodu celého člo
věka. — Učinek hypnotické výchovy není vítězstvím, nýbrž porážkou, ne zasta
vením zla, nýbrž utajením, ne vyléčením nýbrž dryáčňictvím, ne vysvobozením
jednotlivce od zla, nýbrž jen od nemilých jeho vlastností. — Az analisztikus és
szintetikus módszér kérdésé (K. V.) Cláneček jednající o methodě analytické a
syntetické. — Modern pedapógiai furcsaságok. Dr. Hamvas Endre. „Moderní
výstřelky paedagogické“. Zvláště břitce kritisuje jistý tělovýchovný spolek dám
sky „czerkészet“ povolený zakročením jedné dámy od ministra vnitra, ač všecky
úřady byly proti. U mužů má význam, ale Co u žen? rozumuje autor. Znamená
to pomužštění ženy. Nejlepší sport pro ženy je domácí práce a chtí-lí doplňovat
činnost mužů v podobných spolcích, měly by záslužné pole činnosti v Červe
ném Kříží. Následují Četné citáty z klasiků, satiriků římských o ženách mužatkách,
které snažily se muže nejen nápodobití ale i předstihnouti jako amazonky, g91a
diatorky atd. Tak se bude činiti náš ženský dorost. Máme mužatky v botách,
s bičíkem, cigaretářky atd. co zbývá než po způsobu starověkých výstřednic „ut
abscindant mammas .. “ Proto sv. Pavel praví: „Omnia prdbate, et guod bo
num est tenete.“ — Následuje: Terepszemle (rozhled) President mexický Calles,
zednář, komunista a původem semita neustává v boji proti církvi katolické a
cílem boje má býti zničení katolického školství. Před světem se omlouvá, že
toliko provádí zákony, které od r. 1917 byly jen na papíře. Katolíci m: xičtí však
sami vítězně obhájí svou spravedlivou věc. — V Číně inteligence ukazuje časem
svou zaujatost proti víře katolické, památku přinesenou z evropských universit.
Tak ministerstvo vyučování vydalo nařízení ohrožující existenci škol misijních.
Ale Francie s úspěchem zakročila. — Ve Francii utvořil se od r. 1925 spolek
vysokoškoláků dřívě,ších i n.nějšich „veřejného přijímání sv. svátosti“ o svát
cích velikonočních; v tom roce bylo 18 vysokých škol s 5566 posluchači. Od té
doby počet roste. — Od r. 1881 kdy uzákoněna byla laická škola, populace ve
Francii klesá. Německo předstihlo Francii o 27 milonů. Sám red. Gustav Hervé
uvádí úbytek ten v souvislost s rozšířením školy laické. — Ve Spanělsku založili
svobodní zednáři r. 1876 „Svobodnou školu“, universitu, jejiž cílem má býti
„svoboda vědy“ a „svoboda čistého svědomí učitelova“ a zatlačiti výchovu vě
roučnou. Liberální vlády ji podporovaly, dnešní vláda nikoli. Katolící naproti
tomu založili katolickou „lastitutio Teresiana“. Školství španělské mělo špatnou
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pověst pro mnoho analfabetů, ač v poslední době se to zlepšilo. Ale tolik anal
fabetů má také Francie, ale protože ve Francii jsou ve škole pány zednáři proto
e Španělích to musí býti špatné a ve Francii krásné. — V Německu pruský
předseda státu promluvil v Berlíně před učitelstvem o poměru státu k výchově.
Zajímavo je, že byť jeho názor světový byl daleko od církve katolické a byť
školu jednotnou považoval za školu budoucnosti, přece škole konfesní nemůže
upříti účinků výchovných. — Z Československa je tu zprávička o potlačení vyuč.
náboženství na vyšších školách středních ministerským nařízením přes protesty
episkopátu. Praví se, že chut byla učiniti totéž i na nižších škol. středních, ale
brozny byly asi vysoko. — Následují zprávy spolkové a knižní literatura kate
chetická. — Casopisdůstojně representuje katechety maďarské škol národních
a středních sdružených ve Spolku a podává také věrný obraz horlivé spolkové
Red.
činnosti jejich.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Modlitby pro školní mládež, Sestavil na vhodnou četbu. Nejen ve školelale ik pří
Arn. Oliva. Nákl. Cyr.-Met. kniht. V. Kotrba,
str. 206. Váz. Kč 5. Vřele doporučili jsme
tento praktický zpěvníček a činíme tak i nyní
na začátku školního roku. Autor 1nakladatel
ství mělo na zřeteli dosáhnouti praktické jed
notné modlitební knihy pro školní mládež,
která by hutným obsahem odpovídala dnešním
restringovaným hodinám vyučování náboženství
a jež by svou nízkou cenou, při vkusné úpravě
umožňovala 1 méně majetným dětem knížečku
si koupiti. Zpěvník dle zásluhy ocenil prof.
Košnář. Na každý desátý výtisk jeden nádavkem.
Žádejte exemplář na ukázku zdarmaa jistě se
rozhodnete, abyste jej zavedli na své škole. r.

Biskup dr. K. Kašpar:

Sv. Terezie

od Ježíška. Tento nápis se zlatými literami
na červených plátěných destičkách nese knížečka
úhledně vypravená, malého formátku (14x9cm),
o 22 lístečkách křídového papíru jednak textu
a jednak obrázků ze života světice. Stručný
obsah svou lahodou láká ku přečtení a 26
obrázečků ze života světice oživují text, že srdce
dojmu se neubrání. Nejdůstojnější autor přispěl
knížečkou k rozšíření kultu této oblíbené světice
naší doby a novým ctitelům jejím získal milosti,

pravě na kázání lze jí užíti. Týž autor vydal
„Apologefiku,“ pro vyšší třídy středních škol.
Cena brož. Kč 990 váz. Kč 12.

Z téhož nakladatelství doporučujeme.
Dr. Miklík: Příručka k biblické dějepravě,
díl I. Starý zák. str. 180 br. Kč 24, váz. Kč 30.
Dr. Miklík : Příručka k bibl. dějepravě, díl II.
Nový zák. Str. 224, brož. Kč 27, váz. Kč 33.
Dr. Miklík: Příručka k bibl. dějepravě, díl III.

Přes 5000
obrazů archeologických s dopro
vodem
(v tisku).

Říšský svaz katechetských spolků
rakouských.

Dne 18. července ve 2 h. byla

první schůzka v Celovci v semináři a v8 h večer
v sále hotelu „Sandwirt*“ pozdravný „Dne 19.
července po mši sv,, kterou měl v dóměbisk.
dr. Heffer, byly porady, zpráva jednatelova
„práce svazu v posl. dvou letech“ a přednáška

„ilustrace katechismu“. Odpoledne vycházka
do Maria-Wórth. Cesta do Říma, často zmi
ňovaná, musila býti odložena pro liru stále
stoupající. Od února stoupla o *'/;. Mimo to
hlásí se odevšad vysoké ceny a vyjednávání
o slevu ztroskotalo. To uznal i kard. Piffl. 7.

Vídeňský spolek katechetů, Naposl.

schůzi ve školním roce 8. července promluvil
které
onaV.vyprositi
kupectví
Kotrba. slibuje. Čena 5 Kč. Ph
předs. Umlauf „naše křížová cesta v letošním
Th. dr. BedřichAugustin: Mravouka, škol, roce““ Dne 30. července byla schůze
učebnice náboženství pro vyšší třídy středních v Amstetten s počtem 40 účastníků. Zdůraz
škol, vydalo Nakladatelství Českoslovanské akc. ňováno, že úkolem katechety má býti nejen
tiskárny v Praze-II., Panská ul. 1. Cena brož. srdečný tón, ale i sebevzdělání. Předseda pro
Kč 1850, váz. Kč 20'50, — Již jednou upo mluvil dále o své audienci u p. biskupa, 0 sta
zornili jsme na tuto výbornou novou učebnici vovském tisku, o četbě školní, o nové bibli,
a u příležitosti nového škol. roku činíme tak o učebnici Piehlerově, o zpěvníku a o věcech
opět. Učebnice podává látku pokud možno organisačních. Místopředseda far. Sieberer,
stručně, přihlíží k různým časovým otázkám,
o materielním zlepšení katechesujícího kléru
připojuje k vyloženým pravdám doklady ze spi
v Dol. Rakousích a rada Jaksch promluvil
sovatelů církevních i světských a poukazuje o pracích na novém katechismu.
r.
RÁMUAARÁNRKÍ
Tiskem Družstva Vlast v Praze. — Nákladem vlastním.

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 10.

ŘÍJEN 1927.
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Podrobná osnova Katolického náboženství ve školách měšťanských.
Nejen z kruhů katechetských ale namnoze i z duchovní správy byl jsem
požádán, abych podal aspoň starou osnovu katolického náboženství ve školách
měšťanských tak, jak byla svého času uveřejněna v „Ordinariátním listu arci
diecése Pražské“. Rád vyhovuji této žádosti, neboť bez osnovy je opravdu práce
nesnadná. Jak dlouho už se pracuje na osnovách nových, ale dosud o žádné
ani vidu ani slechu.
Poslední osnova katolického náboženství ve školách měšťanských byla vy
dána r. 1899 tiskem a nákladem arcibiskupské knihtiskárny Rohlíček a Sievers.
Od té doby samostatně vydána nebyla. Nepodávám, tedy nic nového, ale pro
informaci učiva z dějin církevních, dogmatiky i morálky ve školách měšťanských
bude jistě dobrým vodítkem a může se pak opsati a vložiti do třídních knih.
kde toho okresní inspektoři žádají.
Třída I. Věrouka.

Na základě Velkého katechismu jest učení o víře hlouběji odůvodniti, po
kud třeba hájiti, učení o mravech jen opakovati. Biblické texty z. paměti. Káte
cheta odvolávej se stále na biblický dějepis a tak jej opakuj. Církevní rok v pří
padných dobách opakuj.
Z Velkého katechismu se tedy vezme: Úvod. O víře a apoštolském vy
znání víry. O milosti a svátostech. O čtyřech posledních věcech člověka. Učení
o mravech opakuje se v tom rozsahu, jak bylo v páté třídě probráno dle mini
mální osnovy pro školy obecné, vydané Spolkem katechetů v Čechách, a jež
dosud má prozatímní schválení.
Poznámza. Bude dobře upozorniti na křesťanský názor světový a při IX.
čl. víry vhodně zminiti se o církvi Československé.
Třída II. Mravověda.
Na základě Velkého katechismu jest učení o mravech důkladně probrati,
pokud třeba hájiti, učení o víře prostě opakovati. Katecheta ustavičně se odvo
lávej na biblický dějepis a tak jej opakuj. Důležitějším textům biblickým učí se
žactvo nazpamět.
Obřady mše svaté a svatých svátostí buďtež opakovány.
Z Velkého katechismu se tedy vezme: O naději a modlitbě. O lásce přiká
záních. O křesťanské spravedlnosti. Učení o víře a apoštolském vyznání víry,
o milosti a svátostech a o čtyřech posledních věcech člověka budiž prostě opa
kováno.
Třída Ill.

Obrazy z dějin katolické církve s příležitostným opakovaným katechismu
a liturgiky.
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I.

Přehled dějin pravého náboženství před Ježíšem Kristem.
A) Pradějiny lidstva.
Stvoření a prvotní stav prvních lidí. Hřích prvních lidí a zhoubné následky
pro potomstvo — Kain. Potopa. Stavění věže Babylonské. Modlářství.
B) Vyvolení národa izraelského a sláva jeho.
Abraham. Isák a jeho synové. Josef a jeho bratří. Mojžíš. Josue. Králové
Israelští před rozdělením říše.
C) Úpadek říše israelské.
Proroci (Eliáš, Eliseus, Jonáš). — Assyrské zajetí. — Tobiáš. — Babylon
ské zajetí. — Daniel. — Návrat ze zajelí. — Židé pod vládou králů Syrských.
II.

Ježíš Kristus, Syn Boží, zaslíbený Messiáš.
a) Mládí Pána Ježíše. — b) Jeho veřejné působení. — c) Jeho utrpení a
smrt. — d) Jeho oslavení.
Dějiny církve katolické.

Oddíl

Doba prvních osmi století.
Působení sv. apoštolů vůbec, zvláště sv. Petra a Pavla. — Pronásledování
církve od Židů. Zkáza Jerusalema. — Proč byli křesťané pronásledováni od po
hanů. — Líčení nejkrutějších pronásledování (Nero, Decius, Dioklecián). — Kterak
ta pronásledování prospěla církvi. — Náboženský život křesťanů v té době. —
Vznik mnišství. — Konstantin Veliký. Svatá Helena. — Křesťanství v Německu.
Bonifác. — Islam a jeho rozšíření. — Náboženský život křesťanů v době této.
Řehole. Sv. Benedikt. Kanovníci. — Založení státu církevního. Karel Veliký.

Oddíl.

Doba od století devátého až na naše časy. — Pokřtění Moravanů. Sv. Cyril a Met
hoděj. Pokřtění Čechů. Sv. Lidmila a sv. Václav. Zřízení biskupství Pražského
Sv. Vojtěch. Sv. Prokop. — Obrácení Poláků a Rusů. Obrácení Maďarů. Obrazo
borství. — Rozštěpení církve východní i západní.
Náboženský život křestanů
v té době. — Řehoř VIL Boj o investituru. — Křižácké výpravy do Sv. Země.
Rytiřské řády. Papežové v Avignoně. — Zřízení arcibiskupství Pražského. Karel
IV. Arnošt z Pardubic. — Svatý Jan Nepomucký. Mistr Jan Hus. Bouře husitské.
Čeští bratři. — Vzkvétání umění a věd. Náboženský život křesťanů v té době.
-— Sv. František a Dominik. — Lutherovo odpadnutí od církve. — Rozšíření
plotestantismu po Německu. Zvingli a Kalvin. Odpadnutí Anglicka od církve. —
Církevní sněm v Tridentě, — Protestantství v Čechách. — Zřízení řádu jesuit
ského a jiných. — Francouzská revoluce. Řehoř XVI. Pius IX. Lev XIII. Pius X
Benedikt XV. Pius XI.

Poznámka:

Nejlépe odpovídá této osnově „Dějepis katolické církve pro

školy střední a občanské“ od Msgra Jana Volfa, katechety v. v. v Klatovech,
který byl spracován dle církevního dějepisu od Macka. Jest schválen arcib. Ordi
nariátem v Praze a ministerstvem školství a národní osvěty.
Na základě malého školského zákona jest žactvo slučováno v oddělení a
tu se často stane, že žactvo měšťanských škol pro malý počet žactva katolického
bude slučováno ve dvě ba i v jedno oddělení.
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Připomínám, že třetí třída měšťanské školy nemá býti slučována s ostatními
třídami školy měšť., leda že by měla nehospodárný počet žáků (pod 10). Dle
této osnovy každý snadno si upraví pak osnovu pro měšt. školu, bude li míti
pouze dvě či jedno oddělení.
Při dvou odděleních bude se v I. roce probírati věrouka, v II. roce mra
vouka v I. oddělení, v II. oddělení církevní dějiny katolické církve. Při jednom
oddělení bude se v I. roce probírati věrouka s důležitějšími událostmi církve
katolické v II. roce mravouka s doplněním nejdůležitějších dějů církve katolické.
Benda.

Církev ve Francii.
(Katechese z církevních dějin.)
(Dokončení.)

Protože mnozí kněží a věřící zůstali církvi věrni, revolucionáři rozlíceni nad
tím dali povel ku pronásledování kněží po celé zemi — k hanbě hlásané svo
body; část jich byla zajata a usmrcena — jen v Paříži jedním dnem bylo 400
kněží v žalářích popraveno — jiní byli násilím odvedeni ze země a jiní utekli
ze země „svobody a bratrství“ do ciziny, aby aspoň zachránili svůj život; mnozí
zůstali ve Francii, žili však v úkrytu a v nebezpečí smrti udíleli svátosti v tem
ných lesích v odlehlých samotách anebo uprostřed měst.
Co revolucionáři dělali bylo v příkrém odporu s tím, co církev hlásala jako
právo. A proto aby církev umlčeli, pokusili se odstraniti docela křesťanství. Za
veden byl nový Kalendář, v němž nebylo nic křesťanského, ani jmen svatých, ani
svátku ani neděl; týden neměl míti 7 dnů, nýbrž 10 a den odpočinku neměl slouti
neděle nýbrž dekada. Ano Francie šla ve svém odpadu od Krista ještě krok
dále; nejen nekřesťanskou ale bezbožnou měla býti. Bylo prohlášeno zákonem,
že Francie nevěří ani v Boha ani v nesmrtelnost duše; že zná toliko jediné ná
boženství rozumu; na znamení toho byla v Paříži herečka přistrojena jako bo
hyně rozumu a v hlavním chrámu města (Notre Dame) na oltáři jako bohyně
ctěna. Podobně dělo se i na jiných místech v zemi. Všude však musily býti
chrámy katolické zavřeny, neboť každé jíné náboženství mimo náboženství roz
umu bylo zapověděno. Místo svátosti manželství bylo zavedeno civilní manželství
t. j. manželství bez kněze, bez Boha a bez náboženství.
Následek stoupající nevěry byla stoupající nesvědomitost. Kde Boží právo
nevládne, tam ani člověk nedojde svého práva. Tam vládne jen násilí jako mezi
šelmami. Také ve Francii bylo tak po jejím odpadu od víry v Boha. Právem
bylo jen to, co chtěli představitelé moci a kdo nebyl s tím spokojen, ten musil
svou hlavu položiti pod sekeru katovu. A tisíce bylo těch, kteří tak skončili a
mezi nimi i král a královna. Nejmenší znamení křesťanské víry stačilo k odsouzení
k smrti. Jistý učedník byl v Paříži popraven, protože při zablýsknutí požehnal
se křížem: jisté děvče bylo popraveno, protože se u něho nalezla malá medailka.
Když konečně revolucionáři dali se do sebe a jeden druhému dával sraziti hlavu,
tu hlavní revolucionář Robespierre sám počal se děsiti takového vraždění lidstva,
které hrozilo vyhladiti Francii. A mluvil dojemně k lidu, že Bůh je a musí býti
a dal návrh, aby úřad prohlásil zákon: Francouzský národ uznává jsoucnosí
(existenci) nejvyšší bytosti a nesmrtelnost duše a slavila se velikolepá slavnost
k úctě nejvyšší bytosti, Bylo patrno, že většina lidí opět je ráda, že mohou vě
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řiti v Boha. To byl první krok k lepšímu od bezbožectví k víře v Boha. Aby
však Francie se vrátila ke křesťanství,bylo potřebí aby zažila ještě hroznější doby.
Robespierre, hlava revoluce, bál se o svůj život a dával tedy bez milosti po
praviti každého, kdo se nezdál revolucionářům dosti revolucionářem.
Množství špehounů vyhledávalo podezřelé, takže byla všeobecná nejistota
veliká. Očitý svědek líčí tehdejší poměry takto: Tísnivá nedůvěra zmocnila se
všech hlav. Hospodáři báli se svých čeledínů a dělníků. Přítel vzdaloval se přítele,
bratři báli se hádky pro různé názory, otec se bál úzkostlivě svých dětí, dětí
nedůvěřovali svému otci. Usmáti se na toho, onoho člověka, ano i pohlédnouti
naň, stačilo, aby byl podezřelý a uvržen do žaláře. (Weis, 18 díl, str. 344).
Byla to hrozná doba. V celé Francii pracovaly gilotiny: v Paříži bylo po
praveno za 7 týdnů (od 10. června do 27. července 1794) 2425 osob. Konečně
i krvežiznivého Robespierre stihl jeho osud; i jeho hlava padla pod gilotinou.
Když veden byl na popraviště, zvolal kdosi: „Ano, Robespierre, je nejvyšší by
tost“ a když jeho hlava dopadla, radostně si oddychli a zvolali: „Francie je za
chráněna!“ Nastala opravdu lepší doba. Hrůzyplné vraždění a pronásledování
ustalo — nasytili se toho. Lidé začali se zase modliti, zavřené kostely od revo
lucionářů byly opět otevřeny a používány k bohoslužbě, kněží uprchlí do ciziny
opět se vraceli a konali bohoslužbu. Ukázalo se že většina národa zachovala si
v srdci křesťanskou víru a tisíce těch, kteří v revoluci ji ztratili neb zapřeli, opět
znali se ke Kristu Pánu. A když generál Napoleon Bonaparte jakožto první konsul
ujal se vlády, bylo jeho hlavní péčí, katolickou církev ve Francii znovuzříditi.
Dal rozkaz, aby bohoslužebné budovy byly předány kněžím. A zvláštní věc v ne
děli byly plny, ale v dekadě (kdy kněží přísežní měli bohoslužbu) byly prázdny.
Současný svědek praví: Byla tehdy pociťována potřeba víry a žádost po
církevní útěše, která vyplývala bezprostředně z dlouholetého nedostatku té útěchy.
Kolik nadpřirozené síly bylo třeba si vyprositi po tolika útrapách, kolik rozvrá
cených rodin u Otce lidstva mělo vyhledati děti, které ztratily. Kolik zlomených
srdcí, kolik osiřelých duší pohlíželo po božské ruce, aby se zhojily. Hrnulo se
vše do domu Božího jako se utíká množství do domu lékařova v čas nákazy.
(Chateaubriand u Weise 20 sv. str. 270.)
Vrátili se tak rádi opět ke starému křesťanskému kalendáři, takže Napoleon
mohl prohlásiti nový kalendář za zrušený (1805). Napoleon také započal jednáni
s papežem, aby opět upravil církevní poměry, které církevními zákony revoluč
nimi byly přerušeny. Byla ujednána smlouva — zvaná „Konkordát“ — kterou
Francie vešla opět v mír s církví. V témž pařížském chrámu, kde se před ně
kolika lety holdovalo modle rozumu velkolepou bohoslužbou byl mír korunován.
Paříž a Francie s radostí se staly opět katolíky. Církev katolická, zastaňkyně
pravého rozumu zvítězila.
Doloha (na přítomnost). Nynější doba shoduje se v mnohé příčině s revo
luci francouzskou. I dnes je v nášem národě strana, která je proti státu a cirkvi.
I oni říkají, že chtějí všecka nadpráví odstraniti a všem lidem k stejnému právu
pomoci. I oni rádi opakují ústy „svobodu, rovnost a bratrství“. I oni chtějí do
síci toho trojího revolucí, t. j. žalářováním, vražděním a oloupením těch, kteří
jejich straně nepatří. I oni připravují tu revoluci tak jak ji připravovali ve Francii
Kterak? (Bojem vyhlazovacím proti katolické církvi). Náboženství podle nich
musí odejíti, aby mohla přijíti revoluce. To je ta vlastní příčina, proč komunisti
a jim podobní socialisté všech odstínů jsou zapřísáhlí nepřátelé náboženství.
A jak by to u nás dopadalo, kdyby měla vypuknouti revoluce? Jako ve Francii.
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Žaláře, loupeže, vraždy, požáry, občanská válka uvalily by národ náš do ta
kového zbědovaného stavu, že konec konců všecko by se rádo vracelo ke
křesťanské víře a lidé byli by rádi, že zase mohou žíti pokojně ve víře. Bezbo
žectví vede ke všeobecnému zdivočení a jen víra přináší národům pravé štěstí.
Nevěra činí nespravedlivým, panovačným, bezohledným, víra však činí člověka
spravedlivým, skromným, laskavým.
Pojednání Il. Napoleon I. a papež Pius VII.
Když Napoleon jakožto první Konsul usiloval o znovuzřízení církve ve
Francii, nečinil toho z lásky k církvi, nýbrž k vůli sobě. Jakožto první konsul
měl býti vrchním vládcem v zemi; z revoluce však nabyl přesvědčení, že bez
náboženství nelze vládnouti a že katolická církev je nejspolehlivější pomocnice,
aby v zemi pořádek dělala a udržela. Jeho cílem však nebyla čest církve, nýbrž
jeho vlastní čest. A když po několika letech dosáhl svého cíle, když se stal
samovládcem Francie s titulem a mocí císaře, když vítěznými výpravami podrobil
si skoro půl Evropy a podmanil si vládce její, obrátil svou moc oproti církvi a
její vrchní hlavě. Chtěl podrobiti si papeže a jeho stát. Který stát měl papež?
(Církevní stát) Zaujímal některé země v Italii. Které bylo hlavní město církevního
státu? (Řím). Kdo daroval papeži církevnístát? (Pipín, král Franků). V církevním
státě byl papež nejen hlavou církve, ale i pánem země, králem. Když již Na
poleon celou ostatní Italii zabral, žádal na papeži, aby mu postoupil církevní
stát. Rozumí se že papež — byl to Pius VII. tak učiniti nemohl. Proč? Protože
církevní stát nebyl darován jen jemu, ale i jeho nástupcům. Napoleon však ne
ptal se zdali je to právo neb bezpráví, ale dal rozkaz aby Řím byl vojenský
obsazen. To se stalo vojskem a děly, i proti oknu, kde papež obýval, byla na
mířena děla. Když papež ani tentokráte nepovolil poslal Napoleon rozkaz (ze
zámku Schonbrunnu z Vídně 1809): „Papežské státy mají býli spojeny s císař
stvím francouzským*. Tahem péra Napoleonova církevní stát neměl býti již ma
jetkem církve, nýbrž majetkem francouzským. Když to Pius VII zvěděl při
stoupil klidně ke stolku a napsal list, kterým Napoleon byl dán do klatby. Který
následek měla klatba? (Vyloučení z církve). Když Napoleonovi byla papežská
klatba doručena zasmál se řka: „Způsobí to, že mým vojínům zbraně vypadnou
z rukou?“ Hned potom byl papež v noci ve svém paláci přepaden od vojáků
francouzských.
Rychle a potichu dostavily se o 3. hod. ráno se všech stran tlupy vojska a
obklopily Kvirinál. Rebříky byly postaveny k oknu a světníce zabrány. Vyzvě
dači ukázali cestu chodbami ke hlavní bráně, kterou otevřeli; rychle naplnily se
dvory tlupami. Dveře rozbily se sekerami, až vniklo se do síně, kde byl papež.
Francouzský plukovník pravil k papeži: „Mám nemilý rozkaz, ale poněvadž jsem
přísahal císaři věrnost a poslušnost nemohu jinak leč jej vykonati. Musím tedy
jmenem císaře Vaší Svatosti ohlásiti, Že se má zříci světského panství nad Ří
mem a církevním státem.“ V případě vzepření se mělo se s papežem jednati jako
se zajatcem. Papež odpověděl: „Pane jenerále, vy se. domníváte, že takové roz
kazy císařovy máte vyplnili pro přísahu jemu vykonanou; uvažte tedy, kterak
i my práva sv. Stolice musíme zachovati neporušena, kdyžtolika přísahami jsme
k nim vázáni. My nemůžeme odstoupiti, aniž se zříci něčeho, co nám nenáleží.
Světské panství patří římské církvi a my jsme správci jeho. Císař může nás dáti
rozsekati na kusy, ale onoho od nás nikdy nedosáhne“.
Té noci ještě byl papež odveden z Říma jako zajatec a přiveden do Francie.
Tu děly se pokusy přiměti jej ku povolnosti lstí, hrozbami a nehodným jedná
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ním. Výdaje pro něho byly tak obmezeny, že žil denně za korunu. Vzali mu jeho
věrného sluhu, jeho sekretáře, jeho zpovědníka, neměl inkoustu, papíru, světla,
svobody ; naopak nabízeli mu 2 miliony, jestliže povolí. Ale bylo vše nadarmo;
Pius volil raději zemříti ve vyhnanství než porušiti svou povinnost.
Ale den záhuby vždy více blížil se Napoleonovi, který nedbal práva a jen
moci své dával průchod a sebe mněl za nepřemožitelného. Podnikl výpravu do
Ruska, na níž jeho vojsko bylo téměř zničeno hladem, nemocemi a strašlivými
mrazy zimními, že vojákům jeho opravdu vypadávaly zbraně ze strnulých rukou.
Dějepisec píše o tom: Pravou zhoubou armády Napoleonovy byla zima,
ona předčasná a hrozná zima, kterou zdá se, že Bůh poslal, aby vysokomyslnou
pýchu Napoleonovu srazil a světu opět jednou ukázal, že jediné on vládne nad

| mocí
ajedárcem
slávy.
Ve
svém
opojení
císař
©.vložil
zločinnou
ruku
na
Řím a i na osobu papežovu. A když zvěděl, že od papeže Pia VII. byla proti
němu vydána vyobcovací bula, vyřkl pln pýchy nerozvážné slovo: „Způsobí
(papež) to, že mým vojákům snad vypadnou zbraně z rukou?“ Návrat z Ruska
byl odpovědí Boží na vyzývavost velikého muže. Zbraně opravdu vypadly z rukou
vojínů Napoleonových. (Ségur u Weise 22. díl str. 402).
Následujícího roku prohrál Napoleon i bífvu národů u Lipska, byl donucen

a zříci
sevlády
jítidovyňnanství
doživotního.
Anaopak
Pius
VIL,
kteréh
oloupil bezprávně o jeho zem a svobodu za jásotu lidu vrátil se jako král Cír
kevního státu do Říma. Tak Bůh uvedl pyšného vitězícího císaře jako přemo
ženého do vyhnanství a skromného trpitele papeže jako vítěze opět do Říma.
Ve vyhnanství Napoleon trpce litoval svého boje proti papeži a smířil se
opět s církví. O jeho posledních okamžicích sděluje generál (Montholon) toto:
„Napoleon přijal poslední pomazání a pravil pak ke mně: Jsem nyní šťasten, že
jsem splnil své náboženské povinnosti. Přeji vám, jenerále, téhož štěstí na vašem
smrtelném loži
Na trůně jsem si mnoho nepřipouštěl plnění náboženství;
moc omamuje člověka, ale byl jsem vždy věřící.“
Doloha: Jestliže jsme mohli poznati z dějin revoluce, že nezůstane bez trestu,
když nějaký národ se prohřeší na církvi Kristově, ze života Napoleonova máme
opět poučení, že nezůstane bez trestu ten, kdo prohřeší se na nástupci Kristově,
papeži. Celé království a největší vládce Evropy byli zahanbení, když svou ruku
vztáhli bezprávně po právech církve. Opravdu papež i církev stojí pod ocůranou
Nejvyššího! Šťas'ni jsou ti, kteří jsou poslušnými dětmi církve Boží.

Hlídka časopisů katechetských.
Dušpastýr (Duchovní pastýř) ročn. IV., čís. 6. Měsíčník a orgán duchoven
stva řec. katol. v Podkarp. Rusi, diec. mukačevské a prešovshé, red. Alex. Ilni
ckij, předpl. 60 Kč.

Obsah : Sv. Otěc Pij XI.ijednota cerkvi (u příležitosti 70 jubilea). Faktum je,
že papežové římští usilovali vždy o jednotu církve. Zvláště v poslední době pozor
nost jich jímal východ odloučený a z valné Části slovanský. Tak Pius IX. a Lev
XII., který slove „papežem slovanským“ a rovněž i Pius X. a Benedikt XV.
Všecky ty snahy nalezly zvláště v Piu XI. nejen pokračovatele, ale i odborného
znalce, neboť jako nuncius ve Varšavě poznal poměry Poláků, Rusů a Rusínů
A když po krátkém arcibiskupství milánském zasedl na stolec sv. Petra 6. února
1922, využil svých zkušeností pro jednotu. Prvním projevem lásky bylo vyslání
papežské mise na pomoc hladovícím Rusům, dále intervence pro patriarchu
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Tichona, arcibiskupa Cieplaka a j. dále více než 100 milionů lir poslal stráda
jícím. .. Jeho pravou rukou byl biskup D'Herbigny T. J., řed. vých. ústavu
v Rímě. I jinak jevil pozornost pro křesť. východ, že u přiležitosti 300 výročí
muč. smrti sv. Josafata vydal okružník, v němž usiluje o jednotu církve. Také
že založil zvláštní řád „mnichů unie“ u Antverp. Proto také pozdravil vřele
poslední sjezd velehradský a lublaňský a při každém sjezdu eucharistickém chtěl
míti „sekci východní“. Slavnosti 16 stol.výročí sněmu nicejského v Římě sledoval
týž účel. Proto také náš Apoštolát těší se jeho pozornosti. Dne 31. V. naplnil
70, rok věku svého. Jeho heslo: „Pokoj Kristův v království Kristově.“ — Z kate
chetiky článek: Odna iz našich velikich zadač (naše veliká úloha). Prof. Dimitrij
Popovič. Jaký má býti duch školy? Především má spočívati na základě filoso
fickém, a to nikoli materialisticko-positivistickém, ale na ideálně reálném t. j.
křestansko-katolickém, který dává pevný životní názor. Dále má býti čistě nacio
nální, aby byla dítěti otcem, matkou atd. Náš národ není bez talentů a chuti a
ochoten k obětem za to, co považuje za potřebné a to je škola národní. Tak splní se
naše přání, že celý náš malý život bude protkán nití náboženství a národnosti.
Bůh, víra, národ, otčina bude řečištěm, kterým poplyne štěstí života. — Z apo
logie.je tu článek: „Pravoslavnyj“ krest (Pravoslavný kříž). (Vasil Lor) Pod
karpátská Rus je polem zničeným válkou a schismatickými mraky. Ale co?
S pohledem k nebi, jako ten hospodář dáti se do práce. — Ale třeba práce
mnohých. Schismatické mračno mimo jiné přineslo nám otázku pravoslavného
kříže trojrameného. A co my? Nemáme pevného stanoviska, řeknou někteří,
pro nějakou maličkost nebudeme bouřiti svět. Není ovoce jako ovoce. Z jednoho
stromu Adama živilo a s druhého přineslo mu smrt. Co tu dícírkev ? Cong. de
Prop. fide. 1887.
severe prohibere jubet, ne novae trirames cruces erigantur
vel cum suppedaneo inclinato vel cum Tribus ramis aegualibus ac parallelis,
erectos. . abolere studeant.“ Postupujte tak zjevně proti nepřátelům a nebojme
se, že způsobíme schisma. — Svjašťěnikpri Eucharistii (Narion kovič). Jistá lepší
protestantka si trpce stěžovala, že jejich chrámy mimo bohoslužbu jsou zavřeny,
kdežto naše otevřeny. Ale proč ony chrámy by neměly býti zavřeny, když neliší
se nikterak od obyčejné komnaty neb koncertní síně? Vše tam volá, není tu
nikdo. Naše chrámy kluteránským jsou jako život kesmrti, jako palác ke kryptě.
Tu životnost naznačuje věčná lampa. Všecka čistota a ozdoba chrámu svědčí
o víře v přítomnost P. Ježíše. A přece někde oltáře neprozrazují té živé víry
v přítomného Krista, jak toho žádá jeho majestát. Bývají oltáře skladem všech
možných věcí: direktoria, zápisky mší sv. již odsloužené, láhvičky, brýle ano
i kapesník s pikslou. . . a ta čistota př.krývek. . Z péče o chrám Boží a sva
tost jeho soudí osadníci na víru kněze v Krista živého. Nedbalý aby se bál
že přistoupí k němu jeho osadník a zeptá se ho: Otče, věříte v Ježíše Krista
přítomného v eucharistii? Buďte si vědomi, že jsme Christofori. — Věčnyjsvě
tilnik. (Soročinskij) Věčné světlo. Jako kdysi Bůh zanítil hvězdu nad Betlemem,
aby naznačil kde je jeho jednorozený Syn, to hlásá i věčná lampa. — Z ducho
vn správy: Spovědajme i spovědajmesja. (Vasilij Lar) Jak odpomoci zhoršeným
poměrům u nás ? Prostředek sv. zpověď. Pro kněze i pro věřící.Zpověď je krite
jiem spořádané osady. Apoštťolát sv. Cyrila a Metoděje. (red. Inickij) Ustavení
Apoštolátu v diecésí mukačevské. — Z obrany víry: Utoky tisku proti Basi
ánům. Z homiletiky: Važnost školy v vospitaniju dělěj. O důležitosti školy ve
výchově děti. :Práva rodičů. — Na prazdnik sv. Kirilla i Metodija apostolov
Slovjan. (linickij). — Uřední zprávy z diec. mukačevské: Konkursy, nadace,
postup při oddavkách, postní disciplina, vystěhovalcům do Ameriky dává infor
mace msgr. dr. Hanuš, kanovník v Praze, napomenutí, aby duchovní správy
podávaly odpovědi na dotazy úřadům, procesí na Velehrad 12.—15. srpna.
Z diec. prešovské: Program jubil. slavností sv. Cyrila, nekrolog, dispense pře
kážek manželských, fundace mešní, spolek sv. Rafaela, kolekta na pražskou
řec. katol. farnost. Naši věsti: Program první národní výstavy v Prešově: 7.
června: v 8 hod. mše sv.s vzýváním Ducha sv.; v9hod. kongres kněží eparchie
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prešovské; ve 3 hod. kongres učitelstva; v 5 hod. slavné zahájení výstavy;
v 8 hod. představení v divadle, kandidátů učit. semináře s orkestrem. 8. června
v 8 hod. mše sv. se zpěvem kand. semin., v 10 hod. matiné v měst. div., ve
3 hod. kongres učitelů a kněží; v8 hod. představení v měst. divadle. — Red.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Dvě zprávy o Emeritenvereinu ad
informandum

: Z „Čecha“

K své žádosti,

již jsem podal 27. dubna 1922 k minister
stvu vnitra o nostrifikaci vkladů, zaplacených
od kněží naší republiky v čsl. korunách
cizím pojišťovnám a kterou mi v Pánu zesnulý
blahé paměti ndp. arcib. Stojan vlastnoručně
(jak na vrácené dnes žádosti jest čitelno)
doporučil, dostal jsem po 5 letech toto vy
řízení z 13. července 1927 č. 17.645: „O
plnění smluv o pojištění na život.
byla
uzavřena 29. května 1925 mezistátní úmluva,
jež nyní byla uveřejněna pod č. 34 Sb. z.a n.
z r. 1927 —*“ Dopsal jsem o tom ihned
Emeritenvereinu, jehož ředitelství si vyžádalo

ode mne tištěný zákon. Opatřil jsem jejaza
sílám právě ředitelství „Emeritenvereinu“ a
upozorňuji všecky vdpp. spolubratry, aby se
hlásili o své renty jen ve valutě naší, nikoli
jako dosud ve znehodnocené valutě rakouské.
Mezinárodní úmluva mezi naší a rakouskou
republikou, jíž obnosy námi zaplacené se
nostrifikují, jest uzavřena 29. V. a prohlá
šena ve Sbírce z. a n. z 9. V. 1927, částka
19. č. 34. Jan Stiebor, prof. st. reál., arcib.
notář. — Z „Našince“: Do kněžské veřej
nosti pronikla zpráva, že nostrifikace této
pomocné pokladny je už příznivě vyřešena
a že spolek brzy začne plniti své poslání.
Otázal jsem se tedy přímo ve Vídni, jak se
věci mají, a obdržel jsem tyto dni odpověď,
již kněžské veřejnosti v plném znění sděluji:
„Na Váš ctěný dotaz nelze nám bohužel té
doby nikterak kladně odpověděti. Dne 28.
t. r, stalo se sice mezi Vaší vládou a naší
to usnesení, že rakouské pojišťovny mají
plniti své povinnosti vůči svým čsl. pojiště
ným členům dle zásady : stará koruna rovná
se koruně československé. Dle tohoto nařízení
lze se nám však teprve tehdy říditi, až naše
technická reserva bude kryta ve smyslu čl.
IX. B mezinárodní smlouvy, ve vzájemné
dohodě dozorčích pojistných úřadů. Až do
tohoto vyřízení, jehožto dosah neznáme, za
stavili jsme zasílání složenek k placení po
jistných premií a teprve po obdržení úřed
ního oznámení o vyřízení shora uvedené
otázky navážeme opět styk s našimi taměj
šími P. T. členy, a pak nám teprve bude

možno přikročiti k vyplácení důchodů. Bohu
žel nemáme ami zdání o tom, kdy k tomu
toužebně 1 námi očekávanému vyřízení zmí
něné otázky dojde.“ To je tedy informace,
čerpaná u samého pramene. Více o „věci sám
nevím a veškeré soukromé dotazy by byly
zbytečny. Po čase si vyžádám novou infor
maci a opět ji na tomto místě uveřejním.
Kdo by chtěl svou záležitost sám přímo vy
říditi, tomu sděluji nejnovější adresu: Spolek
emeritů katolického duchovenstva veVídnil. Dr.
Karl Luegerplatz Nr. 5. — Jar. Hlobil, děkan
v Uh. Brodě. Jsme zvědaví na další zprávy. 7.

Našemu právnímu a podpůrnému
fondu přispěli kolegové: Jan Malý z Šušice
a Václav Cihlář z Hostomic po 100 Kč; Frant.
Janeček'z Úpice 34 Kč; Mat. Blacký ze Staň
kova 20 Kč; Petr Doležal z Plzně 19 Kč;
Jaroslav Schovanec z Jičína 15 Kč: Frant.
Jedlička z Čes. Budějovic 14 Kč, a Jan Bej
ček z Březnice 4 Kč.

Kolegové, kteří nemáte ještě zaplacený
členský příspěvek za letošní, případně za
léta minulá, učiňte tak během tohoto mě
síce. Ušetřte mi upomínky a Spolku a sobě
výlohy s nimi spojené.
Upozorňuje a prosí — pokladník.
Složenky pošt. spořit. na požádání zašle
A. Myška, pokladník, Praha-IÍ. Vyšehradská 37.

Z našich rovů:
V Pánu zesnul náhle člen Spolku, když
chystal se již na zasloužený odpočinek

vdp. František Dvořák,
bisk. notář a katecheta měšť. šk. chlap.

v Ghrudimě

+ dne

14. září 19927.

Pohřben 17. září za neobyčejné účasti
všech vrstev lidu. S kazatelny promluvil

pobřební teč bisk. not, V. Nepokoj,

farář z Ostřetína a rekviem měl místní

arciděkan, bisk, notář M, Mikulecký
a kondukt vedl senátor dr. Reyl, pap.
prelát a kanovník v Hradci Král. v prů
vodu více než 30 kněží a notabilit svět
ských úřadů státních i samosprávy a škol,
Za zvuků nár, hymny pochován do řad
svých spolubratří.

Odpočinutí věčné a světlo věčné
rač mu dáti ó Paue!

AAA

Tiskem Družstva Vlast v Praze. — Nákladem vlastním.

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 11.

LISTOPAD 1927.
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Kněz ve škole.
Za naší doby působení kněze ve škole jistě není vábné a proto snadno se
vloudí v duši jeho pessimismus, který práci jeho ztrpčuje a ochromuje. Tu je mu
třeba vzpružení, aby práci svou konal rád, věrně, nehledě k tomu, zda úspěch oče
kávaný neb zamýšlený se dostaví. Má si býti vědom toho, že nepřichází tu v úvahu
úspěch, jako spíše svědomité užití svých hřiven na místě, které mubylo vykázáno
v plánu prozřetelnosti Boží. Snáze však můžeme překonati nemoc pessimismu
uvážíme-li na příkladech minulosti, že našim bratřím v dobách minulých často
lépe se nevedlo ne-li hůře. A bývalo to v dobách samostatnosti naší vlasti tak
jako v dobách její závislosti na monarchii. A neříkali: „Všecko je marné.
.“
anebo: „Nedá se nic dělati.“
Nebof co před 100 lety v době t. zv. osvícenské a racionalistické promluvil
biskup Sailer, to i v naší době je aktuelní jako v době tehdejší. Z textu jeho
slov mluví znalec duší, paedagog, katecheta.
O osobě katechetově praví: „Katecheta ve svém životě představuj to, co
jako učitel dětí hodlá slovy vyjádřiti. Dává jim nazírati náboženství na živém
obrazu, aby pak to, co spatřili také mohli slyšeti, rozuměti a srdcem chápati...
Příklad svatého života hlouběji zapouští dojmy
„<
Z ctností, které má miti učitel náboženství, staví na prvm míslo frpělivost.
„Roztržitost dětského rozumu, u mnohých nedostatek základů, skrovná chápavost,
na sta nepříjemnosti, které s vyučováním jsou spojeny
©. rozmanité malicher
nosti, které snahy učitele uvádějí na zmar, které samy sebou jsou maličkosti, ale
jichž úhrn a opětování se úřad učitelský u dětí tak stěžuje, dokazují, že první
vlastnost dobrého učitele dětí je skoro nadlidská trpělivosí. Trpělivosti potřebuje,
aby nevyšel z míry při neočekávaných a nepodařených odpovědích dětí anebo
ještě spíše hravosti těch, jimž všecko možné je důležitější než učení. Trpělivošti
potřebuje, aby častým opakováním otázek nejobyčejnější pravdu učinil pochopi
telnou. Trpělivosti potřebuje, aby nepodařené odpovědi dle svého účelu zařídil,
nové otázky z toho vyvodil, až nacvičené rozumu je jasno . .“
Katecheta vzdaluj, pokud možno od vyučování to, co je nepříjemné, poně
vadž to budí nechuť k náboženství na př. náladu nevrlou, zasmušilou, výkřiky,
hřmot, nadávky, rány, řeč, která je dětem venkoncem cizí a „methodu, která nutí
učení. nazpamět a jen nazpamět
“
Krásnými slovy líčí Sailer obraz dobrého katechety, když mezi jiným píše:
„Učitel dětí je úplně dětský, dovede býti dítětem mezi dětmi, aby je k sobě po
výšil, aby je vzdělal v muže
je úplně mužem, aby dovedl mistrovati návaly
netrpělivosti, mrzutosti atd. a vykouzliti na sobě obraz bezchmurného veselí, stálé
mirnosti a vše snášející trpělivosti
©.. je dokonalým znalcem lidí, aby nalezl nej
bližší cestu do srdce dětského a od něho k dětskému rozumu a opět zpět k dět
skému srdci
Učitel dětí má tolik srdce a obrazivosti, kolik potřebuje, aby
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ve svá vypravování vdechl tolik života a ve svůj exterieur tolik přívětivosti, aby
ho dětí rády poslouchaly
je pln lásky, aby se mohl dětem věnovati, jejich
důvěru buditi a ke vzdělání duší ji použiti; slovem řečeno je pravý vzor P. Ježíše,
že jako P. Ježíš malé miluje a jako P. Ježíš své miláčky k Otci nebeskému vede“.
O spolupráci katechetově, rodičů a učitele praví se na jednom místě krásně
„aby rodiče doma a učitelé ve škole nepracovali protichůdně učení katechetově,
ale spíše mu pomáhali.“ Tři katechese totiž v kostele, ve škole a v rodině mají
tvořit jednotu. Co kněz v kostele vyřkl, má učitel ve škole a matka doma opa
kovati, aby týž hřebík třemi ranami vnikl do útlé duše dětské.
Při vší hořké práci školské máme si býti vědomi důležitosti své Činnosti.
„Prositi a zapřísahati musím své čtenáře, praví Sailer, aby jakožto duchovní správ
cové považovali katechesi za svou nejdůležitější práci a přípravu na ni jako ne
zbytnou povinnost ©.. Starého silného stromu již neohneš; ale útlé, citlivé srdce
dětské neodporuje výchově.“
Když minulý rok Svatému Otci při jedné audienci byly podány katechese,
radoval se z toho a jak praví prelát Seipel, vyjádřil se Sv. Otec: „To jsou dnes
nejdůležitější knihy.“ Z úst nejvyšší církevní autority vážné je to slovo o veliké
důležitosti práce katechetovy. Nedejme si tedy nepříjemnostmi a obtížemi práci svou
kaliti a buďme si vždy vědomi, že konáme nejdůležitější úlohu duchovní správy.
red.

Několik starozákonních katechesí.
1. Stvoření člověka.
Obtíž této katechese nespočívá ani tak v dějinnéexistenci ráje a zvláštního
stvoření člověka, jako spíše ve vysvětlení s/voření Evy ze „žebra“. Věřící exe
geté uznávají tu jednosvorně Adamovo vidění (extasi) dělí se však ve dvě sku
piny a to: zástupce vlastního, slovného smyslu (sensus literalis), kteří předpoklá
dají nějaké skutečné, vnější jednání Boží (Hummelauer, Linder, Doller, Schoepfer)
a zástupce metaforického smyslu, kteří obsah vidění chápou jen jako duchovní
proces, jehož cílem bylo poučení Adamovo (Hoberg, Schlógl, Landersdorfer).
Kontext (Gen. 2, 23), 1. Kor. 11,8 a rozhodnutí biblické komise 30. června 1909
nutí nás, abychom dali přednost výkladu slovnímu, Výklad výrazu „sela“ jakožto
„žebro“ není ovšem jistý; rozumí se jím jindy spíše (ostatně může býti i costa)
„bok“ na př. člověka (Jer. 20, 11), hory (2. Sam. 16, 13), oltáře (Exod. 27, 7,
38, 7) atd.
Tuto máme tedy docela s jinou „sela“ co činiti. Učení o původu ženy z muže
není tu nikterak dotčeno nejistotou významu, nýbrž celý proces stává se jen ještě
tajuplnější.
1. (Cíl). Bůh stvořil viditelný svět ke své cti a slávě. (Přísl. 16, 4). Ale chtěl
ťaké stvořiti bytosti, které by jej poznávaly, ctily a věčně blaženy byly. To byli
andělé a lidé. Promluvíme o stvoření člověka.
2. (Vypravování). Viz text biblické dějepravyl!
3. (Vysvětlení). Bible vypravuje stvoření člověká stručnými slovy. Cice nám
vštípiti, že první lidé byli stvoření bezprosiředně od Boha, že tedy nepocházejí
od zvířat. Člověk nemůže pocházeti od zvířat (opic), protože má zcela jinou kon
strukci (postavu), především však mnohem dokonalejší duši.
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Hlavní rozdíly mezi člověkem a opicemi anthropoidními (člověku podob
nými) dle těla jsou: Nohy opičí jsou chapadla. Svazy holeních kloubů jsou tak
uzpůsobeny, že nepřipouštějí trvalé přímé postavy. Trup má mnohem větší než
člověk a trup nemá podoby přesýpacích hodin jako u člověka, nýbrž má podobu
sudovitou. Nohy jsou kratší trupu a ramen, kdežto u člověka je tomu naopak.
Opice nemá krku, nýbrž její trup přechází znenáhla v lebku. Lebka její má ne
poměrně mohutnou čelist, nemá obličeje nýbrž tlamu. Její dutina je nepoměrně
malá. Týlní otvor pro spojení lebky s krčním obratlem je u člověka na spodu
lebky u opic vzadu; proto u opic přímá postava je nemožná. Již tedy dle těla
tvoří člověk druh lišící se od opic. A ještě nápadnější jsou rozdíly dle duše.
Zvíře má jen nižší smyslové poznávání a slepý pud, ale člověk má rozum
a svobodnou vůli, myšlenky své odívá v řeč, tvoří nové věci (vynálezy), pod
niká věcí, které vyžadují mocné vůle a vyznačuje se nejvyšší formou kultury t. j
náboženstvím.
Důkladnější poučení o tom podává Apologetika, výborná a laciná učebnice
od Th. dra Bedřicha Augustina, prof. stát. učit. ústavu v Jičíně, vydaná Česko
slov. akc. tiskárnou v Praze, Spál. ul. 15.
Ráj bylo místo skutečné, dějinné. Byl v Asii, pravlasti člověka. Ve starých
posláních národů nalézají se dosud vzpomínky na prvotní blažený stav prvních
lidí. Stvoření Evy bylo zvláště tajuplné. Co Bůh vyňal z těla Adamova a z čeho
Evu stvořil, nelze dokonale říci. Jako v přirodě i tu máme veliké lajemství před
sebou. Písmo sv. toliko učí, že žena byla vzata z muže a tudíž je s ním stejno
rodá. (1. Kor. 11, 8).

4. (Výklad). Bůh pravil: „Učiňme člověka k obrazu a podobenství svému“.
Těmi slovy je vyjádřeno vznešené určení a vypravení člověka, jak existovalo
v idei Boží. Tvůrce jej chtěl stvořili k tomu, aby měl podíl na jeho božské
přirozenosti a aby byl věčně blažen. P. Bůh tedy stvořil člověka 4 obrazu svému.
Člověk je přirozený obraz Boží, protože žije, myslí a chce. P. Bůh je nejvyšší
život, myšlení a chtění (nejsv. Trojice Boží). Tehdy, kdy člověk byl stvořen a než
zhřešil, byl ten přirozený obraz Boží v člověku ještě zvýšen mimořádnými dary,
jež mu Bůh dal. Člověk měl žíti věčně, jeho rozum byl osvícen, vůle nakloněna
k dobrému a neznal utrpení. P. Bůh stvořil člověka ke svému podobenství. Sdělil
jeho duši jiný, vyšší život, milost posvěcující. Člověk se stal ditkem Božím, dě
dicem nebe. Jako obyčejný tělesný život je vystrojen silami (na př. zrakem, slu
chem, řečí a j.) tak i tento vyšší život duše byl vypraven posvátnými silami,
Jimiž člověk poznával pravdu, dobro a krásno (Boha) a radostně po něm toužil.
Ty síly nadpřirozeného života byly vlitými ctnostmi a dary Ducha sv. Tak vy
praven, měl člověk činiti jen jedno: P. Boha poznávati, milovati, jemu sloužiti
a věčně blažen býti. To byl cíl, nejvznešenější obsah jeho života. Přirozený obraz
a vznešený cíl člověka zůstaly i po pádu, ale nadpřirozený obraz měl býti na
vrácen teprve výkupnou smrtí Kristovou.
5, M. děti! Často se ptají lidé: „K čemu jsme tu na světě?“ Odpověď dává
sv. náboženství: „Abychom P. Boha poznávali, milovali, jemu sloužíli a věčně
blaženi byli“. Poslední cíl člověka tedy není tento svět, nýbrž věčnost. Člověk
je tu jen několik let, v nějakém povolání, aby se tu připravoval, posvěcoval na
věčnou blaženost. I vás stvořil P. Bůh k tomu štěstí a vypravil vás na křtu sv.
potřebnými prostředky milosti, abyste toho cíle šťastně dosáhly. Varujte se tedy
hříchu smrtelného! Posvěcujte všechny práce své dobrým úmyslem P, Bohu a
obětujte mu tak celý svůj život!
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Zprávy spolkové.
Předseda Spolku Antonín Benda vážně ochuravěl. Po dobu nemoci jej
zastupovati a Spolek říditi bude místopředseda spolku Emanuel Maule, arc. notář
a katecheta měšť. škol, Král. Vinohrady, čp. 1247, Čermákova 10 a Frant. Mudra,
jednatel, Nusle, Riegrovo nám., čp. 477. Dopisy a dotazy budtež tedy zasílány
od kolegů na výše označené funkcionáře Spolku, po případě i na redaktora
„Věstníku katechetského“ Jar. Slavíčka, arc. notáře na Smíchově, Na Skalce 992.
Přeloženi byli podle S 16 zákona ze dne 19. prosine 1875, č. 86 zem. zák.
na definitivní místa učitelská na školách měšt. definitivní katecheti: Josef Stanislav
v Čes. Brodě, Vojtěch Talafous v Pelhřimově, Jan Ulbert v Březových Horách
(š. o. příbramský).
Na dočasný odpočinek byl dán definit. katecheta Antonín Kollert v Náchodě.
Na trvalý odpočinek byl dán definit. katecheta Antonín Grégr v Heřmanově
Městci (š. o. chrudimský).
S právní platností od 1. září 1928 obsadí se na státních středních školách
s československým vyučovacím jazykem v Čechách volná systemisovaná místa
professorská náboženství římsko-katol. při reálném gymnasiu v Čes. Brodě, reál.
gymnasiu v Poličce, reálce v MI. Boleslavi, reálce v Nymburce, reálce v Příbrami
a reálce v Turnově.
Na školách národních v Čechách definitivně se zákonnými požitky se obsadí:
místo katechety náboženství římsko-katolického při měšťanské škole smíšené
v Rožďalovicích do 26 listopadu 1927, místo definit. římsko-katol. katechety na
národních školách ve Dvoře Králové nad Labem a místo katechety náboženství
římsko-kátol. při měšťanské škole dívčí v Náchodě do 31. října 1927, všechna
s povinností vyučovati na těchto školách nebo na jiných školách národních až
do zákonného počtu týdenních hodin.
Benda.

A PAA
Nálezy nejvyššího správního soudu.
V této rubrice budu uveřejňovati nálezy nejvyššího správního soudu jako zá
sady anebo jako rozhodnutí v jednotlivých případech, aby tak kolegovébyli o našich
věcech nás se zvláště dotýkajících náležitě informováni, protože mnohým se nedo
stane „Věstník ministerstva školství a nár. osvěty“ do rukou anebo těžko pro vyso
kou cenu lze si opatřiti sbírku Bohuslavovu.
Státní zaměstnanci; osvobození od placení pensijních příspěvků.
Dobu ztrávenou ve státní pomocné službě (čl. I. S 2. min. nař. č. 20 z r. 1914)
jest, pokud se týče osvobození od placení pensijních příspěvků, započisti podle
odst. 3. S 165 zák. č. 103/26 pro „nárok na plné výslužné“, jesliže zaměstnanec
nabyl z titulu jiné služby zásadně nároku na výslužné vůbec.
(Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 27 června 1927 čís. 10139.)
S 165 zák. č. 103/26 odst. 3 platí obdobně i pro učitelstvo.
Substituční přídavek podle čl. X. zákona čís. 251/22.
Ježto čl. X. zákona čís. 251/22 dává nárok na substituční přídavek jen
„učiteli definitivně nebo zatímně ustanovenému a povolanému z jedné školy na
školu jinou“, má definitivní učitel bez určení služebního místa, který jako takový
není na určité škole ustanoven, nárok na substituční přídavek jen tehdy, byl-li
před svým jmenováním definitivním učitelem bez určení místa služebního usta
noven na určité škole alespoň zatímně. Učiteli veřejné školy národní, který byl
před svým jmenováním definitivním učitelem bez určení služebního místa toliko
zastupujícím učitelem, nárok na substituční přídavek nepřísluší.
(Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 16. září 1927 čís. 11.300.)
Správní řízení,
Omyl právní, sběhlý při rozhodování, nemůže býti podkladem pro to, aby
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úřad mohl z moci úřední změniti rozhodnutí, v právní moc vešlé, v neprospěch
strany, jíž z rozhodnutí toho vzešlo již právo.
(Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 11. května 1927 čís. 9862.)
Substituční přídavky podle čl. X. zák. č. 251|22.
I. ČI. X. zák. č. 251/22 (odstavec 1., věta prvá) váže nárok na substituční
přídavek na podmínky:
1) že jde o učitele Aterékoli kategorie definitivně nebo zatimně ustanoveného,
2) že byl učitel takový povolán na školu přespolní nebo vtéže obci školní
ze školy obecné na školu občanskou za tím účelem, aby tam dočasně zastupo
val jiného učitele a
3) že zastupuje zcela místo učitele.
Je-li subtituované místo požitkově volné nebo vázané, citovaný zákonný
předpis nerozeznává ani nestanoví; že by nárok na substituční přídavek při
slušel jen, je-li zastupované místo požitkově vázané, ani nevylučuje z nároku na
přídavek učitele, jenž byl povolán k zastupování místa požitkově volného.
II. Mluví-li čl. VIII. v odst. 2 sub. c) o místě požitkově volném, míní tím
ono místo, na které jest ustanoven učitel, k jehož zastupování má býti ustanoven
jiný učitel zatímní, nikoliv ono místo, na které tento zatímní učitel se ustanovuje.
(Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 11. května 1927, č. 1776426.)
Přeložení učitelských osob z příčin služebních.
(podle S 16 zák. ze dne 19./XII. 1875 č. 86. z. z.)

Přeložení učitele z moci úřední má právní povahu úředního aktu, který se
vymýká kontrole osob učitelských potud, že nemohou se dožadovati ani toho,
aby byl úřední akt ten vydán, ani aby od něho bylo upuštěno ; nepřísluší proto
učitelským osobám a to ani těm, jež se snad ucházely o místo přeložením tím
obsazené, legitimace ke stížnosti do zmíněného opatření.
(Nález Nejvyššího správ, soudu ze dne 8./X. 1926, č. 12.957/26.)
Normální míra vyučovací povinnosti učitelek ženských ručních prací (výklad čl. V.
zákona č. 251/22.)
Podle právního názoru vysloveného nejv. správním soudem dlužno učitelku
ručních prací, jež definitivně jsouc ustanovena při obecné škole přikázana byla
měšťanské škole a na této vyučovala určitý počet hodin vedle učebného úkolu
přiděleného jí na škole obecné, pokládati vzhledem k fakiickému výkonu vyučo
vacímu na školách obou s hlediska Čl. V. odst. 1. zák. č. 251/22 a S 14 bod 9. prov.
výnosu č. 42.105/22 za učitelku ustanovenou na škole obecné i měšťanské, jejíž
normální míra vyučovací povinností činí 24 týdenních hodin vyučovacích (nikoliv
28 hodin týdně).
(Nález Nejvyššího správ. soudu ze dne 10. XI. 1926 č. 22.693/26.)
Pohřebné po svobodném nebo ovdovělém bezdětném učiteli veřejné Školy národní.
(S 32, odst. 4. zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 sb. z. a nař.).
Předpis Su 32. odst. 3. resp. 4, zák. č, 274/19 o náhradě nákladu pohřbu
stavu přiměřeného „ze svého“ dlužno podle právního názoru, vysloveného Nejv.
správním soudem, vykládati jedině tak, že „ze svého“ hradil úhrady pohřbu stavu
přiměřeného jen takový dědic, jehož majetek se úhradou útrat těch trvale o útraty
ty zmenšil, aniž se mu dostalo náhrady z majetku osoby zemřelé, čili jinými
slovy, že „ze svého“ útraty pohřbu nehradí dědic, který po zemřelém jako dědic
nebo odkazovník dostane částku těmto útratám se rovnající. nebo útraty ty pře
vyšující.
'
(Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 5. ledna 1927 č. 27.086/26.)
Válečná pololetí.
K otázce odnětí přiznané výhody.
Připočetl-li správní úřad důsledkem nesprávného výkladu stát. zaměstnanci
(učiteli veřejné školy národní) dekretem válečná pololetí podle zákona ze dne
23. VIII. č. 457 Sb. z. a n., nabyl zaměstnanec z rozhodnutí toho právního ná
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roku na zachování přiznané výhody a to i tehdy, nebyl-li výrok úřadu vyvolán
přihláškou zaměstnancovou, jež by otázku jeho nároku na započtení oněch půl
letí byla vznesla in judicium, nýbrž sám úřad otázku započtení válečných polo
letí učinil předmětem svého judicia.
(Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 10. listopadu 1926 č. 22 657,26.)
Kdy přísluší učiteli veřejné školy národní právní nárok na připočtení 10 let pro
výměnu výslužného podle S 29 odst. 1, zákona č. 274/1919?
Nárok na připočtení 10 let pro výmínu výslužného při pensionování podle
1. odstavce 8 29 zák. č. 274/1919 (tj. při pensionování z důvodů oslepnutí
nebo duševní choroby) má učitel národní školy jen tehdy, je-li neschopen nejen
k výkonu učitelské služby, nýbrž zároveň též k výkonu jakékoliv činnosti (výdělku).
Nestal li se však učitel veřejné školy národní neschopným vykonávati službu
další i jakoukoliv živnost pro oslepnutí nebo duševní chorobu, nýbrž pro jinakou
chorobu, nemá na připočtení 10 let nároku.
(Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 5. února 1927 čís. 1797/27.)
Benda.

Hlídka časopisů katechetských.
Miesieczník katechetyczny

i wychowawczy. (Měsíčníkkatechetský a

výchovný). Orgán Spolku kněží katechetů polských, roč. XV. seš. 8. ve Lvově,
red. prof. dr. Zygmund Bielawski.
Obsah: O osobistošci katechety (o kvalitě katechetově.) Několik myšlenek
z řeči kard. Bertrama na kursu katechetickém. Čest buď mládeži, ale čest buď
katechetovi, který mládež národu vychovává. Katechetika, kterou podává, sleduje
dobro časné í věčné mládeže dorůstající. Je ona ve službě pravd věčných a do
brého Pastýře. Svědomito:t pracovati pro svůj národ má pronikati duší katechety.
Zda mu mohou býti lhostejny rány duchovní a morální svého národa? To je
socižlní působení katechety v nejlepším slova smyslu. Uctu jeho zvyšuje autorita.
Té nedávají mu studia, ač jsou k ní potřebna, jako zvláště missie. Někteří ne
radi slyší to slovo a rádi by řekli missio gubernii. Ale missio canonica má zřídlo
ve Spasitelově: „Posílám vás
„« Není pro něho ponížením, že byl ustanoven
od biskupa, ale jeho povýšením. Předstupuje před děti jmenem církve a se zá
rukou požehnání Božího. Je ve službách Krále nebes, ve službách civitatis Dei,
království, které není s tohoto světa. Má býti forma gregis, vzorem svých žáků.
Otec, který neplní přikázání Božího třetího, může býti připraven, že děti jeho
řeknou a proč bychom je plnily my?. To lze říci o katechetovi ve vyšší míře.
Katecheta má svítiti na té dráze šlechtictví morálního příkladem. Vzorem a stráž
cem čistoty. Forma gregis i v kázni. Ve přípravě na katechesi a v harmonii vní
třní (aby neřekli včera byl ve špatné náladě, dnes v dobré). Má-li býti vykla
datelem nejvyšších a odvěkých pravd, musí býti pevný a jasný ve vědě. V pu
blicistice se šíří dnes diletantism náboženský. Má říci plnou, jasnou pravdu a tím
se lišiti od jinověrců. Pamět žáků cvičiti ale ne bezmyšlenkovitě, jak bylo zvy
kem. Důležito je učiti pravdám víry a přikázáním v krátké formě. Jestliže v 16.
věku katechismus Kanisiův přispěl k vítězství katolicismu byla příčinou toho

© pevná
forma
jeho©Cílem
. zbožného
katechety
bude
podati
vedle
zásad
víry
zvláště jasný obraz P. Ježíše. Jako jeho obraz působil obrat v životě Šavla, Levi,
Ignáce, tak bude i u jeho žáků. Při přikázáních buď působivým fundamentem
autorita Boží. Poslušnost tedy hlavní, výklad o jich ušlechtilosti a užitku vedlejší.
Nebo když pochybnosti těmito otřásají, zvítěziti může jediné čest pro Boha sva
tého a nejv. spravedlivého. Také bude buditi autoritu k církvi t. j. k těm, které
Bůh povolal, aby církev řídili. Důležitost dějin církevních. Harmonický soulad
s autoritou v rodině a osadě farní. Součinnost rodiny, kostela, školy. Duch mo
dlitby oživuj dílo katechety! To je zřídlo zdárné katechese. Pobožnost nespočí
vající v odříkávání modliteb, ale která vtělila se v charakter. Kult Srdce Ježí
šova je prostředkem připodobniti se charakteru Spasitelovu. Bude písně církevní
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cvičiti a vésti k modlitbě rozjímané. Bude vésti mládež k hodnému a častému
přijímání a tak praktikovati odkaz Pia X. To vše je zřídlem štěstí pro toho, kdo
je naplněn láskou ku povolání katechetskému a k žákům. Není to láska přiro
zená ale láska, která vidí v dítku oblíbence Božího. Tam, kde pravá láska k dě
tem, tam i pochopení k jich slabostem. Státi se maličkým k vůli maličkým.
Kde pravá láska k dětem, tam i něžnost k dětem zanedbaným. Pomysli, jaký ty
bys byl, kdybys v tom prostředí vyrostl. Děkuj Bohu a buď k dítěti dle slov:
Alter alterius onera portate! Pak je katecheta opravdu prostředníkem evangelia
t.j. radostné zprávy a Matky Páně, která je causa nostrae laetitiae. A pracovati
v takovém ovzduší je radostné. — W sprawie mafury z religji v gimnazjach (dr.
Jos. Jalowy.) Dle nového nařízení může býti žák zkoušen z náboženství, nevy
kazuje-li průměrnou známku dobrou. Je to více než bylo, autorita předmětu tedy
vzrostla. Ale má to jisté konsekvence. Dá-li katecheta známku dobrou, nebude
členem komise. Má-li býti členem komise, aby dal známku dostatečnou a tak
uvalí na sebe odium, že chce zkoušeti. Kdyby ovšem bylo náboženství jako jiný
předmět nezáleželo by na tom. S jiného předmětu nepřenáší se nenávist na před
mět a pakli ano žák naň nejde. Ale jestliže náboženskost v lidu je nižší neb
vyšší, to nemá vládě býti lhostejno. Mussolini nedávno pravil: Národ chce-li
býti vysoce politickým musí býti morální a má-li býti morální, musí býti nábo
ženský. A tak nebylo by dobře, aby katecheta v komisi chyběl. Je-li ředitel otcem
ústavu, katecheta má býti matkou. A tak může býti zákon novelisován, že kate
cheta může býti členem zkušební komise z moci úřadu jako ředitel. Při soudu
stanoví se úřední zástupce, tu roli advokáta měj katecheta. — Alkoholizm wšród
dzieci a ksieža katecheci. (K. B.) Jedná o anketě-týkající se alkoholismu mezi
dětmi všech typů škol ve městě P. v západ. Polsku. Materiál hojný a zajímavý.
Co piješ? (kořal., ví., pi., líh). Jak často? Kde? Kdy? S kým? atd. a odpovědi
číselné. Také odpovědí proč nepije alkoholu? Odpovědi: Atmosféra rodinná ne
dopouští, výklad školní, sport nedovoluje a zvláště pěkná: slib při sv. přijímání,
rada kněze. To poučuje, že kněz může působiti proti alkoholismu ve zpovědnici,
pří prvním sv. přijímání, ve škole. Nebylo by radno věnovati více času k vý
kladu o tom zlu na podkladě naukovém a statistickém při hlavních hříších v ka
techismu ? Časté odpovědi dítek byly: jsem abstinent. — Recenzje i sprawozdania.
Dr. Lubelski: Etyka katolicka, pro školy střední. Tarnóv 1926, 4 ztp. Chválí
se její systematičnost a jiné otázky, jichž jinde není. — Tom. Gunia: Zasady
wiary katolickiej na zákl. bibl. dějů. St. zákon. Chválí se, že více vychovává než
učí. — Dr. Czuj: Hierarchja u šw. Augustyna: Patristika u nás na univ. je za
nedbávána a přece a rceme Písmu sv. jsou sv. Otcové nejautentičtější svěd
kové tradice. A. kolik protestantů a anglikánů přivedla do lůna církve! Autor, po
slanec Sejmu podává dílo mistrovské. Uvážíme-li, že protestanté chií viděti ve
sv. Augustinu pomocníka své theorie o povšechném kněžství (I. Petr II. 9, Apok.
XX., 6) mají tu patřičnou odpověď. — Následují některé recense z francouzské
literatury. — Rozmanitošci: V kronice Poznaňských Bernardinů čte se zábavná
zmínka o Jesuitech: R. 1773. V Rímě našly se obrazy, na kterých sedí na trůně
papež a kolem něho králové evropští a před ním klečí generál Jesuitů. Papež
se ptá: „Jakou žalobu vedete na tohoto člověka?“ Král portugalský odpovídá:
„Hoden je smrti.“ Král španělský: „Vezmi, vezmi ukřižuj ho!“ Král neapolský:
„Podle zákona musí umřítil“ Kníže parmenský : „Propuštíš-li tohoto, nejsi přítel...“
Král francouzský: „Nejvyšší ho odsoudili“ Král polský: „Nevím, co pravíš.“
Král pruský: „Co mi dáte a já vám ho vydám.“ Král sardinský: „Já žádné viny
nenalézám na tom člověku.“ Královna uherská, matka císaře: „Nic neměj se spra
vedlivým tímto, neboť jsem mnoho trpěla pro něho.“ Voliči císařští (Kurfirsti):
„Svědectví jejich se nesrovnávalo.“ Papež: „Sbičovaného propustím.“ A generál
Jesuitů: „Po třech dnech z mrtvých vstanu.“
Časopis pro technické obtíže vycházel nepravidelně, nyní zdá se, že ustá
lenou redakcí poměry se zlepšily. Viděti jak usilovně katecheté polští se snaží
udržeti si svůj časopis.
Red.
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RŮZNÉ ZPRÁVY.

| unás.
ve
znamení
klidu,
jak
svědčí
Kolovrátek s otřepanou písničkou :

Začátek nového školního roku

nesmí býti

plakáty, které objevily se na nárožích praž
ských ulic:

Rodičům před zápisem do škol!
„Rodičové! Za několik dnů povedete své
děti k zápisu do škol. Uvědomtesi při tom,
že — pokud není provedena odluka církve

od státu —není naše škola úplně svobod
nou a republikánskou. Vedle vyučování na
základě vědeckých poznatků, vyučuje sev ní
náboženství, které hlásá světový názor úplně
a naprosto překonaný. Ve škole učitel v žáku
svíci vědění rozsvěcuje, kněz ji opět sháší,
řekl už slavný Viktor Hugo. Pamatujte na
tuto pravdu, rodičové. Chcete-li, aby se vaše
mu děcku už dnes dostalo vyučování, jakého

dne 29./3. 1925) ředitelství Emeritenvereinu
na jeho přání do Vídně a čekati bude ještě
nějaký čas na odpověď. Nedojde li odpověď,
navrhuje, aby všichni kněží, u Emeritenvereinu
pojištění u něho se přihlásili za účelem podnik
nutí společné akce prostřednictvím ministerstva
vnitra a našeho konsulátu ve Vídni o konečné
obhájení našich práv. Známky na odpověď
a zapravení výloh buďte laskavě přiloženy.
Jednotlivým interessentům zašle zpět přílohy
a odpoví, jak něco příznivého dojde. (z „Čecha“
14. října 1927).
r.

Karel Weinfurter: Pravda 0 stig

matisované Terezii Neumannové. Cena
Kč 10. Případ Konnersreuthu ve světle nábo
ženství a mystiky. Zprávy o venkovské dív
ce z Konnersreuthu, která na rukou, nohou
a čele nese rány Kristovy, se šíří po celém
světě. Davy poutníků přicházejí zdaleka do
vesničky,kde žije dívka podivuhodného duchov
ního života, která každý pátek prožívá Kris
tova muka se všemi vnějšími příznaky agonie.
A při svých viděních mluví s překvapující
znalostí o starobylých událostech a cituje
místa ze spisů, kterých nikdy před tím ne
četla. Tato kniha je první českou knihou
o této záhadě. Kniha oplývá svéžím vylíčením
uvedeného případu, sleduje průběh nemoce
od počátku až do doby nejnovější, všímá si
bedlivě postupu uzdravování vyšších sil a
a dospívá ku podrobnému výkladu, který se
vyznačuje nejen jasností, ale ipietou. Dostati

| sedostává
dětem
nzjpokrokovějších
států,
v nichž je rozluka církve a státu již pro
vedena, použijte svého práva, které vám zá
kon dává před zápisem do škol a odhlašte
své děti z vyučování náboženství!
Ušetřte je zbytečných rozpaků, starostí
a zápasů, které jste prodělávali vy všichni
ve svém mládí, nenechte do jejich myslí za
nášeti zmatek a pochybnosti, nezneklidňujte
jejich duševní vývoj. Nevydávejte jich vlivu
těch, jimž sami nevěříte a o nichž víte, že
jsou nejhouževnatějšími nepřáteli pokroku
a největšími zastánci reakce kulturní, poli
tické a hospodářské.“ — Pak je uvedentext
odhlášky z náboženství, heslo; kněžím nic
nevěřte a nic jim nedávejte, tím méně své
děti, a plakát končí výzvou: Odhlašte je
z náboženství! Vystupte z církve! Podepsáni:
Československá obec učitelská. Svaz učitel
stva čsl., Volná Myšlenka čsl. — jejímž ná
kladem plakát byl vydán. —
A opět dík lidové straně, která plakáto
vala krátkou a říznou odpověď a dík také
prohlášení katolických učitelů, což obé anu
lovalo zlobnou akci. Katoličtí rodičové tedy
dobře obstáli zkoušku a na nás je, abychom
nezklamali důvěry jejich a Toho, který do
pouští, ale neopouští.
r.

©

Otázka vídeňského Emeritenvereinu.
Arcib. notář a prof. Jan Stiebor v Příbramě
sděluje, že o vyplácení rent valutou naší na
dvě jeho urgence ve Vídni učiněné nedostalo
se mu odpovědi. Jelikož nemůže všem odpo
vídati jednotlivě, sděluje tímto, že zaslal zákon
tištěný (mezistátní úmluvu o placení rent ze

lze
vnašich
katolickýc
knihku
Doporučujeme.

Vlasta Javořická: Děti Stěstěny“.
Román. Díl I. S barev. obálkou akad. malíře
J. Rotha. Nákl. českosl. akc. tiskárny v Praze
II. Panská ul. č. 1.
Milé a vítané je každému, kdo může svou
bibliotéku a zvláště lidovou obohatiti dobrou
knihou. Knibu doporučuje již jméno proslulé
spisovatelky. Autorka kreslí s překvapující
životností osudy obou dětí Štěstěny, Felixe
a Karmen, dětí doktora Hruboše, k nimž se
pojí celá galerie osob, jejichž osudy se vzá
jemně protkávají a kříží. Doporučujeme.

Katholische Kirchengeschichtska
techesen od duch. rady W. Jaksche 2. opra
vené a rozmn. vydání, Wien VIII. Volksbund
verlag. Karton. 9 S., váz. S. 11:50. Jestliže
první vydání těch katechesí bylo přijato s po
chvalou, tím více lze to říci o tomto II. vydání.
přepracovaném a rozmnoženém. Dopručujeme.

AAA ASARÉRDÍ

Tiskem Družstva Vlast v Praze. — Nákladem vlastním.

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

Redaktor JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992,
ČÍSLO 12.

PROSINEC 1927.
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Prováděcí výnos miniterstva školství a národní osvěty
ze dne 4. listopadu 1927, čis. 123.439—I.,
k zákonu ze dne 24. června 1926, čís. 104 Sb. z. a n., oúpravě platových
služebních poměrů učitelstva obecných a občanských (měšťanských) škol
(Učitelský zákon).
Věstník ministerstva škol. a nár. osv. ročník IX. sešit 11. r. 1927 čís. 118,
strana 459. Čena 7-70 Kč. Tabulky k propočítávání 250 Kč.
*

V tomto článku podávám prozatím ty nejdůležitější věci, jež se budou tý
kati nových dekretů anebo dekretů revidovaných okresním školním výborem podle
tohoto předpisu, a to za tím účelem, aby každý kolega věděl, jaké mu náleží
služební příjmy podle zák. čís. 104/26 a mohl v čas podati námitky nebo rekurs.
Proč, ukázal jsem v listopadovém čísle našeho Věstníku r. 1926. O čekatelích
katechetských se nezmiňují proto, že jich k převodu snad vůbec nebude. Mohl
by to býti jen neomysta 1. září 1925 ustanovený.

Služné.
(K S 7. učitelského zákona.)
25. Pro výměru služného definitivních a zatímních učitelů (katechetů) na
občanských školách jest rozhodná jednak celková započítatelná (započtena) slu
žební doba, jednak den, kterým katecheta přestoupil na občanskou školu.
26. Zatímním učitelem na občanské škole ve smyslu 8 7. odst, 3a 4, aS 37.
odst. 4 a 5, učit. zákona je definitivní učitel obecné školy, mající zkoušku uči
telské způsobilosti pro školy občanské a ustanovený dočasně na učitelském místě
na škole občanské, definitivně nebo zatímně zřízeném a uprázdněném, jsou-li po
žitky z tohoto místa volné.
Nastal li u literních učitelů a zvláštních učitelů náboženství přestup na ob
čanskou školu prvního dne postupové lhůty (S 22), nastává zvýšení postupové
částky již při nejbližším (nikoli až druhém) postupu do vyššího stupně služného.
27. Zvýšení služného se provádí podle 8 7. odst. 6, učit. zákona z moci
úřední ke dni určenému S$22 učit. zákona. Příslušné úřady nechf proto pečují
o to, aby měly přesně v evidenci, kdy který učitel nabývá nároku na zvýšení
služného, a aby poukazovaly zvýšené služné bez průtahu ke dni nároku (S 22
učit. zákona). Při tom jest postupovati tak, že správa (ředitelství) školy ohlásí
neprodleně tento nárok svému nejblíže nadřízenému školnímu úřadu, který ihned
opatří, čeho dále je potřebí.
Nastoupí-li učitel na službu prvního dne kalendářního čtvrtletí (S 20, odst.
1, učit. zákona) nebo nastala-li okolnost, zakládající nárok na zvýšení platu, prv
ního dne kalendářního čtvrtletí (S 20, odst. 2, druhá věta, učit. zákona), počíná
se postupová lhůta tímto dnem.
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Čínovné.
(K S 8. učitelského zákona.)
29. Při změně trvalého služebního působiště mění se také činovné, náleží-li
nové působiště do jiné skupiny míst, než do které náleželo působiště dosavadní.
Činovné vyměňuje se podle tabulky XIII.

Služební platy při zmenšeném počtu hodin.
(K 8 12. učitelského zákona.)
42. Přepočítávání služební doby při přestupu učitelů s percentuálními platy
do vyšší percentuální výměry nebo do plné výměry služebních platů podle 8 12,
odst. 2, učit. zákona, týče se v plném rozsahu jen učitelů ustanovených za účin
nosti učit. zákona. Pro učitele, kteří jsouce již ve službě před účinností zákona
budou převádění do nových platů, platí zvláštní ustanovení S 37, odst. 3, učit.
zákona.
43. Podle S 12, odst. 2, učit. zákona přepočítává se jen započítatelná slu
žební doba skutečně odsloužená s nižším procentem služebního platu, nikoli také
doba započtená, která zůstává nezkrácena. Poměrný zápočet týká se tudíž jen slu
žebního období, které bylo před přestupem do vyšších požitků bezprostředně
posledním v nižším procentu, takže doba jednou propočítaná a započtená zůstává
nezkrácena při pozdějším přestupu do vyšší nebo do plné výměry služebního
platu. Doba Ččekatelská se nepropočítává vůbec,

Pensijní přispěvky.
(K S 21. učitelského zákona)
55. Pensijní příspěvek činí 6%/, pensijní základny a sráží se v měsíčních
částkách ze služebního platu.
Pensijní základnu tvoří služné a přídavky pro přestup na občanskou školu.
57. Osvobození od placení pensijního příspěvku nastává od 1. dne měsíce,
který následuje po dni, kdy učitel dosáhl 34 let 6 měs. a 1 den služební doby
započítatelné pro výměru výslužného, nečítajíc do ní t. zv. válečných pololetí,
válečných let a legionářských let.
58. Učitelé převedení do nových platů, kteří do 1. ledna 1926 dosáhli 34
let 6 měs. a 1 den započítatelné doby, jsou osvobozeni od placení pensijního
příspěvku od 1. ledna 19206z pensijní základny, která jim příslušela tímto dnem.
Zvětší-li se jim po 1. lednu 1926 pensijní základna, budou ode dne tohoto zvět
šení platiti pensijní příspěvek z částky, o níž se pensijní základna zvětšila.
59. Učitelé převedení do nových platů, kteří do dne 1. ledna 1926 nedo
sáhli ještě 34 let G měs. a 1 den započítatelné doby pro výměru výslužného,
jsou povinni platiti pensijní příspěvek z celé pensijní základny od 1. ledna 1926,
i když snad měli pravoplatný nárok na osvobození od placení pensijního pří
spěvku na základě čl. IV. zák. č. 2/1920 Sb. z. a n. nebo 8 9. zák. č. 394/1922
Sb. z. a n.

60. Při rozhodování o otázce, která období jsou započítatelná pro výměru
výslužného, budiž bedlivě dbáno 8 33. učit. zákona. Započtení určitých období
pro platový postup (čl. 88. tohoto výnosu) není samo o sobě již také započte
ním pro výměru výslužného, neplyne-li to z výslovného předpisu zákonného (na
př. S 1. zák. č. 462/1919 Sb. z. a n. nebo 8 1. zák. č. 457/1919 Sb.z. a n.) nebo
z příslušného pravoplatného úředního výměru, jímž se započtení provádí.
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Oprava nesprávné výměry nebo výplaty služebních příjmů.
(K S 30. učitelského zákona.)
70. Pokud školní úřady, provádějíce převod do nových platů na základě
výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 2 července 1926 č.74.758/
26—1I.a ze dne 2. prosince 1926 č. 91.465/26—1., vydaly výměry, které neodpo
vidají těmto prováděcím pokynům, nechť všecky výměry své z úřední moci zre
vidují a uvedou v souhlas s těmito pokyny. Revisi převodu provésti jest s ury
chlením, aby nebyly zmeškány lhůty, uvedené v S 30, odst. 7, učit. zákona.
K tomu cíli se doporučuje, aby revise převodů postupovala ve stejném pořadí
osob, v jakém byly vydávány prozatímní převodní dekrety.
Kdy jest možno vydaný platový výměr anebo zrevidovaný opravovati neb
rušiti? S 30. odst. 1. učit. zákona praví: „Byly-li opatřením úřadu upraveny slu
žební příjmy učitelovy z moci úřední, může učitel, když byl o tom výměrem vy
rozuměn, do 15 dnů podati námitky.“
Nepodá-li je ve stariovené lhůtě, je se svým nárokem prekludován, t.j. ne
dovolá se práva i kdyby nárok jeho byl samozřejmý.
Je proto povinnosti každého katechety, aby svému dekretu platebnímu věnoval
nejbedlivější pozornost a případné námitky (rekurs) včas podal. Nejdůležitější usta
novení je v odst. 7. S 30. učit. zákona. Když vyšel učitel. zákon (vyhlášen byl
T. července 1926), obdržely okresní školní úřady rozkaz, aby všem učitelům vy
daly platové výměry. Tyto byly vydány většinou v září a říjnu 1926. Zákon byl
nový, mnohá ustanovení jsou odchylná od dřívějších zákonů, ku př. přestup na
měšť. školu a j., jinde zase připouští zákon několikerý výklad. Prováděcích před
pisů nebylo a proto se nelze diviti, že mnohá ustanovení vykládaly okres. školní
úřady různě. Někde nepřipočítávali válečná pololetí do doby přestupu, jinde zase
katechetovi před 5./6. 1919 ustanovenému započteno bylo místo 4 let pouze 2 léta
a podobně. Na Moravě pro přestup na měšť. školu započetli i substituční dobu
na měšť. školách. Ve všech těchto a jiných případech vyměřující úřad se zmýlil,
použiv nesprávně platných předpisů (omyl právní). Byly-li učiteli takovým výmě
rem vyměřeny úřadem služební příjmy vyšší, než mu podle platných předpisů
náležely, může býti výměr ten z moci úřední pozměněn nebo zrušen do jednoho
roku po doručení výměru.
Po uplynutí této doby není možna již změna výměru a učitel (katecheta) na
bývá práva — pokud se týče příjmů — na vše, co se mu výměrem přiznalo a to
nejen pro dobu přítomnou, nýbrž i po celou dobu služební (pokud by ovšem opět
nový zákon věc neupravil jinak).
Jestliže úřad, vyměřuje katechetovi služební příjmy vyšel z nesprávné skul
kové podstaty, může výměr, jímž byly katechetovi vyměřeny příjmy vyšší, než
mu náležely, změniti (opraviti) do tří lef po doručení výměru.
O ostatních eventualitách příště více povím. Proto v prováděcím předpisu
ministerstva Školství a nár. osv. jest v čl. 70. poukázáno k S 30. odst. 7. učit.
zákona. Nuže, kolegové, caveant consules
to je ipro vás. Proto na rychlo
jsem k informaci napsal tento článek v tomto směru. Přicházím nyní k převodu
do nových platů a poznáte, jak správně jsem referoval r. 1926 v našem Věst
níku o době započitatelné, připočtené a započtené poznamenav, která doba a kdy
ke kterémubkdnise čítážpři!přestupuna občanskou školy,
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Někde dosud nebyly dekrety vydány a bylo sděleno, že definitivní dekrety
služební budou vydány po výnosu prováděcích předpisů k učit. zákonu (Praha
L—VIII.), jinde budou revidovány, jinde se má katecheta přihlásiti o změnu de
kretu po vydání prováděcího předpisu sám u okr. školního výboru. Protožejistě
vše bude rychle provedeno, nechť je tedy každý připraven, aby mohl posouditi,
zda má správný výměr svých služebních příjmů dle prováděcího předpisu k učit.
zákonu čís. 104/26.

Převod do nových platů.
(K SS 36.—40. učitelského zákona.)
71. Učitelé, kteří byli ve školní službě ustanovení před účinností učitelského
zákona (před 1. lednem 1926), převedou se ke dni 1. ledna 1926 do nových
platů (SS 36.—40. učit. zákona) podle těchto směrnic.
O čekatelích katechetech na obecných a měšťanských školách se prozatím
nezmiňuji, protože, jak výše jsem podotkl, sotva jich bude. Pojednání o nich
později.
O katechetech obecných škol, kteří byli podle dosavadních předpisů usta
noveni definitivními, ať na základě konkursního řízení, ať ad personam, ať bez
určení služebního místa. i když konají službu na jiné obecné škole, než při které
mají definitivu, jakožto katecheté zatímní nebo zastupující (výpomocní) nebo na
občanské škole jako katecheté zatímní, nemajíce zkoušky katechetské způsobilosti
pro školy občanské, nebo jako katecheté zastupující (výpomocní) vůbec, tedy
i když mají tuto zkoušku, jest převod jasný a zřejmý podle tab. VI.—VIII. (Věst
ník roč. 1926, seš. 7.)

Katecheté na občanských školách.
T7. Jako katechety občanských škol podle $ 37. odst. 4. a 5. učit. zákona
lze převésti jen osoby, mající zkoušku způsobilosti pro občanské školy, ato usta

novené:
a) definitivními katechety občanských škol, af na základě konkursníhořízení,
ať ad personam, i když konají službu na jiné občanské škole, než při které mají
definitivu, jakožto katecheté zatímní nebo zastupující (výpomocní) nebo při obecné
škole jako zastupující (výpomocní) nikoli však zatímní (S 7. odst. 5. učit. zák.);
b) zatímními katechety občanských škol bez definitivy na těchto školách, i když
konají službu na jiné občanské škole, než při které jsou zatímně ustanoveni, ja
kožto katecheti zastupující se zachováním zatímního ustanovení.
78. Katechetům, kteříkonají službu na škole obecné a občanské náleží slu
žební platy katechetů škol občanských, jen tehdy, mají-li kvalifikaci pro školy
občanské a byla-li jim občanská škola určena za hlavní působiště (čl. VÍ. zák.
č. 251/1922 a 3. vládního nařízení č. 52/1923 Sb. z. a n.)
Článek 79. týká se hlavně katechetů ve Velké Praze.
80. Služební plat katechetů občanských škol určí se hledíc k 8 37. odst.
4. a 5. učit. zákona tak, že se
a) osobám, jejichž započítatelná (odpočtená) služební doba je delší než 3 léta
čekatelské doby; vyměří služné podle tab. IX.—XII. (Věstníku roč. 1926, seš 7.),
b) osobám s kratší započítatelnou (započtenou) služební dobou vyměříslu
žební plat ve výši příslušného adjuta podle tab. I.—III. (Věstníku roč. 1926, seš,
7.) obdobně jako čekatelů.
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Doba rozhodná pro stanoveni výše služného.
(K S 38. učitelského zákona.)
88. Započítatelnou dobou rozumí se jendoba, která rozhoduje (dosud roz
hodovala) o platovém postupu na základě ustanovení platných zákonů tak, že ne
bylo potřebí zvláštního individuelního správního aktu, jímž by se teprve zakládal
nárok na započtení. Započítatelnou jest obecně jen doba nepřetržité služby na
veřejných školách po zkoušce učitelské dospělosti nebo jinaké kvalifikace pro
zatímní ustanovení. O reciprocitě mezi službou na školách státních a obecních nebo
církevních na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platí ustanovení zákl. čl. XV. a
XVI./1913.

89. Jako doba „započtená“ platí doba individuálně pro postup přiznání tak,
že teprve aktem příslušného úřadu byl nárok na započtení založen nebo uznán.
Podle platných předpisů jde tu zejména o tyto případy započtení:
a) doba působení na školách v jiné zemi (8 4, odst. 5, zák. č. 274/1919
Sb. z. a n.);
b) doba odsloužená před přerušením služby (8 4, odst. 6, zák. č. 274—
1919 Sb. z. a n.);
c) doba, započtená při novém nebo opětném dosazení (S 4, odst. 3, a 85,
odst. 5. téhož zák.);
d) doba služby před provdánímučitelky (S 4. zák. č. 455/1919 Sb.z. a n.);
e) doba, po kterou učitelé legionáři, zajatci a čsl. vojíni byli zproštěni školní
služby (S 4. zák. č. 470/1919 Sb. z. a n.);
Jf) doba vojenské služby u učitelů výpomocných (S 6. téhož zák.);
£) doba vojenské služby a školní prakse uučitelů, jimž bylo vysvědčení
učitelské způsobilosti zpětně datováno (S 7. téhož zákona);
h) doba započienázvl. učitelům náboženství z let duchovní správy (8 17.,
odst. 1. zák. č. 274/1919 Sb. z. a n.);
ch) doba 2 let bohosloveckých studií započtená podle S 5, odst. 3., zák.
č. 251/1922 Sb. z. a n., a doba 4 let započtená podle S 37., odst. 1., zákona
č. 274/1919 Sb. z. a n. zvláštním učitelům náboženství v Čechách ustanoveným
před 5. červnem 1919, dále ve Slezsku zvláštním učitelům náboženství doba5 let,
ztrávená v duchovní správě podle 8 41. zákona ze dne 8. dubna 1914, čís. 16.
z. z. slez.;
i) doba výpomocné služby započtená podle čl. IX:zák. č. 251/1922 Sb. z.a n.
j) válečná pololetí podle zák. č. 457/1919 Sb. z. a n.;
k) léta legionářská podle zák. č. 462/1919 Sb. z. a n.;
I) doba započtená podle zák. č. 222/1920 a vlád. nařízení č. 666/1920 Sb.
z. a n. a příslušných předpisů prováděcích ;
m) doba započítaná podle vlád. nařízení č. 165/1922 Sb. z. an;
n) doba ztrávená na soukromých školách s právem veřejnosti, započtená
podle S 26, odst. 4, zák. č. 16. 1903 čes. z. z., nebo podle čl. II. zák. č. 1./1905
mor. z. z. Při přestupu učitelů na školu občanskou čítá se doba započtená k tomu

dni, k němuž byla započtena. (Viz. můj článek ve Věstníkukatech. č. 11. a 12.
r. 1926.) U katechetů, kteří ihned ustanovení byli na občanskou školu a měli
zkoušku způsobilosti pro tuto školu, není žádného přestupu.
90. Byla-li některá období služby vyloučena ze započtení pro platový po
stup -na základě $ 5., odst. 3,, zák. č. 274/1919 nebo podle čl. I. $ 1, zák. Čís.
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251/1922 Sb. z. a n. a příslušných předpisů prováděcích ($ 1. výnosu minister.
školství a nár. osvěty ze dne 7. dubna 1923 č. 42.105—1I. — Věstník roč. 1923,
č. 61, str. 190), zůstávají vyloučena i pro převod nových platů. Při převodu učitelů,

u nichž bylo rozhodnutí o postupu do vyšších platů odloženo, budiž postupo
váno podle výnosu ministerstva. školství a nár. osvěty ze dne 8. října 1927, čís.
107.170—5S/3. (Věstník 1927, č: 107, str. 424).

91. Záokrouhlování služební doby podle S 38, odst. 2, učit. zák. děje se takto:
a) zlomky roku od 1 dne až do 3 měsíců se nečítaji,
b) zlomky roku od 3 měsíců 1 dne do 9 měsíců se zaokrouhlují na '/, léta,
č) zlomky roku od 9 měsíců 1 dne do 12 měsíců se zaokrouhlují na celý rok.
92. Převod definitivních a zatímních učitelů na občanských školách má se
podle 8 37., odst. 4. a 5., učit. zákona provésti, jako kdyby učit. zákon byl již
účinným v době jejich definitivního nebo zatímního ustanovení na občanskou
školu (8 7. a S8836. až 40. učit. zákona). U každého učitele určí se nejprve den
přestupu na občanskou školu, pak služební doba započítatelná (započtená) k po
slednímu dni na obecné škole před přestupem na občanskou školu, se zaokrou
hlením na celá půlletí (8 38, odst. 2) a podle ní z tab. VI. až VIII. stupeň služ
ného k tomuto dni. U učitelů, kteří předdefinitivním nebo zatímním ustanovením
na občanské škole konali na této škole službu zastupujících učitelů, pokládá se zaden
přestupu na občanskou školu počátek substituční doby na občanské škole po
zkoušce učitelské způsobilosti pro občanské školy, který předcházel zatímnímu
nebo definitivnímu ustanovení na občanské škole. Přerušil-li učitel službu na ob
čanské škole bez svého zavinění službou na škole obecné a vrátil-li se zase na
školu občanskou, byv na ni opětně dosazen, pokládá se za přestup na školu ob
čanskou den prvého přestupu na tuto školu.
Potom se určí obdobně celková započítatelná (započtená) doba ke dní +. ledna
1926 (na celá pololetí zaokrouhlená) a podle ní stupeň služného (vodorovné
řádky tab. IX.—X) Pro volbu sloupce (3—13) rozhoduje okolnost, který stupeň
služného připadal učiteli v poslední den před přestupem na občanskou školu.
Byl-lito 1. stupeň, vyhledá se služné v sloupci 3; byl-li to-2. stupeň, ve sloupci4 atd.
Praktické příklady:
I. Katecheta občanské školy slouží nepřetržitě po zkoušce dospělosti od 1.
září 1906, na občanskou školu byl ustanoven zatímně od 1. září 1913 a od té
doby slouží zde nepřetržitě.
Od 1. září 1906 do 31. srpna 19:3 je 7 let započítatelných. Převod k 31.
srpnu podle tab. VÍ. do 2. stupně služného s přebytkem jednoho roku.
Od 1. září 1906 do 31 prosince 1925 je
započítatelných
19 r. 4 měs.
připočtena vyrovnávací čtyřletí
4 r.
—

započtená vál. pololetí

„2

r. 6 měs.
25 r. 10 měs.

zaokrouhleně 26 let.
Podle tab. IX. náleží mu 8. stupeň služného a ježto na obč. školu přestoupil,
když byl v 2 stupní služného zařadí se podle sloupce 4 se služným 24.180 Kč.
Postup do 9. stupně služného normálně-k 1. lednu 1927.
II. Katecheta občanské školy učí jako katecheta od 1. září 1906 (má ovšem
způsobilost pro obč, školy), přišel na občanskou školu zatímně 1. dubna 1919
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a učí na ní dosud. Má započteno k 1. lednu 1918 vyrovnávací čtyřletí, k 1. říjnu
1918 válečná pololetí 2 roky 6 měs. a k 1. lednu 1921 z duchovní správy 3 roky.
Od 1. září 1906 do 31 března 1919 je započítatelných
12 r. 7 měs.

započtení vyrovnáv. čtyřletík 1, lednu 1918
započtená vál. pololetí k 1. říjnu 1918

4

| ——
Zr 6 měs.
19 r. 1 měs.

okrouhle 19 roků.
Převod k 31. březnu 1919 podle tab. VI. do 6. stupně s přebytkem 1 roku.
Od 1. září 1906 do 31. prosince 1925 je započítatelných
19 r. 4 měs.
připočtení vyrovnávacího 4 letí
4 r.
—
započtená váleč. pololetí
2 r. 6 měs.

z duchovní správy

3 r.

—

28 r. 10 měs.

á

okrouhle 29 let.

Podle
tabulky
IX.
náleží
mu
9.stupeň
služného
ježto
naobčansko
školu

přestoupil, když byl v 6. stupni služného zařadí se podle sloupce 8, se služným
25 380 Kč. Postup do 10. stupně služného normálně k 1. lednu 1927.
III. Kdyby katecheta, jehož se týká příklad II. byl přestoupil za okolností
jinak stejných na občanskou školu teprve k 1. červnu 1921 provedl by se pře

vod takto:
Od 1. září 1906 do 31. května 1921 je započitatelných

započteno k 1. lednu 1918 vyrovnávací 4letí
k 1. říjnu 1918 vál. pololetí

k lednu1921z duch.správy

14 r. 9 měs.

4r

—

2 r. 6 měs.

8

24 r. 3 měs.

okrouhle 24 roků.
Převod k 31. květnu 1921 podle tab. VI. do 7. stupně (t. j. od 1. Června
(respektive oď 1. července) 1921 náleží 8. stupeň současně s přechodem na
občanskou školu). Od 1. září 1906 do 31. prosince 1925 je započítatelná a za
počtená doba jako v příkladě II. okrouhle 29 let. Podle tab. IX. náleží mu 9
stupeň služného a ježto na občanskou školu přestoupil, když byl v 7. stupni
služného (ale současně s přestupem na měšť. školu měl nárok na 8. stupeň služ
ného) zařadí se podle sloupce 9. se služným 25.080 Kč. Postup do 10. stupně
normálně k 1. lednu 1927.
C personálním opatření z doby mezi 1. lednem a 6. červencem 1926 po

jednáno bude zvlášt, jakož i o vyrovnávacím přídavku. Jednalo se mi tentokráte
jen o to nejnutnujší. Na konec pak připojuji poslední článek předpisu provádě
cího č. 111.

Učitelé (katecheti) pensionovaní podle zákona č. 286/1924Sb. z.a n.
(K S 47, odst. 3, učitelského zákona.)
Učitelé (katecheti) pensionovaní podle zákona č. 286/1924 Sb. z. a n, jímž
bylo doručeno písemné vyrozumění o tom, že mají býti dání nuceně do trvalé
vyslužby podle obdoby 8 13, odst. 3, tohoto zákona, až včetně do dne 6. čer
vence 1926, nebudou převádění do nových platů podle učit. zákona, ani pokud
jde o aktivní platy za dobu činné služby od 1. ledna 1926, ani pokud jde o platy
pensijní ode dne pensionování. Učitelé (katecheti) ti dostanou jen platy podle
předpisů platných před 1. lednem 1926.
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Poznámka a upozornění. Nechť si každý dobře pročte a promyslí čl. 92
při hesle „Doba rozhodná pro stanovení výše služného“, v němž se jedná o za
počítání přestupu na občanskou školu při substituci.
Zvláště pak upozorňuji při hesle „Služné“ na čl. 26. Zatímním učitelem na
občanské škole ve smyslu S 7. odst. 3 a 4 a S 37 odst. 4 a 5 učitelského zá
konu je definitivní učitel obecné školy, mající zkoušku učitelské způsobilosti pro
školy občanské a ustanovený dočasně na učitelském místě na škole občanské,
definitivně nebo zatímně zřízeném a uprázdněném, jsou-li požitky z tohoto mista
volné. Takové požitkově volné místo je systemisované místo po zemřelém kate
chetovi anebo trvale pensionovaném. Podle toho není zatímní jen ten, kdo zatím
nost má výslovně uvedenu v ustarovacím dekretě, nýbrž i ten, kdo byl usta
noven (jmenován, přikázán) dočasně na občanskou školu a to na místo syste
misované s volnými požitky.
Ustanovení toto má velký význam a splňuje plně požadavek katechetů, aby
místo. systemisované a volné obsazeno bylo zatímně. To se týká hlavně katechetů
Velké Prahy, Plzně, Kladna a Českých Budějovic.
Prováděcí předpis k učit. zákonu má zpětnou platnost k 1. lednu 1926.
Jestliže tedy měl katecheta tohoto dne místo systemisované a požitkově volné,
byl podle ustanovení čl. 26 zatímním katechetou na občanské škole a vztahuje se
na něj i ustanovení o započtení dřívější substituční doby i případně doby pře
rušené službou na škole obecné.
Je tedy nutno zjistiti katechetům, jichž se to týče, povahu místa, na kterém
působili v den 1. ledna 1926 nebo později a podle toho uplatniti případný ná
rok při revisi platového výměru nebo výměrů pozdějších.
Katecheti, kteří se domnívají, že jejich platový výměr lze na základě pro
váděcího předpisu zlepšiti, nechť nárok svůj uplatní písemně k ředitelství školy,
které zašle přípis jejich okresnímu (městskému) školnímu úřadu jako pomůcku
k prováděné revisi.
Kdo by si nevěděl rady, nechť si dopíše na Spolek o poradu.
Benda.

Nálezy nejvyššího správního soudu.
Pensijní požitky — vrácení přeplatku po rozumu Su 9. zákona č. 287/24.
Podle právního názoru, vysloveného nejvyšším správním soudem nelze z usta
novení S 9 (bod 2., věta prvá) zákona ze dné 22. prosince 1924 čís. 287 5b.
z. a n. dovoditi, že na základě předpisu toho lze po právu naříditi jedině vrá
cení toho, co bylo straně přeplaceno v době účinnosti zákona čís. 287/24, t. j.
počínajíc dnem 1. ledna 1925(8 11), neboťcitované ustanovení neposkytuje pra
žádného podkladu pro takovéto rozeznání, normujíc toliko, že přeplatek lze potud
sraziti — (vysloviti tuto srážku podle cit. S 9 lze arciť až po účinnosti zákona)
— pokud požitky, z nichž přeplatek sestává, byly splatny za uplynulou dobu
nikoli delší „tří let, t. j. tří let čítajíc zpět od doručení úředního výroku, jímž straně
vrácení přeplatku bylo nařízeno. Z uvedeného názoru současně vyplývá, že na
řídí-li úřad i srážku toho, co přeplaceno za dobu sahající dále než tří léta zpět
od doručení naříkaného rozhodnutí straně, jest rozhodnutí to v odporu se zá
konem. (Nález nejvyššího správního soudu ze dne 26. IX. 1927 číslo 8755/26.)
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Porušení nabytého práva. — Správní řízení.
I. Vůči straně působí úřední emanace tak, jak jí byla vydána.
II. Vydal-li okresní školí výbor o určité sporné právní otázce výměr,z jehož
znění strana musíla nabýti dojmu, že o oné otázce bylo kladně (jí příznivě) roz
hodnuto zemskou školní radou, nabyla z dotčeného výměru práva na výhodu
výměrem tím ji přiznanou, i když zemská školní rada rozhodnutí takového ve
skutečnosti nevydala, a bylo toto její právo porušeno -tím, že jí byla později
jednou přiznaná výhoda jednostranně odňata. (Nález nejvyššího správního soudu
ze dne 5. ledna 1927 č. 27.085/26.)

Práva státních zaměstnanců (profesorů a učitelů veřejných škol
národních) ze služebního dekretu.
I. Služební dekret zakládá pro příjemce subjeklivní práva jen potuda v oněch
směrech, pokud a v nichž služební dekret má povahu rozhodnutí nebo opatření
služebního úřadu.
II. Za takovéto rozhodnutí nebo opatření, služebního úřadu nelze považo
vati každou jakoukoli emanaci služebního úřadu, nýbrž jen takový jeho akt, kte
rým úřad ten konstitutivně zakládá nebo deklaratorně upravuje služební postavení
zaměstnancovo, takže jen takovýto akt, resp. jen takovýto obsah služebního de
kretu upravuje autoritativně a tudiž právní moci schopným způsobem právní posta
vení zaměstnancovo, a jen v těchto mezích je služební dekret základem subjektiv
ních práv zaměstnancových, kdežto naproti tomu nemá povahy rozhodnutí nebo
opatření a není tedy právní moci schopen takový akt služebního úřadu, resp.
takový obsah služebního dekretu, kterým úřad vyvozuje toliko účetní pokladniční
důsledky určitého svého rozhodnulí nebo opatření.
IH. Dekretem přiznané určité požitky, jichž strana dosud neměla a jež jí
na základě zákona nenáležely, nelze pokládati za pouhou kdykoli změnitelnou
poukázku, nýbrž za konstitutivní akt, kterým straně autoritativním způsobem určitý
právní nárok nad zákon jdoucí byl přiznán. jednostranné odnětí těchto požitků
úřadem porušuje nezákonným způsobem právo strany. (Nález nejvyššího správ
ního soudu ze dne 30. dubna 1926 č. 5996/26.)
Poznámka. U katechetů před 5./6. 1919 ustanoveným jest to zvláště neod
čítání počátečního roku a jiné.

Učitelé národních škol — osvobození od pensijních příspěvků.
Dle ustanovení či. IV. (poslední věta) zákona ze dne 17. prosince 1919 čís.
2 z r. 1920, platí státní zaměstnanci, kteří dosáhli práva na plnou pensi, pensijní
příspěvky toliko z případného zvýšení pensijní základny. Ustanovení toto vzta
huje se dle S 33 a 35 paritního zákona ze dne 23. května 1919 č. 274 Sb. z. a
n. také na učitelstvo veřejných škol národních. Poněvadž učitelé veřejných škol
národních mají dle S 28 zák. paritního nárok na plné výslužné,- když dokonají
35 letou služební dobu, platí obdobně jako státní zaměstnanci po této době pen
sijní přídavky dle citovaného čl. IV. pouze z případného zvýšení pensijní zá
kladny, jinak však jsou od jich placení osvobozeni. Poněvadž dle ustanovení
S 58 (poslední věta) zákona ze dne 27. ledna 1903 č. 16. z. z. pro Čechy (viz
také S 1. poslední věta, zákona ze dne 14. května 1896, č. 74 ř. z.), dle něhož
čítají se při počítání služební doby převyšující 10let, zlomky jednoho roku vyšší
než 6 měsíců, za plný rok služební, nutno pokládati za dokonanou 35 letou dobu
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služební také již dobu, převyšující 34 r. 6 měsíců, rozhodlo ministerstvo školní
a nár. osvěty výnosem ze dne 18. května 1925 č. 53.413, v případě učitelky N. N.,
jež měla více než 34 roků 6 měsíců doby služební, že tato její doba služební!
musí býti také považována za dokonaných 35 let služebních a že jí tedy nelze
odepříti nárok na osvobození od pensijních příspěvků již po dosažení 34 roků,
6 měsíců a 1 dne doby služební. Při tom vyslovilo ministerstvo školství, že cit.
usnesení $ 58 nepozbylo dle čl. III. paritního zákona platnosti, jelikož neodpo

ruje tomuto zákonu.
Poznámka. Podle prováděcích nařízení k učit. zák. č. 104/26 byl čl. IV. zá
kona ze dne 17. prosince 1919 č. 2., z r. 1920 zrušen.

Podávání opravných prostředků u školních úřadů.
I. Není předpisu, který by ukládal úřadů, jenž- není povolán k přijetí oprav
ného prostředku, aby prostředek ten zaslal vůbec a zvlášt ještě během odvolací
lhůty k úřadu, u něhož prostředek ten'měl býti správně podán; vzhledem ktomu
nelze shledati nezákonnosti ani vadnosti řízení v tom, nezaslala-li zemská školní
rada odvolání stranou podané, jež mělo býti podáno u okresního školního vý
boru, včas tomuto úřadu.
II. Podle konstantní judikatury nejvyššího správního soudu není právního
předpisu, který by ukládal úřadům školským povinnost opatřovati svá rozhod
nutí poučením o opravných prostředcích, není proto vadou řízení, nebylo-li na
říkané rozhodnutí zemské školní rady resp. intimát okresního školního výboru
poučením opatřen. (Nález nejv. správ. soudu ze dne 26 února 1927 č. 2518/27.)

Správní řízení.
Zrušil-li nejvyšší správní soud rozhodnutí správního úřadu pro nezákonnosí,
jest úřad, jemuž jest o věci poznovu rozhodovati, pouze vázán ná právní názor,
vyslovený nejvyšším správním soudem, nikoli však na to, co nejv. správ. soud
předpokládal jakožto skutkovou podstatu, kterou správní úřad přijal za základ
svého rozhodnutí. Není proto překážky, aby úřad buď vyslovil resp. odůvodnil,
že vycházel z jiné skutkové podstaty, nebo aby novéru svému rozhodnutí polo
žil za základ jinou skutkovou podstatu, než položil za základ svému původnímu
rozhodnutí. Při tom jest právně zcela bezvýznamno, byla-li skutková podstata
nového rozhodnutí při vydávání prvého rozhodnuti úřadu známa Čili nic, neboť
v takovémto případě se nevyhledává, aby splněny byly podminky obnovy řízení.
(Nález nejvyššího správ. soudu ze dne 3. listopadu 1926 č. 21.741/26.)

Služební požítky státních učitelů (učítelů veřejných škol národních) —
k pojmu neoprávněně požívaných požítků.
Povolila-li zemská školní rada určitému učiteli k jeho žádosti provisorně
drahotní přídavky v té výši, jak na ně vznesl nárok nutno tento výnos zemské
školní rady chápati jedině jako konstitutivní akt, přiznávající straně zvláštní vý
hodu, která — nejsouc nijak předem terminovaná — mohla býti úřadem kdykoli
odvolána. Odvolání toto mohlo se státi však jenom ex nunc a nikoliv ex tunc
arci mimo případ, že by byla bývalá zmíněná výhoda přiznána jemu následkem
skutkového omylu na straně úřadu nebo že by byl učitel ten pobíral přídavek
mu přiznaný mala fide (srovnej nález nejvyššího správního soudu ze dne 2. března
1925 č. 4120 Boh. č. 4463). Není-li těchto okolnosti, nelze shledati, že by do
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tyčný učitel po dobu onoho přiznání pobíral povolené drahotní přídavky „bez
oprávnění“ a nemůže proto býti od něho požadováno vracení oné částky, kterou
vybral na vyšších drahotních přídavcích, než jaké mu podle zákona příslušely.
(Nález nejvyššího správního soudu ze dne 4. června 1927 č. 9708/27.)
Benda.

RAMA
UDANÉ

Zprávy spolkové.
Na školách národních v Čechách definitivně se zákonnými požitky se ob
sadí: místo katechety náboženství římsko-katolického na měšťanských školách
v Chotěboři (do 15. t. m.), při měšť. a obec. škole v Ml. Vožici, při obecné a
měšť. škole v Bavorově, při 3tříd. měšť. škole chlap. spojené se 4 tř. školy obec.
v Milevsku (do 15. t. m.), na měšť. školách a obecné v Dašicích (do 20. t. m.),
při měšt. školách v Polné (do 20. t. m.), při obec. a měšt. školách v Golčově
Jeníkově a v Habrech (do 21. t. m.), při měšt. chlapecké škole v Kostelci na Č. I,
při měšt. chlapecké škole v Berouně (do 18. t. m.), při občanské škole chlapecké
v Heřmanově Městci (do 15. t. m.), při trojtřídní měšt. škole chlapecké v Kou
řími, na národních školách ve Dvoře Králové nad Labem (do 23. t. m.), při měšt.
škole chlap. v Nechanicích (do 31. t. m.), při občanské škole chlap. ve Mšeně
(do 20. t. m.), v Nové Pace (do 31. t. m.), ve Vlachově Březí (do 20. t. m.),
v Lomnici nad Popelkou (do 17. t. m.), v Chocni (do 20. t. m.) a v Praze, ač

vypsáno jest 88 mist pro učitelstvo, není vypsáno ani jediné místo katechety pro
školy měšťanské, ač místa isou osobně i požitkově volná.
Na trvalý odpočinek byl dán František Sebestík v Opočně.
Prováděcí výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 4. listopadu
1027 čís. 123 439 —I. k zákonu ze dne 24. června 1926 č. 104 Sb. z. a n., oúpravě
platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských (měšťanských)
škol (Učitelský zákon) jest uveřejněn ve Věstníku ministerstva škol. a nár. osv.
v listopadovém čísle 11. letošního roku pod číslem 118. a cena jeho jest 7:70 Kč.
Radím všem kolegům, aby si ho ihned objednali a koupili s příslušnými k tomu
tabulkami, které mimo to jsou za 250 Kč. Jest nutno míti ho po ruce, dobře
prostudovati a pak obdržený dekret prozkoumati, zda správně byly mu služební
požitky vyměřeny, aby nezmeškal lhůtu k rekursu, nebo kdo ji zmešká, musí se
pak spokojiti, co mu bylo dekretem vyměřeno. Po prošlé lhůtě nemá nikdo práva
žádati a domáhati se zlepšení svých požitků, kdyby mu byly i nesprávně vyměřeny.
Sděluji prozatím jen tolik, že pro staré katechety do 31. prosince 1925 usta
novené je zachováno vše. Pro nové po 1. lednu 1926 ustanovené katechety pro
zatím není jasno z prováděcího předpisu ničeho, leda že to bude vyjádřeno ve
vládním nařízení k S 23. učitel. zákona č. 104/26; aspoň prováděcí předpis se
o něm vůbec nezmiňuje právě tak jako v 9 42. Prováděcí předpis čís. 118 ob
sahuje 19 stránky a kdyby sei na krásně vynechaly statě katechetů se netýkající,
zbylo by plných 16 stran k otištění v našem Věstníku katechetském, což by se
prodloužilo při našem osmistránkovém Věstníku až do březnového čísla r. 1928
bezjakýchkoli zpráv spolkových, redakčních a j. Bylo by to dlouho a rozkou
skováno. Proto má rada, aby si ho každý opatřil.
K výše uvedenému bude třeba, aby Spolek náš byl bedliv toho, aby ve
vládním nařízení bylo to, co ministerská rada předposlední k návrhu lidových
poslanců přijala a podepsala. Pro přítomnou dobu o těch nejdůležitějších věcech
týkajících se výměry služebních požitků k učitel. zákonu č. 104/26 dle výše zmí
něného prováděcího předpisu ministerstva škol. a nár. osv. zmiňuji se ve článku
jiném. V příštích číslech našeho Věstníku bude pak soustavně o tomto předpisu
prováděcím pojednáváno.
Benda.
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Úmrtí mistra v katechetice. V idy

Moravský spolek katechetský

diec.

lickém klášteře Josefsheimu ve Vídni zemřel

olomoucské měl výborovou schůzi v Přerově

v Pánu dne 22. října Jan Bv. Pichler, jehož

2. stopadu t. r. Na programu byl rozhovor
o pořízení obrazů pro vyuč. círk. dějim.
Aby obrazy byly vhodné jak po stránce umě

jméno zlatým písmem bude zapsáno v dějinách
katechetiky. Nejen katecheté dolnorakouští, ale
i všichni ti, kterým spočívá na srdci zájem
o vyučování náboženské mládeže, želí skonu
jeho. Již jako mladý kněz uvědomil si důle
žitost katolického vyučování ve škole a po
třebu dalšího vzdělání kněze dle současných
poměrů. Po léta obíral se se svým bratrem
Vilémem studiem katechetickým a psycholo
gickým a ovocem jejich snah byla řada článků,
přednášek a pomůcek katechetických. Nelze
tu uváděti jednotlivostí, ale proto přece nutno
se zmíniti o tom, že farář Pichler skvěle spl
nil jedno přání, které bylo projevováno často
ve schůzích školských, že mimo svou obšírnou
knihu pro domov, dýšící vroucí horlivostí pa
stýřskou: „Der Weg zum Leben“, spracoval
menší na témž základě pro školní vyučování:
Katholisches Religionsbuch. Farář Jan Ev.
Pichler byl něžným služebníkem Přítele dítek.
Spisy, které po čas svého života sepsal se
vzácnou důkladností a ohněm nadšení pro ide
ály kněžské, budou ke stále vděčnosti povzná
šeti ty,kteří plody jeho píle budou sklízeti. 7

Vylíčení událostí v Konnersreuthu
podávají: Výborná knížka od dra Hynka:
Stigmatisovaná z Konnersreuthu, 3 vyd., 12 Kč,
psaná v duchu katolickém, nákl. Ladislava
Kuncíře v Praze. — Druhá od Weinfurtera ;
která sice věrně a S pietou líčí výjevy, ale
vysvětlení podává odchylné od katolické my
stiky. Autor se přiznává, že je zakladatelem
české mystiky na základě náboženství východ
ních zvl. indického. Doporučili jsme proto

„ut audiatur et altera pars“ — Třetí právě
hlásí se z C. Budějovic, pro širší vrstvy,
slohem lidovým. Cena 4 Kč. „Hlas Lidu“,
Česká ul.autorita
16. Otázka
otevřená, dokud nepro
mluvila
církevní.

Katholische Kirchengoschichskate
chesen vyd. od diecés. inspektora, duch.
rady W. Jaksche. Toto nové vydání (druhé)
je přepracováno se zřetelem na změněné po
měry a značně rozmnoženo. Pro lidová kázání
o círk. dějinách jsou vítaná. Brožovaná 8 S,
váz. 10 S. Autor je znám jako vynikající od
borník. Dlouholetý, praktický katecheta měšť.
šk. ve Vídni. Redaktor „Christl. paed. Blitter“
a president „Svazu rakouských katechetských

spolků“.

r.

lecké tak 1 didaktické, zašle výbor znalcům
círk. umění dotaz, které obrazy by doporu
čili. Podle informací učiní výběr, při čemž
se bude přihlížeti především k círk. dějinám
naší vlasti; snad by zatím stačila serie 20
obrazů. Potom teprve se bude jednati o re
produkci obrazů, jež musí býti jednotná for
mátem 1 provedením a konečně o financování
podniku. Dále byla dána otázka, jak pokro

čily práce s úpravou nového katechismu
a kancionálku. Známo, že katechismová ko
mise vypracovala návrh na změnu textu i re
dukci katechismového učiva a její elaborát
byl zaslán expertům k dalším opravám a změ
nám. Podle doslechu byly všecky ty návrhy
přehledně sestaveny a budou odevzdány těm,
kteří budou pověřeni konečnou úpravou kate
chismu. Výbor se usnáší, aby byly o tom
a také o kancionálku zjednány informace z míst
kompetentních.
r.

Látka náboženská v prvních 3 tří
dách obecné školy.

Moravský „Nasinec“

píše: Katechismus 1 biblické dějiny. Biblické
příběhy, k nimž se přičleňují katechismové
poučky. Tak rozhodly před 15roky odborné
autority. Ve smyslu té prakse zavedena vo
blastech německých naší républiky úředně:
Katholisches Religionsbůchlei. U nás (na Mo
ravě) razí si cestu: Kubíčkova: Katolická
prvouka. Vyšla před prázdninami se schvá
Jenímordinariátním 1 ministerským, nákladem
R. Prombergra v Olomouci. Cena 5:40 Kč.
chválí se, že je psána lehkým ušlechtilým slo
hem a opatřena obrázky.
r.

Josef Pospíšil: Tiché rozkoše. Vydalo
v krásné typografické úpravě nakladatelství
Českoslovanské akciové tiskárny v Praze IL,
Panská ul. č. 1. Str. 104, cena brož. Kč 20,
v elegant. vazbě Kč 20. Verše „Tichých roz
koší“ jsou útěkem do přírody, proeházkou po
lem a lukam1, toulkou po březích řek a rybníků,
radostné bloudění lesem. Zpívá se v nich o
rodosti barev, zvuků a vůní. Jeto milá idyla.
Čtenář, uštvaný politickým, sociálním, kultur
ním a morálním rozvratem, unášený technikou
a amerikanismem, najde v knížce oddech
a klid.
r.

Tiskem Družstva Vlast v Praze. — Nákladem vlastním,

