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K XXII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. FR. H. ŽUNDÁLEK.

Chyby při zpovědi školních dítek.
Všeobecně tvrdí se, že školní mládež ráda a lehce se zpovídá svému kate
chetovi. Ač má toto tvrzení v sobě něco a někdy i mnoho pravdy, přece vysky
tují se případy nejen ojedinělé, ale často dosti četné, že mládež z různých ohledů
(ať školních, ať mimoškolních) blíží se ku zpovědnici katechetově s ostýchavostí
a nedůvěrou, ba i s bázní a studem, které ani nejlepší snaha katechetova zapla
šit! a úplně potříti nemůže. Výsledek pak všeho bývá, je-li mládež nucena se
pouze katechetovi zpovídati, že často srdce své uzavře a zpověď jest neúplná —
sacrilegium — ba celá řada sacrilegii, snad mnoho let se opakujících hotova.
1. Zvláště při generální sv. zpovědi před prvním sv. přijímáním ponechme,
ano i zaopatřme dítkám úplnou volnost u výběru zpovědníka, neobmezujme této
volnosti ani vlivem svým tak zvaným monopolem zpovědním, který ex nimia et
peccaminosa sollicitudine omnia ad se trahere et conscientias subditorum per
confessionem scire vult, dobře pamětlivi jsouce slov sv. Tomáše Aquin. (Suppl.
q. 8. a. 4. ad 6.) »Peccaret autem sacerdos, si non esset facilis ad praebendam
licentiam confitendi alteri . . . .« etc. O takových kněžích praví dále, »multis
laqueum damnationis injiciunt et fur consequens sibi ipsis.«
II. Chyby po monopolisování dopouští se ten, kdo učiteli dá komandovat!
dítky a jemu jen dovolí přidělovat! jednotlivým zpovědníkům ty nebo ony žáky,
nebo tomu žáky, onomu pak žákyně a ustanoví předem ti anebo tyhle půjdou
ke mně. O takovém odepření volnosti kajícníků ku výběru zpovědníka píše
P. Hilarius a Sexten (Tractat. Past. P. II. c. IV. § 44.) »Deus scit, quot et quanta
sacrilegia iam patrata sunt propter denegatam confessionis libertatem.« A sv.
Alph..'(Homo Ap., tr. ult. punct. V. n. 43.) varuje zpovědníka »ne suis poenitentibus spiritualibus, praesertim foeminis prohibeat accedere ad alium confessarium.«
K I. a .II. chybě přec podotknout! musíme radu sv. Františka Sales.:
»Neměň snadno svého zpovědníka, kterého jsi si jednou zvolil.« Na to ovšem
každý katecheta a zpovědník dítko přívětivě upozorní, ale poutati je pouze.' na
svou zpovědnici není radno et quidem ex fragilitate humana. (Tamtéž.)
III. Konečně chyba velmi smutná, ale mnohdy též skutečná — sub sole —
nil noví — jest disharmonie mezi duchovní správou a katechetou, který jest
vázán na obec, a měšť. školách vypomáhat!: duchovní správě v čase, kdy není
proň povinností školních, naopak ale duchovní správa má své neoprávněné po·
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žadavky též nahlédnout! a nežádati výpomoci třeba in confessionali, je-li katecheta
povinnen vyučovati nebo jinak školou zaměstnán. Ostatně ústní úmluva obapolná
odstraní bohdá každou disharmonii a uvede vše opět v soulad a nastane opět
spojení ono lásky obapolné, o němž dí sv. Pavel (I. Kor. 13., 4.—7.) »Caritas
omnia suffert . . . . omnia sustinet«. O kéž by nastala ona ,Charitas‘ »quae non
quaerit, quae sua šunt«, by uvarováni zůstali hříchů jak confessarii, tak confitentes,
illi flores christianitatis. (Dle das Beichtmonopol, Linzer Quart. Schr. J. 1907.)
Dr. Karban.

Promluva na neděli po Obřezání Páně.
První neděle v novém občanském roce nás vybízí k tomu, abychom dobře
užívali času, poněvadž rychle ubíhá a již se nevrátí. Sv. Josef vidí podle dnešního
sv. evangelia odměnu za to, že dobře využil času a tím zachránil božské dítko,
s kterým se nyní bezpečně vrací do své vlasti.
Učený a zkušený pohan Seneka stěžoval si jednou, že mnozí se nevěnují
horlivě, nýbrž velmi roztržitě úřadu a obchodu, který přejímají. »Velká část ži
vota«, pokračuje pak Seneka, »prchá těm, kteří konají zlo, největší část těm, kteří
nic nedělají, celý život těm, kteří konají něco jiného, než by měli.«
To jest velmi správně a dobře řečeno a na základě tohoto výroku chci vás
vyvarovat! trojího způsobu, kterak lidé pozbývají drahocenného času.
1. Velká část života prchá těm, kteří konají něco jiného, než co by měli.
K čemu jinému máme použiti času svěřeného, než abychom sloužili Bohu a za
chránili tak svou duši? Kdo tedy nepečuje o svou duši a Bohu neslouží, koná
něco jiného, než co jest povinen činiti. Sloužiti Bohu jest pro rozumného tvora
věcí zcela přirozenou a nutnou a kdo tak nečiní, nezasloužil by ani jména roz
umného tvora.
Když Písmo sv. vypravuje, jak se lidé víc a více rozšiřovali na zemi a různá
zaměstnání si volili, udává také jména mužů, kteří byli vynálezci a zakladateli
různých řemesel i zaměstnání. Písmo sv. jmenuje tu Jabela jako praotce oby
vatelů ve stanech a pastýřů, jmenuje Jubala, vynálezce hudebních nástrojů, Tubalkaina, který poprvé dobýval ze země kovů a je zpracovával. A k těmto všem
dodává Písmo sv.: Sethovi se narodil syn a toho nazval Enosem. Enos znamená
tolik jako pravý člověk. Proč však toto jméno ? Což nebyli předchozí mužové,
praotcové různých stavů pravými lidmi ? A přísluší-li Enosovi jméno pravého
člověka ve zvláštním smyslu, co znamenitého vykonal? Není vynálezcem nových
věcí a různých vymožeností pro pozemský život, avšak učil umění prvnímu,
neboť Písmo sv. o něm tvrdí: Tento začal vzývati jméno Hospodinovo. Pozorujte
dobře! Také již dříve lidé přinášeli Bohu oběti a modlili se k němu, avšak nikoli
pravidelně, stejného času, nikoli ve velkém shromáždění, nikoli podle určitého
slavnostního v předu ustanoveného řádu. Enos zajisté osvícen byv Bohem,
zřídil společné místo a řád k vzývání Boha; má tedy právem své jméno, poněvadž
učil onomu umění a sám je pěstoval, které teprve činí člověka pravým člověkem,
umění Boha slavnostně a společně, vzývati.
Chápete nyní, proč prorok Jeremiáš mohl zvolati: »Viděl jsem zemi a hle,
byla prázdná!« Jak to prázdná? Což nebyla osazena četnými národy? Učený vy
kladatel Písma sv. na to odpovídá : Jako se praví o domě, že je prázdný, i je-li
-pln vzduchu a pavouků, poněvadž není stavěn pro pavouky, nýbrž pro lidi; tak
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je také země prázdna, není-li na ní služebníků Božích-; neboť je. stvořena pro
lidi, kteří slouží Bohu. Všichni, kteří neužívají sil tělesných a duševních ke službě
Boží, nejsou lidmi. Ukažte mi někoho, kdo zapomíná na Boha, který jedině svým
libůstkám vyhovuje a žije vlastnímu prospěchu. Třeba jest dle zevnějšku člověkem,
přece ho nemůžeme nazvati pravým člověkem podle vůle Hospodinovy.
A nyní ruku na srdce! Povězte upřímně, jak jste v uplynulém roce výkonávali tuto nejsvětější povinnost? Ach, mnozí konali všecko jiné, než aby Bohu
sloužili. Sloužili tělu, smyslům, zlému duchu, lidem, jenom Bohu nikoli. Kolik
uplynulo dní, týdnů v uplynulém roce, kdy jste na Boha ani nepomyslili, ano
snad se mu dokonce rouhali? Kolik prací jste začali a nevzývali jste Boha o pomoc.
Bůh vás zasypával dobrodiním, zdravím, spokojeností, dobrým prospěchem v učení
a vy jste mu za to ani nepoděkovali!
2. Velká část života ubíhá těm, kteří konají zlé, pášou hřích na hřích; ťo
je služba a otroctví ďáblovo. Kterak možno na to bez bolesti pomysliti ? Kdyby
se rozdělil uplynulý čas podle toho, komu náleží, vždy sto dní by patřilo satanu
a snad teprve den Bohu.
Kolik dítek stráví většinu svého věku ve stavu těžkého hříchu. Kolik z nich
žije v nepřátelství Božím a v nesmiřitelném hněvu, ačkoli apoštol je varuje : »Nechť
nezapadá slunce nad vaším hněvem. Kolik dítek ponechává si nespravedlivě naby
tého majetku, ačkoli by jej mohly navrátiti, a ač zpovědník je k tomu povzbudil.
Snad dokonce jest i mezi vámi někdo, kdo od delší doby z lichého studu zamlčel
ve sv. zpovědi těžký hřích a svatokrádežně přijal tělo Páně ?
Vizte, tak ubíhá velká část života těm, kteří konají zlé.
~
Jak dojemně Bůh jedenkráte představil sv. Arseniovi pošetilost takových
hříšníků! Svatý poustevník viděl nejprve v duchu člověka, který se nadarmo na
máhal dáti na ramena velký svazek dříví; ačkoli dobře pozoroval, že těžké břímě
jej nesmírně tíží, přece stále ještě nakládal více dříví, tak že ho skutečně ne
mohl unésti.
Tento muž jest obrazem těch lidí, kteří odkládají neustále pokání; ačkoli
denně hromadí hřích na hřích, přece takoví pošetilci doutají, že jednou beze všech
obtíží budou moci činiti pokání.
Dále viděl světec muže, který nabíral sýtem vodu. Jeho počínání ovšem bylo
marné, ano směšné. Podobně jednají ti, kteří tu a tam se chovají zbožně, avšak
v nejbližším okamžiku se vrhají do víru hříchu. Co získali na jedné straně, toho
na druhé straně opět pozbývají.
Konečně viděl poustevník dva muže, kteří nesli dlouhý trám a přede dveřmi
chrámovými se dali do hádky, kdo z nich první má do kostela vejiti. Poněvadž
však se nemohli sjednotili, zůstali oba venku. Těmito vyrozumívají se pyšní
a ctižádostiví lidé, kteří se nechtějí ponížiti a jsou proto vyloučeni ze
slávy Boží.
Podle starého zákona dlužník, když nechtěl zaplatiti, byl uvržen do žaláře
a nenabyl svobody dříve, až když slíbil, že vše zapraví- My jsme těmito dlužníky
vůči Bohu. Avšak my máme u něho rukojmí, který se smiluje. Proto volejme
dnes k spravedlivému Bohu: Poshověj mi, všecko ti zaplatím. Pohleď na mého
rukojmí, svého nejmilejšího Syna. Pohleď na jeho sv. krev. Také já chci býti
vykoupen jeho drahocennou krví a slibuji: Co jsem zameškal v starém roce,, čím
jsem hřešil, v novém roce opět napravím upřímným pokáním. Amen. Fr.Hanuš,
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Promluva na den zjevení Páně čili sv. tří králů.
Napsal EM. ŽÁK.

když národ Isfaelský vracel se z poroby egyptské do země Kanaan, tu na
konci jeho 401etého putování sběhla se podivuhodná událost. Král moabský Balak, nedůvěřuje síle svého vojska, že by zastaviti mohl vítězný pochod Israele, po
volal věštce Balaama, aby Israeli klnul. Doufalť, že mocným slovem proroka budou
ochromeny paže a otupeny meče postupujícího národa. Ale Balaam, pozoruje
s hory vyvolený národ, nemůže jej proklínali. »Hospodin vložil slova svá v ústa
Balaamova a on dí: »Kterak mohu zlořečili, komu nezlořečí Bůh? Proč bych měl
proklínali, koho Hospodin neproklíná?« Tak místo kletby jen slova požehnání plynou
z úst prorokových. — Balak nespokojen, vede potom Balaama na jiný vrch a
znovu žádá, by kletbu vyslovil nad Israelem. Ale Balaam, duchem Božím poučen,
praví veliká slova proroctví: -»Uzřím ho, ale ne nyní; pohledím naň, ale ne
z blízka. Vzejde hvězda z Jakuba a povstane prut z Israele, a zhubí všechny
syny Sethovy.« (IV. Mojž. 24. 17.) — —
1. Pohanský věštec patří tu v duchu, kterak z Israele vyvstane Spasitel světa.
A slova proroctví jeho o hvězdě chápali mnozí v tom smyslu, že hvězda neoby
čejné velikosti a lesku bude hlásati jednou světu Spasitelovo narození. A Hospodin
dal národům, kteří toužili po Vykupiteli, znamení, na něž čekali. Hvězdy, jichž
pozorováním ode dávna se zabývali, dle nichž měřili čas, určovali směr
cesty a z nichž hleděli i budoucnost vypátrali, oznámily jim narození Kristovo.
— Slavný astronom Keppler snažil se dokázati, že v roce narození Kristova tři
hvězdy : Saturn, Jupiter a Mars tak se sblížily v jasné a veliké souhvězdí, že
zdály se býti jedinou hvězdou neobyčejného světla a velikosti.
A touto hvězdou povzbuzeni, spěchají východní mágové, knížata různých
kmenů arabských, aby hledali toho, který měl obnoviti svět. Vyšli různě, každý z jiných
končin, a nesouce po obyčeji východním vynikající dary své země, brali se do
země Judské. Ale dříve, než došli cíle, sešli se, a utvořili tak královskou družinu,
jež přišla se poklonit budoucímu králi. Písmo sv. neudává jich jména. Teprve
zápisy devátého století jmenují jich počet a jména: Kašpar, Melichar a Baltazar.
Slavný malíř vlašský Paulo Veronese dle dávné tradice zobrazil jich adoraci
před božským Dítětem. Melchior čili Melichar je muž vážný, pokročilého věku.
Je tu jako zástupce pokolení Jafetova. Přináší zlato. Kašpar, mladistvé tváře, za
stupuje pokolení Semovo a obětuje kadidlo. Balthasar, černé tváře jako obyvatelé
afrického vnitrozemí, zastupuje neblahé pokolení Chámovo a přináší darem myrrhu.
Tak všechno lidstvo, rozdělené dle synů Noemových ve tři větve, přichází svými
zástupci poklonit se narozenému Ježíši, světa Spasiteli.
U jeslí Kristových klečí betlémští pastýři a po nich přicházejí králové čili
mudrci od východu. Je něco velikolepého v tomto výjevu. Ukazuje se tu, kdo
že budou ctitelé Ježíšovi, až jednou založí sám duchovní svoje království. Pastýři
lidé neučení, prostí, jsou obrazem všech, o nichž jednou Ježíš řekne: -»Blaho
slavení chudí duchem«. Mudrci, lidé učení, kterým je dáno hlouběji nahlédnout!
v záhady světa, stanou se vyznavači Kristovými. Králové, kteří vládnou národům,
v osobách mudrců-králů klanějí se též nově narozenému Vykupiteli. Tak i lidstvo
ve svém různém roztřídění, podle své vyšší či nižší intelligence schází se u jeslí
betlémských- a sjednocuje se ve víře a v úctě k Ježíši Kristu.

Ročník XI.

KATECHETSKÄ PŘÍLOHA

Stran» 5.

2. Hluboký myslitel, Arnošt Hello ve svém duchaplném rozjímání o cestě
králů-mudrců do Betlema poukazuje na jednu pozoruhodnou okolnost. Představme
si krále, kteří jen z víry ku hvězdě opouštějí svůj trůn, svou zemi. Na prvé zna
mení opouštějí tichý klid svého panovnického domu, a jdou nikoli dobývat nových
zemí, rozmnožiti své bohatství a slávu, nýbrž hledat nového, lepšího krále. Jdou
za tím, který je má osvítiti; své pohodlí, své bohatství i slávu přinášejí v obět
statku vyššímu a vznešenějšímu — pravdě. Jak zářným příkladem svítí tak věkům
budoucím. Jdou hledat pravdu, spatřiti nové světlo světa! Osvícení ducha kladou
výše než bohatství a slávu. Přicházejí sloužiti idei vyšší, nežli jest: sláva a lesk
trůnu. A proto přinášejí Ježíši darem statky svých zemí: zlato, kadidlo a myrrhu,
I v těchto darech tají se hluboký a takořka prorocký význam slavných pří
chozích do Betlema. Přinášejí zlato, z něhož jsou koruny královské, na znamení,
že bude jednou králem ten, u jehož nohou nyní poklekají. Nesou kadidlo, jež
u všech národů náleželo bohům. Tím vyznávají jeho božství. A myrrhu, z níž
východ připravoval vonné masti k balsamování mrtvol, aby tak naznačili víru
v Ježíše, Boha i člověka a jeho budoucí utrpení.
Přinesli v obět Ježíši kov nejdražší, který se stal znamením všeho bohatství,
prostředkem přepychu, touhou těch, kteří v požitku smyslů hledají štěstí. Zlato,
jehož lesk omamuje zrak a strhuje nejednou s cesty poctivosti ty, kteří do té
chvíle, nežli mohli rukou svých po něm vztáhnouti, byli poctivými. —■ Známo je,
že velký zákonodárce spartský Lykurgos ustanovil, přísně potrestat! každého,,
kdo by je shromažďoval, a místo peněz zlatých zavedl peníze železné. Chtěl vy
loučit! ze země kov, jenž podlamoval prostotu, jednoduchost a sílu národa. A nyní
ukládají je královští mudrci u nohou Dítěte, zahaleného v chudých plenkách !
I v tom je veliké poučení pro nás. Mudrci vyznávají, že Ježíš je Pánem světa a
jeho pokladů, že člověku majetek jest jenom svěřen, propůjčen, aby s ním dle
vůle Ježíšovy hospodařil. A on, chudý řekne jednou těm, jimž poklady svěřil:
»Co jste učinili jednomu z nejmenších bratři mých, mně jste učinili', a čeho jste
neučinili bratřím mým, mně jste neučinili.*
Tak tři králové poklady, vzácnosti své země, obětují na oltář pravdy. Kladou
je k nohám Ježíšovým, plni vděčnosti, že poznali pravdu. A poklonivše se, jdou
dle slov andělových »jinou cestou domů*. Poučeni, osvíceni jdou jiným směrem.
Duše, která došla vyššího poznání a pochopení, volí jiné cesty, má jiné touhy,
lepší, vznešenější. —
Když sv. Jeroným dokonal překlad Písma sv. na jazyk latinský, byl láskou
k Spasiteli tak zachvácen, že opustil Řím a odebral se do Palestiny, země Kri
stovy, aby zde v rozjímání a modlitbě trávil další část svého života. A příbytek
svůj zvolil si v Betlemě. Zde celé hodiny prodléval na místě, kde Ježíš Kristus
se narodil, kde v plénkách zabalený spočíval brzo v jeslích, brzo v láskyplném
náručí svaté své Matky. A hle, takové podivrié kouzlo vanulo z těch svátých míst
prvého dětství Ježíšova, že i jiné duše následovaly příkladu velikého učitele cír
kevního, že v několika letech řada velikých klášterů povstala kolem sv. Jeronýma.
Ale toho kouzla, půvabu a něžné poesie, jež se rozzářila kol jesliček Páně, ne
ubývá ani po tisíciletích. I dnes se shromažduje u nich lidstvo a učí se tu lásce
k Ježíši a lásce k lidstvu. Jesle jsou pro nás všechny nemenším místem poučení,
jako nejlepší čítankou v dobách strádání a utrpení člověku jest — kříž. Amen.
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Promluva na I. neděli po Zjevení Páně.
Poddáni tedy buďte všelikému lidskému
zřízeni pro Boha.
1. Petr 2, 13.

Když Hospodin dal lidu israelskému na hoře Sinai za blesku a bouře de
satero přikázání, upravil jednou pro vždy ve čtvrtém přikázání poměr mezi dítkámi
a rodiči, mezi podřízenými a představenými; a do dneška má každé z těchto de
seti přikázání svou plnou platnost. I když osvícení lidé prohlašují jedno nebo
druhé přikázání Boží nebo dokonce všecka za zastaralá a ne časová, aby zakryli
svou vlastní hříšnost, věřící dítko má v té věci docela jiný názor. Víť dobře, že
Bůh jest od věčnosti sám v sobě vždy týž, že tedy jeho věčná vůle je stále
stejná, že tedy není podrobena změně. Čeho Bůh žádal od Israelských, žádá i dnes
od nás, chceme li býti vůbec jeho vyvolenými.
Dnes chceme uvažovat! hlavně o jednom přikázání, za jehož zachovávání
sám Hospodin ustanovil odměnu; je to čtvrté přikázání, které nemá platnosti jen
pro dítky, nýbrž pro všecky podřízené.
Poslušnosti je potřebí, neboť jest vůbec základem každého pořádku. Jak by
to vypadalo v rodině, ve škole, v obci, ve státě a v církvi, ve válce, kdyby chtěl
každý konati to, co se mu líbí, kdyby nikdo nechtěl poslouchati ? Ohavnost zpu
štění biblického by nutně nastala.
1. Věnujme nejdříve pozornost rodině. Bůh ve čtvrtém přikázání výslovně
nařídil dítkám poslušnost; praví: Cti otce svého, nikoli: smíš nebo můžeš ctíti.
Ustanovil rodiče za své zástupce, aby vedli dítky, je vychovávali a o ně pečovali.
Kromě výslovné vůli Boží však zavazuje dítky k poslušnosti i povinná vděč
nost k rodičům. — Dítky! Můžete někdy na to zapomenout!, jak otec od rána
do večera se namáhá, aby vám opatřil denní chléb, nutný oděv a potřebné po
můcky učebné? Můžete někdy zapomenout!, jak dobrotivá matka pracuje ne- ■
únavně od rána do večera, jak obětuje i potřebný spánek, když jste nemocny a
potřebujete tak nutně mateřské péče a pomoci. Nebyl by to nejčernější nevděk,
kdybyste splácely svým dobrým rodičům tak velké námahy a tak velká dobrodiní
neposlušností, odmlouváním a tvrdošíjností? Vzpomeňte si, křesťanské dítky, na
malého Ježíše, o němž Písmo sv. tak krásně praví: »Byl svým rodičům poddán
a prospíval věkem, moudrostí a milostí před Bohem i před lidmi.« Jednejte tak,
abyste si zasloužily zaslíbení Božího: Ctěte, milujte své rodiče a poslouchejte
jích. Odměna vás nemine jíž zde na zemi.
Co tu bylo řečeno o dítkách, má touž platnost o služebných a podřízených
vůči představeným.
2. Obraťme se nyní k zřízeni státnímu. Každá vrchnost jest Bohem ustano
vena, proto jest nevyhnutelno poslouchat! vrchností světských ve všech dovole
ných věcech. Vladař a zástupové lidu dávají zákony a nařízení k udržení po
řádku ve státě, poddaní pak je musejí zachovávat!. Poroučí to výslovně Spasitel
náš: »Dávejte císaři, co jest císařovo.«
Dějiny vypravují nám velmi smutné události, jak daleko stát dojde, když
poddaní nezachovávají zákonů : nastává revoluce se všemi svými hrůzami. Majetek,
právo a život státních občanů je v nebezpečí. Francouzská revoluce, která se tam
před více než sto lety odehrála, podává nám k tornu znamenitý doklad. Tisíce
nevinných lidí bylo zahubeno, ano- král Ludvík XVI. a jeho hrdinná manželka
Marie Antoinetta zemřeli na popravišti jako nevinné oběti vzpoury.
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3. A ke konci pohleďme na hrozné spousty, které působí neposlušnost vůči
církvi. Kristus Pán, který nás vysvobodil z otroctví hříchu, žádá zcela určitě,
abychom církve poslouchali: »Kdo však církve neposlouchá, budiž vám jako po
han a publikán.«
Objevuje se však neposlušnost k církvi pouze ojediněle? Bohužel nikoli!
Bez ostychu jsou přestupována její přikázání a nařízení. Mnohé dítky jakmile vy
stoupí ze školy, nechtějí poslouchali slova Božího i kázání, neboť jsou dle svého
názoru tak dost chytré! Zameškávají v neděli a ve svátek mše svaté, ostýchají
se jiti ke správě Boží v době velkonoční a tak zbavují se velkých milostí; hro
madí hřích na hřích a hubí tak svou nesmrtelnou duši. Nezachovávají postních při
kázání a namlouvají si, že to není žádný hřích. A přece je úmyslné přestoupení postu
těžkým hříchem. Jak smutný bude stav těch lidí, kteří právě přikázání postního
nezachovávají.
Křesťanské dítky! Neposlušnost počíná se v rodině, přechází do církve a
odtud se přenáší do státního života. Kdo stále prokazoval poslušnost svým ro
dičům, bude také církve poslouchali a stane se věrným poddaným svého císaře.
Jakkoli následky neposlušnosti jsou velké již na tomto světě, jejich zakončeni
bude tím hroznější na onom světě, poněvadž vedou k věčné záhubě.
Dej Bůh, aby dnešní rozjímání nás ochránilo od tak hrozného osudu. Amen.
E. Stránečky.

Promluva na svátek nejsvětějšího jména Ježíš.
Napsal EM. ŽÁK.

Řecký spisovatel Plutarch (de defect. orac. 7.) vypravuje, že za panování
císaře Tiberia r. 783. po založení města Říma plavci, kteří byli na moři, slyšeli
hlas jako z nitra moře vycházející: »Velký Pán (t. j. pohanský bůh) zemřel.«
A hned potom ozývalo se lkáni a kvílení jako by nějací daemonové prchali a
a hledali úkrýtu v hlubinách. — Křesťanští spisovatelé rádi vykládali tato slova
v ten smysl, že to bylo ve chvíli, kdy Ježíš Kristus skonal na Kalvárii. Neboť
Ježíš Kristus smrtí svojí lidstvo z okovů zlých duchů vysvobodil, že zlomil vliv
daemonů; staré názory a řády se hroutí a lidstvu nastává nová doba, jež po Je
žíši má své jméno: věk křesťanský. Splňují se slova veliká proroka Isaiáše : »Starý
blud pominul, zachováš nám pokoj, neboť doufali jsme v tebe.» (Isaiáš 26. 3.)
Stará žároviště, na nichž obětovány na počest pohanských bohů hekatomby, uha
sínají, z Jerusalema ponenáhlu se šíří nové světlo učení Ježíšova, učení lásky a
milosrdenství, a s ním obětována je obět, v níž znovu Ježíš v prostých způsobách chleba a vína je podivuhodně přítomen, nekrvavá obět novozákonní.
Dnes, drazí přátelé, slavíme zvláštní a významný svátek. Svátek nejsvětějšího
jména Ježíš. Takořka jmeniny toho, který proudu věků dal jiný směr, a těm,
kteří poznali svaté učení jeho, dal jiný ráz. Svátek toho, který vštípil nový, ušle
chtilejší názor na život, na práci, na dítko, na ženu, na chudého; který učil člo
věka hledati štěstí v jeho vlastním nitru, volaje: »Království Boží ve vás,* který
všechny naděje a touhy zde nesplněné odkázal v říši nebeskou, potěšuje všechny
strádající slovy: »Blahoslaveni, kteří trpí pro spravedlnost, neboť jejich je krá
lovství nebeské*. Proto uvažujme dnes krátce o významu Spasitele našeho,
Ježíše Krista a jeho sv. učení.
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1. Bylo to čtyřicátého dne po Ježíšově narození, v chrámě Jerusalemském,
kdy Ježíš jako děcko je obětován na rukou kněze před tváří Hospodinovou. A v té
chvíli blíží se vážný kmet, po celý život čekající a toužící po lepších dobách,
jež mají nastati příchodem Vykupitelovým.
Osvícen Duchem Božím, spatřuje v děcku očekávaného Messiáše, béře je na
své lokty a volá: »Postaven jest tento ku pádu a povstání mnohým v Israeli a
za znamení, jemuž bude odpíráno.* (Luk. 2. 32.) Jak hluboké proroctví skrývá
ve slovech tohoto evangelického kmeta! Vidí v duchu, kterak jedni kupí se kol
Ježíše a vidí v něm svého největšího učitele a zákonodárce, který pozvedá je na
vyšší stupeň vzdělání. Vzpínají k němu prosebně své ruce, a Ježíš přináší jim
spásu, jest jich Vykupitelem. A druzí prchají od něho, odvrací od něho své oči.
Ježíš jest jím za znamení, jemuž bude odpíráno!
A hle, již u jeho jeslí vyplňují se slova Simeonova! Pastýři betlémští, tři'
králové jsou první, kteří ve své víře pozdravují jej jako Messiáše světa. Herodes
ukládá naopak o jeho život. A když Kristus Pán vystupuje jako učitel lidu, chudí,
nízcí, trpící, nemocní tvoří kruh jeho oddaných, — pyšní fariseové a požitkářští
Sadduceové odvracejí se a stávají se jeho nepřáteli. A když Ježíš dokonává a
zůstavuje zde svoji církev, ono veliké třídění duší tím zřetelněji se děje. »Kristus
jest Židům ku pohoršení a pohanům k bláznovství,« praví sv. apoštol. Nastávají
doby pronásledování. Vyvolává je nejprve vysoká rada židovská, a později sami
římští císařové snaží se meči a nástroji mučednictví vyhladiti všechny, kteří v Je
žíši spatřovali světlo svých duší, svého Vykupitele. — —
Nejednou poukazuje se na to, že ony veliké pravdy křesťanské o lásce ke
každému člověku, o ctihodnosti chudoby, odpuštění a j. shledáváme i u pohan
ských spisovatelů. Ze tudíž nevyšly tyto zásady z Ježíšova učení a nejsou ničím
novým, ale ovšem že křesťanství přispělo k jich všeobecnému rozšíření a platnosti.
A opravdu, Seneka, filosofující císař Markus Aurelius a jeho současník, mudrc,
rodilý otrok Epiktet prozrazují nejednu myšlenku křesťanskou ve svých spisech.
Ale nesmíme zapomenouti, že tito všichni žili již u věku křesťanském. Byť byli
nepřátelé křesťanů, síle učení Kristova nemohl duch jejich odolati a jakmile jen
uslyšeli o jeho učení, nejsouce si toho vědomí, že ono je křesťanské, přijímají
je jako své. Císař Trajan sám tak doznává, že nastává doba nová, do níž se ony
zásady, které přiváděly v nadšení dávné předky, více nehodí. »Nec nostri saeculi est*, poznamenává Plinius ve svém listě (ep. 10. 98.). A tak jedno jest jisto:
Starý věk končí u kříže Ježíšova a odtud počíná věk nový, založený na učení
Ježíšově, dávající vznik nové vzdělanosti a vyšší kultuře.
2. Ale jako Ježíš Kristus byl za dob svého žití předmětem lásky jedněch
a nenávisti druhých, takovým je i dnes. My klekáme před ním jako svým Spa
sitelem, v žití jeho spatřujeme nedostižný vzor života vlastního, v bolestech vzpo
mínáme jeho bolů, strádání a utrpení a v těch vzpomínkách nalézáme utišení.
Učil však pokoře, skromnosti, prohlásil za pravidlo života: »Co plátno člověku,
kdyby celý svět získal, ale na duši své škody utrpěl,« zavrhuje hrubý požitek,
učil neceniti bohatství a proto má vždy své nepřátele. Je i dnes k povýšení a
povznešení jedněm a ku pádu a za znamení, jemuž bude odpíráno, druhým.
Obojí: lásku i nenávist k němu věky jen se stupňovaly. — »Ježíš Kristus do
chází dnes tisíckrát větší lásky než za svého života.« A dříve již Pascal, který rád
bystrostí ducha svého nořil se ve svátá evangelia a své myšlenky zaznamenával na

Ročník X!

KAT&CHETSKÄ PRÍLOHA

Strana 9

útržcích papíru, napsal: »Ježíš Kristus nepřišel se žádným vědeckým vynálezem
ani nevládl, ale byl pokorný, trpělivý, svátý, byl hrozný zlým duchům a byl bez
hříchu. O v jaké nádheře, v jaké neobyčejné velebnosti jeví se těm, kdož na
něho patří očima srdce svého·!«— —
A století plynula dál, zavládla nová hesla, mysli lidské poutaly nové vy
nálezy, nové plody vědy a výtvory umění. Ale jemné, hluboko cítící duše znovu
se vracejí ke Kristu a své srdce zasvěcují jemu jako svému Bohu, který v pokoře
své nejednou sám se jmenoval: »Synem člověka«.
Aspoň jeden příklad z nedávné doby. V literárním světě často slyšíme jme
novat! anglického spisovatele, Oscara Wilda. Muž nezkrotné fantasie těžce mravně
pobloudil a byl odsouzen jako zločinec do káznice. A ten, který křesťanských
zásad před tím nejméně dbal, béře do rukou řecký text evangelií a denně před
čítá z něho několik kapitol. Praví: »Jest to něco povznášejícího, takto den začíti.
Každý měl by tak učiniti, i tehdy když vede bouřlivý, špatně spořádaný život.«
A jasnou postavou Kristovou denně se obírá. S rozkoší čte jeho slova:
»’Εγώ sip.' ó ποψ.ήν δ καλός — já jsem pastýř dobrý.« Se zálibou zdržuje se u jeho
podobenství o marnotratném synu a praví o něm: »Chvíle lítosti byla mu chvílí
posvěcení. A kdyby Ježíše někdo byl se otázal, jak bylo v duši zbloudilého,
když padl na kolena před otcem svým, jistě by řekl, že ta chvíle, když líbal ruku
otcovu, byla jistě nejšťastnější chvílí celého jeho života. — »Svatá jeho postava
má v sobě podivuhodné kouzlo a půvab. A každý je k tomu takořka předurčen,
jím se zabývati. Aspoň jednou v životě jde každý z nás s Ježíšem do Emaus«.
Těmito krásnými slovy končí svoji nadšenou stať o Ježíši.
»Jesu, dulcis memoria« — »Ježíši sladká vzpomínko!« volá sv. Bernard.
Nuž, drazí přátelé, jste si toho vědomí, když vyslovíte jméno Kristovo, jak velké
slavné a svaté jméno jste vyřkli? Je to jméno toho — toho, který stal se millionům osou jich života, jich chlebem duševním. Mnozí, kteří byli za živa láskou
takořka zasypáváni, zesnuli, a láska v srdcích jich ctitelů pohasla. Ježíš je však
stále milován anebo stále nenáviděn, poněvadž jeho učení dosud trvá: »Ježíš
včera i dnes, on i na věky«, praví sv. Pavel.
Ale uvažte také, jak veliká a úchvatná to pravda, že Ježíš zase jednou vrátí
se na tento svět. Nesčetné zástupy věřících naň čekají, toužíce po dni osvobo
zení, vycházejí mu vstříc jako kdys zástupové.Israelští před slavným dnem veliko
nočním a kynouce palmami volají znova: Hosanna synu Davidovu! Požehnaný,
jenž se béře ve jménu Páně! Hosanna na výsostech!

Promluva na III. neděli po Zjevení Páně (slavnost sv. Rodiny.)
Boha se boj a přikázání jeho ostříhej; nebo to
jest všeliký člověk. Kaz. 12, 13.

»Boha se boj a přikázání jeho ostříhej; nebo to jest všeliký člověk,« to
jest; to činí člověka celého, dokonalého. Těmito slovy končí Šalomoun knihu
kazatelskou, jakoby chtěl všecky nauky v ní obsažené ještě jedenkráte krátce
vyjádřiti. To jest napomenutí, které zvláště za dnešní doby dlužno opakovati;
neboť víra a zbožný život se ztrácí čím dále tím více ve všech stavech a v každém
věku. Zdá se, jakoby zlý duch zaséval mezi lidi sve špatné símě, které rychle
vzrůstá. Tomu jest potřebí stavětí se na odpor, chceme-li zachránit! svou duši.
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A co může býti prospěšnější, než když si představíme příklad takových lidí,
kteří věrně plnili příkaz moudrého Šalamouna. A kde se najdou lepší příklady
všech ctností jako v svaté rodině nazaretské, u Ježíše, Panny Marie a sv. Josefa?
A od domácího života závisí také celý další život,· zachová-li se křesťanský duch
v rodině, bude to nejlepší obrana proti stále se šířícímu duchu nekřesťanskému;
proto ustanovil papež Lev XIII. bratrstvo sv. Rodiny a vyslovil přání, aby všecky
rodiny křesťanské se do něho daly zapsati.
Za tou příčinou promluvím dnes o bratrstvu sv. Rodiny a to o jejím účelu,
o prostředcích h dosažení jeho a o milostech z něho vyplývajících.
1. Družstvo sv. Rodiny mělo svůj počátek již v 17. století a od té doby
podporou papežů a mnohých biskupů se rozšířilo skoro po všech zemích
evropských a amerických. Když papež Pius IX. vřele doporučil toto družstvo,
rozeslal Lev XIII. dne 14. června 1892 okružní list, v němž důrazně doporučoval
vstoupiti do tohoto družstva a upravil zevrubně jeho pravidla. Vznešený účel
tohoto družstva záleží v tom, že se křesťanské rodiny zasvětí svaté nazaretské
rodině a povzbudí se k následování oněch překrásných ctností, kterými naza
retská rodina je vzácným příkladem, zvláště stavu dělnickému a řemeslnickému.
Velmi dobře popisuje Lev XIII. účel tohoto družstva: »Každý ví, že blaho
jednotlivých lidí zvláště závisí od rodinného života. Neboť čím hlouběji pobož
nost a ctnost se zakořenily v rodinném životě, čím horlivěji nabádají rodiče své
dítky slovem a příkladem k věrnému plnění Božích přikázání, tím hojnější pože
hnání se bude rozlévati nad celou lidskou společností. Proto nejvíce na tom zá
leží, aby byly rodiny nejen svátým způsobem ustanovovány, to jest po hodném
přijetí svátosti stavu manželského, nýbrž, aby se také v rodinách plnila vůle
Boží, to jest přikázání Boží a pobožnost a křesťanské ctnosti pečlivě se vžívaly
a rozšiřovaly.
Proto chtěla tedy milosrdná Prozřetelnost Boží, dílo našeho vykoupení tím
počíti, že lidstvu potřebujícímu spasení, před oči postavila vzornou rodinu,
v které by všichni viděli vzor nebo příklad každé ctnosti a svátosti ve všech
časích. A skutečně v svátém pěstounu Josefu mají otcové rodiny nebo hospo
dáři nejlepší příklad otcovské starosti a pečlivosti; matky a hospodyně najdou
v Marii, přečisté Panně a Rodičce Boží, nejvýbornější obraz svaté lásky, čistoty,
zapírání sebe sama, nepřemožitelné víry a naděje v Boha; dítkám pak chtěl sám
božský Spasitel, poněvadž byl poslušen svých rodičů, dáti nejlepší příklad po
slušnosti, které by se divily, si vážily a následovaly.«
Tak mluví sv. Otec Lev XIII. A skutečně! Kdyby všickni lidé se řídili
tímto vzorem sv. Rodiny, jak jinak by vše bylo na světě! Hleďte jen, jak tato
sv. Rodina vykonává svou každodenní práci! Svou práci začíná a končí mod
litbou ! každý její člen pracuje pilně a vesele ve svém povolání a ke cti nebes
kého Otce, jehož vůli chtějí plniti a kterému se chtějí líbiti. Zde se může každý
člověk učiti, kterak by věrně plnil povinnosti stavu svého. Otec vidí na sv. Jo
sefu, jak pilně pracuje a pečuje o své svěřence. Matka pozoruje na P. Marii
nejlepší příklad, jak má své povinnosti plniti. Vy pak, dítky milené, máte na Je
žíškovi nejvznešenější příklad dokonalé poslušnosti. Ať jste bohatí nebo chudí,
na sv. Rodině vidíte, jakou cenu mají všechny pozemské statky. Sv. Rodina byla
chudá a přece šťastna. Když jste veselé, uvidíte, že sv. Rodina měla pravou a
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nejčistší veselost. Když jste navštíveny nepříjemnostmi a utrpením, naučte se od
sv. Rodiny trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boží.
Tak je sv. Rodina každému školou všech krásných ctností. »Když jsem to
viděl, vzal jsem si to k srdci a vzal jsem si příklad k poučení,« tak může snadno
každý zvolati slovy knihy Přísloví, když pohlédne na život a ctnosti sv. Rodiny.
JI. Povinnosti, které družstvo sv. Rodiny ukládá jednotlivým údům, jsou
opravdu malé a lze je snadno vyplniti. Tyto povinnosti nezavazují pod hříchem.
a) V každé rodině nechť je obraz sv. Rodiny jakékoliv podoby, buď u jeslí
nebo na útěku do Egypta, nebo při každodenní práci v Nazaretě. Obraz se za
věsí na místě takovém, aby všichni členové rodiny naň mohli častěji pohlédnout!
a povzbudit! se ctnostmi, kterými sv. Rodina tak se vyznamenávala.
Rodiče nechť jsou nabádáni k pravému vychování dítek, dílky k posluš
nosti, všichni členové rodiny k lásce, míru a svornosti. Obraz sv. Rodiny nechť
vás nabádá, abyste věrně plnily náboženské povinnosti, abyste konaly ráno
a večer zbožně modlitbu, v neděli a ve svátek pilně docházely na služby Boží,
sv. svátosti hodně přijímaly, přikázání Boží a církevní dokonale plnily. Obraz
sv. Rodiny nechť vás pohne k tomu, abyste z příbytku svého všecko odstranily,
co se nesluší a co není hodno křesťanského jména. Když si pomyslíte, že
sv. Rodina na vás pohlíží a vás poslouchá (alespoň Pán Ježíš vše ví a slyší),
zdali budete ještě klíti, hádati se, zda budete žiti v neposlušnosti a svéhlavosti,
zdali se odvážíte nestydatě mysliti, mluviti a jednali, zda se budete oddávati ne
střídmosti v jídle a pití?
b) Všichni údové rodiny nechť se shromažďují pod tímto obrazem, aby ko
nali modlitbu sv. růžence, nebo konali jiné modlitby, zvláště modlitbu, již po
tvrdil a doporučil papež a která jest otištěna na přijímacím lístku. Jeden člen
rodiny koná tuto modlitbu nahlas, ostatní za ním.
3. Zdali pak může taková rodina zůstati bez Božího požehnání, když se
každého dne shromažďuje k společné modlitbě před obrazem sv. Rodiny, aby
prosila za ochranu duše i těla a vytrvalost v dobrém až do konce?
Společná modlitba má výhodu, že přivádí samého Ježíše do rodiny; vždyť
sám to slíbil: »Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, jsem já
uprostřed nich.« Když dorostlí členové rodiny pozdvihují své upracované ruce
a dítky své nevinné ručičky k společné modlitbě, jak příjemná je tato modlitba
Bohu a andělu strážnému. Když dítky v mládí naučí modliti se, dodá jim to ve
stáří ochrany a útěchy, když již nebudou míti rodičů.
Co milostí a požehnání si členové bratrstva sv. Rodiny získají společnou
modlitbou a následováním ctností sv. Rodiny! Možno též nabýti plnomocných
odpustků na děn přijetí do bratrstva, když se každého roku opakuje zasvěcení
svaté Rodině, o více mariánských svátcích, jednou každého měsíce a v hodince
smrti, když přijmete sv. svátosti a pobožně se pomodlíte před obrazem sv. Ro
diny na úmysl sv. Otce; v hodině smrti pak se mohou získati plnomocné od
pustky, když se vzbudí dokonalá lítost a volají se na pomoc sv. jména Ježíš
a Marie. Kromě toho možno nabýti ještě častěji odpustků neplnomocných. Tyto
odpustky možno též věnovati duším v očistci.
Kéž by vaši-rodiče zasvětili sebe i vás sv. Rodině tím, že se přihlásí
u svého duchovního správce za členy bratrstva sv. Rodiny. Taková rodina by
byla zajisté podobna užitečnému stromu s milým květěm á drahým’ovocem,*
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Nikdy nebuďte podobny neplodným stromům. Buďte živými údy, které věrně
plni své povinnosti a tak se účastníte hojného požehnání Božího ; neboť »Ježíš,«
dovozuje Lev XIII., »neodřekne potřebných milostí k posvěcení rodinného ži
vota, k domácímu míru a lásce, k trpělivostí v trpkostech o něm, kdo ho pro
zásluhy jeho panenské Matky a sv. Joseta za to vytrvale prosí.« I kdyby však
nebylo možno vstoupiti do tohoto družstva, zasvěťte sami své tělo i svou duši
Ježíšovi, nejvzácnějšímu členu této sv. Rodiny, abyste jednou po dokonání po
zemské pouti mohly býti přijaty do rodiny věčné. Amen.
Podle slovinského upravil R.

RUZNE ZPRÁVY.
Valná hromada Spolku katechetů
v království českém byla určena na
slavnost Zjevení Páně, dne 6. ledna 1908
o 2. hod. odpol. Jest žádoucno, aby kollegové jak místní, tak venkovští hojně se
súčastnili této valné schůze a přihlásili se
ku práci ve prospěch společné věci.
Spolek katechetů v král, českém
konal výborovou schůzi v úterý 19. listop.
v místnostech spolkových za četné účasti.
Zvláště jmenujeme zástupce diecese česko
budějovické, královéhradecké a litoměřické,
kol. Smítku, Balcara a Rottu, jakož i kol.
Strnada, jako člena spolku. Předseda prof.
Žák po zahájení schůze vyzval jednatele
kol. Slavíčka, aby přečetl protokol poslední
výborové schůze, který byl bez debaty
schválen. Po té následovala zpráva jednatelská, v níž podrobně vylíčeny byly všecky
kroky k dosažení příznivějšího hmotného
postavení katechetů, jakož i výsledky těchto
snah přijetím některých bodů naší petice
sněmem království českého. Všem činitelům
v této věci byly po zásluze vysloveny díky.
Po té probírány došlé dotazy, na něž jed
natel odpoví. Vzhledem k zdárným výsled
kům, kterých se katechetský spolek dopra
coval, bylo usneseno důrazně vyzvati kate
chety, kteří se dosud naší organisace stranili,
aby přistoupili bezodkladně za členy a tím
posílili naše řady. Příslušná agitace bude
provedena po Novém roce. Je záhodno, aby
členové sami budili zájem o spolek a agito
vali u svých známých k přístupu do spolku.
Členská schůze konala se ve středu,
dne 18. prosince za slabšího účastenství.
Jednatel kol. Jar. Slavíček uvítal přítomné
a přečetl dopis předsedy prof. Em. Žáka,

----

jímž oznamuje, že v novém správním roce
nepřijme již předsednictví, poněvadž je příliš
zaměstnán pracemi svého povolání, žádá,
aby členové již nyní pomýšleli na vhodnou
osobu, která by mohla převzíti předsed
nictví a přeje snahám spolku hojně zdaru.
Jednatel podal pak zprávu o výsledku našich
snah co do hmotného zlepšení našeho stavu.
Neprorazili jsme se sice všemi body své
petice, ale dokázali jsme, co za daných
poměrů bylo možno dosíci. Nyní naší péčí
bude, abychom uspíšili potvrzení této před
lohy. V té věci byly učiněny kroky, tak
že jest naděje,, že bude předloha v brzku
sankcionována. Po té bylo rokováno o dalším
programu práce a zodpověděny příslušné
dotazy.
O diagrammech. V posledním čísle
»Vychovatele« zavrhuje neznámý mi Serafín
všecko kreslení na tabuli od katechety. Přítel
Serafín přehání. Jest tomu rok, co mne po
slouchal při vyučování zemský inspektor W.,
a tento na slovo vzatý odborník výslovně
a vřele pochválil při poradě inspekční
moje kresleni na tabuli. Fr. Halbich, ka
techeta měšť. školy na Smíchově, vydal ná
kladem družstva »Vlasti« zdařilé diagrammy,
které kollegům svým vřele doporučujeme.
Něžná mládež. Na jisté škole v Ko
rutanech nazval učitel Schmidbauer jednoho
žáka národním blbcem. Žák podal na učitele
žalobu a učitel byl odsouzen pro urážku
svého žáka k 10 K pokuty.
Naděje národa. Těchto dní stál před
porotou v Mariboru 151etý chalupníkův syn
Jan Kranjc, který 6. října zabil sekerou
svého otce, poněvaž otec bil a škrtil matku.
Byl odsouzen k tříletému těžkému žaláři.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

ÚNOR 1908.
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K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

Valná hromada Spolku katechetů v král- českém.
Dne 6. ledna r. 1908 konal Spolek katechetů v král, českém valnou hro
madu v místnostech spolkových (v bývalé Svatovácl. záložně) v týž den, kdy na
Smíchově konal se známý sjezd delegátů katol. organisací z Čech.
Přítomni byli dle praesenční listiny kollegové:
Rotta, Slavíček, Benda, Janota, Balcar, Pešek, Konopík, Zundálek, Pihler,
Kutina, Přítel, Janáč, Možíš, Hrudka, dr. Rath, Čurda, Vlasák, Provazník, Jonák,
Hála, Smítka, Strnad, Wilhelm, Stamfest, Bečvář.
I. Schůzi zahajuje po 3. hod. místopředs. Jindř. Rotta a předčítá list vdp.
E. Žáka, dosavadního zasloužilého předsedy spolku, jenž sděluje svou resignaci
na místo předsednické.
Veledůstojní pp. kollegové a milí přátelé!

Odevzdávaje úřad předsedy katech, spolku, kterým Jste mě s důvěrou po tolik let
poctívali, děkuji srdečně za všecko přátelství, kterého se mi v plné míře od Vás vždy
dostávalo. — Množství práce na poli mém vlastním, která mě jaksi oddálila, že nemohu
sledovati zájmy a pořeby katechetů škol obecných a měšťanských, jak je povinen ten,
kdo stojí v čele spolku, nutí mě, bych v čas z místa ustoupil. — Přeje pak Vám do
nové, svěží činnosti spolku mnoho zdaru, prosím jen, abyste mi Své přátelství i dále
uchovali.
Kollegiálně vždy oddaný Em. Žák.

Přítomní s povstáním vyslechli slova svého milého předsedy a hlučný sou
hlas projevili místopředsedovi J. Rottovi, jenž krátkými a srdečnými slovy ocenil
dlouholetou záslužnou činnost jeho ve spolku.
II. Po té vyzván byl jednatel, aby přečetl protokol o loňské valné hromadě.
Protokol se schvaluje bez debatty.
III Následovala pak obšírná zpráva o jednatelské činnosti za r. 1908, kterou
přednesl jednatel Jaroši. Slavíček:
Stojíme na sklonku činnosti své v 11. správním roce a bilance toho roku jeví se
býti uspokojivější nad jiná léta. Prozřetelnost Boží žehnala naší práci a získala nám vzácné
příznivce k uskutečněném' našich snah.
1. Samozřejmo, že'nutno se zmíniti především o splnění aspoň částečném našich
požadavků, obsažených v obsáhlé petici, podané přede dvěma roky k zem. sněmu. Kdy
bych měl rekapitulovat! vše, co se týká vzniku a obsahu té petice, mohlo by se mi vy
tknout!, že podoben jsem »patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova etvetera.« Je
to dílo několika let, celé řady schůzí, dílo několika zdárných jednotlivců, jichž jména
jsou zapsána v dějinách našeho spolku písmem znatelným.
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Dve léta odpočívala naše petice pro neplodnost sněmu. Začátkem r. 1907 opět měl
se sněm sejiti a to na delší dobu. Výbor spolku zahájil ihned přípravy k akci petiční.
První šťastný krok učiněn tím, že vsdp. kardinál byl snažně požádán za morální podporu
a té dostalo se nám od něho po celý ten čas v míře svrchované. Potom odebrala se tří
členná deputace (Rotta, Pihler, Slavíček) k vsdp. děk. dru Burianovi, by podal ze zem
ského výboru zprávu příznivou. Dle jeho rady zredukovali jsme své požadavky na dva :
1. slevu z 25 — 22 hodin, 2. první kvinkvenálku po Sletech. Deputace zašla také k panu
dru Pilařovi, ač jak se zdálo s výsledkem problematickým. To byly přípravy před zahá
jením sněmu a před valnou hromadou našeho spolku.
Po valné hromadě 9. února 1907 k návrhu kol. Rotťy měly býti vyzvány diecésní
spolky německých katechetů, zda by chtěly připojiti se k naší akci. Kolegové němečtí
v zápětí odpověděli jednateli a podali pomocnou ruku k společnému dílu. Mimo to Němci
pražské diecése zvolili si za důvěrníka univ. prof. dra Jatsche, s nímž jsme měli čest ně
kolikráte konferovat! (Slavíček, Pihler) a jehož osobní styky s některými poslanci němec
kými byly naší věci na prospěch. Byl to zjev pro nás tím potěšitelnější, čím více jsme
se obávali toho, že ve školské komisi právě mezi Němci jsou tři učitelé (Vollgruber,
Legler, Müller), kteří jako odborníci mohli škoditi našim požadavkům, byť i spra
vedlivým.
Školská komisse již se ustavila a předseda její dvor, rada prof. dr. Celakovský při
dělil referát o naší petici vsdp. prel, dru Sedlákovi. Od té chvíle byli jsme s p. prelátem
v ustavičném spojení; neméně než desetkráte dostalo se nám té cti navštívili jej v bytě
a více než dvacetkráte vydali jsme se v době obého zasedání do sněmu, kde jsme jej
téměř vždy zastihli. Viděli jsme, s jakou láskou ujímá se naší věci, jak s překvapující
obratností dovede vše zaříditi a s přátelskou upřímností vše možné sděluje. Když se jed
nalo o to, bychom obešli jednotlivé členy školské komise a předsedy jednotlivých klubů,
předvedl naši pětičlenou českoněmeckou deputaci (Rotta, Slavíček, Pihler — Sinik, Halbhuber) k čelnějším členům, na př. dvor. r. Bachmanovi, opatu Helmerovi, dv. r. Celakovskému, red. Anýžovi, dru Škardovi a p. děk. Burianovi; ostatní dali jsme si zavolat!:
Vollgrubera, Mayera, Špindlera, Hrubýho (agr.), Posselta, Müllera; dále Kubra a P. Blahovce; i po sněmovní schůzi dali jsme se předvésti k zem. maršálkovi. Tento den 26. února
byl pro nás dnem perné práce. Ve sněmovně prodleli jsme 3 hodiny a splnění obou
zmíněných požadavků pokládali jsme za jistojisté.
Dne 7. března přinesly již denní zprávy stručný referát ze školské komise. »Dr.
Sedlák podal petici katechetů za úpravu nábož. vyučování a když promluvili o působení,
právních a hmotných poměrech katechetů Zedtwitz, Vollgruber a Eisner, přikázána byla
zemskému výboru, aby se zemskou škol, radou podal setření a dal návrhy.« Dostalo se
nám podrobnějších zpráv z tohoto zasedání a zmínky zasluhuje zvláště to, že řed. Voll
gruber a míst, rada Eisner ujímali se blahovolně nás katechetů. — Brzy potom skončilo
toto jarní zasedání za známých rozbrojů strany agrární a mladočeské a věci nevyřízené
odkázány do zasedání podzimního. Tak ocitla se naše petice as na poloviční cestě.
Ale ani v době prázdnin naše akce zcela neusnula; byli to zase hlavně zmínění již
oba vsdpp. hodnostáři, kteří se starali, aby zpráva zemského výboru byla připravena pro
příští zasedání, jakmile sněm o ni požádá.
Podzimní zasedání sněmu započalo 16. září 1907 a s ním oživla opět naše akce
petiční. Na vyzvání sněmu podal zemský výbor onu obsáhlou zprávu o naší petici na
36 tiskových stránkách ; zemský maršálek odevzdal ji předsedovi škol, komise a ten opět
p. dru Sedlákovi, by na základě této zprávy podal ve školské komisi elaborát svých ná
vrhů. Bylo to právě před sv. Václavem, kdy podařilo se nám sťastně dopíditi se obsahu
zprávy zemského výboru, takže bylo nám možno přání svá p. prelátovi formulovali ná
sledovně: »Jelikož zemský výbor navrhuje toliko 1. slevu (z 25 na 22 h.), 2. fixní a
poněkud vyšší remuneraci přespoč. hodin a dále (co vlastně již se praktikuje), totiž 3.
počítání kvinkven. od nastoupení a 4. vyplácení pohřebn. kvartálu — ostatní požadavky
naše však rozhodně zamítá, prosíme p. preláta, by překročil tyto návrhy zem. výboru
resolucí, aby možno-h aspoň katechetům na obecné škole byl udělen osobní přídavek.
A bohudík tyto návrhy p. prelátem přednesené a odůvodněné byly přijaty ve školské ko
misi dne 1. října a to bez značné debatty.
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Pak nastala práce získati členy rozpočtové komise a zejména referenta p. Maštálku,
což se zdařilo; rovněž za pomoci p. preláta učiněny kroky, by zpráva školské komise
byla rychlá vytištěna a poslancům rozdána; že se to brzy stalo, máme děkovati jediné
řediteli tiskárny p. Vyšohlídovi. Bylo periculum in mora! Každý den se čekalo, že bude
sněni uzavřen a to by bylo· pro nás znamenalo začíti vše znovu od repetice a to v novém
sněmu za situace jistě nepříznivější. Leč 7. října přičiněním p. prel. Sedláka vzata již
naše věc na program a také toho dne referát přednesený od p. děk. Buriana (za nepří
tomnosti p. prel. Sedláka) v plenu sněmovním schválen bez debaty. K sankci bude zaslán
toliko zákon o slevě a o remuneraci zvláštních katechetů. Ostatní má se provést! cestou
administrativní. Také proslýchá se, že ona resoluce je vyřízena v ten smysl, by kate
chetům na obec, školách po 10 letech dostalo se osob. příd. 200 korun. O uspíšení
sankce požádán prozatím p. hr. Schönborn a předs. čes. katol. klubu p. dr. Hruban.
Výbor spolku neopominul projevili povinnou vděčnost: ndp. kardinálovi (Žák, Pihler,
Slavíček) a vsdpp. : dru Sedlákovi a dru Burianovi; písemně předsedům klubu (velkost.,
mladoč., agr.) a řed. tisk. p. Vyšohlídovi. Němečtí kollegové obstarali totéž u klubu
Němců.
Tím odklizena veliká starost, která tížila spolek náš po tolik let a také podán nej
lepší důkaz, že spolek se stará především o hmotné zájmy svých členů. Ve schůzích
členských i výborových téměř vždy prvním bodem programu byla akce petiční. Ale co
se týká uveřejňování zpráv, prospěch náš nám kázal, bychom byli opatrni. Vizme, jak
pokrokářské listy jsou téměř bez sebe, vidouce, že nám spadlo několik drobtů se stolu
sněmovního! A vzpomeneme-li dále, že právě uprostřed naší akce boj o volnou školu se
stupňoval a došel výrazu v t. zv. světovém kongressu, konaném zde v Praze a na němž
viděn byl tu a tam některý pöslanec, musíme vyznati, že to, čeho jsme dosáhli, převy
šuje naše očekávání. Spolek katechetů v král, českém bude chovati v milé a vděčné vzpomince oba pp. preláty, kteří měli o to zásluhu lví.
2. Spolek dále měl na zřeteli duchovní zájmy svých členů a to stránku vzdělávací.
Ač otázka hmotných poměrů hojně času nám zabrala, že přednášky o otázkách časových
třeba připravené nemohly ve schůzích býti uplatněny, nutno doznati, že mnohá práce
uveřejněná v orgánu katechetském »Vychovateli«, vyšla z ovzduší spolku.
Zdá se také, že perspektiva budoucího kursu nebude teď daleka, leč úvahy toho
druhu jistě budou programem příštího správního roku.
3. Úkolem spolku je také udílení rad a pokynů ve věcech sporných. Právní tato
stránka zejména nebyla zanedbávána. Dle usnes, výb. schůze 17. dubna 1907 požádána
nejd. konsistoř o intervenci u z. š. rady, by táž dala poučení o závaznosti účastenství
mládeže při průvodech křížových a na den sv. Marka a došlo sdělení pod čís. 20.599,
»že z. š. r. o záležitosti účastenství mládeže na průvodech v den sv. Marka a ve dnech
křížových vydala k jednotlivým okr. šk. radám v poslední době poučení v ten rozum,
že tam, kde dle starobylého obyčeje mládež průvodů těch se účastní, a kde účastenství
to prohlášeno bylo za náboženské cvičení, okr. šk. rady mají se říditi ustanovením § 9.
a 10. škol, a vyučov. řádu.« — »Má-li katech, za to, že správce školy nesprávně si
vede v této záležitosti, možno mu obrátiti se k z. š. r. prostřednictvím o. š. rady neb
duchov, úřadu.«
Soukromých dotazů došlo as 40, které jednatel zodpověděl po informaci ve
členských schůzích.
4. Spolek se těší důvěře svých představených, ale i pozornosti jiných korporací.
Uvádím dva významné projevy:
1. Proti Volné škole tvoří se Svaz na podnět Mdra Franf. Rožánka; mají v něm
býti soustředěny korporace mající na péči výchovu; mimo jiné pozván i spolek náš. Pro
slýchá se, že stanovy jsou již hotovy.
2. V posl. době došel připiš Národní rady se žádostí, by spolek zvolil tam jednoho
zástupce a jednoho náhradníka. Zástupcem zvolen kol. Strnad, náhradníkem kol. Konopík.
5. Posléze sděluje jednatel jménem výboru politování nad tím, že dlouholetý před
seda náš vdp. E. Žák vzdává se předsednictví. Nedivíme se tomu, pomyslíme-li na mnoho
strannou činnost jeho na jiném poli, leč vzpomínáme-li těch přemnohých zásluh jeho
o spolek náš, u jehož kolébky stál a s nímž takřka srostl, neubránili bychom se my
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šlence, že ztráty jeho bychom as často pocítili. Útěchou však je nám, že hodlá i nadále
zůstati členem spolku a tím projevuje úmysl, že zavítá časem mezi nás a zvláště tehdy,
kdy budeme potřebovali rady jeho. V našem srdci bude mu postavena památka čestná.
Členských schůzí bylo 6 a počet členů při nich kolísal od 15—25. Výborové
schůze 4.
Skládaje úřad jednatelský z hloubi srdce přeji spolku: »Vivat, floreat, crescat!«

Přítomní hlučným potleskem projevili souhlas se zprávou jednatelskou a
místopředseda kol. Rotta děkoval srdečně jednateli.
(Pokračování.)

Promluva na neděli V. po Zjevení Páně.
Napsal EM. ŽÁK.
»Přišel nepřítel a nasel koukole
mezi pšenici.«
Mat. 13., 27.

Když řecký mudrc Zeno tázal se kdysi věštby, co má činiti, aby život jeho
se zalíbil bohům i lidem, obdržel odpověď: »Mluv často s mrtvými!« — Tajemná
odpověď: »mluviti s mrtvými!« Ale Zeno záhy připadl na její smysl. Pochopil,
že s mrtvými mluviti znamená čisti knihy. I dal se pilně do čtení spisů dávných
mudrců, hledal v nich pravdu a jejich vlivem uspořádal tak vážně a mravně
svůj život, že když jako 981etý stařec zemřel, Atheňané postavili na jeho počest
sochu, na niž dali nápis, že »učení jeho souhlasilo vždy s jeho životem.« —
Pilným studiem dobrých knih dospěl dávný mudrc k vyššímu stupni lidské
dokonalosti. A věru dobrá kniha jest jako učitel, který nikdy neumírá. Vše, co
vznešeného veleduchové objevili, co' krásného prožila jejich duše, upadlo by
v zapomenutí v tom okamžiku, kdy srdce jejich přestalo tlouci, kdyby nebylo
možno jejich myšlenky v knihách uchovati. Lidská vzdělanost, vědy a umění
stále by byly odsouzeny k strnulosti a nepokračovaly by výše, kdyby následu
jícím pokolením nebylo možno uchovati moudrost věků minulých. A tak jediné,
knihy to jsou, jež jako nejdražší klenotnice uchovávají dávné perly a poklady
lidské kultury, udržují náš duševní styk s životem dávno pohaslým a tvoří nutný
základ, na němž všechno vzdělání naše může stoupati výš a výše.
Ale jako všude v přírodě vedle bylin užitečných rostou i květy jedovaté
vedle jedlých hub i houby zdraví nebezpečné, vedle užitečných tvorů zvířata
nebezpečná, tak všudy vedle dobrých knih jsou knihy špatné, vedle uměleckých
děl, která zušlechťují a povznášejí, jsou díla, která svádějí a kazí. Slova dávné
zkušenosti, jež zaznívají z dnešního sv. evangelia: »Všude koukol mezi pšenici«,
platí i o knihách. A člověku, který chce si z nich vybratí a knihu učiniti takořka
duševní stravou svojí, nejednou je jako tomu, kdo nezná květin a hub a stále
ocitá se v nebezpečí, že sáhne po jedovaté. Nuž o tom, které knihy mám volili
a kterak čisti, dnes jen krátce uvažujme.
1. Ruský spisovatel Krylov v jedné ze svých bájek líčí, kterak dva muži
sešli se v podsvětí, aby přijali odplatu za své skutky. Byl to pověstný lupič a
druhý byl proslulý básník. Tento měl zvláštní dar: v krásné, básnické formě
mezi lidem šířiti nevěru, nevázaný život a pohrdání vším, co předkům bylo po
svátné. Soud Hádův netrval dlouho. Oba byli odsouzeni k trestu ohněm v pekle.
A hned chopili je služebníci Hádovi a vrhli je do dvou kotlů, pod nimiž jedna
z lític měla stále udržovat! oheň. Pod kotlem lupiče rozdělala taký plamen, že
samo klenutí tartaru pukalo jeho žárem: ale sladkému básníku podložila jen
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slabý plamének, který muka jeho nečinil nikterak hroznými. Básník nenaříkal.
Ale brzo k svému zděšení pozoroval, že plamen jeho stále více a více roste a
bolestí přibývá; a naproti tomu oheň pod kotlem lupičovým umdlévá a skoro
již pohasíná. A lítice oň více se nestará; zato však oheň pod básníkem stále více
rozdmychuje. Tu básník vykřikne ve své bolesti: »Jak jsou bohové nespravedliví!
Jestli jsem svými spisy se prohřešil, tož přece nebyl jsem horší, nežli tento lupič!«
A lítice mu odpovídá: »Ty neblahý, proč se odvažuješ reptati proti bohům?
Anebo snad se chceš srovnávati s tímto lupičem? Věz, že tvé hříchy proti zlo
činům onoho lupiče jsou jako obrovské hory proti hromádkám krtčím. On loupil
a vraždil; ale jenom tak dlouho, dokavad žil. A ty? Již kosti tvé setlívají, ale
jed tvých spisů stále otravuje. Kolik dítek jsi uloupil jich rodičům, kolik čtenářů
jsi připravil o jich rozum, jich ideály a srdce jejich naplnil jen vášněmi! A svými
knihami dále mateš, loupíš a ničíš. Proto trp dále!« A po těch slovech hned zas
nové dříví hází do jeho plamenů. — —
Krylov v antické bájce správně tu ukazuje, že spisovatel špatné knihy více
se prohřešuje na lidech, než lupič. Jeho zločin trvá stále, protože jeho kniha žije
ustavičně. Žije jako otravný květ, který neznalý nedovede rozeznati. Od loupež
nického krváku až ke klassikům, od kluzkých vtipů až k bibli, od denního
listu, který na rýchlo a pro jediný den byl psán, až k vědeckému dílu, jaká to
spousta četby!
2. A co z ní si mám vybratí ?
Zlatým pravidlem je heslo: »Vyvol si vždy knihu, která ti zkušeným rádcem
jako nejlepší byla doporučena anebo o jejímž spisovateli sám jsi se přesvědčil.
Z vědeckých děl čti pouze taková, která stojí na výši současné vědy: z krásné
literatury jen ona, o kterých spolehliví znalci prohlásili, že mají vyšší lite
rární cenu.«
Anglický spisovatel Ruskin, veliký obhájce dobrých knih, praví: »Ctěte
s nejpečlivějším výběrem, a hlavně taková díla, která by vám ve vašem povolání
mohla prospěti a k tomu několik zábavných knížek, které jsou plody literatury
světové. Toto málo čtěte však pobožně·, to jest zvolna, s největší soustředě
ností mysli.«
Všechna neustálenost v názorech, stálá kolísavost, nedostatek pevného úsudku,
povrchnost, častá nervosa, mnohá choroba očí pochází za našich dob z neroz
vážného, hltavého čtení, v němž dnešní člověk duší svojí chce shltnouti každou
knihu, která přišla mu do ruky. Duchaplný spisovatel praví: »Lama, tedy oby
čejné zvíře, jde lhostejně kolem stohovitě nakupeného sena a vyčkává, až hospo
dář v domácí stáji jí připraví potravu. Není každý čtyrnožec tak skromný: ale
každý rozumný člověk měl by sobě říci: »Nechci si všecku tu prázdnou slámu
a plevel, která denně se mi ke čtení nabízí, nacpati do své hlavy. Předně proto,
že nejsme s to všecko stráviti, a za druhé, i kdybychom měli tolik duševní síly,
všechnu tu míchanici zpracovati, přece bylo by nerozumem, k vůli několika zrn
kům pšenice tolik slámy do sebe nacpati. Není to možností člověka již z toho
důvodu, že toto denně se opakující přeplňování intellektu vyvodí nutně v několika
létech ochablost duševní činnosti a oloupí člověka o pamět.«
Starozákonný prorok Ezechiel vypravuje, že zjevil se mu Hospodin a uka
zuje mu posvátný závitek, pravil: »Comede volumen / Sněz knihu tuto a jda mluv
k synům israelským ! »1 otevřel jsem ústa svá a krmil mne knihou tou a řekl ke
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mně: Synu, ať naplní se duše tvá knihou touto! I snědl jsem ji, a učiněna jest
v ústech mých jako med sladká.« (Ezech. 3., 1.—3.) Prorok tím ukazuje, že
knihu pochopil strávil a myšlenkami jejími naplněn vyšel, aby byl učitelem lidu
israelského.
fLectorem unius libri timeo,«· říkali Římané, chtíce ukázati, že jen tomu
náleží čest, kdo ducha knihy poznal, pronikl a pravdy její přešly takořka v jeho
duši. »Kniha, která nezaslouží bytí čtena dvakráte, nezaslouží též, aby byla čtena
jen jednou,« praví duchaplný spisovatel (Weber-Demokritus). Jako potrava musí
býti řádně strávena, aby byla k posile těla, tak i o knize třeba jest přemýšleli,
ji takořka zažiti, má-li býti opravdu užitečnou. —
A na konec upozorňuji na jednu knihu, která by měla býti čítankou každého
člověka, která v sobě chová poklady dávných dob, která je studnicí pravé moudrosti,
z níž v slovech velikých proroků vane hlas Ducha Božího: Písmo svaté. Za celý
život neprečisti této knihy znamená věru prohřešit! se ve výběru své četby na
sobě samém. O ní platí stále slova, jež kdysi byla podnětem obrácení se sv.
Augustina: »Tolle, lege. — Vezmi a čti.« Amen.

Promluva na neděli devítník.
Podává JAROSLAV P1HLER.
»Jdětež i vy na vinici mou, a co
bude spravedlivého, dám vám.«
Mat. 20., 4.

V dnešní neděli předčítá sv. církev čtení z epištoly sv. Pavla, jež obsahuje
důtklivé napomenutí, abychom o spasení své pilně se pričiňovali, jako zápasníci
se snaží a o závod běží, aby cenu pro vítěze určenou získali. Ze zápasníků
toliko vítěz sázky dobývá, kdežto ostatní za své namáháni odměny nemí
vají. Nám však, milí žáci, ne některým, nýbrž všem jest slíbena nevýslovná
odplata, jestliže věrně závoditi budeme, nám všem určena jest v odměnu koruna
nepomíjející, nehynoucí a věčná. Sv. čtení tedy nás pobádá, abychom o tuto ko
runu závodili, zejména od dnešního dne, jímž kající čas začíná. A ze čtení
dnešního evangelia plyne nám dále naučení, kterak si vésti máme, abychom bohu
libě závodili a slíbené koruny věčné odplaty skutečně dosáhli.
Představme si v duchu ten milý obrázek, jak nám jej kreslí sám Kristus Pán 1
Hospodář vychází v rozličných dobách denních na náměstí i do ulic, aby najal
dělníky do práce na vinici svou. Které nalezl tam na zahálce a na čekání, najal
do prace a poslal hned na svou vinici, aby za smluvenou mzdu tam pracovali.
Po denní práci pak káže hospodář vyplatili všem stejnou odměnu, nehledě k tomu·
jak dlouho kdo pracoval.
Milí žáci! Jaké naučení vyplývá z tohoto podobenství pro nás? Mnoho pra
videl pro křestanský život lze z něho odvoditi, my však jen jedno učiníme před
mětem vážné úvahy a sice: Dlouhý čas nic před Bohem neplatí, nýbrž pouze,
jak ten čas pozemský, třebas krátký, jsme vynaložili.
Neboť hospodář ve sv. evangeliu praví k dělníkům, které skoro již v po
slední chvíli před ukončením denního díla na vinici svou poslal: »Jdětež i vy na
vinici mou, a co bude spravedlivého dám vám.«
Že Bůh necení délky života, učí nás Písmo svaté, pravíc o člověku spra
vedlivém, že není politování hoden, nýbrž naopak, že jest blahoslavený, jest-
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líže byl před časem smrtí zachvácen a nedočkal se dlouhého věku: »Stáří
ctihodné není ono dlouholeté, ani počtem let měřené; ale šediny isou smysl člo
věka a věk starý —, život neposkvrněný (Moudr. 4., 8..........), t. j. ctihodné stáří
necení se dle počtu let, nýbrž dle moudrosti a nevinnosti života; a má-li člověk
moudrost a nevinnost, dosti dlouho živ byl, »dokonav v krátku, vyplnil časy
mnohé*, t. j. ačkoliv měl věk krátký, učinil přece tolik dobrého, jako člověk věku
dlouhého. Horlivost nahradila k čemu se nedostávalo času. —Dle toho dí sv. Je
roným : »Krátká roznícenost přemáhá dlouhou vlažnost; ne dle času, nýbrž dle
horlivosti a přičinění sluší zásluhy měřiti.«
Sv. Pavel ze všech apoštolů nejposlednější byl povolán do sboru apoštol
ského. Měl již nedaleko do 40 let a ještě Krista neznal. A když jej seznal, zar
putil se hněvem proti němu, vyhledával vyznavače jména Kristova a vydával je
v ruce židovské velerady; ano, hněvem soptě, chvátal do Damašku, aby tamnější
křesťany v okovech do Jerusalema dopravil. Pročež sám sebe považuje za nej
poslednějšího z apoštolů, který jména apoštola ani hoden není, poněvadž pro
následoval církev Boží. A hle, přece povýšen byl za knížete apoštolského, takže
jest po sv. Petru prvním ! Kterak a čím se vznesl sv. Pavel na tak vysoký stupeň
slávy na zemi a na nebi? Tím, co sám při vší své pokoře o sobě dí, že více než
všichni ostatní apoštolově trpěl, strádal a pracoval pro Krista. Hle, horlivost,
s kterou dílo apoštolské konal, nahradila dobu, o kterou se opozdil.
Vizme jiné světce církve svaté! Sv. Alois, jenž andělským jinochem se zove,
končí svůj nevinností zářící život ve 23. roce věku svého. Mladičký život jeho
bude vždy a všude vzorem křesťanské mládeži a následování hodným příkladem
nejdokonalejší čistoty. — Mládeneček sv. Vít ve dvanácti letech dospívá již k do
konalé svatosti. Osvědčuje ji svou živou, pevnou a stálou vírou v Krista, od
které chtěl jej vlastní otec odvésti. V římském amfiteátru má býti še zbožným
vychovatelem svým Modestem lvům předhozen. Mnoho tisíc diváků jest již shro
mážděno. Císař Dioklecián přichází se svými dvořeníny. Již dává znamení, by
strašný zápas počal. Náhle rozléhá se arénou ohlušující řev hladového lva, jenž
se řítí do prostředka zápasiště, kde klečí Vít a Modestus. Pacholík upírá na něho
jasné oko své a činí rukou sv. kříž. A lev? Uléhá si k nohám jeho a k dítěti
se lichotí. Ale mládeneček Vít přece později obětuje Kristu život svůj.
A neznáte, milí žáci, jméno Stanislava, onu svátou ratolest bohatýrského
národa polského? Jako anděl v lidském těle, ozářen již za živa leskem svatosti
ubírá se se světa k Pánu svému v květu osmnácti let. ■— Příkladů podobných jest
množství veliké k důkazu pravdy, že dlouhý život před Bohem nic neplatí, nýbrž
pouze to, jak ho kdo ku spasení svému upotřebil. Život poctivý a spravedlivý,
život, v němž pevná víra sloučena jest s nelíčenou zbožností, třebas krátce
trval, převáží život hříšníka, který se snad dočekal vysokého věku stařeckého.
Milí žáci! Z dnešního sv. evangelia volá též k vám nebeský Hospodář:
»Jdětež i vy na vinici mou, a co bude spravedlivého, dám vám !* Máte pracovati
na vinici duše své, která Bohu náleží, která od Boha pro Boha stvořena jest.
K té práci povolal vás Bůh již na křtu svátém. Duše vaše má se podobati úrodné
vinici, ve které hospodář hledá ušlechtilého ovoce. Nuže pričiňujte se o zdoko
nalení a posvěcení duše své, rozjímajíce rádi o božských pravdách učení Kristova
a potlačujíce hříšné náklonnosti v srdci svém! Odstraňte upřímným pokáním plevel
hříchů z duší svých, byste v ně zasadili símě ctností a bohulibých činů, z nichž
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byste měli sladké a oblažující ovoce pro věčnost. Pomyslíte si snad: Jest dost
času až k té jedenácté hodině. Jsem ještě mlád, až později se přičiním. Avšak
já hned se táži: Zdali se té jedenácté každý z vás dočká? Nemůže nad každým
z vás náhle zavanouti smrt, jako z jara bouře, jako z čista jasna blesk?
Večer života přiblíží se nám všem dř.ve rebo později, a půjdeme pro
odměnu za práci svou, pro peníz odplaty za život svůj. Kéž bychom všichni
odcházeli z práce poctivé, z práce věnované cti a slávě Boží, jakož i blahu duší
našich, aby nám byla radostným pozváním slova nebeského Hospodáře: »Pojď,
služebníče věrný, vejdi v radost Pána svého!« Amen.

Promluva na I. neděli po Devítníku.
Napsal EM. ŽÁK.

»Vyšel rozsévač, aby rozsíval símě své, a když
rozsíval, padlo jedno vedle cesty,. i pošlapáno jest
a ptáci nebeští sezobalije 1*
Luk. 8., 5.

Snad není v naší české zemi chrámu, kde by v den nedělní před kázáním
nezaznívala naše starobylá, vroucností citu posvěcená píseň: »Otče náš, milý Pa ne1«
Složil ji prostý řeholník, minorita Kliment Bosák, žijící v druhé polovici 15. stol,
v tichém klášteře jindřichohradeckém. Všechna zbožnost duše, lačnící po duchov
ním chlebu slova Božího a nedočkavě se upínající ke rtům kazatelovým, je ob
sažena v její vroucím, vzletném nápěvu. Je to upřímná prosba k Duchu svátému,
Osvětiteli:
»af nás naučí božského pravdu zákona znáti,
proroctví falešného pilně se vystřihati.«
A věru není evangelia, k němuž staroslavná naše píseň případněji by přilé
hala, jako dnešní sv. čtení. Vždyť v něm Ježíš o slově Božím a jeho osudu v růz
ných duších lidských tak hluboce a dojemně mluví!
Vidíme v duchu Spasitele, sedícího uprostřed zástupu kdesi u břehu jezera
genezaretského. Zdi sborníce jsou mu příliš těsny pro slova, jež mají říditi život
všeho lidského pokolení. Mluví v přírodě a zde hledá obrazy a podobenství pro
své hluboké pravdy. A tu oko jeho padne na rolníka, jenž seje záhy na jaře na
svém poli. Vidí jeho námahu, uvažuje, kolik píle věnoval, aby zrno připravil, očistil,
patří na to, že právě ono nejlepší zrno nedal na chléb, ale vrací je zemi, aby
dalo mu úrodu stonásobnou. . A Ježíš sleduje dále, že mnohé nepřinese užitku.
Jedno padne na cestu, a lidé je pošlapou či ptáci sezobají. Jiné padne na skálu
a neuchytí se; jiné udusí trní, do něhož zapadlo. A to vše je ztraceno, to rolník
sil marně, beznadějně.
A v tomto obraze jarní práce rolníkovy spatřuje Ježíš sama sebe. Přes všechny
zázraky, jež činil na potvrzení pravdy svého učení, není více než jako ten rozsévač,
jehož setba dá jen z části úrodu a ostatní jako by marně byla rozseta! Spasitel
ukazuje tak apoštolům, aby byli připraveni na nejeden neúspěch své práce; na
značuje všem, kdo sejí v duchovni líchu mládeže na jaře jejího života, že nejedno
slovo zapadne bez ohlasu, bez ozvěny, jako by je do vody hodil.
Ale Ježíš ve svém hlubokém podobenství též potěšuje. Příčinu neúspěchu
nehledá v rozsévači, ale v půdě, do niž símě pravdy zapadlo, a pobízí rozsévače,
aby jen sil dále, trpělivě, vytrvale, že přece je půda, v níž símě se ujme a při
nese užitek stonásobný.
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1. Palacký ve svých Dějinách vypravuje, že za císaře Karla IV. s velikým
úspěchem v Praze kázal řeholní kněz německý Kunrat Waldhauser. Nešetřil ni
koho; bez milosti káral pýchu, lakotu a rozmařilost Pražanů. A měl velmi mnoho
posluchačů a způsobil velkou proměnu v Praze. Ženy pražské odkládaly ponenáhlu
oblíbené své šperky, drahé závoje, zlatém a stříbrem vyšívaná roucha a počaly
odívati se prostě. Mizela lichva a škody na majetku učiněné se nahrazovaly. Po
minula hra v kostky, pijáctví a jiné nepravosti. A k tomuto německému kazateli
řadil se ohnivý český kazatel Milíč z Kroměříže. A Praha dělíc se ve dva proudy,
český a německý, pospíchala, aby naslouchala slovu Božímu, jež tu s výřnluvností dávných proroků bylo hlásáno.
A přece tito slavní kazatelé a všichni, kteří byli před nimi i kteří přišli po
nich, nepřinesli ani jedinou novou pravdu. Af mluví kazatel, který by se vyrovnal
vroucností řeči sv. Janu Zlatoústému, či jen prostý, nevýmluvný řečník, oba hlá
sají totéž učení, tutéž pravdu. A proč jeden mluví s úspěchem a užitkem sto
násobným a druhý bez výsledku? Záleží ovšem nemálo na tom, jakou umí dáti
formu svým myšlenkám a jakou váhu svým slovům. Zda dovede je jako ostrý
meč nasaditi v srdce posluchače, či zda jako tupý nástroj nevniknou v jich duši.
Ale ještě více záleží, jaké mysli jsou ti, v něž slovo doniká. —
2. Nač, drazí přátelé, daleko pro příklady? My při své práci a námaze školní,
nejednou jsme učinili a stále činíme radostné i žalostné zkušenosti. Všechny osudy
slova našeho vidíme před sebou vyplněny tak, jak Spasitel náš o nich promlouvá
v dnešním sv. čtení. Jedno padlo na cestu; i »pošlapáno jest a ptáci nebeští
sezobali je«. Není i tu hojnost těch, kteří slova naše, zasetá do vaší mysli, šlapou
nebo je vytrhávají? Anebo, abych podobného přirovnání Ježíšova užil, není dosti
těch, kteří naseji mezi zlaté zrno našich poučení potají koukol, který ubírá síly
i vláhy setbě, kterou pěstíme?
Neklameme se. ale vidíme s bolem, že daleko více je těch, kteří ničí, nežli
kteří podporují naši práci. Špatný příklad ulice, zlí rádcové, kteří lichocením zí
skali důvěru vaši, a kterým slepě jste uvěřiti, ti za jednu hodinu styků s vámi
dovedou zničili více, nežli kolik za rok my jsme vštípili. Ach ten přiklad, špatný
příklad, jak mocně strhuje! Hrubý vtip, nějaká sprostá a nízká trase, ten či onen
zlozvyk přichytí se vás na ulici a jinoch, »ad meliora uatus«, jdoucí za vyšším
cílem, stává se jeho horlivým vyznavačem!
Uvažte, přátelé, jen jedno! Co tvoří onen rozdíl mezi vzdělaným jinochem,
ušlechtilým, intelligentím, a mezi nevzdělaným a sprostým? Snad lepší šat? Do
toho v neděli se i ten hrubý člověk dnes oblékne. — Snad několik těch poznatků
z různých věd a jistá zásoba slov z klassických řečí? I to by bylo příliš málo.
Jediné ušlechtilejší nazírání, důstojné chování, jež je odleskem vzdělání duševního,
čistota řeči, to jest, čím se má lišiti vzdělaný od nevzdělaného. Jenom šlechet
nost skutků dodává člověku pravé urozenosti a šlechtictví ducha.
3. Ale Spasitel mluví i o trní, jež bujíc, dusí símě, že nemůže vzrůsti. Trním
zde rozumí vášně, jež propukly v duši člověka. — S duší naší není jinak nežli
s půdou země. Když tato není vzdělávána, nese jen bodláčí a trní. A když duše
není ušlechfována, rodí se v ní jen nízké náruživosti a vášně. Nebyl-li někdo
s láskou a pílí vzděláván, nic se tomu nesmíme divili, že jen neřesti zahnízdily
se v jeho duši. Neboť každá ctnost vyžaduje veliké mravní síly a stálého přemá
hání. Ctnost je jako vzácný roub, vložený v planý peň stromu. Nedbáte-li sami,
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abyste divoké ty byliny vytrhali z nitra své duše, není možno, aby dobré símě,
které v duše vaše klademe, přineslo užitek několikanásobný.
A tak neklameme sebe a chceme býti upřímní i k vám. Ve své práci, při
své neúmorné snaze nejsme více, nežli jako ten zahradník. Oroubuje tisíce mladých
stromků a dočká se, že nikoli všechny, nýbrž jen větší či menší jich část roz
vinula se a dala užitek takový, jaký pěstitel očekával. Jsme jako ten rolník, jehož
setbu celá řada nepříznivých okolností maří a dusí. Sejeme v půdu duší, jež jiní
nejednou zlomyslně nám pokazili, sejeme často proti větru, t. j. proti proudění
názorů, jaké ve světě právě panují.
Vše to nás rmoutí, bolí, ale nezmalomyslňuje. Věříme, že přece mnohé slovo
se uchytí, a vy časem seznáte naši dobrou snahu a poctivou vůli.
Ruský spisovatel Gogol, muž zvláště citlivý a zbožný, pravý učitel svého
národu, který nabádal k ctnosti a tepal každou nepravost, kázal napsati na svůj
náhrobek slova proroka Jeremiáše: »Má hořká slova byla jim na posměch.* Těžká
žaloba, vryta v kámen, mluví dosud o tom, že nenašel sluchu a porozumění!
My přáli bychom si jednou, aby o nás, až udeří hodina, kdy práce naše bude
skončena a účty uzavírány, platila závěrečná slova dnešního sv. evangelia, že ti,
kterým jsme seli v jich duše, »v srdci dobrém a výborném je zachovávají a užitek
přinášejí v trpělivosti.* Amen.

Exhorta na II. neděli po devítníku.
Podává JAROSLAV PIHLER.
»Aj, vstupujeme do Jerusalema.«
Luk. 18., 31.

Dnešní sv. evangelium vypravuje, co se událo cestou, když Pán Ježíš napo
sledy vstupoval k slavnosti velikonoční do Jerusaléma, kde měl umříti za hříchy
lidstva »Aj, vstupujeme do Jerusalema« —praví učedníkům svým — »a dokoná
se všecko, co psáno jest skrze proroky o Synu člověka. Nebo vydán bude po
hanům, bude posmíván a bičován i uplván; a když jej ubičují, zabijí jej, a tře
tího dne vstane z mrtvých.« — Těmito slovy předpovídá Spasitel zcela určitě
bolestnou smrt svou. Napomíná své apoštoly, aby se nad ním nehoršili, až jej
potupeného a zbičovaného spatří, a usvědčuje je, že tím pevněji v něho jakožto
pravého Messiáše mají věřiti, poněvadž se na něm vyplní všecko, co o něm sv.
proroci předpověděli.
Milí žáci! Blíží se již svatopostní čas, v němž budeme rozjímati zvláště
o všech těchto událostech, které Spasitel učedníkům svým předpověděl. I k nám
volá sv. církev slovy Páně: Aj vstupujeme do Jerusalema! — připomínajíc, čím
se v té posvátné době výhradně v mysli své zabývati máme. Neboť často zapo
mínáme na svou spásu a býváme nestálí ve svých dobrých úmyslech. Proto již
dnes máme si uvésti na mysl nevýslovné utrpení Páně a uvědomiti si přísnou
spravedlost Boží, která takového pokání žádala za hříchy naše. Vzpomínajíce již
dnes na umučení Páně, nezapomeňme též hříšnosti své a jako onen slepec též
i my volejme: »Synu Davidův, smiluj se nade mnou! . . . Pane, ať vidím!« Kéž
poznávám ošklivost hříchu a činím pokání! Kéž poznávám krásu ctnosti! Kéž
bych tebe v pravdě znal a miloval! Tak rozjímajíce o umučení Páně, jednak
Spasiteli svému se zavděčíme, jednak sobě samým prospějeme.
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Již ve starém Zákoně uložil Bůh Israelským, aby stále pamatovali na dobro
diní, které jim prokázal vysvobodiv je z otroctví egyptského. K tomu cíli zařídil
jim zvláštní slavnost velikonoční, v kterou týmž způsobem, jako v Egyptě se dálo,
měli zabíjeti beránka. Požívajíce jej, měli otcové svým dítkám vykládati a připo
mínat! všecky zázraky, kterými Bůh praotce jejich z Egypta vyvedl a do země
zaslíbené uvedl.
Avšak co jest vysvobození z otroctví egyptského, srovná-li se s vykoupením,
které pro nás podstoupil Spasitel náš? Jestliže Hospodin vysvobodil Israelské mocí
a silou velikou, vykoupil nás Ježíš Kristus mukami, jakých od počátku světa
nesnášel nikdo. Proto, očekával-li Bůh od Israelských, že si budou připomínat!
své vysvobození, očekává a žádá i od nás Spasitel, abychom vděčně pamatovali
na své vykoupení z vazeb věčné smrti. Tím se zavděčíme Spasiteli svému, jenž
s učedníky svými o svém utrpení často hovořil, a tím ukázal, že v takové
památce sobě zvláště libuje. Když po svém vzkříšení k učedníkům do Emaus
jdoucím se přidružil, zdaž nenaslouchal se zálibou vypravování jejich o těch
věcech, které se při smrti jeho v Jerusalemě udály? Ba ještě více! Na stálou
památku svého umučení ustanovil nejsvětější svátost oltářní. jak dokládá sv. Pavel
slovy: »Kolikrátkoli budete chléb tento jisti a kalich piti, smrt Páně budete zvěsto
vat!, dokavad nepřijde.« (I. Kor. 11., 26.) Mohlli Pán Ježíš zřejměji nám ukázati, jak příjemno jest jeho božskému srdci, když na bolesti jeho vzpomínáme
s vděčnosti?
Jak bývá oslavován, ctěn a milován král, který nějakým hrdinským skutkem
zabezpečil říši své trvalý mír a pokoj! Láska lidu jest mu sladkou odměnou za
přestálé útrapy. Velice se radoval David vraceje se z vítězného boje s obrem
Goliášem. Ze všech měst a dědin vyšly mu vstříc zástupy lidu. Chvála z úst
vysvobozeného lidu potěšila Davida a láska jejich nahradila mu všecku jeho ná
mahu, kterou pro ně podstoupil. Podobně těší i našeho Spasitele, když rádi a
často pamatujeme na všechny bolesti a potupy, jež snášel z pouhé lásky k nám,
aby nám věčný pokoj ve vlasti nebeské zajistil. Sv. Bernard rozjímaje o umučení
Páně, volával: Kdo toto vše učinil? A sám odpovídá: Láska! Nuže, co jiného
chce od vás, milí žáci, Pán Ježíš za to, že vás milostí svou posvětil a oblažil
než aby i od vás byl milován? Musil by kamenné srdce míti, kdo by nebyl
pohnut, uvažuje-li to veliké množství dobrodiní Kristových jen z utrpení a smrti
jeho nám plynoucích. Ciní-li tak, nejen Kristu se zavděčuje, ale i sobě nejvíce
prospívá.
Rozjímali o umučení Páně jest v naší sv. církvi zvyk již prastarý. Četní
křesťané putovali od časů apoštolských na místa utrpení Páně, aby sobě
muky Kristovy živě připomínali. Tisíceré duše našly v rozjímání tom všelikou
útěchu, mnohá srdce v hříších zatvrzelá se obměkčila, tisícům stal se kříž Páně
zbraní v boji proti pokušením světa a ďábla, knihou, ze které ve strastech života
hrdinské trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boží se učili. Co obměkčilo srdce lotra
na pravici a pohanského setníka pod křížem? Zdaž ne pohled na muky Páně?
Zbožný kněz jménem Hippolytus znal paní velmi hrdou a marnivou. Té donesl
jednoho dne obraz Krista Pána trním korunovaného řka: »Zde máte zrcadlo a do
toho se denně dívejte!« A hle! Zrcadlo dobře účinkovalo. Oči její se zalily slzami
kajícnosti, a zřekla se vší světské marnosti. — Vizme sv. Terezii po 18 let v kru
tých bolestech na lůžku k ukřižovanému Spasiteli vzdychající: »Pane můj, buď
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trpěti aneb umřití!« Slyšme sv. Bernarda volajícího: »Mé srdce na kříži a kříž
v mém srdci!« —Sv. Augustin sám o sobě dokládá: »Kdykoliv se v pokušení
ocitnu, v ranách Kristových útočiště hledám.« A učený Origenes dí: »Nemožná
to věc, aby v duši, která na muky Páně pamatuje, přebýval hřích.« — Nejvzác
nější však užitek takového rozjímání jest rozhojnění lásky k Ježíši Kristu, té
lásky, bez které nic neprospívá ani výmluvnost andělská, ani víra nadzemská,
ani obětivost hrdinská.
Římský dějepisec Suetonius vypravuje o starém vysloužilci, jenž prosil
kdysi Caesara, aby se ho osobně zastal na soudě v důležité při. Caesar nechtěl
s vojínem jiti a sliboval, že pošle místo sebe svého dvořenína. Tu odhalil vyslou
žilec svá prsa jizvami posetá a pravil: »Když jsi v nebezpečí smrti byl, neposlal
jsem jiného, by bojoval místo mne za tebe. Viz jizvy hlubokých ran, jež přijal jsem
za tebe. Caesar se zastyděl a doprovodil vojína sám k soudu. — Podobně praví
k nám Spasitel: »Ty, křesťane, se zdráháš něco učiniti pro mne, ač rány mé
svědčí, co jsem učinil pro tebe.«
Milí žáci! Nechtějte si zasloužili podobné výtky od svého Spasitele! Vy
plňte touhu jeho, s kterou žádá, abyste vždy pamatovali na utrpení jeho. Budete-li
s Ježíšem častěji putovati do Jerusalema, naučíte se z kříže jeho nejvyšší moudrosti:
cnostně žiti a blaženě zemříti. Amen.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
(Zasláno.)

Druhý paedagogicko-katechetský kurs
ve Vídni
od 1 6. - 29. února.
První toho jména kurs byl ve Vídni po
řádán v roce 1905 Lvovou společností; letos
v druhé polovině února má býti pořádán
druhý. Doba ta vhodná zejména pro kate
chety, jichž semestrální prázdniny právě
spadají ve dny kursu a rovněž pro katechety
z duchovní správy, že to je právě před na
máhavou dobou postní. Dovolená od školních
úřadů bude se ochotně udíleti. Trvání kursu
stanoveno na 14 dní; v prvním týdnu bu
dou se projednávali thematapro školy střední
a ve druhém týdnu thémata pro školy ná
rodní.
Kursu, jehož vůdčí myšlenkou je: vzdě
lání mysli a charakteiu, dal již souhlas J.
E. vsdp. kard. Ant. Gruscha. Lze doufali,
že přinese požehnané ovoce pro vyučování
a výchovu mládeže škol středních i náro
dních.

----

S kursem bude spojena bohatá výstava
učebných pomůcek pro vyučování nábo
ženské.
Laskavostí dolnorakouského zemsk. vý
boru propůjčeny byly místnosti zemského
sněmu. (Vídeň, Herrengasse . 1 3.)

Přednášky budou dopoledne o půl 10.
hod., odpol. o 3. hod., večer o 7. hodině.
Každá trvá 3/4 hodiny.

Upozornění.
Následkem změny funkcionářů spolku,
podáváme tuto adressy zvolených funkcio
nářů : Předseda Jan K o n o p í k, katech,
měšť. šk. na Král. Vinohradech. Jednatel
Dr. Ign. Rath, katech, na Král. Vino
hradech. Pokladník Jaroši. Přítel, ka
tech. na Král. Vinohradech. Návrhy týka
jící se »Katechetské přílohy« buďte adressovány: Jaroši. Slavíček, katecheta
na Smíchově. Bližšího udání v adressách
není třeba.

Knihtiskárna družstva Vlasf v Praze

1 .... - -.....
'
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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK

Valná hromada Spolku katechetů v král, českém.
(Pokračování.)

IV. Zprávu pokladní podává kol. Jan Konopík.
Příjem spolku činí za tento rok 1934’65 K, vydání 1831'72 K. Čisté jmění spol
kové na konci r. 1907 činí 1202'01 K. Stav financí proti loňskému roku tedy se zdvoj
násobil, ačkoli vydání bylo větší. Počet členů stoupl a dosáhl čísla 146. Přes to neod
povídá skutečnému počtu katechetů v král, českém. Neblahý to úkaz v době, kdy všecko
— již i ti metaři se organisují a kdy namnoze se to organisuje proti nám. Darů nedo
stalo se tentokráte spolku od nikoho.

S potěšujícím zájmem byla vyslechnuta od přítomných zpráva o skvělém
stavu pokladny a když jménem revisorů prohlásil kol. Čurda, že účty shledány
v nejlepším pořádku a dáno pokladníkovi absolutorium — poděkoval místopřed
seda kol. Rotta pokladníku za vzornou správu a zvelebení spolkového jmění.
V. Knihovní zprávu podává kol. Jaroši. Pihler.
Stav knihovny nedoznal značných změn za tento rok. Zakoupeno 9 knih, z nichž
jmenujeme » Jugendlehre< od Forstra a od Natorpa »Socialpaedagogik« a jiné, jednající
o volné škole. Celkový počet knih vázaných a neváz. neuvádím, ježto bude nutno celou
řadu knih z dědictví po f kol. Smejkalovi roztříditi a označiti signaturami. Knihovna
bude přenesena do místnosti, kde konáme členské schůze, aby byla po ruce knihovníkovi
i členům. Za celý správní rok učiněno toliko 14 půjček. Budou zakoupeny zprávy do
savadních kursů katechetských. Revisoři knihovny: kol. Přítel a Kutina konstatují, že
knihovnu shledali v úplném pořádku.

VI. Na programu je·. Volba 4 členů výboru, 4 náhradníků, 2 revisorů účtů
a 2 revisorů knihovny.
Jednatel ohlašuje, že dle stanov pořadem vystupují: Žák, Žundálek, Rotta,
Slavíček.
Po krátké debatě zvoleni: Rotta, Slavíček, Strnad, dr. Rath.
Místo kol. Hrudky (dobrov. vystupuje) zvolen kol. Přítel.
Za náhradníky navrženi a zvoleni: Benda, Bečvář, Kutina, Wilhelm.
Řevisory účtů opět zvoleni: Janota, Čurda.
Revisory knihovny: Možíš, Hrudka.
VII. Volné návrhy:
Místopředs. Rotta podává valné hromadě návrh výboru na jmenování vys.
důst. pánů prelátů: dra Buriana a dra Sedláka za čestné členy spolku. Návrh
s nadšením přijat. Hlasuje se lístky. Po té zvolení skrutátoři ohlašují volbu jedno
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hlasnou. Výsledek přijat s hlučným potleskem a výboru uloženo postarati se
o vhodné diplomy.
Kol. Žundálek podává návrh, aby se pomýšlelo opravdově na to, by pořádán byl
v dohledné době paedag. katechetický kurs a k tomu cíli zvoleno bylo přípravné komité.
Kol. Pihler navrhuje komité trojčlenné, kol. Konopík šestičlenné. K návrhu kol. Strnada
zvoleno komité trojčlenné: Žundálek, Pihler, Slavíček, s právem kooptačním.
Čteny dva obsáhlé dopisy kol. Halbicha. Omlouvá svou nepřítomnost a vyjadřuje
starost, že dosud není tu sankce zákona o slevě. Valná hromada prozatím nesdílí jeho
obav. Všecky možné kroky v té věci byly již dříve učiněny, přes to však revotován
byl již dříve učiněný návrh, aby bylo ještě dodatečně dopsáno předsedovi katol. klubu
p. dru Hrubanovi do Olomouce jménem spolku.
Kol. Smítka se táže, jaké stanovisko zaujal spolek k názoru Paulyho, uvedenému
ve »Věstníku«, že faráře v místní školní radě zastupuje toliko kaplan. Kol. Žundálek od
povídá, že ve smyslu zákona kaplan je považován za zástupce farářova, zákon však nečítá
k duchovní správě samostatných katechetů, třeba i v duchovní správě vypomáhali.
Kol. Balcar připojuje k tomu stížnost, že katecheta, ač bývá vázán od cirk, úřadů
k výpomoci v duchovní správě, nepožívá práva patronátního. Kol. Rotta odpovídá, že
přijímání katechetů ve svazek patronátni čím dále řidším je zjevem a to z té příčiny, že
počet katechetů v poslední době vzrostl.

Jelikož dalších návrhů nebylo, místopředseda skončil schůzi s přáním, by
by i příští správní rok byl pro spolek požehnaný.
*
*
Po valné hromadě konala se ustavující výborová schůze a přikročeno ku
volbě funkcionářů.
Za předsedu zvolen kol. Jan Konopík, katecheta měšťanské školy na Král.
Vinohradech.
Nově zvolený předseda praví, že váhá, má-li volbu přijati, neboť je si vědom těž
kého úkolu, který béře na sebe po osvědčeném dosavadním našem předsedovi, ale přijímá-li volbu přece, spoléhá na výbor, že jej v dobrých snahách jeho bude podporovali.

Za místopředsedu zvolen opět kol. Jindřich Rotta z Mnichova Hradiště, za
jednatele kol. Dr. Ign. Rath na Kr. Vinohradech, za pokladníka kol. Jaroši. Přítel
na Kr. Vinohradech, knihovníkem opět kol. Jar. Pihler na Smíchově, redaktorem
Katech, přílohy Jaroši. Slavíček na Smíchově. Ve výboru dále jsou kol.: Aemil
Balcar v Přelouči, Frant. Strnad v Praze-I., Joset Smítka v Jistebnici, Fr. Košák
v Plzni, Fr. Janáč na Smíchově a Václ. Hála na Kr. Vinohradech.
S přáním hojného zdaru činnosti spolku předseda končí schůzi o půl 6.
hod. večer.

Promluva na první neděli postní.
Napsal EM. ŽÁK.
»Veden jest Pán Ježíš na poušť.«
Mat. 4. 1.

Sotva se zavřelo nebe po křtu Spasitelově v řece Jordáně, jež osvědčilo vzne
šenost Toho, jenž byl křtěn, jedva pominul úžas lidstva nad tímto zjevením, Pán
Ježíš opouští břehy Jordánské a béře se na poušť. Hledá samotu. — A podivno 1
Nevolí krajinu rozkošnou, někde v okolí Jericha, zdobenou palmami a dýšícívůní keřů
růžových, ale vyhledává místo skalnaté, pusté a drsné. Jeden z nejsmutnějších
koutů celého světa, který byl jen divoké zvěři domovem. A proč se sem uchy
luje Ježíš po slavné chvíli svého křtu? — Aby zde k úřadu svému, ku svému
veřejnému působení se připravoval, a spolu, aby i nám příkladem svým naznačil,
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že i my samoty někdy hledati máme. A o užitku a významu samoty dnes
krátce uvažujme!
1. Říká se všeobecně, že člověk jest tvor společenský. Je odkázán na své
okolí. Jediné ve společnosti nalézá svého vzdělání a zušlechtění; za většinu toho,
co má, vděčiti musí těm, kteří byli kol něho. A přece, chce-li člověk dobře
poznati sama sebe, prohlédnout! svoje vlastní nitro, jest k tomu jen jediný pro
středek, a ten jest: útek z hlučné společnosti v ticho samoty.
Již římský císař Marcus Aurelius říkával: »Jsme stále na cestách a nemáme
nikde trvalého sídla; a přece zase jsme všude jinde více doma, než sami v sobě.«
Chtěl zajisté tím říci, že člověk daleko snadněji poznává své okolí a jiným roz
umí než sám sobě. Onen nápis na bráně chrámu delfského : »Poznej sebe sama«
nebyl zajisté dílem okamžitého nápadu nebo vtipu, ale byl výsledkem dlouhého
pozorování, že člověk sám sobě bývá největší záhadou a kdo chce poznati sebe,
musí uchýliti se daleko, pryč z hluku světa a v samotě zpytovati své vlastní
nitro. Proto také Pythagoras svým žákům doporučoval samotu. Ti, které v Krotoně
pod společnou střechou shromáždil, musili denně jednu hodinu dlíti o samotě a
po celou tuto dobu zpytovati sebe sama.
Samota, pozorování vlastního nitra, jest jeden z nejlepších prostředků,
k zdokonalování sebe sama. Ona pobádá k zmužilosti a připravuje silné povahy.
— Vzpomeňte na velikého vůdce Židů, jich vysvoboditele z poroby egyptské,
israelského zákonodárce Mojžíše. Byla to země Madiánská, kde po 40 let pase
stádo na poušti, zdokonaluje se v pevnou, nezdolnou povahu a zde z vůle Boží
dostává se mu poslání a jako posvěcení: býti vůdcem lidu. A což onen veliký
prorok sv. Jan Křtitel ? Od svého mládí žije na poušti. Jen co příroda tamější
skytá, slouží mu za pokrm. A zde roste v největšího proroka, jenž hlasem jako
burácející bouře hřímá v usínající svědomí lidu a volá k pokání a k přípravě na
příchod Vykupitelův.
A z jiných slavných můžu uvádím aspoň velikého Otce vlasti, císaře a krále
nejlepší naší paměti, Karla IV. Jeho životopisec o něm svědčí, že každoročně
v době postní před velikonocí jezdíval na Karlštein a zde v kapli sv. Kateřiny,
celé dni trvaje na modlitbách a rozjímání trávil o samotě. Jeho služebníci ne
směli mu ten čas podávati žádných zpráv o záležitostech státních, vyjímaje
ovšem ty, které vyžadovaly neodkladného vyřízení císařova. A císař po celý ten
čas s nikým se nestýkal. Pokrm a nápoj podávali mu zvláštním otvorem z venku
z kostela Panny Marie, i lampa se světlem musila již tam státi připravena. A teprve
po několika dnech tohoto naprostého odloučení se od světa vracel se vždy Karel
zpět ke svým panovnickým pracím.
A v čem vlastně spočívá onen velký význam samoty? V ní člověk přeru
šuje styky se světem a může nerušeně se věnovati sám sobě. Tu jest jako vo
jevůdce, jenž přehlíží s výše ráz a povahu půdy, na níž chce bojovati. Poznává
své nitro,, jeho nedostatky i přednosti, své chyby i ctnosti. Zde je nejpříhodnější
čas k vyrovnávání, k velikému účtování s sebou samým. Proto již král David,
touže po zdokonalení volá: »Kdo mi dá křidla jako holubici a poletím a od
počinu? Aj, vzdálil jsem se, utíkaje; a zůstal jsem na poušti. Očekával jsem
toho, kterýž by mne spasena učinil od malomyslnosti ducha a bouře.« (Žalm
54., 7.-9.)
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A tak po všechny časy lidé silných povah, toužící po zdokonalení, vyhle
dávali samoty, aby zde zpytovali své srdce a ledví, zhošfovali se svých nedo
statků a utvrzovali se v ctnostech a dobrém životě.
2. A vizme nyní ty, jimž samota jest nesnesitelná, jest něčím hrůzným,
čeho se nejvíce lekají. Jsou to zpravidla lidé slabých povah, mělcí, nestálí, anebo zjevní
hříšníci. — Vizte apoštola Páně sv. Tomáše. Po hořké smrti Spasitelově všechna
víra a naděje náhle jako by v něm uhasly. Opustil kruh apoštolů. Oddal se
svým trudným myšlenkám; v samotě pochybnosti v něm rostly, že když Ježíš
zjevil se ostatním apoštolům a tito, plni radosti, zvěstovali mu, že viděli vzkří
šeného Pána, on chladně, nedůvěřivě k nim se obrací a dí ono ledové a umí
něné: *Neuéřim«. — A bylo potřebí, aby Ježíš sám se mu ukázal, aby vyléčil
jej z pochybností a pokáral jeho nevěru.
A tak’znám jen jediný stav duše, kdy člověk prchati má ze samoty pryč
a hledati soucitných duší a u nich hledati rady, posily a povzbuzení. A to jest
tehda, kdy člověka počne se zmocňovat!: malomyslnost. — Drazí přátelé 1 V životě
valné většiny lidí nadeidou slabé chvíle, okamžiky duševní stísněnosti a malomyslnění. Okamžitý nezdar, sklamané naděje, zármutek, neutěšená budoucnost,
kterou člověku, chorému na duši, kreslí pobouřená obrazotvornost, nejednou za
viní, že člověku tmí se před očima. Nevidí v té chvíli téměř ani na krok do
nejbližšího života. Pokouší se oň malomyslnost a zoufalství. Je sláb jako ony ženy
stísněné, když plny starostí volaly: »Kdo nám odvalí kámen od dveří hrobo
vých?« — To jest strašná a osudná chvíle pro člověka. A v té chvíli pobouřená
mysl ho vyhání ze společností lidí, že hledá samotu, jež hrůzy obrazotvornosti
mu jen zvyšuje. Démon zoufalství ho strhuje s cesty života do propasti záhuby.
Jen v takové chvíli pryč ze samoty, zpět do společnosti, nazpátek k těm přá
telům, na jichž důvěru můžeš spoléhati a jim srdce své upřímně otevřití! Vrať
se k nim! Tu prchne pokušitel a strážný anděl, dobrý tvůj přítel, bude tvým
ochráncem.
A tak, drazí přátelé, ve chvíli klidné rozvahy, silné mysli jest samota člo
věku rájem, místem sebe zdokonalení, sebe poznání. Ona poskytuje čas, aby na
celou minulost svoji mohl klidně pohlédnout! a srovnati, zda je na pravé či ne
pravé cestě za svým štěstím časným i věčným. A jen ve chvíli, kdy jako tonoucí
nevidí pevné půdy pod svýma nohama, může býti člověku osudnou, záhubnou.
Vždy jindy však sbližuje nás s Bohem, očisťuje srdce i mysl, připravuje zdárné
úmysly, pobádá k zmužilosti a zdokonaluje povahu.— —
Na vrcholu skalnaté pouště Karantanské, kde Spasitel dle dávného podání
prožil čas svého čtyřicetidenniho postu a osamocení, od dávných dob hoří světlo,
jež za noci z daleka je patrno. Udržuje je několik mnichů, kteří tam život svůj
tráví v samotě, Ježíšem posvěcené, na modlitbách a v odloučení od světa. I vy,
milí přátelé, nepohrdejte samotou ! Když světlo pevné víry, oheň života ve vás
plane, vyvolte si chvíle, v nichž chcete rozjímati a přemýšlet! o svém životě a
sebe zdokonalení. Ale když v duši vaší se někdy zatemní, tu dolů zpět, v údolí,
kde dlí přátelé, abyste s vrcholů samoty střemhlav se nezřítili v záhubu časnou
i věčnou. — Amen.
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Promluva na druhou neděli v postě.
Napsal XAVER DVOŘÁK.
»1 zastkvěla se tvář jeho
jako slunce a roucho jeho uči
něno jest bílé jako sníh«.
' Mat. 17,, 2.

Jaký to úchvatný okamžik ! V té zjasněné výsosti hory Tábor, v důvěrné
samotě s Kristem! A hle, tento Kristus, k němuž se synovský vinuli, pohroužen
v modlitbu, mění se před nimi; tvář jeho se zastkvívá jako slunce a roucho jeho
učiněno jest bílé jako padlý sníh.
Dávno zemřelí proroci, velikáni národa israelského a největší světci jeho,
Mojžíš a Eliáš zjevují se, pokorně rozmlouvajíce s ním jako jeho svědkové, jako
předchůdcové jeho v dávnověké minulosti, kteří k němu vztahovali prst svůj,
posilňujíce lid v očekávání zaslíbeného Vykupitele: »Tenf jest, jenž vykoupí lid
svůj od hříchů jeho«.
A samo nebe rozmlouvá s ním: »Tentoť jest můj milý Syn, v němž se mi
dobře zalíbilo. Toho poslouchejte!«
Jaký to okamžik! Hle, Petr, tento otužilý muž, jest téměř bez sebe a
mluví jako dítě: »Pane, dobréť jest nám zde býti .... udělejme tu tři stánky!
Zůstávejme tu na věky!«
Drazí moji! V kom z nás nebije srdce prudčeji v této chvíli? V kom z nás
nevolá touha býti jedním z těch tří apoštolů? Kdo z nás nechtěl by býti jedním
z těchto vyvolenců Páně, jimž dáno jest viděti slávu Ježíšovu nebeskou již tu
na zemi?!
A dobrý Ježíš, který nikdy neodpírá nábožným touhám svých bratří pozem
ských, učinil s námi milosrdenství a lásku, abyste i vy a všickni věřící mohli se
účastniti té sladké rozkoše, které zažili Petr, Jakub a Jan na hoře Tábor.
Vidím na vaší tváři touhu nedočkavou, hořící: Pověz, veď nás, abychom
uzřeli svého Ježíše a slávu jeho! Chci vás tedy dnes vésti na tu horu Tábor,
odkud můžete i vy spatřiti slávu Ježíše svého; chci vám ukázati, že ten zázrak
se koná i před očima vašima tak blízounko a tak často.
Sledujte mě také s vroucí zbožností a pilnou pozorností!
Hora Tábor! Jaký krásný výhled skýtala do vší země zaslíbené: na východ
až k jezeru genezaretskému, na západ až ku pobřeží moře středozemního, na
sever k bílým vrcholkům Libanonu a Antilibanonu, na jih až k horám judským
a královskému Jerusalému. Nuže, kde jest mezi námi taková hora? Ach, je to
chrám náš se svým oltářem, odkud otvírá se duchu našemu rozkošnější výhled
do země zaslíbené, jejížto krasu vylíčiti jest slábo slovo mé a jejížto jen slabým
stínem byla země Kanaan, mlékem a medem tekoucí. Jest to ono sladké nebe,
které rozněcovalo svaté mučedníky, že blahořečili katanům svým, kteří jim brány
jeho otvírali.
A na té hoře Kristus má svůj stánek, tajemný tabernakl, kde stále přebývá
a odkud rád se vám zjevuje. O jak často jste jej už viděli při svátém požehnání,
při výstavě, kde v monstranci obklopen zlatými paprsky jejími zazářil před vámi
jako mystické slunce duchovního světa vašeho, oděn v bílé běloučké roucho
svaté hostie jako z nejčistšího sněhu. Tisíce světců a světic tonulo před tímto
Ježíšem v nejsladším vytržení jako Petr, takméř bez sebe! Což jste toho nikdy
v sobě nepocítili ? !
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A když se ohlédnete kolem po oltáři, po stěnách chrámových, nezjevuji se
i vám řady svědků, ty řady svátých obrazů a soch, zobrazení těch, kteří radostně
vydávali svědectví o umučeném Vykupiteli svém slovem svým, skutky svými,
ba i svědectví krví svou, kterou zaň radostně vylili!
V jich rukou chvějí se palmy mučednické, krvavé nástroje smrti, nebo lilie
ctnosti neb i jiné symboly tajemné, ale skoro vždy nesou kříž jako slovo svě
dectví němých úst, pro koho že vydávali svědectví své.
Přes jejich pootevřené rty splývá životní jeho credo : »Věřím v Ježíše Krista,
Syna Božího jediného, Pána našeho, jenž . . . trpěl pod Pontským Pilátem, ukři
žován, umřel i pohřben jest.« Hle tak i nyní rozmlouvají se svým Ježíšem o jeho
umučení a vykupitelské smrti.
A hlas s nebe volající?! Přátelé moji! Zajisté že vždy zaznívá v srdc’
vašem, kdykoli překročujete prah této svatyně. Věrou vaší sestonásoben zahřmívá
do srdce vašeho zvláště před nejsvětější svátostí oltářní: »Tentoť jest můj milý
Syn, v němž se mi dobře zalíbilo.«
A kdyby srdce vaše snad jednou vyprahlo pochybnostmi neb úplnou ne
věrou, když vkročíte na tuto horu Tábor, do této samoty chrámové, tož uslyšíte
jej i mimo nitro, své s této kazatelny, kterak hřmí k vám ústy apoštola svého
ústy kněze: »Tentof jest Syn můj milý, v němž se mi dobře zalíbilo.« Ano od
tamtud uslyšíte i hrozivý příkaz nebe: »Toho poslouchejte!« Ach, jak často
volá, varuje a napomíná, jak často připomíná všechno to, co Pán přikázal a k pl
nění povzbuzuje a vroucně i hrozivě pobádá.«
Hle, jak blízko vás byl zázrak Páně a vy jste ho nepozorovali, neb aspoň
té přepodivné rozkoše jeho jste nepocítili. Co bylo toho příčinou ?
Chcete-li i vy zakoušeli té nevýslovné rozkoše, jakou cítili Petr, Jakub a
Jan, jest třeba abyste do chrámu vstupovali s modlitbou. Modlitba otevře zrak
vaší duše, rozjasní kolem vás obzor, učiní duši citlivou a vnímavou pro mystické
rozkoše duchovní. Modlitba sblíží vám nebe a samého Boha, neboť jest rozmlu
vou s Bohem.
Ale pak třeba jest, abyste jako apoštolé nezřeli než samého Ježíše: abyste
všecky své starosti, všecky světské myšlenky odložili a jediné na Ježíše upírali
mysl svou, duši svou, všecko srdce své.
Zvláště do jeho utrpení abyste se vroucně ponořovali. Tento čas vás církev
beztoho důrazně k tomu vyzývá. Zastírá obraz oltářní fialovou rouškou, na níž
záři bílý kříž: k němu mají se soustřeďovat! vaše myšlenky, slétati jako žízniví
holoubkové ke studánce vody živé; k němu má šlehati plamen srdce vašeho
jako plamen oltářních svic, k němu má se obraceti láska vaše jako živý květ
k božskému slunci svému.
Pak se vám Kristus též ukáže v kráse nejvyšši, která musí každého rozkoší
uchvátili a hluboce dojmouti. Pak zahoří před vámi jeho láska jako slunce, neboť
uzříte přes bílé roucho božské jeho svatosti splývající královský purpur barvený
krví srdce, krví nejdražších jeho pěti ran. »Nebo není většího milování nad toho,
kdo dává i život za přátele své.«
Tak, přátele moji, stane se vám chrám místem nejmilejším, zdrojem nevý
slovné rozkoše, s níž nesnese porovnání žádná rozkoš světa. Pak vám nebude
také těžko poslouchali hlasu církve jeho: abyste se v tomto čase svatopostním
oddávali vroucněji modlitbám a zříkali se rozkoší světských.
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Pak nebude vám ani okamžik smrti těžký, ale vroucně vítaný, poněvadž
' vám zjeví nekonečně stupňovanou slávu Ježíšovu, kde najdete i stánky sobě
připravené k věčnému přebývání, k věčnému požívání nejvyšší rozkoše, »kterou
připravil všem, kdož jej milují.« Amen.

Promluva na třetí neděli postní.
Napsal VLADIMÍR HORNOV.

»Každé království proti sobě
rozdělené pustne a dům na dům
padne.«
Luk. 11. 17.

Ve chrámech bývalé staroslavné říše polské zpívá lid v slzách hymnu své
bolesti: »Bože, Ty’s Polsku po tak dlouhá léta odí-val slávou!« Dojmem nesma
zatelným vrývá se píseň do duše každého posluchače. Pod klenbami chrámu zní
jako pohrobní hymna nešťastných dětí velikých bohatýrů z doby »Ohněm a
mečem«, z doby »Křižáků«. — Staroslavná Polska roztrhána na kusy — a prapor
její slávy? O tom vypravují staří vlastenci dětem svým, jak sv. Kazimír a sv.
Stanislav střeží jej, aby opět jednou ve slávě rozvinul se nad Odrou a Povislí
a sjednotil zase všechny děti polské v jednu velikou rodinu. A oči se jim zalé
vají slzami, jakoby tomu již sami věřiti nechtěli.
■ A kdo zavinil hluboký úpadek Polsky, kdysi tak slavné ? Nedbali slov Písma
sv: »Každé království proti sobě rozdělené pustne a dům na dům padne!«
M. j., slova Spasitelova: »Království proti sobě rozdělené pustne!« — mají
hluboký význam pro život národů i pro šťastný život jednotlivců.
1. Kolik katastrof, deptajících v prach sílu a moc, štěstí a velikost, nebylo
by krví napsáno v dějinách, kdyby dbáno bylo vždy výstražných slov Spasite
lových ! Na mysli tanou mi slova básně, která často v dobách našeho probuzení
schylovala v zamyšlení hlavy našich starých, upřímných vlastenců. Kdož z nás
nyní dovede celou duší procítiti a pochopiti, co vířilo srdcem, co chvělo šle
chetnou duší Boleslava Jablonského, když v slzách psal: »Tři doby země
české ? « —
»Byl kdysi čas.« — Zalétám duchem svým do chrámu svatovítského, v sl
zách poklekám v kapli sv. Václava, kde chová se poklad českého lidu nejdražší,
památník jeho slávy, svědek jeho nepromlčitelných práv, hlasatel jeho minulosti
— koruna Svatováclavská. Vidím jako ve snu kříž její planoucí na hlavě pano
vníka, který kříž ten nosil v srdci as ním víru, jejíž kříž hlasatelem a za niž umíral
sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojtěch. Doby otce vlasti Karla IV. jasem slávy
naplňují klenby svatyně Svatovítské.
Králové země a ostrovů přicházejí, aby se obdivovali síle a velikosti národa,
jehož, sláva hvězd se dotýká.
Ale čas ten minul! Bože můj, temná noc padá do kaple sv. Václava a
zastírá oltář příkrovem hrobovým. Ó vojvodo náš svátý, oltář Tvůj zneuctěn,
víra, za kterou jsi umíral, snížena: lid Tvůj, který jsi učil Krista znát, odešel na
cesty cizinců, na cestu k vlastní Golgotě! Přes hory, jež na západě chrání Tvou
domovinu, zavanul dech morový, otrávil srdce, rozdělil duše dětí Tvých — odtrhl
národ Tvůj od Tebe, od minulosti!
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»Migremus hinc — stěhujme se odtud!« znělo to jako druhdy chrámem
Jerusalémským spustošenými prostorami sv. Víta nad hroby českých světců a
knížat. Stínem koby svatováclavské, nad hrobem velikého Karla nesl se žalm
plný bolesti: »Divisernut sibi vestimenta mea et de veste mea miserunt sortem
— rozdělili sobě roucha má a o můj oděv metali los!« Dědictví sv. Václava
rozděleno, o roucho jeho metán los. Za rozvratem duchovním, rozvrat hmotný!
»Každé království proti sobě rozdělené pustne a dům na dům padne!«
2. Výstražná tato slova Spasitelova neplatí pouze o životě národů, nýbrž
i o životě každého z nás.
Jak dojímá nás soulad, souzvuk, harmonie v přírodě! Velebné vidmo duhy,
vznášející se nad zemí a objímající svět náručí sedmibarevnou, hlásá nejvyšší
soulad a krásu Bytosti, která stvořila svět a soulad položila za základ jeho
trvání. —
Jdeš letním krajem; co barev, co světla, co jedinců nejrozmanitějších — a
hle, vše směřuje k jednomu cíli, aby hlásalo velikost a moudrost Toho, který
vše stvořil slovem vůle své. Hledíš v nevystihlé dráhy nebeských těles a k duši
zanícené obdivem nad jejich velikolepostí mluví síla všemohoucí harmonie, která
dává jim soulad, bez něhož zničena by byla jejich krása, velikost, trvání.
A viz, jako soulad podmiňuje dle vůle Boží trvání světa hmotného, tak
podmiňuje i duchovní život v nás.
Dvě mohutnosti dal Bůh duši naší: rozum a vůli. Souladné vypěstování
obou jest tajemstvím a podmínkou duchovního života a duchovního pokroku.
Rozum píliti má za poznáním pravdy, za věděním; vůle za konáním poznaného
dobra — za ctností.
Vzdělání a ctnost musí jiti spolu ruku v ruce, v souladu naprostém, nemá-li se splniti slovo Páně: »Království rozdělené pustne a dům na dům
padne.«
Komenský praví: »Kdo prospívá ve vědě a neprospívá ve mravech, více
neprospívá, než prospívá.« — Vzdělání jest drahokam, za nímž píliti máme jako
kovkop do hlubin duchovních, abychom jej v práci a námaze vynesli a položili
do klenotnice duše své. Ale v duši té, do níž drahokam vzdělání má býti položen,
musí býti světlo mravného života, založeného v bázni Boží, aby drahokam nebyl
pohozen do kalu mravní skleslosti, nýbrž aby prozářen byl světlem ctností,
světlem, jež dává mu pravou cenu, ukazujíc jeho krásu a lepost.
»Velmi bloudí,« dí sv. Augustin, »kdo mní, že přes všechny zlé mravy
pravdu by nalézti mohl.« (De agone Christi c. 13.) Kde není mravnosti, t;.m
klesá duch jako orel, jehož křídla zasažena byla ránou smrtelnou. Nic zajisté tak
neoslabuje mladou duši, jako život odchýlený od ctnosti a dobrých mravů.
Proto praví Duch sv.: »Initium sapientiae timor Domini — počátek moudrosti
bázeň Boží.« Pravím, synovská bázeň Boží, jakou chtěl Kristus: bázeň, jejíž
žilobitím jest láska, hledající Boha, toužící k Bohu, modlící se k němu: »Otče
náš, jenž jsi na nebesích!« Ona šlechetným vzletem, ideálním smýšlením napl
ňuje duši, rozněcuje srdce. Naopak ztráta této bázně Boží rozpoutává vášně spící
v nitru lidském, oslepuje ducha, oslabuje síly, podlamuje květy života.
3. M. j., pohleďme do duší svých! V mládí klade se základ ke šťastnému
životu budoucímu. Nedospěje však k šťastnému životu ten, kdo s ušlechtilostí
rozumu nespojuje ušlechtilost srdce, kdo vzdělání ducha nespojuje s životem
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mravným a ctnostným, kdo nese v duši své »království rozdělené« ; o něm
platí slova Písma svátého: »Jsou pak poslední věci člověka toho horší než
první.« —
Bývají to chvíle plné bolesti, když starý otec po dlouhých letech strádání
schýlí hlavu pod nesnesitelnou tíží sklamání: »Toho jsem se dočekal za všechny
starosti své!« Slova taková zatřesou i svědomím zkamenělým. Minulost staví se
před ním jako žalobce a ukazuje mu retrospektivu jeho života — smutnou,
plnou výčitek.
Nezní snad ve chvíli této do duše tvé hlas, teplem lásky a úzkosti se
chvějící: »Zadrž — jsi na ploše nachýlené, na cestě, z níž pro tebe rostou jen
trny sklamání a hloží bolesti!«
M. j., k ctnosti a zbožnosti vychovávala vás matka vaše, k práci a vzdě
lání vede vás škola, druhá matka vaše; spojujte obojí ten odkaz v duši své a
zbudujete si v srdci svém království trvalého štěstí a pokoje. Amen.

Promluva na čtvrtou neděli postní.
Napsal EM. ŽÁK.

»Sebrali a naplnili dvanácte košů
drobty.«
Jan 6., 13.

Když prorok israelský Jeremiáš viděl lid svůj oddaný pohodlnému a rozkošnickému životu, nemající již silné vůle, aby vybředl ze svých zvyklostí, pravil
k němu významná slova: *Může-li zméniti mouřenín kůži svou aneb rys peřestost
svou, i vy budete moci dobře činiti, odnaučivše se zlému«. — Chtěl tím prorok
Boží naznačiti, že zvyk je to, který strhuje člověka dolů v život nepořádný a
a hříšný, a silný zvyk opět je to, kterým může vybřednout! ze- své nízkosti.
Všední, den co den se opakující práce, navyklosti, jimž člověk ani váhy nepři
kládá, vytvořují jeho dobré nebo zlé vlastnosti a stávají se takořka jeho druhou
přirozeností. — —
V dnešním sv. evangeliu čteme jen nepatrnou poznámku. Mizí takořka pod tím
velikým divém, zjevujícím dobročinnost Spasitelovu : zázračné nasycení pěti tisíců.
Pán káže apoštolům -»Sebeřte drobty«. A ti poslechnou; dají se do práce na
pohled nepatrné, bezvýznamné, a hle, »naplnili dvanácte košů drobty«. Drobty,
jimž z nasycených nikdo významu nepřikládal, plní 12 košů!
A tak bývá i v životě člověka. Nepatrný skutek, který často přehlíží a nemá
za hodna své pozornosti, druží se jeden k druhému, a člověk má již koš skutků
buď dobrých či zlých, má břemeno, návyk, od něhož těžce se odpoutává, je-li
zlý, ale který je mu velikou oporou na cestě mravního sebezdokonalování, je-li
dobrý. A o tomto významu drobných zvyklostí v živote krátce dnes pojednejme!
1. Anglický spisovatel Schwift napsal roztomilou knihu pro malé čtenáře:
»Gulliverovy cesty«. Líčí tu obra, který cestuje neznámými zeměmi. Vše se diví
jeho postavě a síle, vše prchá před ním, když rozpřáhne své paže. A Gulliverpřijde i do země trpaslíků. Prchají před ním na všechny strany. Ale když usnul,
přikradli se k němu a potichu opředli jej tolika nitěmi, že nemohl vstáti. Obr
byl v zajetí trpaslíků. Tragické i komické, smutné a směšné zároveň!
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A právě tak jest s našimi nepatrnými návyky. Jsou jako ti trpaslíci, kteří
teprve tehda mohou nás opanovat!, když spíme, je přehlížíme a jich nedbáme. Ani
lež, ani hněv, nepořádek, povrchnost, nestydatost, nepoctivost nepřepadají a ne
ovládají člověka náhle a rázem. Alé potichu a pomalu se plíží a opředou ponenáhlu člověka tolika drobnými pouty, že mnohý nedovede se po celý život z nich
vybaviti. A každá zábava, ten či onen požitek může se státi člověku vášní,
krutým návykem. Stálá zábava není pak zábavou, je jhem, jež člověk jako ne
volník po celý život s sebou nese.
Ob čas se udá, že těžký vlak, obrovského, železného kolossa, zastaví —
housenky! Nahromadí se jich takové spousty na kolejnice, že kola, která ony
první rozdrtila, po hladkých kolejnicích nemohou ku předu. A špatné návyky
jsou rovněž často příčinou, že další rozvoj ať tělesný či duševní v člověku
ustává. — —
Mnohý se domnívá, že dobré vlastnosti stačí uplatniti jediné na velikých
věcech, důležitých a významných činech, a nikoli ve všedním životě. Ale klame
se. Kdo v drobných případech a denních událostech nedovede jednati přesně,
řádně, nedovede toho ani ve chvíli, kdy jsou na něho upřeny oči všech.
Ve Vídni žil před časem učenec světového jména, universitní professor.
Žil se svým sluhou zcela samotářsky, poněvadž byl ochrnut na nohy a nemohl
volně se pohybovati. A když jednou v rozmluvě bylo mu namítáno, že vlastně
lidí nezná, protože s nimi velmi málo se stýká, pravil: »0 znám je lépe, než
si myslíte! Pozoruji je totiž tehda, kdy nejméně se přetvařují a zapírají, totiž
když v zástupu se derou, aby vstoupili do pouliční dráhy. Tu lze lépe než kde
jinde rozeznati jemné od hrubců. Zde vidím, že u mnohých lidí tak zvané
»vzdělání« je pouhým nátěrem jich povrchu; jakmile se domnívají, že nejsou
pozorováni, tu prozrazuje se všechna jejich hrubost. Divoch se hlásí v nich
k slovu.« —
A měl pravdu. Je mnoho lidí, kteří se domnívají, že nezáleží na tom, kterak
se chovají doma, ve stycích s domácími lidmi; — v cizí společnosti již si dají
pozor. Ale klamou se. V nestřeženém okamžiku, v rozhorlení prohodí jediné
slovo či větu, která hned prozradí, že máme jednati s člověkem hrubým ve svém
nitru. Vždyť vzdělání a pravá ušlechtilost nezjednávají člověku masku, kterou
béře na tvář, když z domu vychází; ale jeho nitro přetvořují, zjemňují tak, že
vždy, ať doma či mezi cizími vede si správně. Každá lest, každá nedbalost, su
rovost neb sprostota, které se člověk dopustil mezi čtyřmi stěnami, za silnými
zdmi, zůstaví stopy a prozradí se celému světu. »Co jste spáchali v skrytu,
bude hlásáno se střech«, volal neblahý Oskar Wilde, když viděl, že jeho ne
šťastné návyky rozbujely v nepravosti, a on pro ně ocitl se před — stolem
soudcovským. —
2. Ale všimněme si též dobrých návyků, jež tak blahodárně působí na
upevnění a zocelování šlechetné povahy. -»Kdo v málu není věren, ani v mno
hém věren nebude«, praví Písmo sv. Denní běžné písmo, snad nevýznamné, a jak
ono svědčí o vnitřní povaze člověka! Pravidelné, vždy stejné ukazuje na vyro
vnanou povahu; nepořádné, nerovné na vnitřní nesrovnalost a rozháranost
člověka. —
Vidíme za našich dob pěstit t. zv. grafológii. Chce z rázu písma souditi na
vnitřní povahu člověka. A je snad něco pravdy na tom, že písmem prozrazuje
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se povaha člověka? O věru, že ano. Vnitřní nedbalost ukazuje se v nedbalém
písmě a naopak i svědomitost a spořádanost duše zrcadlí se v něm. — Ale jako
povaha člověka písmem se prozrazuje, tak zase naopak písmo může působili na
člověka a vytváření jeho povahy. Kdo uvyká přesně, v linkách vždy psáti každé
písmeno stejně a rovně, zvyká pořádku a pravidelnosti. On jako nevybočí z linky,
tak nepřijde nikdy z míry ve svém chování proti svým nejbližším, zůstane vždy
v mezích povinné slušnosti. — A tak ony maličkosti, nepatrné návyky vytváří povahu
člověka. Jsou to pranepatrní nálevníčkové, kteří v mořích vytváří nádherné ostrovy
červených vzácných korálů, nepatrní tvorové, kteří vytvořili ony vysoké, křídové
útesy, jež uchvacují obdivem cestovatele, kteří se k ostrovům, na křídovém zá
kladě spočívajícím, blíží. —
Když velký státník řecký Perikles byl nemocen, dala mu chof jeho Telesipé kol krku posvátný amulet. Věřilaf, že Perikleovi přivodí uzdravení. I stalo
se, že navštívil chorého Periklea jeho dobrý přítel. Když přišel k němu, nalezl
Penklea spícího. Ale vida amulet na hrdle Perikleově, sňal jej a odhodil pryč.
Když Perikles se probudil, řekl mu přítel: »Jsem muž osvícený a pokrokový.
Vida amulet, který ti dala tvá pověrečná choť, sňal jsem jej s tvého krku. Vím,
že na také obyčeje nedbáš«. A Perikles odpověděl: »Měl bych tě za osvíceněj
šího a pokrokovějšího, kdybys jej nechal na mém krku viseli«. (Hamerling-Aspasia.)
Z toho opět vidíme, že jemné mravy ukazují se v nepatrném a všedním
jednání. Hrubý člověk je bezohledný a drsný; jemný je vždy pln ohledů a šetr
nosti. A tak není každý k velikým činům povolán, ale v malých skutcích i v drobné
práci může ukázati svoji nízkost či svoji velikost, jako slunce stejně se zrcadlí
v moři jako v malé a skromné studánce. Amen.

---- RUZNE ZPRÁVY.
Zakládajícími členy spolku se stali:
Vsdp. Msg. Dr. Jos. Burian, zem. prelát;
Msg. dr. Jan Sedlák, gener: vikář; Dr. Jos.
Tumpach. kanovník a referent škol. zál.
Zapisování probraného učiva ná
boženského do třídní knihy. (N.E. 1. 149.)
Kníž. arcib. vikáři a školdozorci poukazu
jíce ve svých výročních zprávách na to,
že mnozí učitelé náboženství probraného
učiva do třídní knihy nezapisují, kdežto
jiní tak činí, žádají za určité pořízení ve
věci té, by ve směru tom ode všech stejně
bylo jednáno. Kníž. arcib. konsistoř vyho
vujíc žádosti té, prohlašuje, že všichni

katecheté a učitelé náboženství probrané
učivo náboženské do třídní knihy zapiso
vali mají, a to nejen z toho důvodu, že
§ 121a 136 definitivního škol, a vyuč, řádu
všem učitelům povinnost, probrané učivo
v třídní knize zapisovat! ukládají, nýbrž
proto, že zaznamenání to z nejedné příčiny
jest důležité a účelné. Okolnost, že rubrika

---------

pro náboženství v třídní knize určená jest
dosti omezena, nevylučuje zajisté aspoň
stručného zápisu učiva; ostatně pak požá
dala k. a. konsistoř c. k, zemskou školní
radu za opatření, aby při novém nákladu
a tisku archů knih třídních na záznamy uči
va náboženského pamatováno bylo rubrikou
prostornější. Z kníž. arcib. konsistoře v Praze,
dne 22. ledna r 1908.
Včasné zakročení. Známo, že sociální
demokraté vydávají pro školní mládež »po
krokový« časopis »Jaro,« v němž snaží se
zásady socialistické vlévati v duše dětské.
Náboženství, víra v Boha, úcta k panov
níkovi, k zákonitému řádu atd., dostávají
v »Jaru« svůj rudý nátěr. Prvé číslo vyšlo
prý v 50.000 výtiscích. V těchto dnech
však zemská školní rada zaslala okresním
škol, radám tento okružník: Čís. 67.582 a
1907. C. k. zemská školní rada pro krá
lovství České. Výstraha před četbou pro
mládež nevhodnou. C. k. okresní školní
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rado! »Jaro«, pokrokový časopis pro děti, příkladu předpisů pro úřednictvo státní,
majetek tiskového výboru českoslovanské vykládaly příslušné předpisy zákona o práv
socialně-demokratické strany dělnické, vy ních poměrech učitelstva analogicky' v tom
dávaný Karlem Cífkou v Praze, obsáhuje směru, že pokud tu není vdovy neb dítek,
četbu pro mládež školní nevhodnou a jest náleží pohřebné pozůstalým jen v případě,
nutno z knihoven školních, v kterých když pozůstalost sama k uhražení nákladů
snad by se nalézal, jej odstranit!. Dávajíce nestačí. Praxi tuto, která však byla jed
o tom k dalšímu opatření věděti, vybízíme nostejnou také u učitelů světských, opu
c. k. okresní školní radu, aby učitelstvu stila již c. k. zemská školní rada po do
při té příležitosti bylo uvedeno na pamět hodě se zemským výborem, a není tudíž
vynesení c. k. ministerstva kultu a vyučo nadále v té příčině žádných pochybností.
vání ze dne 3. ledna 1883 čís. 13.456 ai
Stojí za uváženou! Dnes, kdy orga1883 (V. V. 1883 str. 5), a aby bylo vy nisován kde jaký stav, kdy ve školství
bídnuto, by zužitkujte co nejlépe knihovny tvoří organisované učitelstvo celek, z něhož
školní, k tomu přihlíželo, aby žactvu byla radu čerpá zemská školní rada a minister
doporučována a školou sprostředkována jen stvo se ho o radu dotazuje (viz: prováděcí
četba opravdu vhodná, jakož i aby mládež nařízení), v čas přicházejí slova dra. R.
chráněna byla vší četby, jež by ohrožovala Nejezchleby, katechety na gymn. v Mo
výchovu v bázni Boží, v úctě k císaři pánu ravské Ostravě, pronesená ve článku o »re
a nejvyššímu císařskému dvoru, vážnosti formě vyučování náboženství,« otištěné ve
k zákonům a k státnímu pořádku, lásce »Vychovat. Listech« (VIL str. 399): Ku
k rodnému lidu a společné vlasti, jakož vypěstění zdatných katechetů třeba katecheti k náboženské a národní snášelivosti. ských biblioték, katechetických kursů a ka
V Praze, dne 27. ledna 1908. Za c. k. techetických konferencí. Nejlépe by bylo,
místodržitele c. k. vicepresident Zabusch. kdyby všichni katechéti se musili dostavit
»Právo Lidu« ovšem zuří nad tímto opa alespoň jednou v roce ku společné kon
třením a slibuje, že soc. demokratičtí rodiče ferenci — jako je to u učitelstva.« My
tím úsilovněji budou list fedrovati doma.
šlenka moravského katechety stojí za uvá
Paběrky petiční. Někteří kollegové žení u nás a volá po uskutečnění! Na
jsou dosud v pochybnostech, od kdy se Moravě tvoří všichni katechéti jeden spolek,
jim počítají kvinkvenálky. Autentickou od středoškolští i ze škol národních. U nás ?
pověď podává »zpráva zemského výboru«
V českých okresích je na školách národ
z r. 1907, podaná školské komisi u příle ních 287 katechetů a český spolek katežitosti nedávné petiční akce. »Doba roz chetský čítal v uplynulém roce 142 členy.
hodná pro zvýšeni služného čítali se má Polovina! A výbor, sami mladší pracovníci,
od nastoupení služby vůbec; není dnes kde jsou ti starší, zkušení? Nevymlouvejte
žádné pochybnosti, že tomu tak jest, a se: »já nemám žádná desideria, nač schůze !«
není tedy třeba zvláštních o tom usta (Skutečný výrok jednoho katechety!) Co
novení.« K tomu dodáváme:
nejlepšího kde u jednoho, má se státi ma
Jelikož je tu řeč o zvláštních učitelích jetkem všech ! Jen trochu přemýšlet! a látky
náboženství se stálými platy (t. j. o kate ke schůzím dosti a potřeba konferencí na
chetech systemisovaných) a nikoli o zvlášt výsost patrna!
ních učitelích náboženství za remuneraci
Definitivním katechetou ustanoven :
(t. j. o katechetech výpomocných), slova Suda Stanislav na obecné škole ve Strako
»od nastoupení služby vůbec« značí dobu, nicích, Beznekr Josef na obec, škole v Bře
kdy se stal katecheta zatímním. V tom
zových Horách (okres příbramský), Beran
smyslu doba, kdy byl výpomocným kate Antonín na IV. obecné škole v Žižkově,
chetou se mu nepočítá. —
Špale Antonín na obecné a měšťanské škole
O pohřebném kvartálu rozhoduje zmí ve Velvarech.
něná zpráva takto : Přísluší pozůstalým

po katechetovi právě tak pohřebné jako
po učiteli světském ze zákona samého
a nějakého zvláštního doplnění jeho po
třebí není. A uvádí: Školské úřady po

¥nmmilf9PD
IkUIIllllUlílbu*

Katecheta měšť. školy zaměnil
by své místo. S místem spo
jeny jsou vedlejší příjmy· Nabídky přijímá redakce.

Knihtiskárna družstva Vlasf v Praze

DÜBEN 1908.
ROČNÍK XI.

ČÍSLO 4.

KATECHETSKA PRÍLOHA
K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

Nesmí katecheta při vyučování náboženství ničeho nakreslit
a nikdy ?
Píše FILIP JAN KONEČNÝ, farář ve Lhotě Zálesní.

Katecheta Vlád. Hornov podal v loňském »Vychovateli« ukázky, jak hledí
dítkám kreslením znázorniti různé pravdy náboženské, zvláště žáčkům v prvé
třídě pravdy biblické o stvoření atd. Dovolávaje se zkušenosti nabyté a dobrozdání dlouholetého významného paedagoga (ředitele p. Sebesty v Poličce?) ukončil
Hornov pojednání slovy, že není dobrým učitelem, kdo se při vyučování křídy
bojí\ —
Ve 24. čísle XXII. ročníku »Vychovatele« je článek Serafinův »Kreslení při
vyučování náboženství,« v němž autor, upozorniv na různé obtíže, jež buď
předmět náboženský (nakreslete ku př. ctnost nebo — aby to bylo konkrétní —
krádež, smilstvo etc.!) nebo nedovednost subjektivní zavinují, píše proti kreslení
při náboženství. Staré pořekadlo: »Dočti male pingunt,« platí též o katechetech.
Kdož ví, zdaliž nejdovednější katecheta dostal by aspoň dobře zkreslení! Mnoho
času se tím v katechesi zmaří. Obrazy biblické a živé vroucí vypravování pravd
náboženských zmohou víc než kresby katechetou na tabuli načrtnuté. Proto, končí
Serafín (str. 259.): «jenom při náboženství nekreslete'.«
Co soudím o těchto dvou odbornicích, navzájem si rozhodně odpírajících
v téže věci důležité? Jsem 2S. rok ve školách; byl jsem též samostatným kate
chetou více let na obecných a měšťanských školách ; nějaký čas vypomáhal jsem
na ústavě pro vzdělání učitelek, teď jako farář vyučuji náboženství neustále —
smím tedy snad v té věci úsudek pronést. Zní takto:
Hornov vychází od všeobecně platné základny docela správné. První pod
mínkou zdárného vyučování jest a bude názor. Katecheta, zvláště na paedagogiích,
kdež všecky předměty probírají se názorně, a kdež právě i hoc puncto poznávají
a usuzují o učitelské dovednosti professora i kandidáta učitelství, katecheta na
paedagogiu, nemůže v náboženství zůstávati jako poznamenaný za ostatními
kollegy profesorskými svého ústavu a musí, chce-li státi v očích kandidátů na
výši učitelského umění, i v náboženství názor pěstovali co nejvíce. Sáhne-li tudíž
katecheta ke kreslení ve své hodině, nechybuje, spíše získává v očích kandidátův
i kol. světských, zvláště když kresbou dobře vystihuje obtížný předmět nábož., jejž
chtěl vyložiti. Rekneš-li, že názoru lze dosíci obrazem, jež skýtají nám učebné
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pomůcky ba i biblické dějepravy, liturgiky atd., odpoví ti kreslíř-katecheta, že ži
věji dociluje toho u dětí svou kresbou, v níž žáci takměř kus po kuse vidí, jak
věc povstává, z čeho se skládá atd., kdežto hotový obraz nepodává jim právě
toho instruktivního názoru, ale spíše překvapuje je celostí svou. Kdo můžeš, kresli 1
Serafín ovšem nezavrhuje názorného vyučování při náboženství, není též
proti obrazům pomocným, naopak. Zdůrazňuje vznešenost a účel předmětu, káže,
aby katecheta snažil se živým vypravováním vkresliti obraz věci do fantasie
žáků; z fantasie takto připravené není daleko ani k rozumu, ani k citu, áni
k praxi náboženské. Karikatury kreslířovy uškodí snadno žákům a veci kreslene;
proto se vyžaduje při psaní a kreslení od učitelů vzorných výkonů. Kolik je
takových kreslířů-katechetů ? Zde má pan Serafín jistě těžiště své vážné námitky,
jako mu nelze upříti pravdy, když chce, aby katecheta hleděl vypravováním vrýti
obraz takměř živý do hlavy žákovy a — by neplýtval časem.
Na obranu názorů Hornovových řekl bych mimo již uvedeného, že Hornov
nekáže pracovali bez živého vypravování a že nikde neradí kreslením živý
obraz s fantasie zatlačili. Hornov jej chce právě nákresem způsobili, při čemž
ovšem i Seratínův přednes úchvatný nesmí scházeti a má takořka oduševněnou
hybnou silou býti. Kreslíř »zamrzlý«, bez ohnivého slova a poutavého přednesu
jistě by s žáky ničeho nepořídil i kdyby výborně maloval. Známé slovo »víra je
ze slyšení,« platí i u katechety-kreslíře. Plyne však z toho, že se v katechesi
vůbec nemá kreslit?
Ze kreslení při náboženství dobré služby názorné koná, viděti jak z obrazů
tak ze soch biblických : každá škola, ba i každá dějeprava je skýtá. Proč by
i katecheta nesměl jich přidali neb po případě jinak představili? — Že jeho
»kresby« nebývají vzorný? Nekladu na to právě při náboženství a u nejmenších
odbornického měřítka umělcova. Děti spokojují se docela jednoduchými nárysy:
karikatur’ovšem nelze nikdy užiti při náboženství. Ano, pozoruji, že dítky hned
z první třídy malují za mnou a rády. Je to náramně primitivní a celkem dosti
málo, co maluji (nejsem ani dost malým »umělcem«); ale někdy též následuji
resp. předcházím (dělám to dávno) Hornova a některé věci kreslím na tabuli
a vykládám, ku př. ráj s prostředním stromem, na němž je had, nebo stáj be
tlémskou, v níž se narodil Kristus, nebo chrám jerusalemský atd. Ve vyšších
třídách zvláště předměty liturgické maluji a »dávám« malovati: tu a tam zavedu
dítky na místo posvátné a ukazuji neb dávám si ukazovali in natura různé boho
služebné předměty a pozoruji, že dítky mají všecko to rády: obrazy, obrázky,
sochy a též mé i své náboženské výkresy.
Ale pravdu má Serafín v tom, že hlavní věcí jest živé slovo. Tak učitel náš
Spasitel. Jeho podobenství ukazují pravý a účinný názor v náboženském vyučo
vání, ale nezavrhují nikde kreslení, kde ho lze s prospěchem užiti. Chtíti pořád
kresliti a všecko žádný katecheta nebude. Veliká látka a různost předmětu, málo
vyučovacích hodin, obtíže věcné, místní atd. nutí, aby i nejlepší »názorník« kvapil
a při katechesi celkem málo kreslil.
Pozoroval jsem při zkouškách náboženských katechety, kteří byli Serafíny:
živým slovem vrývali obraz do hlav svých žáčků; jiní katechéti zase byli mistry
vykládajíce nauku názorně na pomocných obrazech biblických ; někteří spolubratři
vynikají v tom i v onom, a to považuji rekordem v mistrovství katechetickém. Já
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sám více jsem Serafínem nežli Vladimírem (Hornovem) a čtu-li jich články, myslím
si: uč se od obou, jsou oba chlapíky !
Nechtěl bych též žádnému učiteli náboženství předpisovat! ba ani raditi,
jak má názor u dětí školních ve své hodině buditi, zda obrazem či kresbou nebo
úchvatným slovem. V té věci veď si každý, jak nejlépe sám sobě rozumíš. Jeden
máme větší schopnost a zálibu v tom, jiný v onom způsobu vyučování, a kdo
dle této své přirozené vlohy pracuje s dětmi, nejlíp pracuje, at následuje Serafína
nebo Vladimíra anebo třeba oba, jak se mu vhodným v dané chvíli uzdá. Já vůbec
těchto sporných věcí nestavím proti sobě, nýbrž vedle sebe, mysle: mají každý
pravdu a nejlíp udělají, když pochválí se navzájem a nepolemisuji.

Promluva na V. neděli postní či smrtelnou.
Homilie.
Napsal ANTONÍN BENDA, katecheta v Praze.
»Kdo z Boha jest, slova boží slysí.«
Jan 8., 47.

Pán Ježíš vyučoval jv předsíni chrámu jerusalemského. Z blízka i dáli při
cházely davy lidu, dychtivý slova Jeho. Zvláštní kouzlo spočívalo ve slovech
Jeho. Každé slovo, každá myšlenka, ba i každý krok jeho posvěceny byly blahu
a jen blahu člověčenstva.
Jen židovští kněží, fariseové a zákonníci nevěřili Kristu. Pán Ježíš je tedy
káral z jejich nevěry, volaje: »Kdo z vás bude mne trestali z hříchu?« To jest:
Kdo mi může jen malý hřích vytknouti, af vystoupí! Toho však žádný z vás
nemůže a proto jako já jsem bez úhony, jest i učení mé zcela pravdivé. Nuže,
jestliže pravdu mluvím vám, proč mi nevěříte ? K tomu fariseové a zákonníci ne
odpovídají .... mlčí.
Pán Ježíš tedy sám vysvětluje jim příčinu jejich nevěry. »Kdo z Boha jest,
slova boží slyší: protož vy neslyšíte, že z Boha nejste.*
To snadno lze pochopiti! Kdo Boha upřímně jako svého otce miluje, po
slouchá též rád slovo boží; zázraky, které konám, vám dokazují, že učení mé
opravdu slovo boží jest; vy však slov mých slyšeti a jim věřiti nechcete, neboť
Boha jako otce svého nemilujete.
Milí hoši! Kdo ochotně poslouchá slovo boží, ukazuje lásku k Bohu a může
se těšiti, že dojde jednou blaženosti věčné. Poslouchejte tedy rádi slovo boží,
když se vám v kostele nebo ve škole přednáší a vykládá a řiďte se jím také ve
svém životě. Pamatujte: »Kdo z Boha jest, slova boží slyší.« (Jan 8., 47.)
Židé k této přísné, ale spravedlivé výčitce Spasitelově, jež vlastně byla pro
ně spíše spasitelným napomenutím, měli srdce zatvrzelé a proto si počínali jako
všichni, kteří pravdy snésti nemohou. Odpověděli nadávkou a pohanou. Řekli
jemu: »Zdaliž my dobře nepravíme, že jsi ty Samaritán, a zlého ducha máš?«
Milí hoši! Hle, Samaritánem, což bylo u židů potupou velikou, nazývají toho,
jenž byl Svatost sama; zlým duchem posedlým, což. bylo ještě větší pohanou,
jmenují toho, jenž jest Synem Božím.
Milí hoši! Nepřezdívejte a nenadávejte nikomu ; kdo tak činí, ukazuje zlé srdce a
Boha i dobré lidi od sebe odvrací. Pán Ježíš vám dává příklad, jak se chovati máte,
když vám kdo nadává aneb nespravedlivě vás tupí. Vizte Pána Ježíše! Na první na-
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dávku ani neodpovídá, poněvadž o něm každý ví, že jest Galilejský, a nikoliv
Samaritán. Druhou však hroznou urážku a potupu, která namířena byla proti
Jeho božskému poslání a Jeho božskému učení, odmítá od sebe mírně, ale roz
hodně řka: »Já zlého ducha nemám, ale ctím Otce svého, a vy jste mne
zneuctili.«
Tím chtěl říci: »Já hlásám vám čistou pravdu a tím dávám čest
svému nebeskému Otce, jenž jest pramenem všeliké pravdy. Já činím, co uložil
mi Otec můj. Vy však jste mne v poslání mém potupili a zneuctili a tím jste
potupili i toho, kdo mne poslal. Já sám své cti a slávy nehledám; Otec můj mne
jedenkráte před vámi- oslaví a vás z vaší nevěry souditi bude a potrestá ty, kteří
ho potupili.
Odplata za věrné plnění učení Ježíše Krista jest život věčný. Plňte věrně
vše, milí hoši, čemu nás Pán Ježíš učil, byt by vám to někdy i za těžko při
cházelo, život věčný, nikdy nehynoucí, stojí za to, abychom se zde na zemi pře
máhali. Tak i v dnešním sv. evangeliu obrací se Kristus k těm, kteří chtějí svaté
učení jeho plniti a praví jim potěšitelná slova: »Amen, amen pravím vám,
Bude-li kdo zachovávali řeč mou, neuzři smrti na veky.« To jest: Kdo věří ve
mne, ten život věčný v nebi míti bude.
Židé nad těmito slovy Ježíšovými se horšili, slovům jeho rozuměti nechtěli,
vykládali si je o smrti tělesné a vpadli mu opovážlivě do řeči řkouce: »Nyní
isme poznali, že zlého ducha máš. Abraham umřel i proroci, a ty pravíš:
Bude-li kdo zachovávali řeč mou, neokusí smrti na věky. Zdaliž ty větší jsi,
než-li otec náš Abraham, kterýž umřel i proroci zemřeli? Kým sebe samého činíšl«
Vizte, milí hoši, jakou pýchou naduli se židé. Čím vlídněji si počínal Pán
Ježíš, tím více rostla jejich zloba. Nechtějí mu rozuměti. Proto Pán Ježíš odmítá
od sebe nejprve výtku sebechvály a poukazuje na svědectví, které Otec sám
o něm vydal na březích jordánských, když k zástupům volal: »Tentot je Syn
můj milý, v němž jsem sobě zalíbil. (Mat. 3., 17.)
Takt i vy, milí hoši, nevychvalujte nikdy samy sebe, nýbrž čekejte vždy,
až vaši rodičové a představeni vás pochválí; neboť vlastní chvála jest vždy po
dezřelá, a málo kdo jí věří. Dobře se praví: Kdo sám se honosí, v hlavě mnoho
nenosí. Vlastní chvála v oči práší, jiných chvála čest přináší.
Potom dokazuje Pán Ježíš vznešenost svou nad Abrahama i proroky a jako
důvod uvádí radost, s jakou Abraham očekával příchodu Messiášova na svět
a jakou nad tímto příchodem v předpeklí zaplesal: »Abraham, otec váš, radoval
se, aby viděl den můj; i viděl a radoval se.«
Ale židé tak zaslepeni byli zlou vůlí a nenávistí proti Kristu, že nepozorovali
svatosti Jeho života, nepoznávali všemohoucnosti z jeho zázraků, ba ani ve
likosti oslavy jeho v řece Jordáně; tím méně chtěli poznati ze slov těchto věčnost
Kristovu. Proto odpověděli posměšně: »Jak tvůj zevnějšek ukazuje, nejsi ani
padesát let stár a chceš nám namluviti, že Abraham tebe a ty, že jsi Abra
hama viděl, který před 2000 léty zemřel?«
Ubozí zaslepenci! Přes všechny zázraky viděli v Kristu jen pouhého člověka
a nikoliv Boha—člověka! Proto Pán Ježíš vyjadřuje se co nejsrozumitelněji a dí:
»Amen, amen pravím vám, prvé než-li Abraham byl, já jsem.«
Tu najednou židé porozuměli. Nad slunce jasněji Pán Ježíš praví o sobě,
že jest věčný Bůh. Od svého nebeského Otce od věčnosti zplozen jest. Ale za
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tvrzelí nepřátelé ani teď nechtí uvěřiti a nemohouce jinak odpovědíti, prohlašují
slova P. Ježíše za rouhání a lež a chápali se kamení, aby házeli na něho ; ale
Ježíš se skryl a vyšel z chrámu.
Milí hoši! Výklad dnešního sv. evangelia uvedl vám na mysl vznešené
a svaté pravdy učení Kristova. Neodpírejte sluchu svého pravdám těm a nezaví
rejte zraků svých před nimi jako to činili zatvrzelí židé, by i vám jednou ne
platila slova božského Spasitele: »Proto vy nevěříte a neslyšíte, že z Boha nejste.«
Nechť hluboko v srdci svém zakotvíte tyto svaté pravdy a osvědčujte je vždy
a všude v životě svém. Jen tak dojdete pravého štěstí a pravého pokoje, a splní
se na vás slova Kristova: »Blahoslaveni, kteří slyší slovo Boži a ostříhají je.«
(Luk. 11., 28.) Amen.

Dvě promluvy ku prvnímu sv. přijímání.
Napsal J. SLAVÍČEK, katecheta na Smíchově.

I.

■

Ježíš, božský přítel dítek — dává se dítkám za pokrm.

Milí žáci! Dnešní den je významný a nejradostnější den v životě vašem.
Dnes po prvé přistupujete ke stolu Páně, k hostině, kterou vám uchystal nejlepší
Přítel váš. Kdyby vás pozval papež, císař anebo jiný, vznešený pán, radovali
byste se a den ten nevymizel by z paměti vaší. Dnes však máte býti účastni
hostiny vznešenější, velkolepé, neboť Ten, jenž vás hostí, je sám P. Ježíš, který
v pravdě mohl říci o sobě: »Já a Otec jedno jsme.« Jan 10, 30. S radostí tedy
a s důvěrou spějte vstříc tomu božskému Hostiteli!
1. Známo vám, že tehdá, kdy jako Bohočlověk chodil po zemi, obzvláštní
láskou miloval dítky. Rád je měl blízko sebe, žehnal jim a když jednou zástup
mnohý jej obklopoval a učedníci odmítali dítky, nechtíce je připustiti ku Pánu
Ježíši, káral je mírně řka: »Nechte dítek, at jdou ke mne a nebraňte jim!«
Luk. 18, 16. Podobně i dnes volá týž Spasitel: Nechte ty malé jiti ke mně,
dnes chci s nimi býti, s nimi se těšiti a dáti jim pokrm, jakého dosud nepřijali.
— A jaký je to pokrm?
2. Písmo sv. praví o něm; »Okuste a vizte, jak libý jest Hospodin!« Ž. 33, 9.
Milí žáci, pokrm zajisté, který nyní přijmouti máte, je P. Ježíš sám. Kolikráte
slyšeli jste ve sv. náboženství, kterak P. Ježíš při poslední večeři ustanovil nejsvětější svátost a v podobě bělounkého chleba dal se přijímati od sv. apoštolů.
Srdce vaše hořelo pokaždé touhou po tom okamžiku, kdy i vám dostane se
toho štěstí. A hle, dnes nadešel pro vás ten žádaný okamžik, dnes i k vám mluví
P. Ježíš laskavě: »Vezměte a jezte, totot jest tělo mé!« Tak vzácného pokrmu
jste ještě nepožívali a vzácnějšího nad tento pokrm požívati nebudete. Jaká to
čest, jaké vyznamenání, jaké svrchované štěstí pro vás!
3. A proč tak činí p. Ježíš? Co jej vede k tomu, že se k vám snižuje, že
zahalen v bílou podobu chleba vstupuje do vaší duše? Nic, než svrchovaná
láska k vám! Vypravuje se v Písmě sv., kterak P. Ježíš při slavném vjezdu do
Jerusalema, pohlížeje na město s hory Olivetské, plakal. Ve vševědoucnosti
své viděl, kterak město v nedaleké budoucnosti klesne v sutiny a prach pod
rukou nepřátel. Byly to slzy soucitu, slzy lásky nad nevděčným lidem, který
přes napomínání Spasitelovo v hříšné zatvrzelosti spěl zaslouženému trestu vstříc.
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— Podobně známo vám, že zaplakal ti hrobu Lazarova, že přítomní shromáždění
divili se, řkouce: »Hle, jak jej miloval!« Jan 11, 35. Byly to opět slzy lásky
k zemřelému Lazaro.vi. — A táž láska, která vzbudila slzy v očích jeho, pohnula
jej, že dává se lidem za pokrm ve sv. přijímání. Z lásky tedy volá k vám dnes :
»Vezměte a jezte, totoť je tělo mé.« S radostí můžete zvolati po sv. přijímání:
P. Ježíš mě miluje, vstoupil do duše mé, chovám jej v srdci svém.
4. Ale uznáte, drazí žáci, že, za takové dobrodiní máte býti P. Ježíši vděčni1
Lásku, kterou P. Ježíš vám nese vstříc i vy máte mu splatiti láskou.
A čím dokážete svou lásku k tomu božskému svému příteli? Na to vám
odpovídá sv. Jan: »Ta je láska Boží, abychom přikázání jeho zachovávali.« 1 J.
5, 3. A proto učiňte každý v srdci svém předsevzetí: Budu plniti přikázání Boží.
Tak řekl i Spasitel k jistému jinochu: »Chceš-li do života vejiti, ostříhej přiká
zání!« Mat. 19, 17. Čiň to, co v těch přikázáních je obsaženo a varuj se toho,
co se v nich zakazuje. Milí žáci! To předsevzetí učiňte dnes i vy: »Budu plniti
přikázání Boží. Budu se nábožně modliti, rád choditi na služby Boží, otce,
matku poslouchali, představené ctíti, ve škole budu pozorný, v chrámu Páně
nábožný, všude jinde slušný a mravný, doma se sourozenci nebo se spolužáky
ve škole nebudu se sváří ti, nebudu mlsný, nebudu závistivý, nebudu lháti —
slovem budu hodný. A budete-li toto předsevzetí nejen v srdci míti, ale i ve svém
jednání osvědčovati, pak věru ukážete, že milujete P. Ježíše.
5. Posléze vzbuďte ještě jednou lítost a bol na tím, co jste kdy hříšného
učinili a čím jste Spasitele svého rozhněvali. Vzbuďte víru v přítomnosti Pána
Ježíše v nejsvětější svátosti. Jako Mojžíš byl přesvědčen, že v podobě hořícího
keře mluví k němu Hospodin, věřte a nepochybujte, že v podobě bělounkého
chleba vchází P. Ježíš k vám. A dále buďte si vědomi, že nikterak nezasloužíte
si toho dobrodiní, ale jako onen publikán i vy pokorně bijte se v prsa: »Bože,
buď milostiv mně hříšnému!«
A po sv. přijímání proste dobrého Ježíše, by naplnil srdce vaše ohněm
čisté lásky, byste vždy dle vůle jeho byli živi, by vás chránil a opatroval
uprostřed nebezpečí světa, byste rostli k radosti rodičů a všech dobrých lidi
a posléze jako dnes shromážděni jste u stolu Páně, byste si zasloužili jednou
účastni býti té hostiny nebeské. Amen.

II.
Co má dítě činiti před a po sv. přijímání.

Milí žáci! Známo vám, že Syn Boží se stal člověkem a dlel 33 let na zemi·
Poslední 3 léta procházel zemi židovskou, nevědomé učil, zázraky konal, lidem
dobrodiní prokazoval a mnohonásobně ukázal, že lidi miluje jako své bratry.
Ale přece obzvláště miloval ty, kteří byli ve vašem dětském věku. Vypravuje
sv. evangelium, že jednou představil dítko posluchačům, řka: »Kdo by přijal
jedno takové maličké ve jménu mém, mne přijímá!« Mat. 18, 5. Jinde opět
čteme, že přísně varoval, aby nikdo nepohoršoval těch maličkých, řka: »Běda
tomu, kdo by jedno z těchto dítek pohoršil (t. j. k hříchu svedl), lépe by mu bylo,
aby žernov osličí uvázán mu byl na hrdlo a vržen do hlubokosti mořské.« Tak vřele
se ujímal Spasitel dítek.
Ale zcela zvláštním způsobem ukázal P. Ježíš lásku svou k dětem v onen večer,
■■když mnohé matky přinesly k němu dítky své, aby jim požehnal. Učedníci chtěli
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je odmítnouti, nebof viděli patrnou únavu na P. Ježíši, který tehdá celý den
učil a kázal, ale on ujal se těch malých řka: »Nechte dítek, aĚ jdou ke mně
a nehraňte jim, nebo takových je království nebeské.«· Luk. 18, 16. Hle, jak rád
P. Ježíš měl u sebe dítky a jak rád jim dával své požehnání.
1. Ale i vás, milí žáci, kteří jste dnes shromážděni před oltářem, i vás Pan
Ježíš velice miluje: nejen své požehnáni chce vám dáti, ale i chce k vám vejiti
co nejúžeji s vámi se spojití. Hle, jaké svrchované milosti má se vám dostali!
Syna Božího máte přijmouti ve své dětské duše, neboť je vám s dostatek známo,
že v té svaté hostii, kterou z kalichu vyjmu a vložím do vašich úst, je přítomen
P. Ježíš s tělem i krví svou. Ano, týž Spasitel, kterého druhdy stařec Simeon
na své lokty vzal, přichází k vám a přichází rád — nebo touží po tom, aby si
zbudoval příbytek ve vaší duši. Jaké ponížení pro něho a jaká čest a milost
pro vás!
2. Nuže, dokažte, že jste si vědomi té milosti a že vážíte si té cti. Ukažte
to tím, že se náležitě připravíte ke sv. přijímání a že po sv. přijímání budete
za to vděčni.
Především vzbuďte v srdci svém víru a vyznejte: Božský Spasiteli! Věřím
všecko, čemu jsi učil, co sv. apoštolově kázali a co svátá římsko-katolická církev
věřiti velí. Zvláště věřím, že Jsi v nejsvětější svátosti oltářní přítomen a to sku
tečně, pravdivě a podstatně. Věřím, že přijmu z ruky kněze nikoli chléb, nýbrž
Tvé tělo a krev.
Vzbuďte i naději a rcete: Můj Bože, doufám a důvěřuji se v tvé nekonečné
milosrdenství. Doufám, že mi hříchy odpustíš pro zásluhy božského Syna svého
a Vykupitele našeho a věčnou blaženost udělíš. Vzbuďte obzvláště i lásku a vy
znejte·: Můj Bože a Otče! Miluji tě nade všecho, neboť jsi nejlepší dobré, svrcho
vaně dokonalý a vší lásky hoden. Miluji tě nad otce a matku, více než přátele
své a dobrodince. A k vůli tobě miluji i své nepřátele, kteří mě nenávidí, mně
ubližují a odpouštím jim. A když takto vzbudili jste tři božské cnosti: víru,
naději a lásku, litujte, milí žáci, ještě jednou hříchů, z nichž jste se včera vy
znali při sv. zpovědi!
3. Zbývá konečně ještě zmíniti se o tom, kterak po sv. přijímání máte
býti vděčni.
Milí žáci! Vděčnost svou ukážete tím, budete-li hodnými a zbožnými dětmi.
Snažte se tedy ode dneška, byste nic nečinili, co by se nesrovnávalo s vůl,
Boži, co by se protivilo Božím přikázáním. Dbejte hlasu svého svědomí, napo
mínání rodičů a učitelů a zvláště pečlivě opatrujte nevinnost srdce svého. Slibte
že budete následovat! příkladu, který vám podává P. Ježíš ve své mladosti.
Vzpomeňte, jak vroucně se modlil, jak rád prodléval ve chrámě a pozorně
naslouchal tomu, co se o P. Bohu mluvilo. I vy rádi spěchejte do chrámu Páně,
konejte nábožně své denní modlitby a buďte pozorní při sv. náboženství, kde se
učíte znáti P. Boha a jeho sv. vůli!
Vzpomeňte dále, kterak mladičký Ježíš nemařil času jen pouhými neuži
tečnými hrami, nýbrž pomáhal svému pěstounu při práci a jak známo vám, ve
chrámě odpovídal zákonníkům. že žasli nad moudrosti a rozumností jeho. Po
máhejte i vy rádi rodičům svým a ve škole buďte při učení pilní a pozorní,
byste i vy činili pokrok v moudrosti. To však nejen si umiňte, ale i plňte. Kdo
dobré slibuje, ale neplní, podoben je stromu, jenž má sice svěží listí a krásné
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květy, ale nenese ovoce. A takový strom, jak řekl P. Ježíš, bude na oheň uvržen
Buďte tedy stromem, který nese ovoce dobrých skutků a nebe vám bude od
měnou. Amen.

Promluva na I. neděli po Velikonoci.
Napsal EM. ŽÁK.
»I přišel Ježíš zavřenými dveřmi a stál uprostřed
a řekl: ,Pokoj vám .. .‘
Jan 20., 26.

Hluboké pravdy křesťanské nalézají vždy odlesk v Boží přírodě, tak jako
slunce, v něž pohlédnout! nelze, zrcadlí se stejně v širokém moři i v skromné
studánce, jež v klínu lesa se skrývá. I hluboká a vznešená pravda o vzkříšení
těl má svůj obraz všude, kam jen v jarním čase se poohlédneme. Probouzí se
nový život, nastává ruch tam, kde před tím panoval mrtvý klid hřbitovů. Veliko
noční pozdrav í »Alleluja« rozlévá se všude po kraji a vnímavé oko všude s ra
dostí znamená, kterak ruka Všemohoucího vpisuje všude veliké slovo : -»Resur
rectio — vzkříšení«.
A v této době, plné probouzejícího se života, slavíme radostnou památku
Ježíšova vzkříšení. Vzpomínáme veliké oslavy Spatelovy, kdy jako vítěz vychází
z temna hrobu. Ale vzpomínka tato vrhá i jasné světlo do věků budoucích, snad
dalekých jako ta poslední hvězda, jež na obzoru se třese, přece však očekávaných,
v nichž všechno lidstvo, skosené smrtí, probudí 'se k novému žití.
A proto o vzkříšeni těl jen krátce uvažujme!
1. Ať přikloníme sluchu k tajemným legendám dávných národů či otevřeme
posvátné knihy národů nynějších, s věrou a nadějí v budoucí obnovení člověka
všude se shledáváme. Staří Egypťané pečují o zachování těl; chtějí je balsamováním uchránili před hnilobou. A proč tak činí? Věří, že duše odloučivši se
smrtí od těla, putuje, byla li hříšná, za trest těly různých zvířat a pak zase v tělo
vlastní se vrátí. Proto, aby je nalezla i po mnohých létech zachovalé a jako
k novému žití připravené, snažili se balsamováním je udržeti.
Plato, veliký řecký filosof, praví: »Zdá se mi, že najisto můžeme přijmouti,
že lidé z mrtvých povstanou, a že pak dobrým dobře a zlým zle se povede.«
(Polit.) A Seneca, mudrc římský, dokládá: »Vše toto pomine, ale nezahyne; smrt,
jíž tak mnozí se bojí, život tento sice zastaví, ale neodejme na vždy. Nastane
den, který nás zase na světlo přivede, a proto může každý dobré mysli odcházeli,
jelikož se zase navrátí.«
A v Pismě sv. vidíme onu památnou postavu trpitele Joba, který ve svém
strádání těší a sílí se nadějí v budoucí vzkříšení. Když nejhorším malomocenstvím
sklíčen, na smetišti sedě, hnis s těla svého stírá, když i přátelé jeho podezříváním,
že jenom svýmihříchy si stav svůj přivodil, jej zasypávají, tu Job mohutnými slovy
promlouvá, řka: »Kdo mi dá, aby vepsány byly v knihu řeči mé rafii železnou
a na plechu olověném, aneb dlátem vyryty byly do křemenu? Nebo vím, že Vy
kupitel můj živ jest a že v poslední den ze země vstanu a zase oblečen budu kůži
svou a v těle svém uzřím Boha svého.« (Job. 19., 23.-26.) — Královský pěvec
David pak doufá v Hospodina, který mrtvé z hrobu vyvolá, a píše: »Proto roz
veselilo se srdce mé a zplesal jazyk můj; nad to i tělo odpočine v naději. Nebo
nezanecháš duše mé v hrobě, aniž dáš svátému svému viděti porušení.« (Žalm
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15., 9. —10.) Tak myšlenka na vzkříšení zapuzuje jeho tesknost před smrtí a oza
řuje hrob jasným světlem nového žití.
A byl to ohnivý prorok Ezechiel, který líčí, kterak Hospodinem je postaven
na široké pole, plné lidských kostí. Celou zemi vidí jako jediný hřbitov, kde
jeden odpočívá vedle druhého. A tu Hospodin, obvedl jej vůkol okolo nich
a pravil jemu: »Rci kostem těm : Kosti suché, slyšte slovo Hospodinovo«· —
Ossa arrida, audite verbum Dei.« A když prorok tak učinil, přistupují kosti ke
kostem, jedna každá ke spojení svému. A viděl, že žíly a maso na nich vzešlo;
ale neměly ducha. I dí mu znovu Hospodin: »Prorokuj, synu lidský, a rci: »Ode
čtyř větrů přijď duchu, a věj na tyto zbité, af oživnou « A Ezechiel mluví jakož
mu rozkázal Hospodin, a do těla vrátil se duch a ona ožila. (Ezech. 37.,
1.—10.) Tak vidí prorok onu hodinu vzkříšení, počátek nového života na zemi
proměněné.
A sv. Pavel, vidoucíjiž jasněji v tajemství vzkříšení, poněvadž samého vzkříšeného
Ježíše spatřil před branou města Damašku, poukazuje na něho, a mluví již o vlast
nostech těl vzkříšených. Prohlašuje, že budou sice totožná s těly nynějšími, ale
nebudou podléhati již zákonům hmoty na tomto světě. Pravit: »A jsou téla ne*
beská a těla zemská; ale jinát je sláva nebeských a jiná zemských. Jiná jest
jasnost slunce, jiná jasnost měsíce a jiná jasnost hvězd; nebo hvězda od hvězdy
jasnosti se děli. Tak bude i vzkříšeni mrtvých. Rozsívá se (tělo) v porušení, stane
v neporušitelnosti; rozsívá se v nesličnost, vstavěv slávě, rozsívá se v nemoci, vstane
v moci; rozsívá se tělo hovadné, vstane tělo duchovní.« (I. Kor. 15., 40.—43.)
Zde již jasně vyčítá hlavní vlastnosti těl oslavených. Praví, že budou jasná jako
planoucí slunce, jemná jako vzduch, čilá t. j. rychle pohyblivá a neporušitelná,
nepodléhající ni smrti ni nemocem, nepotřebující pokrmu ni nápoje.
2. A co říká věda, vnikající v tajemství přírody, k této veliké pravdě kře
sťanské? Jeden z nejkrásnějších zákonů jejich jest učení »o záměně sil v přírodě.«
Mluví o velikém koloběhu všech součástí, z nichž země, rostlinstvo, zvířectvo
a lidé se skládají, a ukazuje, kterak jedna říše slouží druhé a při tom všechny
prvky jsou zachovány. Žádná součástka těla nevybočila z krouživého oběhu ži
vota, neztratila se z té ohromné a přece ustálené zásobárny přírody. A rozum lidský
nic protismyslného neshledává ve víře, že v okamžiku, který Bůh určil k velikým pře
vratům soudného dne, všecky ony součástky budou poslušný moudrosti a moci
Boží a znovu vytvoří lidské tělo. Ani zvířata ani rostliny neožijí. Ale prvky těla
lidského, jež v některém čase, v nějakém lučebním sloučení byly součástí zvířete
nebo rostliny, objeví se znovu uvolněny v prostoru, a budou zase hotovy
kslužbám Toho, který všemohoucností svou kdysi z ničeho svět vytvořil. (Méric:
Život na onom světě.)
A vzpomeňme ještě jednoho. Proslulí učenci a hvězdáři, jako francouzský
Figuier, na základě svého pozorování, znovu a znovu pokouší se odpově_děti na
otázku: »Jsou ony hvězdy, jež jako svítící body vysoko na obloze se skví, oži
veny a obydleny čili nic? A jací jsou ti, kteří tam jsou korunou všeho tvorstva?«
A hned dle atmosferických poměrů, jež tam tuší, popisují obyvate'e oněch planet.
A co je pro nás zajímavého : Vypůjčují si k svému popisu základní myšlenku
křesťanského učení o tělech vzkříšených a líčí jich vlastnosti as tak, jako sv.
Pavel popisuje budoucí naše těla oslavená.
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Drazí přátelé! Vím, kdo je mlád, pln síly a nadějí v tento život, rcete, zda
pomýšlí na smrt? Kdo se obírá otázkou vzkříšení? — Teprve když člověk již
přešel poledne svého života a stíny let se dlouží, když kyne soumrak, vrací se
mu myšlenka budoucího života. A když v nitro jeho usedá chlad a mizí čilost,
znovu se táže: Zda pocítím i já jednou jarní vánek života v duši svojí? Záhada
záhrobí jej tíží, a tajemství, které je zahaluje, je mu neproniknutelným. A tu mu
přichází na pomoc potěšující víra a osvětluje kraje záhrobní. Dí mu, že když byl
poctivý a spravedlivý, netřeba se mu báti. Těší jej a praví: »Chceš-li dočkati se
jednou slavného vzkříšení těla, musíš dbáti vzkříšení mravního, stálé čistoty
a života duše.·» —
Benjamin Franklin, znamenitý přírodozpytec a státník americký, (f r. 1790
ve Filadelfii) byl původně knihtiskař. Na svůj náhrobní kámen sám složil si tento
vtipný nápis: »Zde leží tělo Benjamina Franklina, knihtiskaře. Jest jako desky
staré knihy, ze kterých obsah vyňat a které jsou zbaveny svého nadpisu i po
zlacení. Nyní je pokrmem červů. Ale dílo samo se neztratí, nýbrž vyjde jednou
v novém a lepším vydání, prohlédnutém a opraveném od Tvůrce samého 1« Jistě
že hluboká víra vane z těchto slov. Je to pevná víra v budoucí zmrtvých
vstání. Amen.

Promluva na II. neděli po Velikonoci.
Napsal VÁCLAV JANOTA, katech, měšť. školy v Praze.
Já jsem pastýř dobrý.« Jan 10., 11.

Kristus Pán, jenž o velikonocích stál před námijako vítěz nad smrtí a peklem
zaměňuje dnes vítěznou svoji korouhev za pastýřskou hůl. »Já jsem pastýř
dobrý,«· praví Spasitel ve dnešním sv. evangeliu a těmi slovy ukazuje nám, že
nechce nad námi vládnouti mocí a hrůzou, nýbrž láskou a milostí, že nehledá
sebe a zisku svého, ale spasení všech. »Já jsem pastýř dobrý a znám své« —
praví Spasitel dále, zná nás všecky, vždyť je naším Pánem, a my jeho majetkem,
nejsvětějši jeho krví vykoupeni; kéž bychom tedy také splnili jeho další slovo:
»a znají mne mé\« Při slovech těch dere se jistotně ze srdce každého z nás
povzdech : »Jak rád bych s jistotou věděl, náležím-li i já k těm, jež dobrý můj
Pastýř svými ovcemi zve!« My katoličtí křesťané víme sice bezpečně, že nejsme
mimo pravý ovčinec Kristův, že nepatříme k těm, o nichž praví na konci dneš
ního nedělního sv. evangelia: »Mám jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince,«
nebo jsme všichni údové pravé, svaté církve Kristovy, ale zdali náležíme mezi
jeho vyvolené, zdali jednou k oslavenému jeho sládci budeme připočteni, to jsou
otázky, na které nyní určité odpovědi dáti nemůžeme, na které teprve v hodině
smrti jedině správná odpověď bude dána. Než přece jsou jakési známky, dle
kterých souditi můžeme, jsme-li pravými ovečkami Kristovými a tyto známky
učiníme předmětem svého dnešního rozjímání. A jelikož božský náš Učitel ve
dnešním sv. evangeliu věřící svými ovečkami nazývá, budiž i nám dovoleno,
z vlastností ovci na vlastnosti vyvolenců Božích souditi.
1. Znama je především tichost ovce. Ovce je bezbranná, nepoužívá k své
ochraně žádných zbraní, netrká, nekope, nekousá, ano neotvírá úst svých ani
tehdy, když k zabití je vedena. A tak tichost je také první známka, podle níž
vyvolené Boží poznáváme. Sám Spasitel staví se tu za vzor, volaje: »Učte se
ode mne, nebo jsem tichý srdcem« (Mat-. 11., 29.) a slibuje těm, kdož nepříteli ze
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srdce rádi odpouštějí a škůdci se nemstí, »království nebeské« »syny Božími« je
jmenuje, ano praví o nich, že »zemi vládnouti budou.« (Mat. 5. 4. 9. 10.)
Popatř proto, drahé dítě, samo na sebe, když ústa tvá kletbou přetékají proti
bratru, když srdce tvé plné záští soptí a pomstu proti němu vymýšlí, když ďá
belskou škodolibostí raduješ se z nehody, z neštěstí nepřítele, pak je to výstražná
známka, že nemáš na sobě vlastností pravé ovečky Kristovy, vlastností vy
volence Božího!
2. Ovce není tvor pyšný, na ní není ani stínu pýchy, jakou na některých
jiných zvířatech znamenáme, ovce kráčí vždy skromně a pokorně. A pokora je
další známka oveček Kristových —■ jeho vyvolenců. Chudí duchem t. j. pokorní
jsou ti, které Spasitel nejprve blahoslavil na oné hoře galilejské, o pokorných
pravil jindy, že povýšeni budou. (Luk. 18., 14.) Je-li tedy pokora známkou vyvo
lených, pak je pýcha známkou zatracenců, nebo »pyšným se Bůh protiví« (I. Petr
5., 5.) a pýcha je jedna z nejpřednějších nepravostí, které vrhají duši u věčnou
záhubu. A proto, drahé děti, chce-li kdo z vás poznati, náleží-li do počtu vyvo
lených, prohlédni srdce své a zkoumej, zdali je pokorné nebo pýchou naduté
a to ti bude pokynutím, máš-li se na své cestě zastaviti nebo dále v před kráčeti.
3. Ovce milují nade všecko sůl, lízání soli jde jim nejen k duhu, ale chrání
je před rozličnými nemocemi. A tak i pravá ovečka Kristova touží ustavičně po
oné duchovní soli, která před nemocemi duše chrání — ráda se modlí, ráda chrám
Páně navštěvuje a tam sv. svátosti ráda a často přijímá. Ctih. farář arský
Vianney měl děti rád, často se jimi obíral, je povzbuzoval, napomínal, ale ob
zvláště jim na srdce kladl, aby se pilně a zbožně modlily. Říkával jim: »nemodlíme-li se, obřími kroky jdeme své záhubě vstříc« — a tento ctihodný farář
neřekl nic jiného, než co dávno před ním napsal veliký světec Alfons z Liguori:
»Všichni svati v nebi stali se svátými modlitbou, zatracenci pak proto jsou za
vrženi, protože se nemodlili, nebo kdyby se byli modlili, nikdy by na místo trá
pení svého nepřišli.« Dítě, které se nemodlí, je jako lampa bez oleje, tělo bez
pokrmu, rostlina bez vody, vojín beze zbraně.
Zbožné dítě dobře ví, že modlitba jeho tím spíše bude vyslyšena, bude-li
ji nebeskému Otci přednášet! při mši sv., která je opakováním oběti Kalvárské
a studnice všech milostí a proto rádo do chrámu Páně pospíchá, k Ježíškovi,
tomu sladkému příteli dítek. A jestliže při mši sv. ještě častěji ku sv. přijímání
přistupuje a Ježíše svého pod střechu srdce uvádí, pak duše jeho je v bezpečí,
nebo, jak sv. Filip Neri, který skoro celý svůj život dětem zasvětil, říkával:
»Časté sv. přijímání, spojené s láskou k Matce Boží, je nejen nejlepší, ale vpravdě
jediný prostředek, aby hoši a dívky čistotu mravů a život víry si zachovali.«
Drahé děti, zeptej se každé z vás samo sebe: nemám si v té příčině něco
vytknouti? Modlím se rád a zbožně, obcuji rád mši sv., těším se na ten den,
kdy sv. svátosti zase přijmu? Jestli každé z vás zcela klidně si na tyto otázky
odpovědět! dovede, pak já, váš katecheta, vám blahořečím, setrvejte jen tak
a budete vždycky šťastny!
4. Ovce znají hlas svého pastýře a následují ho. To činí i pravá ovečka
Kristova. »Kdo z Boha jest, slovo Boží slyší.« (Jan 8., 47.) Pravá ovečka Kristova
s radostí chápe se každé příležitosti, by mohla naslouchali slovům věčné pravdy.
Když volá pastýř svoje ovce, zastavují se, zdvihají hlavy, hlas není jim neznámý.
Chceš-li, drahé dítě, i ty býti pravou ovcí, pak znej hlas svého pastýře, kdykoli
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tě volá — není to hlas cizí, jest to hlas pastýře, volající tě ke spáse, mluvící
k tobě tu svědomím, onde kázáním, hned skrze pečlivé rodiče a učitele, hned
různými nehodami — jednou napomíná a povzbuzuje, jindy zase kárá a trestá.
Když bezbožní slovem nebo životem zapírají Krista a opouštějí jej — dobrého
pastýře, otevři ty, věrná jeho ovečko, ústa svá, hlas se k němu neohroženě a ve
řejně — jeho se drž, v Něho věř, Jeho miluj, Jeho následuj a jistě nezbloudíš,
Ježíš dobrý pastýř tebe sám povede a přivede do nebeského ovčince, abys »život
měla a hojněji měla.« (Jan 10., 10.) Amen.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze spolku: Dne 19. února konal Spolek
katechetů v král, českém schůzi výborovou:
Předseda kol. Konopík sděluje, že zákon
katechetský přijatý 7. října 1907 na sněmu,
nedošel dosud nejvyšší sankce, ač již 12.
prosince 1907 c. k. místodržitelstvím do
Vídně byl zaslán. Kroky podniknuté jed
notlivci i výborem neměly dosud žádoucího
výsledku, jelikož v ministerstvu vyučování
leží spousta českých školských záležitostí
nevyřízených. Sekčníšéfp. Kaněraje pracemi
přetížen a veliká část aktů nemůže se dostati v čas do ministerstva krajanského.
Výbor spolku má na zřeteli urychlení sankce
a s kollegy německými podnikne vše, co
by vedlo ke zdárnému konci. — Organisace
katechetů utěšeně pokračuje ! Přistoupili tři
církevní hodnostáři za členy zakládající a
17 katechetů za členy činné. Leč noví čle
nové jsou téměř všickni z nejmladších řad ;
dá Bůh, že i starší kollegové, z nichž mnozí
byli členy bývalé »Jednoty« a dosud nejsou
členy našeho spolku, jimi se stanou. — Spolek
sv. Josefa vyzývá katechety, aby v příčině
invalidity své pro zajištění důchodu při
stoupili za čleriy. Přání tomu as bude možno
vyhověti tehdy, až by valná hromada spolku
ustanovila příznivější podmínky pro kate
chety, než posud byly. — Odpověděno na
dotazy jednotlivých členů spolku. — Konsistoře budějovická a litoměřická darovaly
spolku katalogy kléru pro r. 1908. — Le
gitimace spolková zašle se tomu, kdo o ni
požádá.
Dne 4. března t. r. konal spolek schůzi
členskou za přítomnosti 18 katechetů : Předs.
kol. Konopík sděluje, že dvě deputace zvo
lené od výboru odevzdaly diplomy čestným
členům katechetského spolku vsdpp. dru
Burianovi a dru Sedlákovi. Obě deputace
laskavě přijaty a oběma hodnostáři slíbena
spolku milostivá přízeň a podpora. — Sankce

----

zákona »o slevě« dosud nedošla, byly však
již učiněny kroky za příčinou uspíšení a dle
možnosti budou podniknuty kroky ještě další.
— V příčině osobního přídavku se zdá, že
nebude třeba zvláštní žádosti, nýbrž postačí
prosté oznámení, že katecheta působí 10 let
na obecné škole. — Kol. Janota oznamuje,
že spolek sv. Josefa má mezi katechety 140
členů, z nichž jsou někteří prof. na střed,
škol. Dne 4. června t. r. bude valná hro
mada zmíněného spolku. Dlužno, aby tam
bylo co nejvíce interessovaných kollegů, by
se docílilo podmínek pro katechety nejvý
hodnějších. — Předs. připomíná úmrtí Bohem
nadaného básníka: Svatopluka Čecha a po
vstáním přítomných prokázána čest slavné
památce jeho. — Schůze zakončena poutavou
přednáškou kol. Jonáka »O soustavné ochraně
mládeže a útulcích«. Pro pokročilost času
rozdělil přednášku ve dvé a druhou polovinu
přednese ve schůzi příští.
Sdělení: »Velká bibl. dějeprava« od
Panholzera, dotiskuje se v překladu českém
již v c. k. školním knihoskladě. Určena je
pro vyšší třídy škol obecných a pro školy
měšťanské. Zavedena má býti počátkem
škol. r. 1908—9.
Definitivním katechetou ustanoven : dr.
Ignác Rath na obecné škole na Král. Vi
nohradech, E m a n u e 1 Mareš na ob. šk.
v Praze-VIIL, Karel H u b e r t na měšťanské
škole v Novém Bydžově, JosefBaštýřna
měšť. šk. ve Chlumci (okres třeboňský), S t anislavSynek na měšť. škole v Třeboni,
Ant. Benda na měšť. škole v Praze-VII.
Konkurs. V Plzeňském okr. škol,
obsadí se definitivně místo katechety
na měšť. škole chlapecké v Plzeň ci s
povinností doplňovat! hodiny do zákonité
výše na škole obecné. Lhůta konkursní.
6 neděl. C. k. okr. škol, rada v Plzni,
dne 10. března 1908.

K nihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

KVETEN 1908.
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K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

O pomůckách k názornému vyučování náboženskému.
Proslulý vídeňský katecheta W. Pichler pojednává i o tomto thématě ve
svém pozoruhodném a několikráte 'již vzpomenutém spisu: »Unser Religionsunterricht.«
Znamenitý pokrok moderního školství záleží v tom, že velikou cenu přičítá
názoru. Opírajíc se o faktum, že veškerý náš duševní život vychází od smy
slového pojímání, tvrdí, že poznání bude tím jasnější, působení na mysl a vůli
tím mocnější a pamatování si tím věrnější, čím více a mocnějších představ se
dostane zraku, nejdůležitějšímu smyslu pro duševní život náš.
Jako doklad k těmto slovům uvádí hojné citáty odborníků: Grimmicha, Willmanna,
Habricha, Baumgartnera, Hollenbacha, Pilze, Spiraga, Wiese, Bormanna, Wangemanna.

Úředně schválené názorné pomůcky :
V oboru světského vyučování od obecné školy až k universitě lze zřítí snahu,
poskytnout! žáku všude názor buď předmětem nebo aspoň zdařilým obrazem
jeho. Ve vyučování náboženském však jeví se starost o to pranepatrná.
Kdežto počet pomůcek v Rakousku schválených pro světské předměty škol
obec, a měšf. jde do set, pro vyučování náboženství zříme v seznamu toliko
hlavních pět sbírek a to :
I. Pět obrazů z Palestiny od prof. dra. Furrera (faráře v Ziirichu), barvotisk,
íorm. 102X73 cm, nákl. bratří Kúnzli v Zúrichu, á 7 50 K. 1. Tiberias, 2. Karmel,
3. hora blahoslavenství, 4. Mrtvé moře, 5. pohoří Sinaj.
II. Biblické obrazy (dle originálu Arn. Pesslera), počtem 32, barvotisk, form.
42X52 cm, celá sbírka za 24 K, nákl. Holzla ve Vídni.
III. Obrazy z Palestiny od Erv. Preuschena, šest obrazů akvarel., form. 54X71 cm
po 1'50 M. 1. Jerusalém od ševerových. 2. Nazaret od sev. 3. Samaří od záp. 4. Betlém
od sev. 5 hora blahoslavenství, jezero Genez. 6' Sinai od sevvých.
IV. Liturgické nástěnné obrazy od dra Svobody, 25 barev, litogr, obr. formát
60X70 cm nenap. 30 K, nap. 55 — 57 K., nákl. Kirsche ve Vídni.1
V. Chrám za času Kr. P. s plánem Jerusaléma, 5 Mk., nákl. Ad. Eberhardta
ve Warmbrunnu (Prus. *
)
Slezsko).
K těm lze přidati i následující sbírku obrazů: »ku po
třebě katol. nábož. vyučov. na ob. a měšf. školách v arcidiecesí pražské a salcburské a
u diec. litoměřické.«

*) V. Pichler poznamenává, že toho obrazu neviděl. Redaktor této přílohy jej má;
činí dojem půvabného modelu a hodí se pro oko cvičené, také není kolorovaný.
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VI. Biblické obrazy od Heiuemanna, počtem 40, form. 44X50 cm, barvotisk,
nenap. 15 M, nap. 30 M, lakov. 37 M, nákl. Herdera ve Freiburku a ve Vídni.
§ 18 řádu škol, a vyuč, pro školy obec, a měšf. čítá k učebným pomůckám pro
každou školu: nástěnnou mapu Palestiny. Schválené jsou od : Haardta, Kozenria,
Rothauga. '

Z jiných schválených sbírek lze užiti k vyučov. náboženskému :
1. »Obrazy dějepisné.« (cyklus epochálních staveb vod Jos. Langla) na př. čís.
48. Dóm sv. Štěpánský ve Vídni. 55. Sv. Petrský v Římě, barvotisk, form. 57X75
cm á 2'40 K, 3’60 K, nákl. Holzla vo Vídni.
2. Geograf, charakter, obrazy od Lehmana, na př.: čís. 19. Jerusalém 38
Poušt, barvotisk, form. 88X66 cm, ä 2 K, nákl. Wachsmutha v Lipsku.
3. »Obrazy dějepisné pro školu a dům« od Aug. Hartingra. na př. číslo 10.
Bohumír z Bonillonu zvolen za krále jerusalemského, odmítá korunu, barvotisk, form.
33X45 cm. Cena 4 K.
4. »Holzlovy geogr. charakt. obrazy,« čís. 4. Poušt olejobarvotisk, form. 59X79
cm 4 K 80 h.
Náboženské události přinášejí též zmíněné již: »Obrazy pro školu a dům« vy
dané od umělecké společnosti ve Vídni, form. 37X48 cm, cena archu 10 hal., odporu
čené od minist. vyuč. r. 1897. Biblickou látku představuje čís. 2, 3, 4, 6, 36, 37, 51,
52, církevně dějinnou čís. 13, 79, 83.
Konečně jmenujeme i illustrace bibl. dějepravy. Malá bibl. děj. 17-34, velká
bibl. děj. 43—[—57.
Po tom úvodě podává Pichler podrobnou kritiku zmíněných kollekcí i jednotlivých
obrazů.
Soudí, že v mnohé příčině jsou nedokonalé.

Paedagogika žádá, aby nástěnné obrazy byly dobře voleny, dostatečně veliké
a umělecky provedeny. (Pilz, Svoboda, Praehauser).
Ty požadavky vidíme dokonaleji splněny ve vyučování elementárním profáním, než náboženském. Jiří Lindermayr, odborník na slovo vzatý, táže se:
»Má se spokojiti náboženské vyučování s méněcenným materiálem obrazovým,
kdežto ostatní předměty učebné, dějepis, zeměpis, přírodní nauky, vlastenecké
dějiny, pracují výhradně uměleckými názornými obrazy? Máme býti sami pří
činou oprávněného výsměchu ?«
I. Uměleckou cenu mají rozhodně: »Furrerovy obrazy z Palestiny ; mají-li
děti před sebou místo, na němž svátý děj se odehrál, mohou s celou myslí ven
se vžiti ; ale bohužel nejsou to nejdůležitější místa, která podává tato sbírka.
II. »Preuschenovy obrazy z Palestiny« předešlým se nevyrovnají. Poznati to
lze již z ceny; kontury málo tu vynikají, často nedostatek zřetelnosti, tak na př.
na obrazu »Nazaret* z nepatrné vzdálenosti sotva lze město a okolí rozeznati.
III. »Pesslerovy bibl. obrazy.« Některé jsou pěkné jako na př.: Daniel v jámě
lvové, zvěstování P. M.; anebo vhodné na př.: Kristus křisitel (vzkříšení dcery
J.), na hoře olivetské (políbení Jidášovo — lze užiti při výkladu o nehod, přijí
mání) ale v celku neuspokojují. Mimo to pro nový zákon je jich málo (14);
z dětství P. J. jen 3 (zvěst. P. M., narození P., kde vedle pastýřů viděti již i tří
krále — a 121etý Ježíš v chrámě), pro utrpení P. J. jen 4(K. na hoře olivetské,
před Pilátem, na kříži, pohřeb), takže dětem při výkladu bolestného růžence jen
poslední lze představili. Obraz ustanovení Nejsv. sv. olt. chybí. První dva obrazy
(prarodiče v ráji) nelze ani ukázati. Výraz obličeje často nejasný, kolorit mnohdy
temný, děti ze zadu nevidí a těm co se strany se dívají vadí lesk. Prof. dr. Svo-
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bodá srovnávaje je s Heinemannovými, praví: »Umělecky výše stojí vídeňské vy
dání Poeslerovo. ale pro školu jen malý zlomek vhodný.« A Lindermayr praví,
že tyto pestré barvotisky málo mají na sobě původního, svěžího originálu, proto
nepůsobí mocným a živým dojmem.
Heinemannovy bibl. obrazy. Co do počtu bylo by jich dosti. Jen dva po
hřešujeme : Ustanovení Nejsv. sv. olt., dítě Ježíš v Nazaretě. Poslední ve všeeh
sbírkách vůbec chybí, ač by bylo třeba představili dětem Ježíška v dětském věku
v Nazaretě. Figury větší než onde. Na některých však nesprávností na př. obr.
3, 12, 21, 35, 39. Na nejnižším a středním stupni konají dobré služby, ale na
vyšším stupni, kde již umělecký smysl dětí probuzen vyučováním světským, ne
stačí. Lindermayr praví, když již se jich užívá, neměly by se znovu objednávat.
Grosse praví: «Laciné ale k nepotřebě.
Svobodovy liturgické obrazy. Vhodné, že podávají konečně hlavní části mše
sv. a sedm svátostí. Účinné by bylo spojití je s dějinami světců na př. sv. Alois
u oltáře při prvním sv. přijímání. Jelikož jsou také pro střední školy, nevyhovují
škole elementární ve všem, která žádá obrazy jednoduché, figury větší a j.
Obrazy pro školu a dům. K politování byl by katecheta, jenž by svým vy
pravováním nedovedl vzbuditi ve fantasii dětí lepších představ než jako tuto.
Ostatně jen v katolickém Rakousku jsou možný jako školní obrazy čís. 6 a 52,
které pod všeobecným nápisem: »Pověsti a legendy« (!) a pod zvláštním titulem
»Mariánská legenda 1.« a »Mariánská legenda 11.« tyto obrazy představují:
I. Vánoční obraz (matku zakrytou z valné části slamou, ana celuje dítko
a vetchého starce intelligentního vzezření), Ježíš v Nazaretě (pod stromem sedí
matka a před ní as osmiletý skotačivý chlapec v košilee, sahající ani ne pod
kolena a v rukách drží bradu matčinu) odchod Ježíšův od Marie P. (J. líbá ga
lantně matce ruku); II. Dítko Maria s rodiči, obětování, zvěstování a zasnoubení
M. P. — Chtěl-li umělec ty svaté děje snížiti, což rozhodně popíráme, pak řekli
bychom, že první tři obrazy se mu zdařily.
(Dokončení.)

Na III. neděli po velikonocích.
Napsal XAV. DVOŘÁK.

> Budete kvílili a plakali ale svět se' buge
radovali; vy pak se budete rmoutili, ale zár
mutek váš obráti se v radost.«

Tklivé loučení! Hlouček apoštolů, o jednoho — neblahého Jidáše — zten
čený, tísní se kolem milého božského učitele svého. S vroucí oddaností a láskou
lpí na něm očima svýma. Poslouchají slova jeho s dechem utajeným. Toho, slad
kého hlasu, jenž proniká hlubiny srdcí, kdož se může nasytiti! 'Jako slavné vy
zvánění v den velikého svátku, dálkou tlumené; jako melodie nebeská, nezapo
menutelná! A hlas milovaného učitele a mistra zachvívá se bolestí: »Maličko,
a již neuzříte mne, a opět maličko a uzříte mne; neb jdu k Otci.* Mluví jako
umírající otec k dětem, aby jich nepoděsil; maličkém nazývá život vezdejší, ma
ličkém trvání světa.
A plni úzkostlivé pozornosti, poslouchají apoštolově mistra svého. Jeden na
druhého s podivením vzhlížejíce mluví vespolek: »Co jest to, co pra/ví: Ma
ličko? Nevíme, co praví.* Ach, ano pravá láska nemůže pochopili odloučení
od milované osoby. Nemůže snésti myšlenky rozchodu.
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A láskyplný mistr božský, když je připravil na bolest největší, nemůže nepřipomenouti bolesti druhé: »Budete kvíliti a se rmoutili, a svět se bude rado
vali.« Život plný útrap vás očekává, ale po něm shledání a radost na vždycky.
Kristus musil trpěti a tak do své slávy vjíti, bylo předpověděno o božském
Spasiteli; kvíliti a plakatibudete a tak vejdete v radost, předpovídá sám božský
mistr zase svým učedníkům a předpovídá i nám. Cestou křížovou Kristus šel
k Otci svému; cestou křížovou šli zá ním apoštolově, cestou křížovou musíme
i my k Otci svému a božskému Spasiteli. Moji přátelé drazí! Rozjímejme o této
cestě křížové dnes chvíli vroucně vespolek!
Jest trojí kříž, který jest nám nésti cestou života pozemského. První kříž,
zdroj zármutku opravdového, jest naše náklonnost ke zlému, žádostivost zlá.
Nikdo z nás není jí prost. Hřeby smutného dědictví přibiti jsme k tomuto kříži
od prvního okamžení až do posledního dechu života. Svého nepřítele, svého ka
tana nosíme sami v životě svém. Jsme obklíčeni se všech stran jeho bdělými
strážemi.
Sebe menší neopatrnost, zmenšená ostražitost a nepřítel vniká v samu pevnost
duše naší a zle řádí v místě posvěceném milostí Boží za chrám Ducha sv. Nikdo
není jist, nikdo bezpečen 1 Kdo jest silnější nad Samsona, spravedlivější nad Da
vida, moudřejší nad Šalomouna! A přece i oni podlehli posléze aspoň na čas
neumdlévajícím útokům tohoto nepřítele vytrvalého a neodbytného.
A sv. Pavel přiznává se, že třikráte volal k Pánu pod tímto křížem, který
jej krušil a krok jeho podlamoval. Nebezpečenství, že podlehne, vynutilo mu
onen výkřik bolesti a lásky: »Úzko je mi se všech stran, žádost maje rozdělenu
být a býti s Kristem, což by mnohem lépe bylo.«
Moji drazí, v takovém zármutku posilujte se nadějí v milost Boží. Jako
Šimon soucitný pomůže vám kříž nésti. Nebo Bůh s pokušením dává i milost,
abychom je mohli snésti. I Pavla odkazoval na ni: »Dosti máš na milosti mé'.«
Jest jiný ještě kříž, zdroj zármutku našeho v životě pozemském. Jsou to
utrpení, která přicházejí od lidí. Ó kolik slz již vynutila mnohým z nás pomluva,
na cti utrhání a zlé řeči vůbec! Kolik bezesných nocí nám připravily nepravé
žaloby, útisky a bezpráví. Vždyť ani Krista, božského učitele našeho, zlý jazyk
neušetřil. Samaritánem jej nazvali, že zlého ducha má. Za buřiče Pilátovi, za
rouhače lidu jej prohlásili. A přece tázal-li se Kristus nepřátel svých: »Kdo z vás
může mne trestati z hříchu,« ani jediného nebylo, jenž by byl předstoupil
a vytýkal.
Nejinak dařilo se i apoštolům jeho. Co ^bylo trpěti jenom sv. Pavlovi.
Sám přiznává: »Třikrát jsem metlami mrskán byl, jednou jsem byl kamenován..',
v nebezpečenstvích jsem byl od lotrů, v nebezpečenstvích od svého pokolení, v ne
bezpečenství od pohanů...« Není zajisté učedník nad mistra; když jej pronásle
dovali i nás pronásledovat! budou.
A v čem naleznem útěchy a v čem síly? V dobrém svědomí; toť silný
Šimon, jenž pomáhá kříž ten nésti. Sv. Pavel potěšuje se slovy: »Nejsem si ni
čeho vědom.« Podobně utěšuje se sv. Augustin: »Ať si soudí o Augustinovi kdo
chce co chce, jen když ho neobviňuje svědomí jeho.«
A iest posléze třetí kříž, jejž ukládá nám sám Bůh. Kříž, který zkormucuje
tělo, ale rozveseluje duši. Jsou to ráuy, které dopouští na nás Bůh, aby zkoušel
naši věrnost, tříbil naši ctnost a rozmnožoval naši odplatu v nebesích. Jsou to
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rány, které jako údery dláta umělcova vytvořují díla umělecká, tříbí nás na krásné
charaktery, na důstojné měšťany Boží a spoluobčany svátých, jak dí sv. apoštol.
A proto se nemůžeme ani diviti radostnému roztoužení sv. Ondřeje, s jakým
objímá dřevo kříže, na němž má býti ukřižován. Nemůžeme ani žasnouti nad
plesáním Pavlovým: »Nejsou rovna utrpení tohoto světa budoucí slávě, která se
zjeví na nás.« Chápeme rozkoš bolesti sv. Teresie, jež volá: »Víc trpěti!« To je
ten, kříž svědectví lásky Boží, o němž tak krásně se vyjadřovali předkové naši:
»Koho Bůh miluje, křížem ho navštěvuje.«
Jestliže ten kříž na tě dolehne, ó přijmi jej s radostí a posiluj se vzpomínkou
na Krista, kterýž sám jej nesl a od svých učedníků žádal: »Vezmi kříž svůj
a následuj mne.« Povzbuzuj se dnešními slovy Kristovými: »A zármutek váš pro
mění se v radost — a radosti vaší žádný neodejme od vás.«
Je to cesta královská, kterou šel Kristus před námi Otevři oči víry své
a uzříš jej blízko sebe a před sebou. Tak tíhneme za ním jako vítězný průvod
dobyvatelů k branám nebes, které nemohou takové síle odolati a otvírají se do
kořán. Tam za Kristem, králem slávy, pomalu vcházíme i my jako vítězové do
věčné blaženosti. A Kristus, který dnes loučí se se svými apoštoly, zjeví se tam
opět, všem svým učedníkům i nám, změní kvílení naše a pláč náš v plesání
a kříže naše v palmy vítězné. Tehdy se bude srdce naše radovati a radosti naší,
jak slíbil, neodejme žádný od nás na věky. Amen.

Promluva na IV. neděli po velikonocích.
Podává V. JANOTA. katecheta v Praze.
»A když přijde (Duch sv.), trestali bude svět
ze hříchu, že nevěřili ve mně.« Jan 16., 8.

Božský Spasitel, svati apoštolé i církev svátá hlásají se vší určitostí, že
»bez víry nelze se Bohu líbiti« (Žid 11., 6.), že bez víry nelze dojiti spasení.
A jediná pravá víra je víra katolická, jak svědčí sv. apoštol slovy: »Církev je
sloup a utvrzení pravdy« (I. Tim. 3., 15.). Na křtu sv. dostalo se nám vzácného
toho štěstí, býti již v nejútlejším věku údem této sv. církve. Řízením a milostí
Boží náleží každý z nás k »povolaným« Božím, zdali však také k »vyvoleným«,
to záleží na nás samých. Veliká jsou nebezpečí která víře naší hrozí ve světě
zvláště za dnů našich! Zástupy lidí vznešených i těch nejprostších vytkly sobě za
úkol, víru katolickou potlačiti, ze srdcí lidských ji vymítiti. S nebezpečími těmi
setkáte se i vy, zvláště až ze školy vystoupíte a do veřejného života vejdete,
nebo nepřátelé Kristovi o to budou usilovati, aby možno-li svedli od víry i vás.
A proto jako upřímný váš přítel chci vás před podobnými nebezpečími varovati
a krátce ukázati, kde je pravda? zda na straně víry či nevěry?
1. Jisto jest a upříti se nedá, že víra ukládá jistou oběť. »Toto praví Ho
spodin,« tak často mluví proroci starého zákona k lidem; zjevuje-li tedy Bůh
člověku nějakou pravdu, žádá zároveň, aby člověk podrobil rozum svůj rozumu
jeho a to ve věcech pochopitelných i nepochopitelných. Pochybovat! tedy o jediné
pravdě víry znamená tolik jako ztratili víru všecku. Praví proto sv. Otcové, že je
víra jakýsi druh zápalné oběti, jíž člověk Bohu svému obětovati má statek svůj
nejdražší, svůj totiž rozum, ale též sv. Otcové hned připomínají, byť oběť ta
i těžká byla, přece člověku skýtá útěchu v životě tu největší.
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Pomodleme se jen pozorně to svoje tolik známé »Věřím v Boha,« co tu
utěšených pravd najdeme l »Věřím v Boha Otce,« od něhož všecko mám, jemuž
také cele náležím, jemuž sloužiti a se klaněti povinností mou nejpřednější. »Věřím
v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho« — věřím, že pro mě, pro spásu
moji, na zem sestoupil, člověkem se stal, pro mě trpěl i umřel, abych já jen měl
zase život věčný. Věřím, že třetího dne z mrtvých vstal, aby mne i o mém
z mrtvých vstání ujistil, věřím, že vstoupil na nebesa, nejen proto, aby Sám tam
jako člověk byl oslaven, ale i mně tam místo uchystal. Věřím, že s nebe zase na
zem přijde, aby mě podle zásluhy odměnil. »Projděme, volá proto sv. Augustin,
tímto způsobem to svoje »Věřím v Boha« článek za článkem a najdeme v něm
pravdy tak utěšené, milé a příjemné, že bychom si přáti musili, aby nám pravdy
ty byly zjeveny, kdyby dosud nám oznámeny nebyly.«
Najde snad nevěřící podobné útěchy ve vyznání svém ? Čemu vlastně
věří? Věří, že člověk není nic jiného nežli pouhý prach, který pouhou náhodou
povstal, nemaje žádného cíle před sebou, nemaje proto také žádné naděje na
život budoucí, jak povstal, že zase zanikne, protože Bůh nemůže se tolik snížiti, aby o člověka — pouhé nic, se staral. Může, moji drazí, taková nauka
někoho potěšiti, může člověka učiniti spokojeným a šťastným ? Proto volá sv.
Ambrož k nevěřícím své doby. Co se mne dotýče, je mně víra moje útěchou
nejkrásnější; nalézám útěchu v pravdách, kterým věřím, nalézám útěchu sám
v sobě při zaslíbeních, která mi víra skytá; ten, který tomu věřiti nechce, sama
sebe trestá nejcitelněji, sám sobě jsa nepřítelem tím největším.« (Orat, de Resur.)
2. A proč tomu všemu věřím ? Poněvadž Bůh, pravda věčná, nekonečná
moudrost je mi toho zárukou. Podrobuji sice rozum svůj pravdám nepochopi
telným, ale mám při tom jistotu, že věřím správně, poněvadž slovo a zjevení
Boží mě o tom poučují. Víra vede mě snad po cestách temných, ale i v temnotách
těchto jdu bezpečně, protože Bůh mě vede.
S jakou jistotou, s jakou radostí putovali Israelité pouští, majíce za vůdce
svého Boha. Nevěděli, kudy a kam jdou, ale věděli, že Bůh je s nimi a to jim
stačilo. Bůh je předcházel sloupem, ten jim ukazoval cestu — zůstal-li sloup
státi, zastavili se i oni, pohýboval-li se ku předu sloup, na pochod dal se za
ním i všechen lid. Nebyl lid ten šťasten, že vedl jej Bůh? A tak šťastným lidem
jsme i my. Putujeme i my pouští tohoto světa, ale pravda Bohem zjevená i nás
jako světlý sloup předchází, cestu k cíli ukazuje.
Jakému vůdci svěří se nevěřící na svých poutích životem? Svému vlast
nímu rozumu, tomu jediné věří, jím pouze věšti se dávají. Slabý rozum lidský
— jaký to vůdce nespolehlivý! * Slepí jsou — a vůdci slepých» řekl o takových
vůdcích kdysi Spasitel (Mat. 15., 14.1, a jaký může býti výsledek, když slepí
slepými vésti se dávají — jaký jiný než že sami hynoú a zkáze propadají. Ó jak
mnohem bezpečněji jdeme my, kteří Boha za vůdce máme — my jsme na lodi ‘
Petrově, kterou řídí dovednou rukou Kristus sám, proto se nelekáme žádného
nebezpečí, také proto ne, že v lodi s námi tak znamenitý zástup se nalézá, a to
je třetí myšlénka, proč mně víra tolik útěchy skytá.
3. Obraťme se, kam chceme, tažme se národa kteréhokoli, čemu věří a odevšad
mohutným hlasem nám odpoví: Čemu vy věříte, tomu věříme i my, jako vy jste
katolíci, tak jimi jsme i my, máme s vámi jedno evangelium, modlíme se s vámi
jedno: »Věřím v Boha.« Uznáváme za hlavu nejvyšší římského papeže, jako vy
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se k němu jako děti k otci znáte. Věříme tomu, co Irenaeus, co Ambrož, Augustin,
Chrysostom a Jeroným uznávali a kázali. Tito osvícení muži jdou před námi,
nesouce pochodeň víry — je to snad hanbou, následovat! mužů tak znamenitých ?
Věru, nemusíme se styděti za předky tak veliké!
Mohou se podobnými předky pochlubit! lidé nevěřící? Což neukazují nám
dějiny, že ti, kdož od kmene vinného — Krista — odpadli a novou nauku šířiti
začali, byli plni pýchy a hříšných vášní! Proto praví pěkně sv. Jeroným: »Ta
ková společnost lidí zdá se mi býti nepatrnou a ceny nevalné, já se držím velikých
mužů v pravé církvi Kristově. »Doniníváte-li se, že bloudím, pak vězte, že to za
čest pokládám, že s tak velikými muži bloudím.«
A takových mužů přidržte se vždycky i vy — druží se ku praporu kříže
Kristova, a kde Kristus vůdcem, tam také vítězství. Víra Kristova vás vždycky
posilní a potěší, a vy, kteří jste se v životě drželi Krista, s Kristem budete umírati a na smrtelné posteli se sv. ap. Pavlem plni důvěry a radosti zvoláte:
■»Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru zachoval. Proto očekává mne
koruna spravedlnosti, kterou mi dá Pán, spravedlivý Soudce, v onen den, avšak
netoliko mně, ale všem, kteří milují příští jeho.* (II. Tim. 4., 7.) Amen.

Promluva na V. neděli po velikonocích,
Napsal VÁCLAV HÁLA, katecheta na Král. Vinohradech.
»Buďtež pak činitelé slova, a ne poslu
chači toliko, oklamávajíce sami sebe.«
Ep. sv. Jak. 1., 22.

Neděle dnešní nazýva se prosebná neb křížová a tři dnové následující šlovou
dny křížové. Jsou to dnové, v nichž se jde s křížem na procesí, s křížem jedním
v čele průvodu a s kříži na praporcích či korouhvích. Průvody ty vznikly ve
Francii v druhé polovici pátého století, když krajina ta mnohou metlou Boží sti
žena byla; a odtud rozšířily se po celé církvi. Konají se nyní rovněž za odvrácení
metel Božích: neúrody, moru a války. A jelikož víme, co může u Boha mo
dlitba spravedlivého ustavičná, a vědomi jsme si své nehodnosti, voláme o pomoc
ke všem svátým, zpívajíce při průvodech těch t. zv. litanie. — Velmi vhodně
konají se tyto průvody přede dnem Nanebevstoupení Páně. Jen ještě tři dny pře
bývá zde Pán mezi svými, a tu chtějí mu poslední vroucí prosby své přednésti,
aby je doporučil Otci u trůnu jeho. Vždyť Ten, který přírodu stvořil svou všemohoucností, nepozbyl své moci a není mu nesnadno požehnali anebo po
žehnání Svého pracím lidským odepříti. — Leč pamatujme, že máme nejen tělo,
ale i duši nesmrtelnou, že nejsme jen pro tento žívoĺ časný, a proto vedle
těla pečovati máme také o duši. O duši svou pak pečujeme, když horlivě a svě
domitě plníme veškeré náboženské povinnosti a všeliké vlažnosti se varujeme,
neboť vlažné plnění povinností náboženských vede k věčnému zahynutí. A k hor
livému plnění náboženských povinnosti, chci vás několika slovy povzbudili.
Sotva se jaro otevírá, jedva slyšeti příjemný hlas skřivánka, již spěchá
rolník do polí. Probouzející se den nalézá ho už v práci a teprve, když noc se
snáší na zem, opouští rolník role své, podoben pilnému mravenci neb přičinlivé
včelce. A se stejnou pracovitostí setkáváme se často ve velkých továrnách,
v dílnách řemeslníkův a krámech obchodníků. Proč všichni se přičiňují ? Zajisté
jen proto, aby si blahobyt pojistili. Tak přičinlivý je člověk, kde se jedná o blaho
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časné. Ale člověk má se starati též o blaho věčné, k němuž tento náš život jest pouhou
přípravou. Dosáhne však věčného blaha ten, kdo se nepričiní? A kterak se má
přičiňovati, aby spásy věčné dosáhl? Má pilně zkoumati, které ctnosti se mu ne
dostává a chybu za chybou odkládati! Neboť: »Království Boží násilí trpí, a jen
ti je uchvacují, kteří sami sobě násilí činí.«
Tuto věčnou blaženost měl sobě zajistiti onen služebník, o kterém vypra
vuje sv. evangelium, že mu Pán málo, jen jedinou hřivnu svěřil a jenž domnívaje
se, že dosti učiní, když odevzdá to, co mu svěřeno bylo, hřivnu zakopal. Jak
zle si netečností svou uškodil, viděti ze slov přísného Pána, který po skončených
účtech pravil: »Věděl jsi, že jsem já člověk přísný, bera, čeho jsem nepoložil,
a žna, čeho jsem nerozsíval; i proč jsi nedal peněz svých do peněžny, abych já
přijda vzal je i s užitky?« I řekl těm, kteří tu stáli: »Vezměte od něho hřivnu,
a dejte tomu, který má deset hřiven.« (Luk 19, 22—24.)
Křesťan vlažný u vykonávání povinností náboženských podobá se onomu
planému fíku v evangeliu, jemuž Pán klnul, ovoce na něm nanaleznuv a velel
jej podtíti a do ohně uvrhnouti. I netečného křesťana uvrhne do ohně Pán,
ježto Bohem pohrdal, chovaje se k jeho rozkazům netečně a lhostejně.
Táži se vás, po čem pozná otec, že si ho dítky váží? Jistě jen po tom,
vidí-li, že si dítky každého jeho přání všímají, že každé jeho slovo rády a ochotně
plní a ukazují, že jen potom baží, aby se mu zalíbily. Co však učiní otec dítkám,
které si nevšímají jeho rozkazů a když rozkazy ty přece plní, jen ledabylo je vy
konávají? Hněvá se na ně a po případě je trestá. A Bůh, nejdobrotivější Otec
nebeský, měl a mohl by se tím spokojiti, plní-li někdo ledabyle Jeho nejsvětějši vůli? Vidí-li, že mnohý neuznává ani toho potřebu, aby ráno a večer ně
kolik jen okamžiků modlitbě věnoval a srdcem skroušeným volal: »Bože, buď
milostiv mně hříšnému!« '
V lázních Aix-les-Baines (čte se; ékslebén) v Savojsku prodléval jistý arci
biskup. Jednoho dne volán byl k nemocné dívce. Byla to dcera francouzského
generála. Arcibiskup udělil jí sv. svátosti a divil se velmi, že umírající měla tak
důkladné náboženské vědomosti. »Kdo vás vyučoval v náboženství?« tázal se jí.
»Nejdůstojnější pane,« odvětila nemocná, »po Bohu děkuji za svoje náboženské
vzdělání císaři Napoleonu 1.« Na to vypravovala ze svého dětství: Byla jsem se
svými rodiči na ostrově sv. Heleny, Často jsem mluvila s Napoleonem. Jednou
mi řekl: »Dítě, ve světě očekává tě tolik nebezpečenství. Jak jim odoláš, nebudeš-li obrněna znalostí náboženství? Ale kdo tě má zde v něm vyučovati?
Tvůj otec nemá náboženství a matka tvoje nemnoho. Chci sám tu povinnost,
jež jim náleží, na se vžiti. Přijď zítra ke mně, budu tě vyučovati.« Tak mě
oslovil císař a podal mi přátelsky ruku. Po dva roky navštěvovala jsem několikrát
týdně s katechismem císaře. Četla jsem v knize a on vysvětloval. Když jsem
byla, dvanáctiletá, pravil císař: »Nyní jsi dostatečně vyučena. Chci z Francie
pozvati kněze, který by tobě první a mně poslední sv. přijímání udělil.« Tak se
i stalo. Kněz shledal, že jsem byla dobře připravena. Směla jsem přistoupili
k stolu Páně. Svůj katechismus jsem si dobře uschovala a od té doby častěji pročetla.«
Činíte tak i vy, milí přátelé? Učíte se také pilně a rádi katechismu, pravdám,
jež obsahují vůli Boží? Svě jest zlý. Až opustíte školní síně, budete se ještě
mnohému učiti pro život, ale možná, že mnozí z vás nebudou míti již nikoho,
kdo by jim na pamět uváděl které povinnosti, mají k Bohu. Naopak, přijdou
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k vám lidé, kteří budou usilovali o to, aby se vám náboženství stalo přede vším
lhostejným a potom, aby se vaše nevinné duše otrávily jedem nevěry. Jistý nevěrec pravil: »Chceme-li svým úmyslům zjednati platnosti, musíme začíti s mlá
deží,« a jiný doložil: »Musíme již dítkám dáti do rukou katechismus bezbožecký,«
Proto užijte času, který vám nyní dopřán jest k důkladnému zjednání si ná
boženských vědomostí a nedopřávejte místa náboženské vlažnosti. Jestiť ona tím
nebezpečnějším nepřítelem vašeho spaseni, čím méně si ho všímáme: onáť jest
zjevným pohrdáním Bohem a nevážností k vlastní duši. Uvykněte si tedy již
ve svém útlém mládí vykonávali povinnosti náboženské se vší pilností a ne
ochvějnou horlivostí. Ať není dne Páně, kdy by vás pohřešovala tato svatyně.
Ctnost měj v každém z vás svého ctitele, obdivovatele a obhájce; a naopak
nepravost, lenost a vlažnost buď vám hostem nenáviděným. Pomněte, že ctnost
na věky potrvá, a že člověk s ctností nejdál dojde.
Pak nitro vaše bude klidné a spokojené, a srdce vaše naplněno bude před
tuchou blaženosti, kterou Pán na věčnosti přisoudil všem horlivým plnitelům
nejsvětější vůle Své, když pravil: »Blahoslaveni, kteří slovo Boži slyší a ostří
hají je.« Amen.

Promluva na VI. neděli po velikonocích.
VLADIMÍR HORNOV, professor nábož. v Poličce.
» Když přijde Utěšitel, kteréhož já pošlu vám
od Otce, Ducha pravdy, — tent bude o mně
svědectví vydávali.
Jan 15., 26.

Druhé tisíciletí plyne od té chvíle, co Spasitel pronesl tato slova k apoštolům,
posílaje je do světa hlásat evangelium všem národům. Po celá století odehrává
se neobyčejný děj, velikolepý obraz rozvinuje se před zrakem všeho lidstva.
1. Vidíme církev, Kristovu, jež dnes jako včera a jako před věky stojí na
skále, kterou položil Kristus a tisíckrát zbičovaná potupou vlastních synů i ne
přátel, obhájců i protivníků, svých kněží i ancikristů — klidně hlásá tu pravdu
Boží, kterou Bůh jí svěřil, aby ji nesla uprostřed hříchů a bouří, jako plamenná
znamení Boha, jdoucího dějinami lidstva a určujícího jeho cíl, slávu i pád. Nesestupuje se žulové skály svého božského podání, aby vyjednávala s vášněmi
a náruživostmi člověka, ale sílena svědectvím Toho, který ji poslal, praví jménem
Jeho králi i žebráku: Já jsem cesta, pravda a život! — Chceš-li do života vejiti,
zachovávej přikázáni!«
Cítíme sílu slov těch? Cítíme v duši jejich závaznost? Tento zákonník nebyl
podepřen mocí jako zákonník lidský ! A hle, tisícové jej přijali, trpěli, dávali zaň
svůj život. Opustili vše, co měli a šli do širého světa, aby zákonníku tomu dobyli
všechny země a všechny národy. Náměstek Kristův mohl zdvihnout! hrst Jpísku
v zahradě vatikánské a dáti ji cizinci, žádajícímu ostatky svátých, se slovy: »Zde
krev a popel těch, kteří tu umírali na svědectví Kristu!«
A tímto zákonníkem evangelia Kristova obnovuje církev tvář země, nese
jako titán mravný a společenský život lidstva.
Slavný historik francouzský Taine vzdává evangeliu Kristovu tento velikolepý
hold: »Dnes, po osmnácti stech letech, jest křesťanství ve dvou dílech světa pro
400,000.000 lidí duševním orgánem, mohutnou dvojicí perutí nutných k tomu,
aby člověk pozdvižen byl nad sebe sama, nad život svůj v pozemském prachu
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se plazící, nad obmezený obzor svůj . . . Kdykoliv a kdekoliv během těchto
osmnácti set let tyto peruti bdď ochably nebo násilím byly ochromeny, vždy
a všude poklesla mravnost veřejná i soukromá . , .
Ten toliko, kdo přihlédne k věci blíže, dovede oceniti dary, jež křesťanství
přineslo moderní naší společnosti; onoť zavedlo do ní stud, jemnost, lidumilnost,
z rukou jeho pochází vše, cokoliv nynější společnost má na mravnosti, poctivosti
a spravedlnosti. Nižádné rozumování filosofické, nižádná vzdělanost umělecká
a literární, nižádný zákonník, riižádná opatření správní, nižádný způsob vlády
nestačí nahraditi služby, jež v tomto oboru koná křesťanství. Kromě křesťanství
není jiného prostředku, jenž by nás zadržel na šikmé ploše vrozených našich
náklonností; jenž by bránil jedva znatelnému klesání, jímž pokolení naše neustále
celou původní tíhou svou sesouvá se zpět do nížin svých; a starobylé evange
lium, nechať jest nynější roucho jeho jakékoliv, jest přece dosud ještě nejlepší
podporou sociálního instinktu.«
M. m., uvážíme-li tento velikolepý hold světského dějepisce vzdaný síle,
velikosti a působnosti mravní a sociální evangelia Kristova, pak doznati musíme,
že díla takového nebyla schopna síla lidská! Byla tu síla vyšší — síla, jejíž dech
dchnutím života nesmrtelného naplnil hmotu při stvoření — byl to Bůh sám —
Duch pravdy, o němž Pán Ježíš řekl: »Tent bude svědectví vydávati o mne!·
On skrze církev vydává svědectví Kristu a jeho evangeliu.
Kdež by byla církev, kdež by byla pravda její — bez svědectví Ducha
Utěšitele, který dle slov Kristových »zůstali má sní na věky?* Loď zmítající se
v bouři uprostřed mělčin a skalisek nevystihuje úplně obraz církve Kristovy
uprostřed mělčin málo milujících duší a uprostřed skalisek duší od pravdy odvrá
cených. Duch sv., Duch pravdy a síly držel a drží její kormidlo, podpírá
její stožár, třímá její kotvu!
Splnila se a věčně platnými zůstanou slova Spasitelova: *Kdvž přijde Utěšitel..«
2. K slovům těm P. Ježíš dodal: »1 vy o mne svědectví vydávati budete!*
Apoštolově vydali svědectví Kristu. I my máme svědectví vydávati Bohu svému!
Bůh a člověk! Poměr nezrušitelný! Hrozný, nepochopitelný zdá se mi názor
těch duchů v dějinách lidstva, kteří vymazujíce slovo Boha ze slovníka duše
lidské, omezovali cíl člověka na zem, snažíce se v úzké hranice lidského života
vtěsnati všechny snahy a tužby naplňující veliké nitro lidské. — Připadá mi na
mysl ono dítě, sedící na břehu mořském a čekající filosofa Augustina: »Co činíš,
mé dítě?« táže se mudřec. Dítě ukazuje na důlek: »Chci přeliti moře do tohoto
důlku!« — Tužby a snahy člověka širší než moře, břehy duše jeho rostou do
nekonečna k podnoží Nesmírného. Krátký život a celý svět od okeánu do okeánu
jest důlkem nepatrným oproti moři, jímž jest duše lidská se svými tužbami
k Bohu se rozpínajícími.
Nešťastný ten, kdo toto svědectví Boha v duši utlumil!
Vzpomínám grandiosní povídky franc. spisovatele Arnošta Helia »Ludvik«,
v níž úchvatným způsobem líčí duši, ztrativší Boha a vydávající mu svědectví
v posledním výkřiku života a smrti. — Ludvík je lakomec, který býval kdysi ve
společnosti znám svým nesmírným jměním. Náhle zmizel světu, všecko prodal
a uchýlil se do nepatrného domku se ženou a dcerou. Jeho vášeň roste a bída
jeho rodiny též. Prodává jednu věc po druhé, aby vzrůstal jeho poklad. Konečně
žijí v hrozné bídě a nelze již ničeho prodati. Lakomec celé dny a noci tráví jen
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ve sklepě nad svým pokladem. Ze strachu před zloději koupí schránku s tajemným
zámkem a poklad do něho složí. K otevření tajemného zámku bylo třeba voliti
slovo, které napsáno jsouc na tajemných kruzích bylo tak nutno, jako klíč
k otevření zámku. Po dlouhé úvaze volí si Ludvík slovo »Dieu«'(Bůh). »Dieu«, »Dieu«
šeptá dnem i nocia při slovu tom vidí své zlato. Kov stává se mu jeho bohem!
Jednoho dne sestupuje opět do sklepa, aby zbožňoval svůj poklad. S rukama
chvějícíma blíží se k pokladnici. Chce vyslovili tajemné slovo — pojednou stu
dený pot mu vyvstává na čele, tlukot srdce se mu hrůzou zastavuje — v hlavě
jeho jest temno, prázdno: On zapomněl tajemné to slovo! — nemůže k svému
pokladu. — Jako šílený spěchá na horu, celou nóc hledá v knihách ono slovo.
Ale nenalézá. Vezme slovník. Stránka, kde bylo slovo Dieu (Bůh), byla slepena.
Hledá marně. V zoufalství rve si vlasy a křičí. »Mon Dieu!« Můj Bože!« V tom
výkřiku nepoznává, že tajemné slovo vysloVil. Jméno Boži je v duši jeho mrtvo
— dávno mrtvo. Jméno Boží tu samo povstává jako mstitel Boha uraženého.
V domě je nejvyšší bída, zbyl už jen pes Mirro. Zena, dcera a Mirro jsou
odsouzeni k neustálému hladu. Ti tři spolu cítí a trpí, lakomec je jejich společný
nepřítel. A tento nepřítel umyslil si, že Mirra prodá. Přivede kupce. Vyhladovělý
Mirro nechce od svých spolutrpytelkyň, stává se zuřivým. Tu Ludvík vezme bič
a šlehne psa. Mirro skočí a zatne se mu do krku. Lakomec dusí se, v šílené
hrůze rozepne ruce k nebi: »Mon Dieu! Můj Bože!« Tentokrát je to výkřik
o pomoc k Bohu pravému — v hrůzách smrti. — Ludvík poznává v něm své
tajemné slovo! — Slovo hledané v palčivosti zoufalství ve knihách a slovnících
jest tu — ale již pozdě. Mirro nepouští své oběti. — Ludvík klesá a umírá.
Nešťastný ten, kdo svědectví Boha v duši utlumil, kdo zapomněl slov Kri
stových : »Z vy svědectví o mně vydávali budete!··· Kolik Ludvíků píše rouhavě
slovo Dieu na tajemné kruhy, jimiž upoutána duše jejich ku věcem pomíjejícím,
zapomínajíce svého velikého, nesmrtelného určení. Slovo Bůh v pravém významu
zalepeno v slovníku jejich duše — jest tam mrtvo. Jak hrozné nalézti je tam až
ve výkřiku smrti: Můj Bože !
3. M. m.! Vydávejme svědectví Bohu svému dokonalým poznáním a plněním
vůle Jeho! Většího svědectví nemůžeme dáti Kristu, než plněním Jeho odkazu:
»Buďte dokonali, jako Otec váš dokonalý jest !« Nejslavnějším bylo jméno Kristovo
nikoliv tehdá, když synové Jeho nesli odznaky moci, velikosti a důstojnosti, nýbrž
tehdá, když nesli královské znamení čistých srdcí a svátých, po dokonalosti tou
žících duší! Život náš čistý, dokonalý buď svědectvím Kristu! Končím slovy bás
níka »Niv poesie«:
Ten mi kyne spásy týn:
v Boha doufat, dobro činit,
rád s tím umru, prachu syn!

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze Spolku: Spolek katechetů v Če
chách uspořádal ve středu 8. dubna před
nášku katechety Václava Červinky z Krá
lovic spolu s výstavou učebných pomůcek
k vyučování náboženství, hlavně biblické
dějepravy. Přednáška byla četně návštívena,

---------

na 50 duchovních z - duchovní správy,
středních i měšťanských a obecných škol
kromě laiků, které výstava zajímala. Také
druhého dne byla výstava navštěvována a
návštěvníci někteří litovali, že přišli již pozdě,
poněvadž obrazy musily býti na večer sba-
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lény, by mohly býti zpět odeslány. ; Obšír
nou přednášku slíbil řečník uveřejniti v or
gánu katechetského spolku »Vychovateli.«
Činnými členy spolku se stali katecheté: Boh. Beneš, Lázně Bělohrad;
Frt. Cerman, Semily; Jan Čihák, Žižkov;
Vilém Eisman, Škvrňany; Jaroši. Ďvořák,
Praha; Frt. Dvořák, Chrudim; Karel Fencl,
Kobylisy; Frt. Honičky, Beroun; Martin
Jordán, Smíchov; R. Kodl, Bubeneč; Jan
Kaván, Hlinsko; Josef Kadavý, Kostelec
n. L. ; Frt. Laštovička, Litomyšl; Jan Lazák,
Polička; Kašpar Štoidl, Trhové Sviny;
Josef Stella, Pečky, Ant. Svoboda, Písek ;
J. Štětka, Žírovnice; Pavel Svatuška, Rad
nice ; Ant. Vlasák, Žižkov ; Jaroši. Vlasák,
Kladno.
Zakázaný školní časopis. C. k. zem
ská školní rada pro království České vydala
tento oběžník: »Č. j. 14975. V Praze, 4/4
1908. C. k. okresní školní rado! Časopis
»Mládí« jest obsahem svým četbou pro
mládež nevhodnou. Vzhledem k tomu budiž
ze žákovských knihoven obecných a měštanských škol, ve kterých by se nalézal,
odstraněn.« — Nedivíme se ! »Mládí« vychází
nákl. Kočího, vydavatele smutně proslulého
»Národního Obzoru.« Je sice mírnější, než
soc. dem. »Jaro«, které před nedávném
stihl týž osud ; nebude také asi tolik zuřit,
jako »Jaro«, které se tváří, jakoby mu
býlo ublíženo a svým čtenářům v č. 7.
ohlašuje, že podalo ostrý protest k mini
sterstvu. Ve výboru spolku katech, věnuje
se pozornost oběma a náš list přinese re
ferát o jich paedagogické ceně.
Reforma katechismu v Uhrách. Jako
u nás i v Uhrách ozývaly se hlasy po no
vém katechismu. Konečně r. 1902 přikročil
episkopát uherský k reformě katechismu a
svěřil úkol ten biskupu sedmihradskému.
Potom do Budapeště svoláni ke konferenci
vynikající náboženští učitelé, ustavilo se
zemské komité se zmíněným biskupem v čele,
mimo to užší komité a když návrhy vy'pracovány, předloženy posléze ordinariátům
k definitivní revisi. Katechismus má trojí
vydání: Elementární (pro 1. a 2. tř.), malý
(pro obec, šk.) a velký (pro stř. šk.) Mimo
uherské vydání, vyšlo německé, chorvatské
a slovácké. Německé bylo dáno ku pro
hlédnutí dvěma vídeňským katechetům. Ele
mentárni k. sestává z bibl. článků a kate
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chismových vět. První jsou zdařilé, druhé
někdy těžké. Illustrace dle Schnorra, škoda
že ne všecky, někde vadí různý typ Kristův.
Uherské vyd. kolorované. Cena levná 40 h.
Malý k. je rozdělen ve 3 díly. Máme: 1.
věřiti, 2. činiti, co Bůh Velí, 3. prostředků
spásy užívati. Reč lahodná. Viděti, že tu
pracovali katecheté, nikoli jen theologové.
Odpovědi krátké a jadrné. Na př.: Církev
je společnost všech katol. křesťanů na zémi,
jichž vrchní hlavou je papež; nebo: Ob
cování svátých záleží v tom, že živí i ze
mřelí údové církve k sobě náležejí a ve
spolek si pomáhati mohou. Případné : Ob
čané mají voliti dobré představené a zá
konodárce a tak působiti, aby vláda a zá
kony souhlasily s vůlí Boží. Illustrace má
též, leč to je jeho Achillova pata. Než ta
kové, raději žádné. Cena levná : 56 hal.
Korrespondenzblatt píše: »Tak tomu je na
východě (v Uhrách), na západě (v Bavořích) opět se jedná o zavedení jednotného
k. Lindenova a co u nás ?«
Katechetský kurs. Výbor jednoty
německého katol. duchovenstva v Čechách
usnesl se 26. února: pořádati paedagogický
kurs ve druhé polovici měsíce července.
Kurs má se konati v Mostě (Briix) diec.
litoměřické a bude obsahovat! pět vědeckých
přednášek.
Mnichovský katechetský kurs 1907.
Zpráva vyd. od dra. J. Gottlera. Neváz. 4 Mk.
50 pf., nákl. Kosel, Kempten. Důkladná tato
zpráva obsahuje 16 přednášek, 4 veřejné
zkoušky, seznam účastníků kursu, katalogy
učebných pomůcek a názorných předmětů,
přípravné práce a průběh kursu a konečně
i debaty. Kdo se nemohl kursu súčastniti,
nalezne tu věrný obraz jeho, ať již theoretik
anebo praktik.
Konkurs: V náchodském okr. škol,
obsadí se definitivně místo katechety při
měšť. škole dívčí v Náchodě s povinností
vyučovat! také na jiných školách do zá
konného maxima hodin. C. k. okr. šk. r.
v Náchodě dne 30. března 1908.
Konkurs: V ledečském okr. škol, ob
sadí se trvale místo katechety na měšť.
škole chlapecké ve Světlé n. Sáz. s po
vinností vyučovati také na jiných místních
školách až do nejvyššího zák. počtu týd.
hodin. C. k. okr. šk. rada v Ledči dne
15. dubna 1908.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze
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K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

O pomůckách k názornému vyučování náboženskému.
(Dokončení)

Illustrace biblické dějepravy nemohou nahradili nástěnných obrazů. Hodí se
málo ke společné rozmluvě, ježto při tom děti jsou snadno nepozorný a roztržitý.
Dále jsou malé a nemohou zřetelně vyjádřiti pocity jednajících osob, také půvabu
barev postrádají a proto ani z daleka nejsou s to vzbudili dojem jako dobré ná
stěnné obrazy, zvláště v nižších třídách, kde děti v patření nejsou ještě vycvičeny
a samostatný. Takovéto obrazy v učebnicích mají potud velkou cenu, pokud
• v paměti dítěte udržují to, co vidělo na velkém obrazu, takže na malém obrázku
pak více vidí, než co na něm jest. Z toho plyne nutnost, že obrázky v biblické
dějepravě mají se shodovali s obrazy nástěnnými. Ale co si pomyslí děti, vidouce
na Pesslerově obrazu svátou Rodinu a tři krále v jeskyni a na obrázku v knize
jsou přede dveřmi; anebo na Heinemanových jeví se archa při potopě jako loď
a v bibl. dějepravě jako skříň podlouhlá, která sotva do vody sahá. Tu obtíž
pro katechetu i pro dítě 1 Nezřídka však i obrázek a text jsou si v odporu:
V malé bibl. děj. čteme, že mudrci vešli, nalezli dítě a matku, padli a klaněli se
— a obrázek ukazuje svátou Rodinu a mudrce před domem. I jinak jsou nedo
konalé na př. představě o posl. soudu neodpovídá obrázek, kde P. Ježíš jednou
rukou zve spravedlivé a druhou zamítá hříšné a při tom nějaká dívka shlíží se
v zrcádku, jiná pohár drží v ruce, muž peníze shrabuje, žena muže za
vlasy rve atd. To lze říci i o obrázku: Svatba v Káni.
Protestanté mají pro bibl. vyučování výborné obrazy.
U Wiganda v Lipsku vyšly :
Schnorrovy bibl. obrazy, počtem 30, form. 55X65 cm, kolorované á 1'40 Mk.
Mezi nimi zvi. krásný obraz: Ustanovení Nejsv. sv. olt.,naroz. P., pohřeb P. J. — Svoboda
nazývá je »umělecky dosud nedostižné.«
Bibl. obr. nového zákona dle Hofmanna (prof. akad. v Drážďanech) a Schramma
od Jul. Lohmeyera, poč. 15, form. 100X77 cm, a 1'90 K. Pěkný: Kázání na hoře,
působivý: Vzkřis, mlád, naimského, ustanov. Nejsv. sv. olt.
Wangemannovy názor, obrazy pro bibl. vyučování. Ač poněkud zastaralé, z paedagog.
stanoviska dobré, počtem 20, barvotisk, form. 56X70 cm. á 1'20 Mk.
Zvláště Lutherův život dovedli ideálně zobrazili 1
Na př.: Luther jako chlapec zpívá v Eisenachu v choru. 25. Bývalý Augustiánský
klášter v Augsburgu, kde byl L., když se měl zodpovídali kard. Cajetánovi. 27. Dispu
tace L. s dr. Eckem v Lipsku. 28. Wartburg atd. atd.
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Mezi obrazy schválenými pro rakouské školy elementární pohřešujeme mnohé, které
neměly chyběti. Na př.: Poslední soud, nebe, očistec, peklo, anděl strážný, sv. pokání.
se týká posledního, Pessler nemá nie a Heineman jen návrat marnotr. syna. Zda by
neodporučovaly jednotlivé fáse polepšení marnotr. syna v souvislosti s hlavními částmi
pokání ?
Z geografických jmenujeme: Betlém a zejména chrám Božího hrobu. Pro církevní
dějepis není nic a co tu je látky ! Rovněž obrazy svátých nebiblických nejsou a přec
jsou nám bližší a nábožnost názorně představují: sv. Alois ... Na obrazech užívaných
nepřihlíží se k věku dítek; pro malé mají býti jednoduché, prosté zbytečností, pro velké
prohloubeny, umělecky provedeny, perspektiva.
Některých dobrých náboženských pomůcek nelze z veřej, dotací poříditi, protože nejsou
uvedeny v officielních seznamech; ale ani schválených nebývá používáno buď z nezna
losti, nebo z nedostatku interessu.
Ve výstavě »Jugendhalle* (za jubilejní výstavy v r. 1898.) v oddělení: »Nábo
ženství«, mimo různé obrázky »dětské« a zmíněné »pro školu a dům« byly tyto:
Nástěnná mapa Palestiny, obr. Pesslerovy, Svobodovy, Lohmayerovy, Heinemannovy,
Schreiberovy, tedy celkem málo.
V »rakous. škol, museu« ve Vídni (das oesterreichische Schulmuseum) jsou
viděti: Pesslerovy, Preuschenovy, Svobodovy, Heinemanovy, Schnorrovy . . tedy také málo.
Permanentní výstava »Kuustpflege fůr Schule u. Haus«, kterou pořádá »Lehrmittelcentrale« ve Vídni (I. Hegelgasse 12.) mimo známé »obrazy pro školu a dům« po
dává zvláště: »Fotografické snímky k náz. vyuč.« a j.
Ve výstavě »Das Kind« (r. 1907) bylo viděti obrazy uvedené ve »škol, museu«,
dále 62 skiopt. obrazů, Pesslerovy, Heinemanovy, mimo jiné z ciziny.
Co se týká našich škol dle § 18. š. ř. mezi náb. pomůckami povinnými uvedena
mapa Palestiny, té však lze teprve na čtvrtém stupni užiti a to ještě zřídka. Heine
manovy jsou jen pro tři diecése, Furrerovy jsou drahé a Svobodovy v celku též.
Pro měšf. školy ve Vídni r. 1906 obec darovala Svobodovy nástěnné obrazy, na
obecných školách jsou buď Pesslerovy neb Heinemanovy, neb obojí; na venkovských
školách dolnorakouských někde není žádných ; podobné poměry jsou v Tyrolích, Solno
hradech, Hor, Rakousích, v jižních Cechách i v Německu.
Pichler soudí, že to je chyba vidí-li dítě, jak v ostatních předmětech postaráno je
o pěkné pomůcky a v náboženství nikoliv; vzniká v něm samoděk dojem, že nábo
ženství je něco méně cenného, což často i v životě bude viděti stvrzeno zkušeností.
Ano i přesvědčení víry bývá uváděno v nebezpečí. Děti jsou uvykly to, o čem se jim
vypravuje viděti zobrazeno. Má-li to však býti zůstaveno jen fantasii dítěte, snadno v ho
dině pokušení odkáže to v. říši bájí.
red.
by
Co
se
sv.

Kresliti nebo nekreslit! při náboženském vyučování?
JAN SOKOL, katecheta ve Skutči.

V poslední době vynořil se na povrch zajímavý zápas názorů protichůdných
v otázce kreslení při vyučování katechetickém. Chci sděliti i svůj názor a svou
praksi pro případ, že by někoho zajímala. Již jedenáctý rok jsem katechetou
a také jsem se vytasil s novinkou v prvních létech, že jsem kreslíval při nábo
ženství, což dětem bylo novinkou. Utvořil jsem si za ta léta takřka takový cyklus,
který pravidelně každý rok kreslívám. Kreslím: Stvoření světa, snad i někdy ráj.
Oběť Kainovu a Ábelovu. Potopu světa. Oběť Noemovu. Oběť Abrahamovu. Moj
žíšovo zachránění. Dání desatera na hoře Sinaj. Krajinu betlémskou. Bouři na
moři. Zahrnutí ryb. Někdy snad i Jerusalém s horou Olivetskou. Jak viděti, není
těch obrazů mnoho. Avšak radím každému, kdo se nevyzná v kreslení a aspoň
poněkud v zacházení barevnými křídami, nekresli! — Kreslím jen proto, abych
uplatnil to, čemu jsem se učil po celých osm let na gymnasiu a pěstoval dále
v duchovní správě — jako ovšem dilettanti
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Kdo nemá zručnosti kreslířské, nezná pravidla perspektivy jak konturové,
tak barvové, nekresli! Kreslím jen v prvé třídě, kde moje výtvory před kritikou
těch nejmenších čestně obstojí, ba i podiv budí.
Ve vyšších třídách pravidelně nekreslím — snad bych i je upoutal — avšak
nečiním tak. Kreslím proto, ne abych kresbou názorně vyučoval, nýbrž jen proto,
abych v dětech vzbudil dojem! Kreslím ráj, ale musím již míti doma celý obraz
sestavený. Kde udělám zelenou lučinu, kde řeku, kde strom zapovězený — kde
hory, kde lesy atd. Přijdu o % hodiny dříve do školy, obrysy slabě si naznačím na ta
buli, několikráte vyzkouším a přehlednu pohledem ze zadních lavic, musím po
užili effektu barevných kříd, věděti na příklad, jaký dojem dělá stádo pasoucí
se v dálce, kde nemožno již počet kusů zjistiti. Pak vše, když mlčky bez vý
kladu naznačím na tabuli barevnými křídami, ptám se, co tam žáčkové vidi —
když žáčkové mne přesvědčí, že znázornění dělá dojem ten. který chci v nich
svým vypravováním vzbuditi — teprve vypravuji. Některé scény dají se takto
znamenitě předvésti, n. př. valící se po zemi příšerný kouř do dálky z oběti Kai
novy. Jasný plamen vlnovitě vystupující v krásných průhledných barvách jako
symbol míru, tichosti k nebesům. Divoká hornatá krajina Sinajská, v zadu hora
vyčnívající zvláštní imponací, obklíčena rudou září. Ovce roztroušené po horách.
Takovou scenerii my ovšem, kteří učíme náboženství, nedovedeme snad oka
mžitě vykouzliti, nutno dříve prohlédnouti si a takřka prostudovat! obrazy po
dobné, af skutečné nebo ideální, všímati si obrazů na způsob Millétových atd.
Vzbuditi fantasii u dětí a potom vypravovali.
A podobně si počínám při ostatních kresbách. N. př. zahrnutí ryb. Nakreslím
moře. Dříve si náčrt vyzkouším po případě doma. Kdo byl na přiklad u moře,
nezapomene asi, jaký dojem hladina mořská na člověka činí. Použiji toho.
Kolem vrchy perspektivně mizící a přecházející z barvy žluté, zelené, fialové do
pozadí, v modrou dálavu. V zadu Kafarnaum zase jen tak naznačeno, aby děti
řekly, tam za tím mořem jest nějaké město! Dvě lodičky, síť neurčitě, ryby na
chytané jako bílé proužky a čárky se jevící. Ptám se dětí: Co tam vidíte na
moři? Dvě lodičky. Někdo tam jest v těch lodičkách. Co jsou ty bílé čárčičky?
To děti pravidelně neuhodnou, A teď vypravuji o zahrnuti ryb. Proč se držím
této praxe. Naše obrázky jak v bibli, tak i nástěnné jsou příliš malé a není
možno, aby náladu v duši vzbudily. Vezměte na přiklad : Bouře na moři. Jest
viděti lodičku, snad nějaký ústřižek vlny mořské, ale rozhodně ne bouři atd. Nakreslím-li celou situaci na celou tabuli, pak ovšem na děti to dojem učiní. Přes
to ale málokdy kreslím a to v první třídě pouze, když chci dětem radost učinjti.
Jindy již při vypravování biblickém nesáhnu na křídu, abych dětem snad zná
zornil děj biblický. — Ovšem předmět jednotlivý kreslím, n. př. archu úmluvy,
dům v Palestině, svátý Stánek, pak v druhé třídě měšťanské kreslím nádoby,
roucha bohoslužebná, motivy gotické, románské, barokové a pod., což už ovšem
spadá pod jiný žánr, než posvátné výjevy z bible.
Kreslím diagram církevního roku v kruhu, užívaje k označení různých
dob různých kříd a činím to hlavně proto, že tříbí se zájem o církevní rok,
má-li žák sám uhodnouti, kam nakreslím, do kterého měsíce na příklad první
neděli adventní, svátky velikonoční. Děti to pobádá k součinnosti, zvláště musí-li
z daných činitelů dobu uhodnouti a zrovna do kruhu naznačiti. Rovněž výhodno jest znázornili grafický postup obřadů při mši sv. — Pan professor
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Hornov odvoláváse na f blahé paměti ředitele Berana v Rudolfinu,
*)
že kreslíval.
Jistě, že všichni my, kteří jsme byli přítomni jeho výkladům, jež činil hlucho
němým, jsme uznávali, že dětem nelze děj příslušný znázorniti jinak nežli ta
kovou improvisací, že čárka s kolečkem značí osobu. Ale to dálo se dětem, ku
jejichž duším nebylo jinak přístupu nežli takto, ale směšností jest toto kreslení
stavěli za vzor vyučování dětí slyšících a mluvících. Řeknu jenom tolik. Byla
doba, že se chtělo všecko znázorniti a obrazotvornosti se nenechalo nic a dítěti
tou názorností se špatný zrovna názor vnucoval. Jistý pán, znalec školství, (aspoň
byl dosazen na místo, kde se znalost školství vyžaduje,) horlitel pro názor, chtěl
ukázati panu učiteli názorné vyučování. Vzal křídu a kreslil a pak se ptal žáčka,
co to jest, a žáček řekl; »To jest plaše« a za tím to měla býti růže. Od vepře
k růži jest přece jenom pořádný krok !
Úplně souhlasím se Serafínem. Kdo neměl příležitosti naučiti se dobře kre
slili a nezná základů perspektivy konturové a barevné, ať nekreslí vůbec. Má
jistě takový pán zase nadání působiti živým slovem na duši dítěte.
Kdo snad ovládá kresbu, kresli jen krajiny, nálady a nekresli svaté děje
nebo svaté osoby nebo setřeš s nich vše tajemné, posvátné.

Promluva na I. neděli po sv. Duchu či sv. Nejsvětější Trojice.
Upravil J. NOVOTNÝ.

»Učte všecky národy, křtíce je . . .<
Mat. 28., 19.

Na břehu africkém zříme vážného muže v hlubokém přemýšlení; učená
hlava jeho, kol níž posvátná zář prosvítá, dovede rozjímali o pravdách nejhlub
ších a jeho ruka, která třímá berlu biskupskou, napsala již přemnohou knihu,
na obhájení sv. víry proti pohanům a bludařům ... ale dnes ten vznešený duch
jeho nemůže se dopátrali žádoucího úspěchu, nemůže vypátrali, jak to možno,
že jsou tři božské osoby jedné bytnosti a přirozenosti a přec nejsou to tři bo
hové, nýbrž jeden toliko Bůh ve třech osobách. A když tak ten svátý biskup
Augustin v myšlenkách po břehu se ubíral, spatří pojednou pacholátko, ano úsilovně se namáhá, aby přelilo vodu z moře do malé jamky. Augustin stanuv dívá
se na tu podivnou, marnou práci a táže se: »Milé dítě, co tu děláš?“ »Chci,«
odpovídá dítko, »přeliti moře do tohoto důlku.« — »Dítě mé,« odpovídá stařec
s úsměvem, »darmo se namáháš, jak bys mohlo nesmírné moře přeliti do nepa
trné jamky?« Tu povstalo pachole a s významným pohledem pravilo sv. Augu
stinovi: »Spíše přeleji já nesmírné moře do toho malého důlku, nežli ty vyzkou
máš tajemství Nejsv. Trojice Boží.« To pověděvši, zmizelo. A Augustin chápe
ihned ten pokyn Boží, přestává v bádání a v hluboké pokoře podrobuje se ne
vyzpytatelnému tajemství Božímu.
Složte tedy zde málomocná péra, mudrcové zemští, nepřemýšlejte a ne
trapte se! O Trojici Boží nic nevymyslíte, nepochopíte, nevyjádříte. A nemysleme,
že toliko nám lidem tajemství toto je nepochopitelno — kdybychom prošli ne
besa a tázali se všech kůrů andělských, jaký jest Bůh, řekli by nám, že ač naň
patří a jej dokonaleji poznávají než my, přece jen nepochopitelný jim zůstává.
A rozum náš nedopátral by se této pravdy, že jest jeden Bůh ve třech osobách,
kdyby Syn Boží nebyl nám ji zjevil. Ale nejen zjevil, i zavázal nás věřiti v toto
*) Ústav hluchoněmých v Králové Hradci. (Pozn. red.)
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tajemství a to pod ztrátou věčného života a spásy duše, řka; »Kdo uvěří a
pokřtěn bude, spasen bude.« (Mat. 16., 16.)
A jelikož není nám možno zcela nahlédnouti v hloubku tohoto tajemství,
učiníme aspoň to, co přístupno jest našemu rozumu, totiž: budeme v dnešní
slavnost rozjímali o dobrodiních, prokázaných lidstvu od Nejsv. Trojice.
Vše, co Bůh zevně činí, to působí tři božské osoby společně; přece však
jisté účinky připisují se některé z božských osob zvlášť a to z té příčiny, že
v jistých účincích ta neb ona božská osoba zvláštním způsobem na venek se
projevila. Na př.: Tento okršlek zemský stvořila božská Trojice; oblohu, slunce,
hvězdy, měsíc, zemi, vody, stromy, živočichy, to vše vyvedly tři božské osoby
pospolu ; nebo Otec bez Syna a Ducha sv. neučinil ničeho, jelikož jest s nimi
v podstatě nerozdílný. Přece však to stvoření okršku zemského připisuje se ne
beskému Otci, protože on se tu projevil veřejně jako všemohoucí Otec, kdežto
Syn a Duch sv. zůstali utajeni, skryti.
První tedy dobrodiní Trojice Boží je stvoření světa.
Co byl tento svět před mnohými věky? Nic a nyní překrásné dílo se roz
kládá před našima očima. A stojí pro nás, k našemu užitku. Pro nás to zářící
slunce vysílá osvěcující a zahřívající paprsky; pro nás zem vydává utěšenou
úrodu, pro nás je rosa a déšť, svlažující tvrdost zemskou; pro nás všecko, Bůh
nepotřeboval ničeho. A ty, člověče, co jsi byl před sto lety? Nic a co nyní?
Pomni, k jakému obrazu jsi stvořen a poznáš svou cenu. Proč tebe neučinil Bůh
stromem, kamenem neb němým zvířetem? A duše tvá, kterak překrásná je; jsouc
obdařena výbornými vlastnostmi, rovná se téměř andělům, nebo dle slov Písma
svátého »jen málo menši andělů učiněna jest.« — Pro nebe pak nás stvořil, ne
pro několik jako střela míjících roků světa. Stvořil, aby nás oblažil, potěšil, věčně
oslavil, aby nás ve společnosti andělských kůrů před svým trůnem usadil. Ne
chtěl toliko sám býti blaženým a blažeností oplývati, nýbrž chtěl i nás účast
nými učiniti těch nevýslovných radostí a rozkoší. Proto tak prostranné nebe, jak
dí prorok Baruch, proto v tom nebeském paláci tolik příbytků, jak praví Kristus
Pán, proto tam nahoře připraveno tolik radostí, jichž oko nevidělo, jak učí
sv. Pavel.
Otče nebeský, jak neskončenou láskou Jsi nás miloval, ač jsi předvídal, že
tak často na Tebe zapomínati budeme!
Ba skutečně zapomněli na Stvořitele svého hned první rodiče v ráji a tak
sebe i své potomky připravili o věčnou blaženost. Co však Bůh? Sv. Jan zazna
menává řeč Kristovu ve 3. kap.: »Tak miloval Bůh svět, že Syna svého jedno
rozeného dal«, hle — tu opět zjevila se lidstvu druhá božská osoba. My klesli,
upadli a zahynouti měli. Žádný tvor nebyl s to, aby nás pozdvihl, žádný anděl,
ani cherubín neb serafín nebyli by dali neskončené spravedlnosti náhradu za nás
dostatečnou. »Zkáza z tebe Israeli,« řekl Pán ústy Oseáše proroka, »jen ve mně
zůstává pomoc tvá.«
A hle, tu úlohu vykoupení našeho vzal na se Syn Boží. Sestoupil s nebe,
aby ti, kteří z padlého pokolení v něho uvěří, nezahynuli, nýbrž aby měli život
věčný. V šesté kapitole Isaiáše proroka líčí se, jakoby tři božské osoby se byly
mezi sebou radily. Kdo čteš, rozuměj! Takové řádění se v Nejsv. Trojici, která
co činí, od věčnosti uzavřela, není; nýbrž jen k našemu porozumění ono
vidění Isaiášovo smyslným způsobem se tu vypisuje.
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Isaiáš viděl Pána, an sedí na stolici vysoké a vyzdvižené a Serafíny okolo
něho; i slyšán byl hlas Pána řkoucího: »Koho pošlu? Kdo nám půjde?« A ná
sledovalo usnesení a rozhodnutí: -»Hle já, pošli mě!« Syn Boží se tím rozumí,
jenž u Isaiáše proroka mluví slova: »Hle já, pošli mě!« Mě pošli, Otče, já rád
Tvé božské spravedlnosti dosti učiním; já budu Tebe poslušen až k smrti a to
smrti kříže.
Syn Boži tedy uvolil se dobrovolně vykoupili svět a Otec z lásky, kterou
plane (láska ta je Duch sv.) z té božské lásky usoudil posiati jej na svět. Přišel
tedy Ježíš Kristus na svět; hledal ztracenou ovci lidského pokolení, přišel jako
světlo mezi temnosti, jako lékař mezi raněné, jako učitel mezi zaslepené, jako
osvoboditel mezi otroky, jako Spasitel tvorstva, jež bylo zahynulo. A my, kteří
víme, co ten dobrý Ježíš z lásky k nám podstoupil, my, kteří častěji rozjímáme
jeho kroky láskou posvěcené, kteří rozjímáme jeho umučení, jeho pot, krvavé
krůpěje, jeho přeh< řkou smrt, víme, čím té druhé božské osobě za tu její lásku
jsme povinni. Skály, ledové balvany bychom musili býti, kdybychom toho dobro
diní druhé božské osoby nechtěli oceniti.
Konečně Duch sv. — třetí božská osoba, vyjevuje milosti své při našem
posvěcení a posilnění. O milosti Ducha sv. nemáme potřebí tuto obšírně mluviti.
Toliko následujících otázek nemohu tu opominouti mlčením : Kdo z vás při
křtu sv. přijal za dědice života věčného? Duch svátý! Kdo vás udržuje v bílém
rouše nevinnosti? Duch svátý! Kdo nás sílí ve mdlobách a křehkostech, abychom
nepadli? Duch svátý! A když jsme poklesli a svévolně upadli, kdo nás vzbu
zuje ku pokání? Kdo z očí našich vyvádí zkroušené slzy, slzy, jež jsou dražší
nad perly světa ? Duch svátý I
Ani jedinké lítostné vzdechnutí nevzniklo by v srdci našem, kdyby Duch
sv. planoucí vroucí láskou k nám ducha našeho nezahřál.
To jsou dobrodiní nejsv. Trojice Boží. Při křtu sv. slíbili jsme ústy kmotra,
že budeme věřiti- v nejsv. Trojici Boží. Ale ta víra nesmí býti v nás planá, má
nésti spasitelné ovoce.
Věříme-li, že Bůh Otec nás stvořil, otcovsky o nás pečuje, nás zachovává
a řídi — buďme jeho tvorové, buďme jeho dětmi poslušnými, vděčnými a jeho
svaté Jméno chválícími.
Věříme-li, že Bůh Syn nás vykoupil, nedopusťme, aby pro nás nadarmo
byl trpěl a zemřel a přičiňme se, bychom se stali účastni jeho zásluh a vy
koupení.
Věříme li, že Duch sv. nás posvěcuje, osvěcuje a sílí, nermuťme ho hří
chem a tělo své chovejme jako chrám Ducha svátého v čistotě, střídmosti a po
ctivosti.
Věříme-li, že tyto tři božské osoby jeden Bůh jsou: tedy ne světu a jeho
rozkošem, nýbrž jediné Bohu žijme, Jemu se klaňme, Jemu služme, Jej milujme,
abychom Jej, v kterého nyní věříme, jednou tváří v tvář spatřili a se svátými
sbory oslavenců zasloužili si velebiti, řkouce: Sláva Otci, Synu i Duchu svátému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.

Ročník XI.

KATECHETSKÄ PŘÍLOHA

Strana 67.

Promluva na den sv. Aloisia.
(II. neděle po sv. Duchu.)
JAROSLAV PIHLER.

Nechte dítek, af jdou ke mně, nebo takových
je království Boží.<
Luk. 18, 16.

Od té chvíle, co P. Ježíš vyřkl tato slova, uplynulo mnoho let, ale kře
sťanské dítky posud jsou jeho miláčky. Posud jest mu zvláštní radostí dítky
chrániti a k nebi vésti. Dokladem toho jest i den dnešní.
Slavíme dnes památku zbožného dítěte, andělského jinocha sv. Aloisia. Vám
zejména staví jej P. Bůh za vzor k následování a za přímluvce u svého trůnu
v nebi. Pocházel z rodu vznešeného a bohatého. Ale on se zřekl všeho, co by
život jeho příjemným učinilo a vstoupil do řádu Tovaryštva Ježíšova, aby jen Bohu
sloužiti mohl. Ač krátký byl běh života jeho, přece obohacen mnohými ctnostmi,
odešel s této země, takže dle slov Písma: »Dokonav v králku, vyplnil časy mnohé.«
Přes 300 let uplynulo již od jeho svaté smrti, ale od té doby ctí jej křesťanská
mládež jako svého patrona a snaží se-následovali jeho ctnosti. A nevím věru, milí
žáci, čím byste více oslavili památku sv. Aloisia, než následováním jeho ctností.
Spasitel chce i vás vroucně milovali a přeje si, abyste podobně jako sv.
Alois vyzdobeni byli jednak vroucí nábožností, jednak svátou čistotou. Kéž byste
tyto dvě ctnosti do srdce hluboko vštípili a po celý život zachovali 1
1. Čím je u květiny vůně, tím je u duše nábožnost. Co je do květiny,
která nevoní? Podobně nemá ceny u Boha duše, které chybí nábožnost. Milí
žáci, vizme sv. Aloisia a divme se jeho nábožnosti! Na něm vyplnila se slova
zbožného Tomáše Kempenského, která napsal ve své knize »0 následování
Krista«: »Jak sladko jest sloužiti Bohu, jak sladká a líbezná jest služba Boží!«
Sv. Alois rád se modlíval, modlitba byla mu pravou rozkoší. Sotva začal jako
útlý hošík ovládali jazyk, naučila jej zbožná matka pozdravení andělskému
a říkal je rád. Byv jednou otázán, zdaž P. Marii miluje, řekl: »Ona jest matka
moje.« Často bylo ho vídati, an kleči a modlí se·. Neznal ještě a nechápal Boha
rozumem, cítil ho však v útlém srdci a vzplanul k němu dětinnou zbožností.
Z toho měla matka jeho velikou radost. Jako osmiletý chlapec rozhodl se, že se
odřekne světa a oddá se výhradně službě Boží. V tom úmyslu upevnil se čtením
života Krista Pána. Choval něžnou lásku k Panně Marii, modlívaje se denně po
několik hodin před jejím oorazem. — R. 1580 zavítal do Brescie milánský arci
biskup sv. Karel Borromejský. Alois, tehdá chlapec 121etý, dostavil se k němu
pro poučení a požehnání. Světec, poznav ho, nemohl se vynadivili jeho nábož
nosti, připravil ho ku prvnímu sv. přijímání a sám mu podal tělo Páně. Prolé
vaje hojné slzy radosti, přijal Alois ponejprv nejsvětější svátost Oltářní. Od té
doby choval nejněžnější uctivost ku velebné svátosti a přijímal ji v každý den
nedělní i sváteční. Ostatní dny věnoval dílem přípravě ku sv. přijímání, dílem
díkůučinění. Jsa každodenně přítomen mši sv., nemohl o pozdvihování zdržeti
se slzí. S takovou touhou, láskou a radostí utíkejte se i vy, milí žáci, v ná
božných modlitbách k Otci nebeskému a k milené Matce Páně!
Máte a později ještě více budete míli na srdci, čemu neporozumí nikdo jiný
leč váš nebeský Otec a dobrotivá Matka Boží Maria. Přijdeť bouře i nad hlavy
vaše i pokušení a zlá příležitost ke hříchu budou bojovati proti vám. Vy budete
snad slabí, ale bouře silná. Kde naleznete pomoci, leč u Boha vroucí modlitbou,
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častou a zbožnou návštěvou služeb Božích, hodným přijímáním svátých svá
tostí. Kráčejte i vy tímto životem jako svátý Alois! Vroucí nábožnost povede
vás bez úhony, ukáže vám cestu bezpečnou a jednou bude vám zářiti při sko
nání na cestu do věčnosti. Nábožnost však zachová vám též bez poskvrny ono
svatební roucho při křtu sv. přijaté, s nímž se objeviti máte před soudnou stoicí Kristovou, totiž nevinnost a čistotu duše.
2. Sv. Alois jest vám, milí žáci, také vzorem sv. čistoty. Tou ctností se
stkvěl, že všeobecně nazýván byl andělem v lidském těle. Myšlenky jeho byly
prosty všeho, co uráží stydlivost, city jeho čisty od světského prachu, a touhy
i žádosti vzdáleny od pozemských chtíčů. Bděl úzkostlivě nad svými smysly
a pěstoval věrně a ostražitě čistou lilii své panické nevinnosti. Prodlévaje jako
přední panoš při dvoře Filipa II., krále španělského v Madridě, stranil se úzko
stlivě bujných dvorských her a zábav, zamítal pozvání k tanci a nočním rado
vánkám a zamykal se ve své komnatě, kde trval na modlitbách a zbožném roz
jímání. Když mu otec domlouval, chtěje jej odvrátiti od úmyslu jeho vstoupiti
do řádu a vykládal mu, jaké cti, hodnosti, rozkoše a bohatství může na světě
dojiti, řekl sv. Alois otci: »Co mi to prospěje k životu věčnému?« Pochopil
dobře slova Ježíše Krista: »Co plátno člověku, byt i celý svět získal a na duši
své škodu vzal.« »Svět pomíjí a žádost jeho, ale kdo činí vůli Boží, zůstává na
věky.« (I. Jan 2, 17.) Aby chránil čistotu a nevinnost srdce svého, cvičil se sv.
Alois již v mládí svém v přísném sebezapírání. Když mu matka nařídila, aby
nespával na tvrdé zemi, ale na měkkém lůžku, podložil si pod peřiny kusy dřev.
Postíval se přísně a vstával v noci k modlitbě. — A nemůže také ani býti nic
krásnějšího, co by duši lidskou víco zdobilo, než nevinnost a čistota. Proto praví
Písmo sv.: O, jak krásné jest čisté pokolení s jasnosti·, nesmrtelná zajisté jest
památka jeho.« (Moudr. 4, 1) Sv. Bernard dí : „Pouze panická čistota znázorňuje
poněkud na tomto světě a v této době smrtelnosti naší blažený stav slávyvěčné«.
Ze Bůh miluje duše čisté a nevinné, poznáváte, milí žáci, z toho, že za matku
Syna svého vyvolil nejčistší Pannu Marii. Jeho předchůdce, sv. Jan Křtitel, do
konal v nevinnosti život svůj. Jeho pěstoun sv. Josef všeobecně se vyobrazuje
s lilií v ruce na znamení života čistého a bezúhonného. Mezi apoštoly byl to
zase sv. Jan, jenž pro svou nevinnost byl miláčkem Páně. Tak vzácná jest
u Boha nevinnost a čistota! I kdybyste byli chudobní, špatně oděni, od lidí opo
vrhováni, jste-li a zůstanete-li čistými a nevinnými, máte u Boha větší přednost,
než dítky největších boháčů, které by této ctnosti neměly.
Jest však čistota útlá a citlivá květina, jež vyžaduje nad míru bedlivé
ochrany, aby náhle neuvadla a zlomena nebyla. Svatý Alois chránil ji úzkostlivě,
střežil oči i uši, aby se nikdy ani myšlenkou proti čistotě neprohřešil. Protože
ji až do smrti bez úhony zachoval, mohl na loži smrtelném prošiti okolostojící
bratry řeholní, aby zapěli mu radostný chvalozpěv: »Tě Boha chválíme.«
Milí žáci! Kráčejte i vy v šlépějích svého patrona sv. Aloisia. Nábožnost
a čistota jeho af jsou vám vůdčími hvězdami po celý život! Jestliže jste dosud
nenásledovali andělského jinocha životem zcela zbožným a nevinným, snažte se
o to aspoň v budoucnosti, byste pravou kajícností smyli viny své. Pak budete
jednou pokojně a bez hrůzy odcházeti z tohoto světa, ozářeni červánky vychá
zejícího slunce věčného života a volajíce se sv. Aloisiem : »Jdeme rádi odtud
do nebe.« Amen.
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Promluva na III. neděli po sv. Duchu.
VLADIMÍR HORNOV.
>Ztratí-li jednu z nich, zdaliž nenechá
devětadevadesáti na poušti a jde po té,
kteráž se byla ztratila?«
Luk. 15., 4.

V městě Kartageně v jižní Americe byla vystavena r. 1654 tělesná schránka
kněze. Rozsáhlé prostory chrámové nestačily pojati zástupy, které se tísnily kolem
rakve. Chrámem zavzníval pláč, lid dotýkal se rakve, v níž tělo leželo, každý
toužil, aby ještě naposled spatřil tu milou tvář. Kdo byl ten kněz? Jmenovali ho
otcem otroků. leště před týdnem byl bys ho viděl, jak spěchá ke korábům, na
nichž přiváželi nelítostní lidokupci spoutané černochy! S ním spěchá věrný jeho
černý přítel, kterého — jako i mnohé jiné — z otroctví vykoupil. Ve vaku nese
potraviny a léky. Na rybářské bárce dávají se převézti k lodi, která právě při
stála. Již vstupují na palubu. Ale jak děsný to pohled ! Stlačeni jako němá tvář,
stojí tu nešťastní černoši. Krvavé pruhy na těle a vpadlé, vyhublé tváře svědčí,
jak nelidsky s nimi bylo nakládáno. Plaše a zoufale hledí kolem sebe — někteří
ve smrtelné úzkosti chtějí se vrhnouti do moře.
V tom objevuje se mezi nimi kněz Petr Claver. Otrokáři ustupují a otroci
nedůvěřivě pohlížejí na příchozího. Ale černý průvodce Claverův praví k nim :
»Bratří, nebojte se, přichází k vám kněz Claver, otec černochů!« A za chvíli tulí
se již ubožáci k bílému otci s láskou nejněžnější. Claver vyšetřuje nemocné,
rozdává léky — a na rukou svých cítí slzy vděčnosti. A nejsou to slzy a díky
poslední, jež vzdávají svému otci! Neboť hle, sotva že Claver vstoupil opět na
břeh, již spěchá do domů majitelů dolů a sadů a ve jménu Boha i lidskosti
prosí pány přivežených otroků, aby zmírnili osud ubohých, aby nemocným po
přáli klidu a zdravým příležitosti ku poznání vznešených pravd víry Kristovy.
Všichni znají obětavého otce černochů a nikdo neodpírá jeho prosbám.
Tak působí po 40 let. Stařec 70letý — bílý vlas pokrývá jeho skráň — ale
v srdci vždy stejný oheň lásky dle příkladu božského pastýře Ježíše Krista. A ti,
kterým se obětoval až do dechu posledního — spláceli i jemu láskou příkladnou!
Když dne 15. ledna r. 1888 sv. otec Lev XIII. ve dvoraně nad předsíní chrámu
Svatopetrského prohlašoval slavně Petra Clavera za blahoslaveného, v zrístupech
přítomna byla i deputace amerických černochů, kteří z daleka přišli, aby úctu a
vděčnost prokázali muži, který byl dobrým pastýřem jejich otců.
2. M. m., kulturní tento obraz z dějin církve zatanul mi na mysli, když při
čtení sv. evangelia zjevil se v duši mé Kristus jako pastýř dobrý, láskyplný,
spěchající za svými ovečkami. Kolik krásných symbolických obrazů zobrazuje ve
sv. evangeliu lásku Kristovu k duším nesmrtelným ! U sv. Matouše vidím Pána
jako milosrdného Samaritána, jenž schyluje se, aby zavázal rány nepřítele a
cítím, jak teplem lásky šíří se duše má; u sv. Lukáše vidím Ho jako otce do
brotivého : syn mu promarnil všechno, vrací se bídný, zubožený, v šatech že
bráka — ale se slzou v oku, s lítostí v srdci! Otec rozpíná náruč svou — a
nám pohnutím vlhne zrak. V dnešním evangeliu vidím však Pána jako pastýře,
jenž trním prodírá se k ovečce ztracené — a cítím blízkost svého Boha, jenž
trním prodírá se k duši mé vlastní.
O císaři Trajanu čteme tento příběh: Trajan přítomen jsa jednou prudké
bitce s nepřítelem, viděl, jak mnozí stateční vojáci z četných ran krvácejíce, zů
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stávají v řadě bitevní. Hluboce dojat jejich věrností, přiběhl do šiku bitevního a
sám rány jejich obvazoval. A když pak obvazů se mu nedostávalo, vytrhl meč,
rozsekal svůj šarlatový, drahocenný šat a kusy jeho obvazoval rány svých sta
tečných vojáků. Všichni vojáci dojati byli láskou svého císaře.
A přec — čím láska Trajanova ve srovnání s láskou dobrého Pastýře?
Trajan hledal na bojišti ty, kteří krváceli za jeho moc, slávu a velikost; Kristus
hledal a hledá ty, kteří ho opustili a bloudí daleko od Něho — vysílení, zmatení,,
umírající.
3. Již u proroka Ezechiele (34., 11.) praví Spasitel o sobě: »Aj, já sám
hledali budu ovcí svých . . . Jako navštěvuje pastýř stádo své, — tak navštívím
ovce své a vysvobodím je ze všech míst, kam v den oblaku, a mrákoty rozptýleny
byly. — Co bylo zavrženo, zase přivedu a co bylo polámáno, uvíži, a co mdlého
bylo, utvrdím.*
Pán Ježíš, dobrý pastýř, hledá nás! Hledá duši každou — na místech všech,
kam v den oblaku a mrákoty rozptýlena byla. Kdo jen poněkud přemýšlí o svém
životě, nalézá mnoho chvil a mnoho okamžiků, o kterých musí říci: »Pán Ježíš
mne hledal!«
a) Byly a jsou duše něžné, duše milující, které zná Kristus a ony znají
pastýře duší svých. I ovečka milující Pána uchýlí a vzdálí se od pastýře svého.
Ale sotva že zaslechne hlas jeho varovný, teskný, úzkoslivý — spěchá sama
k němu zpět. Tak spěchal Petr, ze slabosti zapírající Pána. Takovou ovečkou
byl Tomáš apoštol, který uslyšev hlas Kristův, klesl k nohám jeho a zvolal:
■»Pán můj a Bůh můj!« — Takovými ovečkami jsou duše věřící a milující, které
ze slabosti zapomenou povinností svých, které z křehkosti lidské klesnou — ale
na první hlas svědomí povstávají, nezůstávají ve hříchu, nýbrž vracejí se k Bohu,
k pastýři duší svých. A pak za Pánem jdou věrně, vytrvale a zakusivše, jak
trpko jest opustiti Boha svého, bývají věrnějšími nad jiné, horlivějšími v dobrém,
láskyplnějšími ku klesajícím, pokornějšími k sobě rovným, obezřetnějšími v pří
ležitostech ke zlému — bez pýchy, bez přeceňování sebe samých.
b) O jiných ovečkách praví Spasitel, že jde za nimi, aby je hledal! Jsou
to duše, jež nemají síly víry a lásky, aby vrátily se k Pánu svému. Bloudí da
leko od pastýře svého, jdou jako Hagar pouští života zmatená, vysílená, umíra
jící. Zdaž nezatanou nám na mysli umdlené, vysílené duše naší doby, jak líčí je
Garborg, Roseger, Dostojevský? — duše, jež v největším rozvratu mravním, nad
propastí duševního zoufalství ucítí pojednou sladké objetí ramen Kristových:
»Neboj se, já jsem!«
Otevírám Písmo svaté. Vidím Šavla jedoucího do Damašku, pronásledovat
církev Boží. Bůh sráží ho s koně, Šavel zůstává ležeti v prachu nicoty a bolesti.
Ale ruka Boží, která ho snížila do prachu — též pozdvihla ho na ramena své
lásky a svého milosrdenství: »Neboj se, já jsem!« — Vzpomínám slov sv. Ře
hoře: »0 tormenta misericordiae, cruciat et amat! O milosrdenství trestající, raníš
a miluješ!« Tak činí Pastýř dobrý, že dopouští na nás zlo, aby nás vytrhl ze
zla horšího, ponižuje nás, aby povýšil, raní, aby uzdravil!
V pravdě zkušenost dokazuje, že tormenta misericordiae — rány Božího
milosrdenství přivádějí nás k Bohu blíž. Žalmista Páně David volá: »Naplň tvář
jejich hanbou, a budou hledati jména Tvého, Panel« Utrpení, bolest, ponížení
bývá očistou duše, bývá cestou, na níž Pán hledá ovečku bloudící. Denní život
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nám tak často ukazuje, že vážně o Bohu počne člověk přemýšleti teprv tehdá,
když rány těžké otřesou jeho srdcem nebo jeho zdravím, když v duši své ucíti
palčivou bolest ztráty toho, na čem budoval sebevědomě hrad svého štěstí. Vidí
kolem sebe poušť — hledá oasu — hledá Boha. Není to slabost, je to probuzení
duše, je to vítězství věčného nad časným, Boha nad člověkem. Dítě v bolesti
hledá matku, člověk v bolesti duše hledá náruč svého Boha.
Proto i mnozí sv. otcové k tomu poukazují, že utrpení po hříchu je známkou
Božího milosrdenství, které nás hledá. Jestliže však rozvrat duševní dospěl tak
daleko, že Bůh nechává člověka v klidu uspaného, v smrti usínajícího svědomí,
a snad i v hojnosti, bez trní bolesti — že výstražným je to znamením soudu
již ukončeného 1
4. M. m., očistné cesty Božího milosrdenství, které hledá nás, bývají často
trpké. Není zla, na jehož cestu by nebylo postaveno výstražné znamení Boží
spravedlnosti. ^Peccatum meum contra me est semper'. Hřích můj proti mne
jest vždycky,« volal v slzách žalmista Páně.
Kdykoliv výstražné znamení Božího milosrdenství splane nad rozvratem
duše naší, nezůstávejme vzdáleni od Krista, vraťme, se k Němu; vraťme se
s touhou mravního obrození, duševní očisty! Ucítíme sladká ramena Božího mi
losrdenství, pozdvihujícího nás k sobě, pochopíme v celém dosahu velikost štěstí
skrytého ve slovech sv. evangelia : »A když ji nalezne, vloží na ramena svá a
raduje se.« Amen.

RŮZNÉ ZPRÁVY,
Ze spolku: Spolek katechetů v krá
lovství Českém konal v pátek dne 8. kvě
tna o 5. hodině odpolední schůzi výbo
rovou na Král Vinohradech v Národním
domě. —’Po zahájení schůze přečetl před
seda kol. Konopík poděkování Jeho Emi
nence nejdůst. arcipastýře našeho za soustrastný projev spolkem zaslaný. — Jed
náno o legitimacích spolkových a rozhodnuto,
že se nebudou zaváděti, ježto se žádný
člen o ně nepřihlásil. — Sankci zákona
o snížení počtu vyučovacích hodin lze dle
došlých zpráv očekávati v krátké době;
leží již v kabinet, kanceláři J. Veličenstva.
— O výstavu náboženských pomůcek zjed
nal si největší zásluhy, jak samozřejmo kol.
Červinka, což bylo ve schůzi všeobecně a
s díky uznáno. I venkovští členové zajímali
se o výstavu a litovali, že netrvala aspoň
týden. — Z dosavadní místnosti se přesídlí
spolek zatím na neurčito do kníž. arcib.
semináře. — U příležitosti jubilea J. Veli
čenstva nelze nikterak v principu schvalo
vali, by katechetézaujali vůči sbírkámjnaučitelské sirotky stanovisko odmítavé, jinak dlužno
ponechali zralé úvaze každého katechety,
by sám rozhodl, jak by ve zvláštních po
měrech svých měl se zachovati. — Přijata

----

na vědomí zpráva deputace (Slavíček,
Pihler) o tom, jak pokročila záležitost osob
ního přídavku katechetů na obec, školách.
— Zatímní učitelé měšť. škol podávají ke
sněmu petici, by po 3 letech byli jmeno
váni definit. ad personám, uloženo tedy vy
zvali katechety měšť. škol, kteří působí po
tři léta zatímně, by se přihlásili u předsedy
spolku. — Usneseno poukázali nejdůst konsistoři na neshodu Malé bibl. děj. s dosa
vadní osnovou a požádati o direktivu. —
V případech, kde některé korporace (sokol
ské jednoty, spol. ferial. osad a j.) poža
davkům moderní výchovy hledí spíše z ne
dopatření, než ze zlé vůle vyhověli způso
bem, který poškozuje nábož. cit dítek (na
př. v neděli v čas bohosl. zkoušky diva
delní, pěvecké a reje . . .): poslouží se
zájmům sv. náboženství i katechety nejlépe
když působením mimoúředním a soukromým
u vlivných osobností se podaří cestou
smírnou a benevolentní ty závady odstranit!.
— Do knihovny se zakoupí spis : »Kirche
u. Bibellesen« a »Meyovy katechese« 12.
vydání.
Dne 13. května konal spolek schůzi
Členskou o 5. hod. v kniž. arcib. semináři.
— Jednáno o různých záležitostech spol-
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kových, zvláště o nové spolkové místnosti.
Předseda kol. Konopík vzal ochotně na
sebe úkol vyhledat! a najmouti vhodnou
spolkovou místnost. Za delegáty do katol.
Svazu paedagogického zvoleni koll. : Strnad,
Slavíček, Pihler, Jonák. — Následovalo
pokračování přednášky kol. Jonáka : »O re
formě útulku«, již pro zajímavost přine
seme co nejdříve v Katech, příloze.

Z Francie : »Ľéducation chrétienne«
(č. 27.) zaznamenává velkolepý kongres
katechetských kruhů laických t. zv. »1’óevre
des catéchismes«, který se konal ve dnech
27., 28. a 29. února v Paříži. Přes 60 bis
kupů súčastnilo se buď osobně neb skrze
delegáty. Reči skvělé a návrhy praktické a
moudré. V denních schůzích uvažováno,
jak získati další členy obého pohlaví. Počet
200 (v r. 1886.) vzrostl na 20.000 se
100.000 dětmi. Ve večerních schůzích uva
žováno, jak přivábiti děti i rodiče. Při tom
pokusy se' světelnými obrazy (kinematograf,
skioptikon a j.). Pravilo se: »Děti prostě
přijdou na podívanou, kněz či katecheta
postupně přidává obrazy vážné, pak nábo
ženské a znenáhla uvádí děli ve známost
Boha, církve, svátých. Děti pak jsou uči
teli rodičů. Dítě vyzváno byvši vypravuje,
co promítaný obraz představuje; rodiče se
diví vědění děcka a nechtí zůstat pozadu«.
Dobrovolníků katechetů zvláště dam hlási se
dosti a přece abbé Loutil poznamenal, že
je to dosud polovina těch, co jich bylo
(36.000) a appellováno na další. Arcib.
pařížský mgr. Amette končil: »Rostež a
množte se; je vás 20.000, budete-li chtíti,
bude vás v roce 100.000«.
Řád »Školských Bratří«. Zákonem
ze 7. VII, 1904. ve Francii Š. B. pozbyli
as 1300 škol a dosud mají 100 ústavů,
které však také do terminu zákonem stano
veného (1914) zmizí. Čilému řádu, jemuž
ve vlasti není přáno místa, otevírá prozře
telnost Boží v cizině širé pole. Vizme
číselný počet domů: V Belgii 19, v Ra
kousku 6, v Itálii 13, ve Spoj, státech 11,
v Mexiku 6, v Kanadě 7, na Kubě 5, v Panamě 13, ve Španělích 100 a j. — Po
čátkem r. 1907 čítal 10.453 činných údů
a to: 6229 Francouzů, 357 Němců, rovněž
tolik Italů, Španělů a Amerikánů. Vy po
vezení z Francie a přeložení generálního
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sídla do Belgie (Lembecq), upevní inter
nacionální ráz řádu a uschopní přizpůsobiti
se rozmanitým poměrům.

Jednotný

katechismus

bavorský.

Biskupové bavorští se vyslovili pro zave
dení jednotného katechismu. Základem bude
katechismus Lindenův (přepracovaný Debarbův) a ’ednotlivé ordinariáty přidají své
opravy. Nový katechismus hned nebude
definitivně zaveden, nýbrž na určitou dobu
několika katechetům a odborníkům bude
poslán na zkoušku, jak se osvědčí v praxi.
Byli v Pompejí křesťané ? Zajímavá
tato otázka rozřešena! Ve zříceninách na
lezena lampa z pálené hlíny, na níž se
nalézalo znamení kříže. Mnozí učenci tvrdili,
že kříž míval také jiný význam. Nyní však
nalezla se lampa ve hloubi 3 metrů, která
má monogram »Ježíš«, obklíčený trnovou
korunou. Lampa pochází z I. stol, po Kr. P.
a je důkazem, že v Pompejí žili také kře
sťané.
Biskup katechetou v národní škole.
Njdp. biskup Josef Hůlka v Č. Budějovicích
vyučuje týdně dvě hodiny sv. náboženství
v sirotčinci sester sv. Karla B. »Chr. paed.
Blätter« zaznamenávají to jako projev cti a
vážnosti ke stavu katechetskému.
Vyzvání ! Kollegové, kteří působí již

tři léta zatímně na mesiánské škole,
přihlaste se u předsedy spolku! — Adresa:
Dp. Jan Konopík, Kr. Vinohrady.

Ustanoveni byli definitivně: Josef
Uher, katecheta měšť. šk. v Plzni. Bohu- ■
mír Pešek, katech, obec. šk. v Nuslích,
(okr. vinohradský).
Konkurs: V hořovickém okr. škol,
obsadí se definitivně místo katechety při
měšť. škole dívčí v Berouně s povinností
vyučovati také na jiných veř. obec, školách
tamtéž do nejv. zákon, počtu hodin vy
učovacích. —- C. k. okr. šk. rada v Hořo
vicích, dne 4. května 1908.
Konkurs: V chrudimském okr. škol,
obsadí se definitivně místo katechety na
měšt. škole chlapecké v Chrasti, se zákon
nými požitky a vyučovati náboženství na
zmíněné škole, jakož i ostatních veřejných
školách obecných i měšťanských v Chrasti
až do zákonné míry povinnosti vyučovací
týdně 25 hodin. — C. k. okr. škol, rada
v Chrudimi, dne 5. května 1908.

Knihtiskárna dražší' a Vlast v Praze

—ČERVENEC 1908.
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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

n

O vyučovací methodě.
V uvedeném spisu »Unser Religionsunterricht« podává W. Pichler obšírnou
zajímavou úvahu o vyučovací methodě náboženské na školách rakouských.
Uvádíme aspoň toto .
Ač nadřízené úřady právem uznávají horlivost katechetů, přece co do
methody, již se užívá při vyučování náboženství, dosud mnohého třeba jest
si přáti.
Pro jednotlivé hodiny vyměřeno příliš mnoho látky, klade se dosud přílišný
důraz na memorování, dominuje methoda t. zv. erklärend-analytische
*)
(soubor
ná). nechybí příklady bezduchého mechanismu, látka učebná a způsob výkladu
zvláště na nižším stupni není přiměřený chápavosti dětí.
Své tvrzení opírá o mnohé příklady, čerpané z katechetské literatury, vesměs
ze spisu novějších a hojně užívaných, jak o tom svědčí několikeré jich vydání.
Theorie:
Ve stati takto nadepsané uvádí officielní prohlášení rakouského episkopátu,
vydané u příležitosti nového katechismu. (R. 1897—8.)

Doporučuje se v něm tento postup :
1. Při výkladu držeti se jest přesně slov katechismu, aniž třeba čeho při
dávat! z jiných katechismů; předepsaný katechismus je prý obsahem dosti bohatý.
Při tom nejlépe odpověď napřed pomalu přečisti se správným přízvukem, anebo
dáti přečisti. Pak dlužno odpověď rozebrati, vyhledati podmět, výrok, předmět
věty hlavní a totéž u věty vedlejší. Již tento jednoduchý rozbor často stačí k vy
světlení věci. Bylo-li by však třeba to neb ono slovo ještě vysvětlili, staň se tak,
ale bez rozvláčnosti, která často věc, místo aby aby ji objasnila, zatemňuje
a čas maří.
2. Dle katechismu, kde též není stručných odpovědí »ano« »ne«, zvykej
děti odpovídat! v celých větách.
; ।
t‘ ,
*) Pichler rozeznává dvojí methodu: 1. erklärend-analytische, která vychází od
textu katechismu, vysvětlujíc jej 2. entwickelnd- analytische, která vychází z konkrét
ního příkladu (z bibl. děj. neb ze života) a dospívá k textu katechismu, jako k svému
cílil My jsme- zvykli první methodu nazývat! synthetickou (soubornou) a druhou ana
lytickou (rozbornou).
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3. Odpověď není dostatečně memorovaná, dokud musí katecheta jednotlivá
slova nebo snad dokonce polovice vět napovídati. Dítě má umět přednésti od
pověď celou do slova a to volně a pokud možno s řádným přízvukem. Té píle a
úcty žádají pravdy, které Syn Boží s nebe přinesl.
4. Je-li pokdy, nezanedbávej opakování, které je matkou všeho studia. Pn
opakování netřeba se říditi pořadem otázek katechismu. Jsou prý tak formulo
vány, že každá z nich je samostatná, beze vztahu na předchozí otázky.
5. Neopomeň tu a tam promluvit! slovo k srdci, leč bez dlouhých kázání.
Myšlenky vhodné lze nalézti v připojených mravních dolohách.
Známý a nejrozšířenější rakouský časopis theologický: »Theol. prakt.
Quartalschrift« přinesl v r. 1902—4 čtyři delší články, v nichž se doporučuje
methoda souborná (erklärend-analytische) jakožto jediné církevní, kdežto methoda
rozborná (entwickelnd-analytische) co nejrozhodněji se tu potírá.
Nazývá ji »rationalistickou« — »přepínáním dětských vloh« činí prý dítě
»hříčkou katechety« — »seslabuje v duši jeho již dřímající sílu božské víry« —
»odporuje principu víry« — »staví katechesi na protestantskou, moderní basi« —
»dává katechesi vycházeti nikoli z autority nýbrž ze svobody, ne z víry, nýbrž
z rozumu« — značí dogmaticky »žalostnou ruinu a krok zpět« žene »hojně vody
na mlýny zásadních odpůrců« kteří katechismus proskribují právě pro nadpřiro
zená dogmata anebo nanejvýš jej trpí, buduje katechesi na psychologii naproti
církevní katechesi, která spočívá na autoritě Boží, jest »potupným pokořením«
náboženských pravd — »methodickým kramářstvím« — odporuje zákl. apoštolské
vědě »fides ex auditu« — značí »dominium subjectivismu« na místě církevního
učitels. úřadu — působí opak pokorné víry — »ničí katechesi vůbec«.
Pichler se diví, že se neobjevilo dosud přímé vyvrácení tohoto článku
ve zmíněném časopisu, ač příležitostně v recensích jeho byla i tato methoda (entwickelnd-analytische) doporučena.
(Pokračování.)

K reformě útulků.
(Píše Josef Liběchovský, katecheta.)

V povánoční době letošního roku svolány byly v Praze dvě útulkové schůze.
K oběma schůzím sešlo se značně učitelstva i učitelek, převážná většina pak
slečen z útulků. Máme za to, že účelem schůzí bylo sebrati materiál a poukázali
na cestu, kterou by se nutná reforma nynějších útulků měla bráti, proto bylo
také poukazováno, ač velmi ostýchavě na vady se vyskytující, naznačován lepší
směr. Všechno jednání však prozrazovalo nesmělost, neurčitost, mnoho nemístních
ohledů a neupřímnost K žádoucí nápravě v nynějších útulcích jest třeba daleko
upřímnějších neodvratných řezů. Vyžaduje toho plnou měrou úkol a důležitost
útulků, které mají býti pro děti a to pro hodné děti, chudé a dozoru rodičů po
strádající děti druhým domovem, náhradou za domov a spolu podporou či lépe
řečeno doplňkem školy, ne však druhou, večerní školou.
Než přistoupíme k vlastnímu bodu reformy útulků, předešleme přirozenou
odůvodněnost a význam útulků.

Ročník XI.

KATECHETSKÄ PŘÍLOHA

Strana 75.

Péče o děti v rodině.

Není důležitějšího a také vděčnějšího povolání nad vychovatelství. Cím jest
zahradník ve školce, tím vychovatel u dětí. Jako zahradník chrání školku vysokou
ohradou před škůdci, ji zalévá, mrví, výhonky odstraňuje, odrostlé stromky
do zahrad, aleji vysazuje, obdobně činí i vychovatelé, ať jsou to již rodiče, pě
stouni, učitelé, mistři či zaměstnavatelé.
Příchodem svým na svět, jest dítko odkázáno na pomoc, na vychování
jiných, v prvé řadě a přirozeně na své rodiče. U dětí, jimž se nedostává přiro
zeného tepla krbu domovského, nutno přikročiti k umělé výživě nejen těla, ale
i duše, pomocí pěstounů ať již v soukromí či v jednotlivých ústavech.
Tělesné ošetření, vyživení, ošacení, vyučení snadno dá se uměle nahraditi,
hůře však nahradili dětem láskyplný klín mateřský a náruč otcovskou, ty
se nedají ani nejtučnější alimentací zakoupiti. Pročež jen v nejnutnějších pří
padech mají se svěřovati děti lidem cizím jako: když rodiče zemrou, onemocní,
jsou uvězněni, nedostateční, ať v dobrém i či špatném smyslu, když jedná se
o vzdělání vyšší, když hrozí dětem od rodičů spustlých zkáza tělesná neb mravní.
Při nahražování rodičů dává se však přednost dobrým rodinám před
jakýmkoliv ústavem, jaksi středním bodem zakryje se mezera způsobená ne
dostatkem péče otcovské a mateřské.
Rodina jest základem společnosti lidské, sní společnost vzniká, trvá i zaniká.
Tvůrci všehomíra děkujeme za kořen a pramen společnosti. lidské, tomu
Tvůrci, který v ráji, stvořiv pána přírody Adama, přidělil společnici podobnou
jemu. Bůh sám naznačil přesně rysy a základy rodiny, spojiv muže a podobnou
jemu ženu tak, že si byli oba naprosto rovni a při tom žena podřízena muži.
»Učiňme Adamovi pomocnici podobnou jemu!« Zdaž mohl by kdo lépe naznačiti
podstatu rodinného, manželského krbu? Jak zřejmě vzniká tu jednota, svatost,
nerozlučnost, vzájemnost a spolu nutná podřízenost! »1 požehnal jim Bůh a řekl:
„Rostež a množte se a naplňte zemi“ ... A viděl Bůh vše, což byl učinil a bylo
dobré.«
Jistě nemožno lépe a jasněji naznačiti původní stav rodiny o její cíl,
než jak učinil Bůh, stvořiv rodinu by byla pramenem a základem lidstva vůbec.
Rodina! Jaká vznešená svatyně autority a vychování, jaký živoucí krb nej
vznešenějších citů lidského srdce, vděčnosti a úcty. Rodina — stěžejní bod všeho
života, soubor sladkých jmen — otec, matka, bratr, sestra. . .! Rodina jest zdrojem
a šiřitelkou ideální pásky lidské společnosti, o níž náš básník pěje:

Láska všech věcí královna —
nad ni v světě není,
věčně sobě rovna,
ač se věčně mění.
Dlouhou dobu byla rodina tím, čím ji Bůh míti chtěly ale upadáním lidstva,
vlivem hříšnosti vzala rodina v mnohém směru velkou zkázu, jak nám ukázky
podávají dějiny již nejstarší. Ze ženy, rovné společnice učinila necitelnost
otrokyni, předmět násilí a libovolných choutek. Podryty zaklady rodiny, svatost,
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nerozlučnost, věrnost a něžná podřízenost, podryt tím rodinný život a následky
rozvratu pak se mstí hlavně na dětech, jež z podobných rodin vycházejí.
Štěstím, vrcholem blaha rodinného jsou dítky. Nepřeháněla římská matka,
když se chlubila své přítelkyni svými dětmi jako nejvzácnějšími a nejmilejšimi
klenoty.
Jak utuží se svazek manželský, jak ožije krb rodinný příchodem dítěte do
rodiny! Manžel-otec, jda za svým povoláním, poslední pohled věnuje matce s dí
tětem, ta nejtěžší namáha sládne mu při vzpomínce na domov, při práci buduje
plány do budoucna, zatím co matka doma v povinnostech rodičů ho zastává,
pečujíc o zdraví dítěte a později pak i jeho slabý rozum a vůli k životu budíc
a na pravou cestu uvádějíc.
Při práci i mimo práci myslí rodiče na dítě, poučují je, napomínají a kárají.
Veta však po dítěti, na něž rodiče s přílišnou láskou aneb s lhostejností po
hlížejí, neboť takovému dítěti jest pak všecko dovoleno, neslušné chování, nepo
slušnost k rodičům, neslušnost a zlomyslnost k jiným, rozmazlenost, zahálčivost
a pak i toulání; poslušnost u dětí takových často dárky si vykupují.
Někdy jeden z rodičů, někdy oba dva jsou slabí, ať již z lásky či ne
dbalosti oproti povinnostem k svým dětem se proviňují. Čo rozumný otec s pravou
přísností za večer v dobrém směru na dítěti vybuduje, to slabá matka z nerozumu
během dne několikráte rozvrátí. Tento neblahý úkaz velmi často se jeví, z čehož
pak vysvítá, jak úvahy hodným by bylo zreorganisování vychovy dorůstajících
děvčat. Již ve škole měly by dívky vedeny býti v tom směru, by poznaly hlavni
rysy vychováni a zacházeni s dětmi, by seznamovány byly se zásadami zdravot
nickými a společenskými, by tak se obrnily, by jednou sobě svěřené dítky, af již
jako chůvy nebo jako matky, na těle i duchu správně vychovávaly.
Nerozumným, nedbalým zacházením s dítětem, nepřiměřenou stravou, béře
zkázu tělo, ale pak hlásí se i zásada »Zdravý duch v zdravém těle«. Tělesně
zakrnělé dítě, obyčejně nestojí za nic ani na duchu; buď je z něho poloviční
idiot, nebo rozpusta, v obou případech pak je na úkor společnosti lidské.
Hlavně pak lhostejnost či lépe řečeno nedbalost rodičů to je, která jim
samým a celému okolí plete z odrůstajících dětí obtížný karabáč.
Jsou mnozí rodiče, že nestarají se celý den o děti, kde jsou, s kým a kam
chodí, co provádějí, jsou-li ve škole, či za školou se toulají, jak ve škole i mimo
školu prospívají, práce a vysvědčení dětí bagatelisují, upozornění na vady svých
dětí nedbají, neb ještě hrubstvím odměňují. Nejhůře V tom směru na tom bývají
děti těch rodičů, kteří oba do práce denně docházejí.
O 30—50% jsou horší školní děti v takových dělnických místech, kde jsou
v továrnách i ženy zaměstnány. Nestojí za mnoho děti dělnických rodičů při
velkých dvorech, ač není zde ten poměr tak křiklavý, jako u dětí z cihelen a
z okolí továren, kde i ženy pracují. Hutníci, jsouce samo sebou intelligentnější,
mají dítky obyčejně dobře vedeny, podobně i samostatní řemeslnici, jsouce intelligentní hledí ši prospěchu dětí. Horníci obdařeni bývají obyčejně velkým počtem
dětí, průměrem 6—8 dětí na rodinu, 10—12 dětí v hornické rodině není žádnou
zvláštností. Tu pak není divu, že při deprimující práci, zhoubné na tělo i ducha,
při skrovných platech, při nočních pracovních hodinách upadá rodinný život
horníka.
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Nespokojenost, nesvornost, nepořádný a marnotratný život v takových ro
zervaných rodinách se mstí na dětech. Děti hladový, hubeny, napolo nahý, i za
nejtužších mrazů
hodin do školy bosy docházejí nemyty, nečisty, bez po
můcek. »Ať ti učitel dá knihy, sešity, boty, když ti nedá, tak řekni, že nebudeš
choditi do školy.«
Nalezením uhlí, zřízením továren nastane hromadný příliv několika tisíců
lidí na jedno místo, nastane nouze o byty, kde jaká i nedostatečná místnost se
obydlí, zřídí se tak zvané zlověstné ratejny, v nichž i pět rodin v jedné místnosti
pohromadě bydlí; ba přišel jsem na Kladně do dvou domků, kde měli světnici
na 3 a 4 díly křídou na podlaze rozdělenu pro tři a čtyři rodiny.
A teď si představte v podobhém obydlí večerní siestu! Všecko sedí
v jednom klubku, staří, mladí, muži, ženy, bez ohledu na děti se mluví o sou
sedech, chválí se ten či onen, jak na pány vyzrál, jak umí mluviti, jak si chytře
z panského přilepšil; když pak se hovoru nedostává, tu žurnalistika a různé
romány předčítané podají novou látku ku přemýšlení i řečem. Noviny předčítá
ten, kdo čisti umí, obyčejně některý školák, který často čte tam v těch novinách
o svém p. učiteli, jak se mu za tu či onu dobrou snahu posmívají, vyhrožuji
neb jiné proti němu štvou a různé rady, jak se má na pány houknouti, udělují.
Není pak divu, když přišel pan učitel F. B. do třetí třídy a hnal neumytého
a neučesaného žáka k vodě, že ten si proti p. učiteli ulevil: »Však on Vás
tatínek vrazí do »Svobody.« Ba mám více případů zjištěných, že školáci byli
dopisovateli do časopisů, pravdu, nepravdu jim noviny otiskovaly. V jedné třídě,
z níž pana učitele si vzal dělnický list zvláště na mušku, se hoši střídali v ku
pování vyšlého čísla, ostatní již před školou nedočkavě čekali: »Tak co pak
nesou noviny?«
Třetího dne po Volfovské obstrukci v říšské radě dělali školáci na měšťan
ské škole mírnému učiteli také volfiadu pravítky a penály, že musil ze třídy
utéci. Referáty o vraždě Anežky Hrůzové, Svatováclavské záložně a vůbec, kde
se co stalo, měli žáci vždy v dobré evidenci. Často jsem na nich pozoroval
po kolik dní zvláštní vzrušení, kdykoliv se co ve veřejnosti událo. Úplně volný
přístup k denním listům všech směrů, přístup ke všem iliustracím zhoubněji
působí, než nejhorší romány, tu podává se ten nejpikantnější extrakt románové
látky, jak se říká, po lopatě.
Dítě má velkou vnímavost, chytlavost a hned, co slyší, napodobuje a vymstí
se na svém učiteli, že namaluje na ohradu svého učitele, jak ho vede četník a
ještě k tomu napíše: »To je učitel Z.« A jsme rádi, když své umění nerozvádí
dále. Papírníci, knihkupci, kteří ze škol jsou živi, jsou tak nesvědomití, že boří
těžkou práci rodičů a vychovatelů, že mezi mládeží rozšiřují knížky a illustrace
nejen co do ceny umělecké, ale i co do obsahu často velmi pochybné ceny, po
hlednice, desky různých románů ve skříních tak vystavují, že k nim každé dítě
má přístup.
Věru v tomto směru přítrž učiniti, mnoho by prospělo výchově mládeže,
i spolek nějaký v tom směru by našel velmi vděčné pole; proti týrání zvířat jsou
spolky, ale proti otravování dětí..., to by bylo zpátečnické. Zvláště čilé kolportáže trpí správy dráh, kde na každém větším nádraží pornografie silně se
prodává.
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Nakladatelé a agenti bezohledně využijí každé slabiny lidské jen, aby své
výrobky úplně bez ceny literární i co do slohu i obsahu za velké peníze odbyli.
Stanoviště dráhy jest věru vhodně pro pornografický obchod voleno, zvláště mladší
cestující šmahem skoupí řadu pikantní četby, aby nudu za jízdy ho čekající
zahnal. Přečtěný spisek ve vlaku pohodí, jiným kamárádům věnuje, sám vycítí,
by podobnými »spisy« knihovnu svou neobohatil, a pak snad přece tu a tam
otec jeho knihovnu reviduje.
(Pokračování.)

Promluva na 4. neděli po sv. Duchu (Navštívení Panny Marie).
VÁCLAV JANOTA, katecheta v Praze.

»Blahoslavený, kdož nalezl přítele pravého.«
Sírách 25, 12.

Co je obyčejného v životě, než že se všude o přátelství mluví. Slyšíme
slovo to z úst muže, jinocha i hocha, jakož i z úst ženy a dívky. Ale nedá se
upříti, že žádného slova tolik se nezneužívá, jako právě slova: přátelství. Mnoho
se o něm mluví, každý se domnívá, že přátelství chová, ale dnes se uzavírá
a zítra se již ruší, dnes považován člověk za přítele, zítra již za největšího ne
přítele. A čím to přijde? Ne odjinud, než že se neví, v čem vlastně pravé přá
telství záleží.
Staří latiníci měli dvě příšloví: »Bonus amicus alter ego« a »Amicis omnia
šunt communia« — což znamená česky: »dobrý přítel — druhé já* a »přátelům
všecko je společné«. Jako člověk křesťan po Bohu také sebe miluje láskou zří
zenou, podobně i dobrý přítel jemu takořka k srdci přirůstá, v obou bije téměř
jedno srdce, žijí jeden život, všecko mají společné. Zdaž není pravé přátelství
opravdu něco krásného ? Římský císař Albert II. tvrdil, že nejlepším prostředkem,
život sobě v pravdě zpříjemniti, je míti dobrého přítele, proto znělo také jeho
heslo: Amicus optima vitae possessio — přítel nejlepší statek v životě. A kde
takového dobrého přítele najdeme? Dnešní sv. Evangelium nám předvádí dvě
přátelské duše; vypravuje totiž, kterak Maria Panna po svém zvěstování s chvá
táním odešla na hory do města Judova, pod srdcem nesouc vtěleného Syna Bo
žího. A jakou radost způsobuje její návštěva v domě Zachariášově ! Toho dů
kazem jsou slovasv. Alžběty, kteráž naplněna jsouc Duchem sv., hlasem velikým volá:
»Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého.* (Luk. 1, 39—42.)
Ježíš a Maria jsou přátelé naši nejlepší.
Sv. Františka Johanna ze Chantalu tázala se jednou sv. biskupa Františka
Sáleského, kdo nejlépe s člověkem smýšlí? A světec jí rychle odpověděl:
Nikdo jiný než Ježíš Kristus. A pravdu řekl sv. biskup ženevský. Mám vám to
dokázati ? Pak bych musil vám líčiti celý život Kristův od jeslí betlémských až
na kříž kalvarský a ještě bych nebyl hotov, nebo smrtí na kříži neumřela
jeho láska, Kristus miluje nás dále, miluje nás láskou, jaké jenom srdce
božské je schopno. Abych jen krátce vám ukázal, kterak Kristus je přítelem naším
nejlepším, pravím, že věnoval nám svoji lásku již tehdy, kdy jsme ho ani ne
znali, ano, kdy jsme jako děti Adamovy nepřáteli jeho byli, již tehdy na nás
v lásce své pamatoval, na tom se ustanoviv, že nás vykoupí a spasí. Vzpomeňte
jen těch několik evangelií, která nám byla předčítána po velikonočních svátcích.
Plni zármutku dlí apoštolé ve večeřadle na hoře Siónu, z bázně před židy
uzavřeni, -— u prázdného hrobu stojí Magdalena a pláče, domnívajíc se, že někdo

Ročník XI.

KATECHETSKÄ PŘÍLOHA

Strana 79.

tělo Kristovo ukradl, — plni pochybností ubírají se z Jerusaléma dva učedníci do
svého domova — do Emauz, vidouce, kterak naděje jejich, že Kristus obnoví
království Boží, se nesplnila — a hle, jaká proměna! Magdalena pláče u hrobu,
a pojednou Ježíš stojí před ní a ona pláče radostí; plni bázně a nejistoty
za zavřenými dveřmi meškají apoštolé, a hle, tu Kristus přichází k nim
slavný a dí: »Nebojte se, já jsem to« (Luk. 24, 36). Do Emuí ubírali se
dva učedníci, Kristus přidružuje se k nim a zármutek jejich obrací se v nej
větší radost.
Na 2. neděli po vel. nám vypravovalo sv. Ev. dojemné podobenství
dobrého pastýře, 4. neděli připravoval Spasitel apoštoly na svůj odchod se světa,
na své nanebevstoupení: »Maličko a 'neuzříte mne a opět maličko a uzříte mne.«
(Jan 16, 16.) Kolik tu lásky dobrého pastýře k nám! O svátcích svatodušních
plní Spasitel své zaslíbení a sesílá apoštolům a také nám Utěšitele Ducha sv.,
na slavnost Božího Těla pak ukázal nám, že »miluje své, miloval je až do konce«
(Jan 13, 1), že ustanovil nejsv. Svátost oltářní, aby ustavičně mezi námi přebýval,
za nás se obětoval, nám podával pokrm duší k životu věčnému. — Hle! takové
lásky u nikoho na světě nenajdeš a proto . miluj jej i ty, zvol si jej za přítele,
nebo on tebe neopustí nikdy, věrný tobě zůstane, byť tebe všichni opustili.
A kdo pc Ježíši naším nejlepším přítelem, kdo po Bohu s námi nejlépe
smýšlí? Nikdo jiný než ta, o níž nadšená naše píseň pěje: »Ty jsi po Bohu ta
nejprvnější, Tobě čest a chválu nejpřednější andělé a svati vzdávají, královnou
Tebe nazývají« — po Bohu, po Ježíši nemáme lepšího přítele nad Marii Pannu.
Ke všem byla upřímná, laskava a přívětivá. To nám dokazují učedníci jejího
božského Syna, to nám dosvědčí Lazar a jeho dvě sestry: Marie a Marta v Bethanii, to nám dokáži obyvatelé Nazareta i Kafarnaum, ano i pohané v Egyptě.
A není jinak ani možno, vždyť je matkou toho, jenž všecky miloval, za všecky
z lásky umíral, jak mohla by z lásky a přátelství svého vyloučiti někoho, ana
byla nejhorlivější následovnicí Kristovou. Jak dobrotivá byla Panna Maria k oněm
chudým svatebčanům v Káni Galilejské, jak dobrotivá i k Jidášovi, jehož lakotu
a zrádné myšlenky jistě znala; ano, Maria Panna nezatvrzuje srdce svého ani
k apoštolům ostatním, vidouc, kterak všichni Božského jejího Syna opouštějí,
Maria Panna je miluje, přátelství své až do smrti jim věnuje.
Maria byla vzata do nebes, ale přátelství její nevzalo konce. Tisícové a tisí
cové již okusili jejího přátelství. Z ovoce přátelství jmenuje sv. patriarcha Benát
ský Vavřinec Justinian tři: 1. Vítězství nad nepřáteli: Dva zmohou více, nežli jeden.
Kde ale najdeme věrnější lepší, silnější, mocnější a ochotnější přítelkyně, než
Marii, o níž sv. Germanus píše, že pouhé vzývání jejího jména již ‘nejprudší
útoky nepřítele odráží. Sv. církev pozdravuje Marii Pannu jako pomocnici křesťanů
a v skutku za přispění jejího dobyli jednotlivci i celí národové vítězství nad
nepřáteli.
2. »Dostatek všeho« je dle sv. Vavřince Just, ovocem přátelství. A nepraví
Maria Panna sama o sobě: »Ve mně je všeliké bohatství« (Přísl. 8, 18)? Kdo má
Marii Pannu za přítelkyni, v čem může miti jakého nedostatku? Vždyť ona je
rozdavatelkou milostí, jejíma rukama všeliká milost se člověku dostává.
3. Třetím ovocem přátelství je útěcha. A což nevkládá církev sv. i Marii
Panně do úst slova: »Rozkoš má jest býti mezi syny lidskými?« neosvědčila
se již tolikrát jako »uzdravení nemocných«, »potěšení strápených?«
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Duše,křesťanská! zde máš dva přátele věrné, kteří s tebou nejlépe smýšlí.
Ježíše a Marii. I kdybys neměla tedy na světě duše sobě oddané, kdybys
neměla nikoho, komu bys si zaplakala, komu postěžovala, nezoufej, dvé srdcí
i pro tebe láskou bije, dvé očí i na tebe hledí, dvojí náruč i tobě se otvírá, přiviň
se i ty k nim, k Ježíši a Marii a zvolej s celou duší: »Ježíši a Maria, vy přátelé
moji, vám zasvěcuji sebe, za lásku vaši věnuji vám lásku svou, vám chci nále
želi v životě i ve smrti, zde i na věčnosti.« Amen.

Promluva na svátek apoštolů slovanských sv. Cyrilla a Methoděje.
Napsal prof. VLADIMÍR HORNOV.
»Takového zajisté bylo nám
potřebí míti nej vyššího kněze.«

K Žid. 7., 26.

Nebyli bychom Slovany, kdybychom dnes vzpomínkou nejvděčnější neostavili
jména mužů, kteří písmem zlatým se zapsali v kulturní dějiny národů slovan
ských— jména sv. Cyrilla a Methoděje.
V nadšeném provolání, jež vydali slovanští vlastencové r. 1884 ku památné
slavnosti velehradské, čtu tato významná slova: »Když národ veliké muže velebí,
kteří velikými skutky ducha národního osvítili, vývoji jeho novou dráhu ku spáse
a vzdělanosti vedoucí ukázali a ve vlnobitném proudu světových dějin loď jeho
bezpečným kormidlem opatřili, zajisté ctí a velebí sám sebe a plní tím povin
nost, kterou jemu netoliko vděčnost vlastního srdce, nýbrž i duch dějin sám
ukládá.« —
Vytknu krátce zásluhy našich velikých apoštolů, abychom i my v srdcích
svých obnovili ve svátek jejich vděčnost, kterou má býti naplněno srdce každého
vzdělaného Slovana.
1. Sv. apoštolově vaši velikými skutky ducha, národního ducha osvítili,
vývoji jeho novou dráhu ke spáse a vzdělanosti vedoucí ukázali.
Nezapomenutelný papež Lev XIII., neobyčejný ctitel bratří slovanských,
vydal dne 30. září 1880 památnou encykliku »Grande mimus«, v níž ocenil veliké
zásluhy slovanských apoštolů a nařídil, aby se jejich svátek každoročně v celé
církvi dne 5. července církevními hodinkami i mší sv. oslavoval. Slavná tato
encyklika, kterouž by každý Slovan znáti měl, začíná slovy :
»Vznešený úkol, šířiti jméno křesťanské, který bl. Petrovi, knížeti apoštol
skému a jeho nástupcům obzvláštním způsobem byl svěřen, pohnul římské pa
peže, aby v rozličných dobách pečovali o vyslání hlasatelů sv. Evangelia k růz
ným národům okrsku zemského, jak toho zájmy a úmysly milosrdného Boha
vyžadovat! se zdály. Pročež také k úřadu apoštolskému mezi slovanskými národy
právo propůjčili Cyrillu a Methoději, mužům přesvatým, jejichž vytrvalosti a pře
velikými pracemi bylo provedeno, že oni národové světlo Evangelia spatřili a
z žití nedokonalého k lidské a občanské vzdělanosti byli přivedeni.«
S nadšeným a vroucím díkem může každý Slovan zvolati: »Takové zajisté
nám bylo potřebí míti nejvyšší kněze — apoštoly!« Sv. Cyrill a Methoděj byli
duše spanilé, čisté, pravdou Kristovou a vzděláním osvícené. Prodchnuti jsouce
zcela duchem sv. Evangelia a jdouce za heslem : »Ne nám Hospodine, ne nám,
ale jménu Svémn dej slávu!«, byli schopni oné ideální schopnosti, apoštolského
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sebezapření a mučednické neohroženosti, které třeba bylo, aby pod lípou slovan
skou vztýčen byl kříž, aby postaven byl oltář Kristův a lid slovanský jazykem
svým velebil Vykupitele světa.
Tím, že postarali se o to, aby známost křesťanských pravd rozšířila se ve
všech vrstvách slovanského lidu, položili základ k obecnému vzdělání a otevřeli
bránu ku pravému pokroku. »Oni zajisté chodícím v temnotách rozžehli světlo
veliké.« (Is. 9., 2.) Kde vztýčen kříž, tam rozkvetla vzdělanost a zušlechtil se
mrav. Slavný Maistre praví: »Jen proto náleží Evropě žezlo vědy, že jest kře
sťanská.« A veliký dějepisec Anglie Macaulay*) vydal památné svědectví kulturní
síle křesťanství, když napsal : »Za křesťanstvím učenost vždycky kráčela
v zápětí 1 «
Sv. Cyrill a Methoděj jsou prvními apoštoly křesťanské vzdělanosti národů
slovanských ; oni zajisté lid slovanský cestou mírnou, cestou Kristova evangelia
povznesli mezi kulturní národy Evropy, aby s nimi čestně zápasiti mohl na kol
bišti ducha a ušlechtilých mravů. O nich tedy plným právem platí slova: »Ze
skutky svými ducha národního osvítili a vývoji jeho novou dráhu ku spáse a
vzdělanosti vedoucí ukázali.«
2. Ale sv. apoštolově naši »ve vlnobitném proudu dějin světových loď Slo
vanstva a zvláště národa našeho bezpečným kormidlem opatřili«, davše mu jako
dědictví ceny nesmrtelné slovanské písmo, slovanskou školu a slovanské umění:
svéráznou, samostatnou kulturu, duchovní neodvislost.
a) V době té, kdy sv. bratři s křížem Páně vkročili do luhů našich otců,
rozkvétala křesťanská vzdělanost u jiných národů květy nejkrásnějšímí. Měli již
své písmo, svoji literaturu. Slované ve své prosté tichosti neměli ještě písma,
postrádajíce tak nezbytného klíče, otvírajícího poklady vzdělání a samostatné
kultury. Bystroduchý Cyrill dobře postřehl, že jediné vlastním písmem může lid
slovanský rozvinout! svoji svéráznou, národní kulturu, štípenou na stromě církve.
Proto sestavil písmo slovanské a s bratrem svým přeložil písmo sv. na jazyk
slovanský. Založili první slovanské školy a v nich vychovali první národní kněze
a učitele. Tím zaorali hlubokou brázdu na poli slovanské vzdělanosti, z níž jako
ze semena hořčičného vyrostl veliký strom naší kultury.

Kdož by nevzpoměl tu slov vlasteneckého pěvce Koubka:
Tak jen ducha všemohoucí síla
jest a věčně bude vítězem ;
jí jsou podrobena věků díla,
byť se ohradila železem:
moudrost svátých bratři zvítězila
blahodárným písma nálezem;
více nežli mečů na tisíce
mírná pořídila cyrillice!
b) Sv. bratři dali nám nejen slovanské písmo a slovanskou školu, nýbrž
i slovanské umění. Slynouce jemným duchem, zušlechtěnými vzory řeckého umění,
stali se u nás zakladateli výtvarných umění, stavitelství a malířství. Zpěvnou duši
slovanského lidu nadchli velebnými zpěvy, jimiž v mateřské jeho řeči doprová") Čte se: Mekóle. (Pozn. red.)
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zeli bohoslužbu. Kdož by z nás neznal staroslovanskou píseň: »Hospodine,
pomiluj ny!«, která svojí hloubkou a krásou uchvacuje a povznáší duši? Co pod
nětů krásna a umění vložili do vnímavé duše slovanské, aby ji probudili k sa
mostatnému duchovnímu životu, vyrůstajícímu z národní svéráznosti!

c) A dílo své sv. bratři korunovali tím, že otcům našim v příboji zloby
nepřátelské uhájili i duchovni samostatnost. Životopisec sv. bratří praví o nich,
že osobním vystoupením u apoštolské stolice v Římě získali více, než nejmoc
nější panovníci svým vlivem. Jestliže sv. Cyrill získával všechna srdce stkvělými
dary svého ducha, bratr jeho sv. Methoděj dobýval duše svojí srdečnou zbožností
a apoštolskou vážností a neohrožeností. Všechny úklady nepřátel Slovanstva
rozpadávají se v nivec, když Methoděj jménem svého lidu mluví k Otci křesťan
stva. Slovanská liturgie, slovanská metropole, nezávislá od říše odvěkých nepřátel
Slovanstva — toť dílo sv. bratří — nesmrtelná jejich památka.
V pravdě tedy sv. bratří »ve vlnobitném příboji dějin světových loď Slo
vanstva bezpečným kormidlem opatřili«, davše mu písmo, školu, umění a du
chovní samostatnost.
3. M. j., pravil jsem na počátku : »Když národ veliké muže velebí — zajisté
ctí a velebí sám sebe a plní tím povinnost, kterou mu duch dějin sám ukládá.
Sv. Cyrill a Methoděj jsou duchovními otci naší kultury, jsou velikány, jimž
v dějinách našeho národa a celého slovanstva patři místo nejpřednější — a tudíž
i úcta největší. Úcta sv. dle víry naší jeví se především následováním jejich
ctností. Následujme sv. bratry slovanské v jejich lásce ke Kristu a k národu,
v jejich věrnosti ke stolci sv. Petra, v jejich životě čistém, křesťansky ideálném
a tím naplníme povinnost svou jako věrní synové národa i církve. Amen.

*)Zpráva komise školské o zprávě zemského výboru
o žádostech katechetů za úpravu jejich služebných poměrů.
(Číslo 1450 sněm.)

Slavný sněme!
V LV. letošním sezení dne 24. září 1907 přijat byl návrh školské komise
ze dne 6. března 1907, jímž zemskému výboru uloženo, aby o petici katechetů
šetření konal a v dorozumění s c. k. zemskou školní radou výsledky šetření
s příslušnými návrhy sl. sněmu co nejdříve předložil.
Zemský výbor vyplnil úkol naň vložený a předložil velmi obšírnou a po
drobnou zprávu, v níž jednotlivé body petice katechetů probírá a spolu připojuje
ke své zprávě dvě tabulky, v nichž je zřejmý finanční effekt požadavků v petici
obsažených, jakož i návrhů, jež činí zemský výbor.
Zpráva zemského výboru zní:
Spolek katechetů podal k slavnému sněmu petici v příčině úpravy služébních poměrů a podal zároveň, dílem přímo, dílem prostřednictvím zemské školní
rady, žádost k zemskému výboru, aby na základě uvedené petice sám připravil
příslušný návrh na změnu zákona katechetského z r. 1888 resp. 1903.
*) Otiskujeme tuto zprávu teprve nyní u příležitosti došlé sankce,
možno aniž vhodno. (Red.)

dříve nebylo to
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V závěrku petice této, která podání byla připojena, se žádá:
1. Snížení počtu vyučovacích hodin na dvacet týdně, exhortu dvěma hodi
nami v to počítajíc.
Přihlížíme-li ku katechetům, jako členům sboru učitelského škol národních,
musíme uznati, že v tomto směru jejich postavení jest méně výhodné než
u ostatního učitelstva.
Počet vyučovacích hodin, uložený katechetovi do 25 hodin týdně, jest
fakticky vyšší než u učitelů světských, kteří (pokud nevyučují kromě svých
vlastních předmětů předmětům nepovinným, za něž jsou honorováni zvlášť)
často vyučují toliko ve 20—22 hodinách a to vyjma učitele škol měšťanských,
vždy v jediné třídě, kdežto katecheta vyučuje vždy ve více třídách a bývá často
povinen vyučovati i na více různých školách, aniž by tu byla možnost, aby se
jemu následkem úpravy rozvrhu hodin počet vyučovacích hodin pod 25 snížil.
Přihlíží-li se na př. při učitelkách ručních prací k tomu, že jsou povinny
vyučovati ve více školách a byl-li u nich maximální počet vyučovacích hodin
stanoven na 20 a to i v tom případě, když vyučuji jen na jedné škole, jest tím
nápadnější, že právě u katechetů jediný dolnorakouský zákon zemský snížil
počet vyučovacích hodin na 21.
V ostatních korunních zemích jest počet 25 hodin téměř všeobecným.
Odchylku činí pouze Istrie, která stanoví pro katechety stejný počet vyučo
vacích hodin jako pro učitele světské (počet ten stanoven říšským zákonem
školským na 30 h.).
Dalmácie má předpis 26 h ; Halič 24 a všecky ostatní země korunní (i Morava,
která nejnověji změnila příslušné předpisy o právních poměrech učitelů nábožen
ství podstatně na prospěch jejich) ponechaly maximální počet 25 hodin vyučo
vacích.
V příčině otázky, kolika hodinami sluší exhortu čítati do tohoto maximál
ního počtu hodin, stojí jedině království České zvlášť, které exhortu jednou 3,
jednou 2 hod. čítá; všechny ostatní korunní země (vyjma Gorice, která nemá
v té příčině ustanovení) čítají exhortu 2 hodinami.
Dle náhledu zemského výboru bylo by spravedlivo, aby počet hodin vyučo
vacích snížil se u katechetů na 22 a aby exhorta, která není ve skutečnosti
vytičovánim v náboženství, nýbrž náboženským cvičením, v tomto počtu obsažena
byla 2 hodinami.
Při tom ovšem musilo by odpadnout! dosavadní ustanovení o snížení počtu
hodin vyučovacích se zřetelem k zvláštním poměrům místním, poněvadž snížení
počtu vyučovacích hodin na míru tímto výminečným ustanovením stanovenou,
stalo by se pak všeobecným, čímž by se také umožnilo katechetům zvláštní
odměnou za přespočetné hodiny zvýšit svůj příjem, což při zvláštní povaze
právě uvedeného výminečného ustanovení bylo posud z pravidla nemožným.
Snížení počtu vyučovacích hodin na 22 ovšem musí míti v zápětí též při
měřenou úpravu remunerací učitelům náboženství za odměnu ustanoveným, neboť
výše jejich remunerace
platu katechetského za hodinu) měla by se nyní ná
sledkem toho zvýšiti na V22 5 ježto však quota ta nedává číslici zaokrouhlenou,
doporučuje se lépe, jako v ostatních korunních zemích stanovití remunerací tu
pevnou částkou quotě uvedené se přibližující, tedy pro měšťanské školy 90 K
a pro Školy obecné 70 K.
(Pokračování.)
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—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze spolku: A. V polovici měs. června
došla konečně z Vídně zpráva, že již do
stalo se sankce Jeho Veličenstva ze dne
15. května známému katechetskému zákonu:
o slevě týd. hodin vyuč, a o remuneraci
zvláštních učitelů náboženství a j.
B. Remunerace za přespočetné hodiny
katechetů se stálým platem (50 K pro
obec, a 60 K pro měšť. školy za hodinu,
s platností od 1. ledna 1908) byla sankci
onována jak známo k návrhu zem. výboru
sněmem a nebylo třeba podati ji k nejvyšší sankci.
C. Resoluce, dle níž katecheté ob. škol
po určité řadě let (10) mají dostati osob,
přídavek (200 K), byla až posud předmě
tem jednání zemského výboru se zemskou
školní radou a s ministerstvem a jak sdě
leno, blíží se také k poslední metě přízni
vého vyřízení.
Vyzvání. Kollegové, kteří působí na
obecné škole již deset let, podejte již žádost
prostřednictvím školní rady k zemskému
výboru o udělení osobního přídavku ve
smyslu resoluce přijaté sněmem království
českého 7. října r. 1907:

Zemskému výboru se ukládá, aby
katechetům na obecné škole ustanoveným,
kteří po tirčité řadě let nemohli postou
pili na katechetské místo na školách mě
šťanských, udělen byl na zlepšeni platu
do pense nevpočitatelný osobní služební
přídavek.
Prováděcí nařízení
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zem. škol, rady

Štýrské k def. řádu škol, a vyuč, je zají
mavé tím, že v něm hrot odiosního § 134.
je značně zmírněn. Mimochodem řečeno,
poukazuje se v něm na škol. zák. z 8. února
1869, dle něhož »dozorčí právo příslušící
státu na náboženství« a okresním inspek
torem vykonávané, hledíc k onomu zákonu,
správci školy výslovně se odepirá.

Služné katechetů v Budapešti. Mělo
býti upraveno dle této normy : Zákl. služné
2500 K a čtyři kvinkvenálky po 300 K.
Kvinkvenálky pak měly se čítati od vy
svěcení, nikoli od nastoupení služby v městě.
Dle toho kněz přeložený od ordinariátu po
10 letech z duchovní správy ke katechetství měl jako katecheta nastoupit! s 2 kvinkvenálkama, tedy s 3100 K. — Leč návrh
ten neprošel a zákl. služné katechetů sta
noveno 2400 K s kvinkv. á 200 K. A kvin

----

kvenálky se vyměřují přece dle doby služby
v městě. Referent trpce poznamenává, že
tím nebude odpomoženo nedostatku kate
chetů a sotva kdo se odhodlá věnovati katechetství na celý život.
Důležitost školských zpovědí akcen
tuje orgán vídeňských katechetů »Christl.
paedag. Blätter«. Katecheta měl by konati
dlouhý a pečlivý výběr při zvaní pomoc
ných zpovědníků. Nebo neobezřetná a nepečlivá zpověď se strany zpovědníka pokazí
prý často rázem, co katecheta po léta těžce
budoval. Mládež je po této stránce až příliš
kritická a citlivá.

Stáří modlitby

»Zdrávas Maria«·

První stopy té modlitby shledáváme v 11·
století. Sv. Tomáš Akvinský (ý 1274) po
dává již její výklad, ale končí slovy svaté
Alžběty. Prosba církve pochází ze 16. stol.,
ale namnoze chybí slova »nyní i v hodinu
smrti naší«. Slova ta jsou as vyňata z fran
tiškánského brevíře, přešla do říms, brevíře
Piem V. přepsaného a všeobecným zave
dením Kanisiova katechismu rozšířena mezi
věřícími. Mínění, že prosba církve pocházela
z doby všeob. koncilu efeského (431), který
důstojnost Bohorodičky dogmatisoval, je
klamné. V době přítomné dějí se pokusy
ze Španěl u papežské stolice, by schválen
byl dodatek, vyjadřující neposkvrněné početí
P. Marie. Na př.: Svatá, neposkvrněná Maria,
Panno a Matko Boží, pros . . . nebo Svatá
Maria, bez hříchu počata, Matko Boží, pros
za nás . . .

Definitivně byl ustanoven Antonín
Jedlička, katecheta obec. šk. v C- Budějo
vicích.
Na odpočinek dán : Jan Procházka,
katech, měšf. šk. v Červ. Kostelci.
Konkursy. Obsadí se definitivně místo
katechety: 1. v Plzni při měšť. škole chla
pecké v sev. obvodu. C. k. okr. šk. rada
v Plzni 21. května 1908. 2. V Unhošti
na obec, a měšf. školách. C. k. okr. šk. r.
na Kladně 10. června 1908.

Upozornení 1 Kdo z kollegů by mínil
vydati se o prázdninách na Velehrad, může
tak učiniti u příležitosti II. sjezdu Mari
ánských Družin na Velehradě ve dnech
14, 15. a 16. srpna 1908. Bližší sdělí ře
ditelství Mar. družiny u sv. Ignáce v Praze-II.
na Karl. nám.

Knihtiskárna družstva Vlast v ťrase.

SRPEN 1908.
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KATECHETSKA PŘÍLOHA
K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

O vyučovací methodě·
Praxe: Ve stati takto nadepsané uvádí W. Pichler pomůcky katechetské, vyšlé
v Rakousku od zavedení nového katechismu, aniž by uváděl jména autorů.
I. »Handbuch zum kleinen Katechismus.« (Viz mnichovské : Katech. Blätter,
1907, VI, str. 168.) Příručka tato byla hojně doporučena, první vydání ve třech
měsících rozebráno a má již třetí vydání. Podává methodu dle Pichlera zvanou
»erklärend-analytische« (tedy synthetickou či soubornou). Stieglitz o této sbírce
mimo jiné praví: »Dobrá exegese, ale špatná katechese.«
II. »Leitfaden für den Relig. unterricht im I. Schuljahre.« .Doporučuje po
stup: Učitel nejprve prosloví větu sám; pak opakuje ji jednou neb dvakrát
s celou třídou . . . Tím způsobem bude probrána a podána veškerá učebná látka
a ponenáhlu vlita dětem . . . Nejlépe vyslovovat! každé slovo, jako by bylo
samostatné, isolované, jak v hudebním umění se říká staccato . . . Théma takto
po částech probrané se přednese dětem souvisle v celku (to platí o biblické
•dějepravě) po předchozím upozornění: »Děti, teď vám budu vše vypravovat ještě
jednou!« Tu zajisté má učitel volné pole působiti na mysl dětí dojmem a pře
svědčivou silou. (Pichler dodává: Ano, když děti po předchozím hmoždění jsou již
celé otupělé!) Posléze opakuje se každá věta s dětmi se zvláštním zřetelem na
místa důležitá, tiskem vyznačená. . . . Učitel mluví zvolna, jen nutné, co přede
psáno, dítě slyší ustavičně totéž, kterak by se tomu nenaučilo? »Guta cavat
lapidem saepe cadendo« atd.):
Dle té methody učí se začátečníci v první hodině o modlitbě (ovšem před
tím již se naučili křesťanskému pozdravu, spínání rukou, otčenáš atd.) :
»Řekněte: P. Bůh. — Řekněte: Děti mají se modliti. — Řekněte: Děti mají
se modliti k P. Bohu. — Řekněte: Chceme se modliti k' P. Bohu. — Řekněte:
Chci se modliti ku Pánu Bohu. — Řekněte: Chceme se rádi modliti ku Pánu
Bohu. — Řekněte : Chci se rád modliti ku P. Bohu. — Řekněte: Děti mají se
rády modliti ku P. Bohu.«
Pichler poznamenává: Netřeba dokládati, že taková methoda, hodila by se
snad pro papoušky, ale chtíti jí nábožensky vzdělati děti, nikdy se nezdaří. —
Ve 3. hodině náboženské vykládá se dětem otázka: »Co znamená'· Bůh
jest nejvýš svátý« takto:
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Hodné děti mají rády P. Boha. — Hodné děti má rád P. Bůh. — Hodné
děti se líbí Pánu Bohu. — (Jaké děti má Pán Bůh rád ? — Má rád Pán Bůh
zlé děti ?)
Zlé děti nemá P. Bůh rád. — P. Bůh nemá rád zlé děti. — Zlé děti ne
líbí se P. Bohu.
Bůh má rád dobré děti. — Zlé děti Bůh nemiluje. — P. Bůh chce dobré —
zlé nechce. (Co chce a má rád Bůh ?)
Pán Bůh chce a má rád jen dobré — zlé nemiluje« atd. až k definici
katechismu.
Poznamenává Pichler: »A nota bene k tomu, jak nahoře bylo pověděno,
nemá katecheta nic více říci. —
V 6. hodině mají děti v nauce o andělech z otázek m. k. naučiti se 5 zkrá
ceně a 3 úplně. —
Vizme příklad biblického vypravování na článku »Smrtelná úzkost Ježí
šova.* —
Ježíš vrátil se zase na své místo. — Jeho zármutek byl teď největší. —
Hrozná úzkost vstoupila do jeho duše. — Bylo mu úzko až k smrti. — Ježíš trpěl
smrtelnou úzkost. — V té smrtelné úzkosti potil krev. — Krev splývala s jeho
čela ve velkých krůpějích. — Třikrát se modlil atd.
Dětem se vypravuje též, co se stalo s božským dítkem, když mu bylo 40
dní — co Ježíš činil, když mu bylo 30 let — před kolika lety Kristus byl na
zemi — kolik let lidé čekali na Vykupitele — ač známo, že děti v prvním škol
ním roce obyčejně počítají do 20.
III. Táž methoda doporučuje se i v jiné příručce téhož spisovatele: »Leitfaden fiir den Unterricht im zneiten Schuljahre*. Děti mají se naučiti 158
otázkám.
Otázka 166. m. katech. »Co je svátost oltárni* vysvětluje se takto: Nejsvětější svátostí je svátost oltářní — je pravé tělo a pravá krev J. Krista — není
jen obrazem J. K.. — je to skutečné živé tělo J. K. — Ve sv. olt. je týž K.,
který v jeslích ležel — týž, který na kříži pněl — týž, který v nebi sedí po
pravici všemohoucího’ Otce. — Ve sv. oltářní jest J. s oslaveným tělem. — Svá
tost oltářní se koná na oltáři při mši sv. při pozdvihování. - Sv. olt. slove též
sv. hostie. — Před pozdvihováním je hostie chlebem. — Po pozdvihování není
již chlebem. — Před pozdvihováním je v kalichu víno — po pozdvihování není
již vína v kalichu ... a pod. Po pozdvihování zbývají na oltáři jen způsoby
chleba a vína.
U každé věci dlužno dvé rozeznávat!: Podstatu a způsoby. Při pozdviho
vání mění se jen podstata chleba a vína; způsoby chleba a vína zůstávají ne
změněny. Způsoby chleba jsou: Podoba, barva . . . Způsoby vína jsou : Barva . . .
Při pozdvihování zmizí podstata chleba a vína; nastupuje jiná podstata, podstata
těla a krve Kristovy. Zbývají jen způsoby chleba vina.«
§ 21. Zastaveni krizové cesty začíná takto: »Pomocí mnemotechniky snadno
lze v půl hodině vpraviti v paměť 14 zastavení křížové cesty.
Učitel nepjrve znázorní na tabuli toto:
t.

+

△

111.

s.

v.

1.

2.

3.
7.
9.

4.
8.

5.

6.
'---- '---- -
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X

iTT

10.

11.

O

□

12.
14.
13.
U čísla 3. naznačí se malý trojúhelník, u 11. tři hřeby, u 12. malý hodi
nový ciferník, u 14. obdélník ...
Pak řekne učitel dětem: Děti opakujte toto: Křížová cesta má 14. zastavení.
První zastavení: J. k smrti odsouzen.
Nad jednotkou vidíte t; toto písmenko vypadá jako jednička. Není-li
pravda? Písmenem t začíná slovo tod (smrt); Neupomíná vás tedy číslo 1. na
smrt? Ano, P. Ježíš k smrti odsouzen.
Druhé zastavení: Ježíš béře na ramena těžký kříž. Nad 2 vidíte kříž. Má
dvě dřeva. Při čísle 2. vzpomenete si tedy na dvě dřeva a 2 ramena . . .
Třetí zastavení: J. padá po prvé pod křížem. —
Třikrát .upadl p. J. pod křížem na kříž, cestě. Tuto při 3. zast. po prve.
Zříte-li 3. vzpomeňte si, že po prve ... Nad 3 vidíte trojúhelník, vypadá jako
kámen, přes kámen snadno se klopýtne a padne k zemi . . .
A tak to jde dále. Nějakého však vzbuzení lásky ke Kristu, anebo jiné
vhodné applikace nenalezneš v celé katechesi.
(Pokračování.)

K reformě útulků.
(Píše Josef Liběchovský, katecheta.)
(Pokračování.)

Jiní nakladatelé použijí chudoby dětské a celé legie děti, zvláště mrzáčků,
jejich náklad pomáhají rozprodávati. Po vyzrazení dvojvraždy v Krči zadržel
jsem jednoho podvečera ve svém bytu během hodiny 4 děti s písničkami »0 tom
Valešovi«. Není také vzácným případem, že děti dobře vědí, ve kterém papírnickém obchodu mají tajné oddělení s pikantními fotografiemi a pohlednicemi,
ba mám zjištěný případ, kdy otec hostinský syna ze třetí třídy dvakráte posílal
do obchodu, aby »pěkné, povedené, co se tolik líbily«, vybral.
Pak se nemusíme diviti, že si děti rády hrají na loupežníky, Indiány,
Búry, Páva, Drozda, Rusy, Valeše, na opilce. Vystavené denní žurnály je v tom
vzdělávají, podněcují. Není přec žádnou vzácností, že děti při vyšetřování ve
škole vymlouvají se »bylo to v Politice, já jsem to četl tatínkovi v »Právu Lidu«,
v »Kurýru« atd. »Výrostci znásilnili.......... «To pak prováděli na Kladně školáci
z Motyčína docházející tak prakticky, že je den co den po delší době sesílená
policie od školy až na hranice katastru vyprovázela, aby dali pokoj dívkám, že
nám, polním plodinám, protože, kdo se jim chtěl brániti, deštěm kamení a jinými
násilnostmi k ústupu byl přinucen.
Z filiálky války bursko-anglické vyšlo na Kladně 16 zraněných: 2 s vyra
ženými zuby, 1 s vyraženým okem, 3 rozbitím hlavy, školák Cihelka »velkým
Torném — cihlou« udeřil soka, až ho omráčil, ostatní lehčí poranění a modřiny.
I význam železničního spojení vystihli a před příjezdem vlaku na trati Nové
Kladno—Kralupy dva nízké příruční vozy s pražci na kolejnice nastrčili.
V Libni, právě nad vysokým viaduktem, pod nímž projíždí za Palmovkou
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elektrická dráha do Vysočan, vytrhal zúmyslně a zlomyslně chlapec koleje dráhy
severní, čin ten i v kruzích odborných způsobil neobyčejný rozruch a podiv.
Bratří Krejčíkové: lltiletý Václav, lOtiletý Antonín a 81etý Antonín Paukner ze
Střešovic kladli na koleje buštěhradské dráhy u domu č. 7 v Dejvicích veliké
kameny za tím účelem, aby se vlak vyšinul.
I časopis »Cas« píše v č. 7. ledna 1905: »Vliv novin na děti dneska exi
stuje a bylo by nesmyslem zastírati si oči před tímto faktem, který často boří
celou námahu paedagoga a formuje duši dětskou často v zcela opáčné a nijak
nepochopitelné zjevy.......... «
O krvavé literatuře ať mluví »Právo Lidu«, aby zhoubný vliv její
odsouzen byl tím pádněji, když uvážíme, že posudek vychází ze řad lopo
tnou práci, ústrkem, rozervaností a bídou v mnohém otrlých. Nuže, »Právo
Lidu« píše o krvavé literatuře: Každé nakladatelství krváků připadá mi jako
mořský polyp libující si v zakalené vodě a dosahující v ní daléko nesčetnými
rameny. Polyp ničí a mrzačí jen těla, ale krvavá literatura mrzačí lidské duše.
V těch spodních, kalných vodách společnosti lidské snáze se loví těm, kdož
mrzkým pudům přicházejí vstříc, než kdo se snaží, aby i tam voda učiněna
byla čistou. Kolpoltéři krváků zákazu volné kolportáže už dávno nedbají a za
nášejí svou »také literaturu« do všech koutů, nebojíce se trestu, zatím co lite
rární plody poctivé známky marně hledají své čtenářstvo.« Pisatel uvedených
řádků »Práva Lidu« ke konci upřímně si přeje, by výhost radikální dán byl
krvavé literatuře a praví, že návrat od krváků k poctivé literatuře byl by pra
vým kajícím skutkem hříšníka.
Zve-li »Právo Lidu« krváky polypem, čím máme nazvati pornografii, která
jest dnes většiny mladého lidu mužského i ženského pohlaví hlavní četbou ? Jak
tu nemá býti zhoubný příval veliký, když objekt samo sebou lákavý již
i pod pláštěm umění a krásna veškerému obecenstvu bezt( rozdílu nákladnou
reklamou se odporučuje?
»leoevh
Ký pak div, že rodiče, v mravnostním ohledu otupělí, sami svoji dceru na
jatky nemravného a prodejného života vedou.
Na jedné straně tedy přílišná rozmazlenost a na druhé straně opět ned
balost, lhostejnost a zlý příklad, již v rodině jsou první příčinou špatností
mládeže.
Že přílišná rozmazlenost také velmi při výchově dětí škodí, jest věcí doká
zanou, ale zvláště častým zjevem bývá v rodinách velkostatkářů a nájemců
panství, častěji i u správců všeho druhu, vůbec tam, kde přijdou ve styk častější
podřízení, poddaní s dětmi jejich, tu jednak rodiče z ješitnosti, marnivosti a
pýchy dětem zvůli dají, služebnictvo a podřízení pak »mladý pane sem, mladý
pane tam«, s dětmi se mazlí, z různých ohledů různá zbojnictví trpí, chválí, ba
sami podporují.
Tu opět se zdůrazňuje opatrnost rodičů při volbě chův, služek a vůbec
všeho služebnictva jak v ohledu mravním tak i ve smýšleni náboženském, poli
tickém i národním.
Avšak šťastné děti, mají-li rodiče, kteří se o jejich vychování starají, třebas
by i někdy z přílišné lásky neb z nedbalosti k dětem něco přehlédli, hůře je však
s dětmi, jejichž rodiče vůbec si nevšímají jejich prospěchu tělesného i duševního,
jim toulky trpí, nebo děti svým příkladem kazí, před nimi nerozumně mluví,
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jednají, opiji se, kradou. Neodvratná a urychlena bývá zkáza dítěte tam, kde
rodiče svým dětem přímo zlo přikazují, na krádež, žebrotu je posílají, k nemrav
nému životu dceru z výdělkářství a prospěchářství nutí, na pobuřující schůze a
demonstrace děti vodí, do školy jich nepouštějí, sebou do práce k vůli několika
haléřům beřou.
(Pokračování.)

Kázání mariánské. (Maria Panna — útočiště zarmoucených.)
Napsal EM. ŽÁK.
»Pozorujte a vizte, jestli bolest jako bolest má.<
Pláč Jeremiášův 1., 12.

V 13. století žil v Itálii výmluvný a slavný advokát Jakub šlechtic Benedetti
z města Todi. Bohatství jeho činilo mu přístupnu každou choutku a každou
rozkoš. A oň nedbaje slz a proseb své choti, prchal takořka od krbu rodinného.
Jen manželka jeho, zůstavena trudné Své samotě, modlitbami a kajícími skutky
snažila se vyprositi na nebi obrácení bloudícího manžela. —
Stalo še však, že při veřejných hrách sřítila se tribuna, na níž obecenstvo
se tísnilo, a množství lidí bylo těžce áraněno. Mezi nimi byla i choť advokátova.
Manžel nalezl ji zápasící se smrtí. A kdýz chtěl její šat uvolniti, aby snáze mohla
dýchat, spatřil pod jejím oděvem žíněné roucho přísných kajícníků. — Nenadálá
smrt choti a vzpomínka na ono rouchó'háhle obrátily světáckého muže. Začal život
přísný. Jmění své rozdal chudým a v rouše kajícím klekával celé hodiny na
dlažbě chrámové. Živil se milodary a chování jeho bylo tak nezvyklé, že byl
ode všech Opovažován za ubohého pomatence, choromyslného. Děti naň pokři
kovaly; »Bláznivý Jakoubek z Todi — Jacopone di Todi.* —
Po 10 létech 'nového svého života prosil za přijetí do řádu františkánského. Ale
byl odmrštěn, protože byl prý »tichý blázen«. Ale tento pomatenec klepe znovu
na fortnu klášterní. Přináší své básně, plné vzletu a zbožného nadšení, jež mají
dokázati, že nepozbyl rozumu, že duch jeho není obestřen. A bratři poznavše
vroucí jeho cit a neobyčejnou nábožnou mysl, přijali jej do svého domu jako
v útulek. A tento Jacopone da Todi píše zde vroucí, po celém křesťanském světě
známou báseň, hymnu o bolestech a hoři svaté Matky Boží: »Stabat mater dolorosa — Stála matka litující*. Opěvá svým žalem utrpení Bohorodičky, je
tvůrcem básně, jež psána byla hořem a slzami, ale i láskou a vroucí oddaností
k Panně Marií. —
Drazí přátelé! Na památném kamenném mostě Karlově, přímo proti vzácnému
kříži Spasitelovu, je mistrná socha bolestné Matky Páně od slavného sochaře
Emanuele Maxe. Položili jí v klín mrtvého, potupeného Syna. Její zrak jako vy
haslý je upřen na oběť Boží lásky. A dole pod její sochou jsou místěna známá
slova. »O vy všichni, kteří jdete touto cestou, pozorujte a vizte, zda jest bolest,
jako bolest má.*
Zastavme se nad těmito slovy a uvažujme dnes krátce o bolestech Panny
Marie!
1. Hluboko v duši a v pamět naši zapadlo vypravování o prvních lidech
na zemi, o našich prarodičích Adamovi a Evě. Ve svém dětství slyšeli jsme snad
zvěsti poutavější, nádherné pohádky o čarovných zámcích a tajemných bytostech,
jež napínají dětskou obrazotvornost více, než ona prostá zpráva biblická. Ale ty

Strana 90.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník XI.

všechny vymizely nám snad z mysli, jen na tu jedinou, o ráji, štěstí, o hříchu
prarodičů a trestu, o jich vyhnání a strastech nemůže člověk, co živ je, zapomenouti. Odkud to ? Proč znova a znova oživuje dávný příběh v našich snech
a vzpomínkách?
V osudu prvých lidi je- vylíčen osud všech. Tragedii jejich prodělá/á každý
člověk; historie jejich je historií všelidskou. Každý z nás měl ráj svého mládí,
ráj ve své duši, plný květů a krásy, plný nevinného štěstí. Ale hříchem, zlem,
které vniklo do duše, ráj zmizel, zapadl: probudily se v duši naší žhavé vášně,
povstaly mučivé rozpory mezi vůlí Boží a zvůlí naší, potácíme se mimo kraj
dávného štěstí vypovězení, a marně se Obracíme a hledáme ráj života, zapadlé
sídlo štěstí a věčný mír člověka. —
Tam v rozkošné zahradě slyší praotec náš : »Zlořečena budiž země v díle
lvem, v potu tváři budeš jisti chléb*·, tam nad naší pramátí zní přísný ortel:
»Rozmnožím bídy tvé a bolesti tvé.«· Muži určena je tvrdá, těžká práce; ženě
rozmnoženy bolesti. Jí je usouzeno trpětí. A jestli Bůh dal muži větší sílu tě
lesnou, aby svůj životní úkol mohl plniti/ ženě udělil za to zvláštní dar, jímž
každé utrpení může přemoci, vzácnou podporu života: trpělivost. Trpělivostí los
svůj učiní si snažší, jí přemůže protivenství života. —
A druhá naše pramatka, Maria měla rovněž celým svým životem nésti těžký,
bolestný osud ženy. Od chvíle, kdy je vyvolena za matku Ježíšovu, kdy je po
výšena na trůn nejvznešeňejšího mateřství, každou chvíli štěstí vykupuje bolestí,
každý jas na své panenské líci platí slzami matky. — Vzpomeňte jejího přijetí
v městě praotců, v Betlémě. Dvéře.příbytků se před ní zavírají, jen chlév jí po
skytne útulku, a jesle dají kolébku. Když syna svého obětuje v chrámě jerusalémském, nepřichází nikdo, kdo ,by jí blahopřál k mateřskému štěstí. Přichází
jen Simeon jako zástupce dávných, čekajících věků, a jako neblahý věštec praví
k Matce Boží í »A tvoji vlastni duši pronikne meč!« A nyní, pokud posvátné
listy bible vypravují, nemá již chvíle nerušeného štěstí. »Rozmnožím bolesti tvé*
to slovo Hospodinovo platí i vyvolené matce jeho Syna. Po slavné chvíli, kdy
východní králové se klanějí jejímu synu a obětují mu vzácné dary své vlasti,
již ten kvapný útěk do cizí země, do Egypta, ta léta odloučení a stezku po
tichém, květném kraji nazaretském! Kolik hořkosti tu zůstalo v jejím cituplném
srdci ?
A když se vrací po několika létech ve svůj domov, na pouti v Jerusalemě
ztrátí svého Syna. Jak dlouhá, nekonečná byla ta noc, již v úzkosti prožívá, ne
vědouc o svém Ježíši! Jak trapní.dnové hledání jeho v ulicích jerusalemských !
Jsou noci úzkosti, jež černý vlas člověka zrněni v bílý vlas starců ; jsou dnové
starostí, jež mladou tvář posijí hlubokými vráskami a mládí mění v léta staroby.
Prožil je tak mnohý muž. Zakusila je nejedna z těch, k nimž volal Hospodin:
»Rozmnožím bídy tvé.« Neprožila je nejednou i sv. Matka Páně? —
A vidí dále svého Syna jako učitele lidu. Nazaretští hrozí mu svrhutím se
skály, znamená hněv fariseů a zákonníků a spatřuje nejednou, že chtí jej kame
novatí. A musí býti svědkem nejhorší jeho potupy, musí jej viděti obětí nenávisti
židovské. Klesla by s ním, zemřela hořem, kdyby v duši její nesílila ji myšlenka,
že Ježíš, oběť nenávisti židovské, je daleko více obětí lásky Boží. Chtěla by
zemříti, kdyby i nyní neměla platiti o ní slova iejí vlastní: »Od té chvíle blaho
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slavili mne budou všichni národové.« Maria pod křížem, trpící, bolem oněmělá,
ale přece stojící jako žena statečná, je nám tak blízká a tak drahá! — —
2. ' Nikoli štěstí, ale neštěstí sbližuje lidi. Pozorujte lidi spokojené ! Jsou si
cizí; každý jde svojí cestou života, bez povšimnutí. Ale vizte lidi hořem sklíčené !
Jsou si cizí, ale padají si v náruč. Rozumí si i v němém bolu a když si postě
žují, jakoby tíhy v duši jim ubývalo. A tak i matka Boží sedmibolestná je nám
tak blízká, tak milá! Jako dítě ve klíně matčině hledá potěchy, když má bolest,
nebo když strach se ho zmocnil, tak křesťan hledá polehčení na srdci Marie
Panny* . Vždyť ona je útočištěm zarmoucených, je světlým majákem na břehu
věčnosti a svítí tém, kdo tonou ve svém zármutku, kdo pohřbili všechny své
naděje, kdo stroskotali své plány a své úmysly.
Vida město Jerusalem v ssutinách, pláče veliký prorok Jeremiáš nad ním a
praví: »Komu přirovnám tebe, aneb komu připodobním tebe, dcero jerusalemská?
Veliké jest jako moře soužení tvé, a kdož je zhojí?« ■— Ke komu půjdeš, ty ženo
křesťanská, a s kým srovnáš bolest svoji? Nejlépe trpící Matka Boží potěší tebe
a setře slzy s tvé líce. Ona ulehčí tvé duši a zhojí rány.
Ale bolest, kterou Prozřetelnost Boží na lidi posílá, má též veliký vliv na
povahu člověka. Je školou života, je učitelkou ctností. Pod jejími ranami duše
se ušlechťuje, zjemňuje.
Ruský spisovatel Gorkij ve své hře »Noční asyl« líčí řadu nešťastníků,
vlastní vinou sešlých. Stali se obětí svých hříchů a své lehkomyslnosti. V jich
duši vše dobré vyhaslo, bylo stráveno ohněm jich vášní. Jsou jako bez citu.
Jen jediný stařeček dobromyslný, plný ochoty pohybuje se mezi nimi, Luka. Kdo
mezi nimi propuká v.hněv, toho vlídnými slovy konejší, plačícího těší, ženě, která
zmírá souchotěmi, a již všichni opustili, trpělivě posluhuje a když v náručí jeho
zemřela, po ruském obyčeji ruce jí křížem přeloží a pokleká k modlitbě u jejího
lože. A když se ho táží, proč je tak citlivý, dobrý, tu odpovídá významnými
slovy: »Jsem měkký, protože mne lidé mnoho hnětli.« — Poznal bolest, utrpení,
bídu, proto měl pro ni smysl a srdce. Bolest jej učinila dobrým. — Bolestem,
které jsme přetrpěli, máme mnoho děkovati. »Bolest je velkou věřitelkou lidí;
pod jejím dechem rozvíjejí se duše.« (Ebnerová z Eschenbachů). —
Kdo zavítal k tiché, památné Lorettě na Hradčanech, jistě že se zastaví a
pozorně naslouchá, když známá zvonková hra loretánská se rozezvučí a její ko
vové hlásky se rozezpívají ke chvále sv. Matky. K původu jejich hry druží se
dojemná pověst. Je tomu již několik set let, co na Menším městě pražském žila
chudá vdova. Loretánské věže mají mnoho zvonků : právě tolik dětí měla kol
sebe i ona, a že jedny byly větší, druhé menší — jako ony zvonky — a každou
chvíli některé se ozvalo, říkala svým dítkám »loretánské zvonky«. Tenkráte však
nikdy nehrály zvonky najednou, společně, ale odbíjely jen různé denní časy. Ty
menši čtvrtě, větší půle, jiné celé hodiny a největší poledne. Vdova říkávala, že
je to s jejími dětmi rovněž tak. Tynejmenší každou chvilku něco chtějí, větší již
počkají a velké ozývají se jen v poledne. A žena byla šťastna, když všem mohla
dáti chléb a své živé zvonečky utišiti. Byla chudá; jediný poklad schovávala ve
své truhlici: šňůrku stříbrných grošů navlečených, které kdysi při křtu dostala
od bohaté kmotřenky do vínku pro své děti. I v bídě své nedotkla se jich.
Chtěla je uschovati dětem jako křestní penízky.
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Ale stalo se kdysi v létě, že v Praze vypukl mor. Nejstarší hoch její se roznemoh-1 a netrvalo ani 2 hodiny, a hoch byl na umření. Těžce ' zarmoucená
matka vzala jeho křestní peníz, svlékla ze šňůrky a šla do Loretty, aby dala
mu zvonit umíráčkem. Zazněl největší zvonek z Loretánské vížky a hoch do
konal. Ale sotva ubohá vdova z pohřbu se vrátila, viděla, že druhé její dítě,
světlovlasá dceruška je všecka jako růže rozpálena horečkou. Bylo hůř a hůř,
a za 2 hodiny kráčela matka s druhým penízkem do Loretty, aby za svoji dobrou
dcerušku dala zvonit hodinku. A zazněl jiný zvonek s věže loretánské. A tak
to šlo den ode dne. Dítě churavělo, skonávalo, a matka svlékala po penízku a
v Lorettě zněl menší a menší zvonek za zmírající její dítě. Ukládala své »zvo
nečky« na hřbitov, jedno dítě po druhém.
Ale když vyprovodila své poslední, znamenala, že mor přišel i na ni. Ulehla
na lože, kde jí celé její bohatství umřelo, a vzpomínala na své mrtvé miláčky.
»Ach, drahé moje děti,« pravila, »já vám sloužila, mně nikdo neposlouží! Já vám
dala zvonit umíráčkem, na mne nikdo umíráčkem nevzpomene!« —Ale sotva do
řekla, náhle slyší, že všechny loretánské zvonky najednou se rozezvučely Jejich
tony jsou stále silnější a zvučnější a dojímají tak podivně, jako by sami andělé
zpívali píseň a blížili se k opuštěné, umírající. »Dušičky mých dětí mne
volají,« zašeptala žena a skonala. A od toho času zvonky loretánské hrají svoji
tesknou, jímavou píseň. (J. Neruda).
Pěkná myšlenka! Ty pozdravy zvonků jsou jako hlásky dětí, jež v lásce
jsme nakrmili, jsou díky těch, jichž bolesti jsme mírnili a hojili. A ony nás uví
tají a radostně pozdraví, až bude nám vykročiti z tohoto světa, plného starostí
a žalů. Bolesti jiných skýtají nám příležitost, abychom byli dobrými, soucitnými
a milosrdnými. Jsou semeništěm zásluh, školou lásky k bližnímu.
Drazí přátelé! Když se tázali slavného sochaře Michaela Angela, kterak to,
že dovede ve tváře svých soch dáti tak pravdivý, překvapující výraz bolesti, odvětil:
»Vytesám nejprve smějícího se člověka a pak několika údery dláta smích ve tváři
se promění v hlubokou bolest.« Slavný mistr vyjádřil hlubokou pravdu, že
bolest tak rychle sleduje radost. Obě jsou si blízky. Bolest jde za člověkem
jako stín. A jako stínu nelze zabrániti, tak nelze vyhnouti se bolestem. A kterak
člověk má se k nim zachovali? »Odmítati svůj kříž, znamená činiti jej ještě těž
ším.« Nezbývá, než ulehčiti bolesti vzpomínkou, že život tento je těžký úkol člo
věka, vzpomínkou na ty, kteří více trpěli než my, polehčili si pevnou nadějí
v budoucí odplatu. »Vezmi mučedníkům jich boje a vzaľs jim jich korunu,
vezmi životu utrpení, a vzaľs mu zásluhu a blaženost,« praví sv. Ambrož. Proto
Matka Páně čistá a přece trpící, ve svých bolestech a ve svých starostech
budiž nám vždy útočištěm a těšitelkou zarmoucených ! Amen.

Zpráva komise školské o zprávě zemského výboru
o žádostech katechetů za úpravu jejich služebných poměrů.
(Číslo 1450 sněm.)
2. V druhém bodu požadavků své petice žádají pak katechetové:
a) za zvláštní remuneraci za hodiny, které by přes 16 hodin týdně vyučo
vali v tom případě, když vyučování díti se má na jiné škole služebního místa
katechetova a

Ročník XI.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Strana 93.

b) za přiřčení náhrady cestovní dle odstavce 4. § 7. katechetského zákona,
kdyby vyučovali na jiné škole mimo služební své místo.
K požadavku posléze uvedenému sluší jen podotknoti, že ustanovení zákona
v příčině nároku na cestné za vyučování na školách přespolních, vztahuje, se na
katechety stejnou měrou jako na členy duchovní správy, a že tudíž není v tom
směru potřeba změny zákona.
Požadavek řečený vznikl u katechetů snad z toho důvodu, že duchovním
správám v jistých případech z důvodu slušnosti bylo přiznáváno cestné i v tom
případě, když se nejednalo o školy přespolní, avšak zemský výbor i v ostatních
případech přichází dle možnosti vstříc přáním z kruhů interesovaných proneseným.
Ostatně dlužno podotknout!, že podrobnější předpisy ve příčině té veškeré
zemské zákony ponechávají úpravě cestou administrativní, což se mnohem lépe
doporučuje, poněvadž předpisy ty lze snáze touto cestou přizpůsobili skutečným
poměrům.
Pokud se týče otázky remunerace za přespočetné hodiny katechetů, dlužno
přede vším k tomu poukázati, že sníží-li se počet vyučovacích hodin na 20 (s exhortou na 22), jde pak přání katechetů, aby se každá hodina přes 16 hodin vy
učovacích remunerovala, když katecheta vyučuje na více školách poněkud daleko,
poněvad učiteli světskému náleží remunerace pouze, vyučuje-li ve více než 30
hodinách, a také učitelky ženských ručních prací, které vyučují z pravidla na
více a přespolních školách, berou zvláštní odměnu teprve za hodiny přes 20 hodin
vyučovacích.
c) V příčině výše remunerace za přespočetné hodiny žádá se v petici Vau
základního služného učitele náboženství, tedy (vzhledem k tomu, že pak v dalších
odstavcích katechetové žádají, aby služné jejich bylo vyměřeno vesměs tak jako
základní služné učitelů na školách měšťanských) — v celku ročních 100 K za
jednu týdenní hodinu; a při tom se žádá
d) aby remunerace ta poukazována byla během 4 týdnů po ukončení I. a
II. půlletí.
Vzhledem k tomu, že stejným způsobem vyplácejí se odměny duchovním
správám za hodiny, v kterých vyučují přes minimální počet 6 hodin bezplatných,
nebude asi závady proti tomu, aby také bylo remunerace, právě tak jako remu
nerace učitelů světských za vyučování náboženství a za vyučování předmětům
nepovinným vypláceny byly půlletné pozadu ve smyslu vynesení z. š. rady z 16.
února 1900 čís. 6082.
Zemský výbor vezme v úvahu otázku tu u příležitosti úprav jednostejného
postupu při vyplácení remunerací katechetům za odměnu ustanoveným (č. z. výb.
85.227 ai 1907) o kterou právě se jedná.
ad e) Výše remunerace katechetů se stálým platem ustanovených za hodiny
přespočetné záhonem upravena jest toliko ve dvou korunních zemích, totiž ve
Štýrsku a Dolních Rakousích.
Platí se ve Štýrsku za týdenní hodinu ročně stý díl služného učitelského té
které školy, jež na měsíc připadá, což by u nás činilo as 57 K na obecných a
74 K na měšťanských školách.
V Dolních Rakousích platí se 90 K na měšťanských a 60 1< na obecných
školách; po uplynutí lOleté služby zvyšují se remunerace o 10 K ročně. (Ve Vídni
platí se na obecných školách 70 K.)
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Remunerace tyto platí se ve stejné výši jak katechetům za přespočetné ho
diny, tak katechetům za remuneraci, a stejně i členům duchovní správy a učitelům
světským.
Horní Rakousy mají také stanovenou jednotnou remuneraci za vyučování
náboženství a to 60 K na měšťanských a 50 K na obecných školách, neustanovují
však výslovně, že remunerace tato platí se také za přespočetné hodiny katechetů.
V ostatních zemích, kde jsou ješ(tě ustanovení ohledně zvláštní odměny za
vyučování náboženství, nečiní se pak více rozdílu mezi vyučováním na škole obecné
neb měšťanské, nýbrž pouze rozdíl mezi vyučováním náboženství, které udílí
zvláštní učitel náboženství, neb duchovní správa, neb konečně učitel světský.
Tak ustanoveno jest na Moravě 80 K pro učitele náboženství, 55 K pro
duchovní správu a 45 pro učitele světské, ve Slezsku 60, 50 resp. 40; v Koru
tanech pro učitele náboženství a duchovní správu 46 K (1 K za hodinu) a pro
učitele světské za každou hodinu 60 hal. (t. .j asi 28 K ročně) za hodinu.
V království českém nemáme rovněž zákonného ustanovení o tom jak ho
norovat! sluší u katechetů hodiny přespočetné; v příčině remuneraci pro zvláštní
učitele náboženství, duchovní správu a učitele světské pak máme ustanovení
následující:
1. pro učitele náboženství za odměnu ustanovené (y25 platu učitelského, tedy :)
a) na obecných školách 64 K.
b) na měšťanských školách 80 K;
2. pro duchovní správu :
a) ve vyšších třídách 55 K 20 h,
b) v nižších třídách 40 K:
3. a pro učitele světské rovněž 40 K ročně za jednu týdenní hodinu.
4. Konečně vyměřuje se nyní na základě dohodnutí c. k. zemské školní rady
a zemského výboru v království Českém katechetům se stálým platem ustano
veným za přespočetné hodiny, za každou 1 K t. j. 46 K ročně.
Podotknout! sluší, že následkem nového řádu školního a vyučovacího zkrá
cen byl školní rok všeobecně na 44 týdnů, tak že remunerace ad 2 a) uvedená,
čítati bude na příště 52'80 K a ad 4 uvedená 44 K.
Remunerace za vyučování ručním pracím činí na měšťanských školách 48 K,
na obecných 44 K za hodinu. Remunerace za nepovinné předměty 34 K na obec
ných a 40 K na měšťanských školách.
Podotknout! dlužno výslovně, že dnes katechetů, kteří by měli na měšťan
ských školách přespočetné hodiny, neni a že se tedy jedná vlastně o remuneraci
za přespočetné hodiny na školách obecných.
Remunerace tak, jak shora podotčeno, činí 44 resp. 46 K za hodinu ročně.
I bylo by přiměřeno ji poněkud zvýšiti, avšak zemský výbor nepřimlouvá
se za to, aby remunerace ta upravena byla cestou zákona, poněvadž jak shora
již bylo ohledně cestného řečeno, změna ustanovení administrativního na prospěch
věci vždy snáze provedena býti může než změna zákona.
(Pokračování.)
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—RUZNE ZPRÁVY.
Spolek katechetů v království Če
ském konal schůzi členskou ve středu, dne
1. července t. r. o 5. hod. odp. ve Slámově
restaurantu »U Kallusů« v Křemencové ul.
Praha-II. (vedle »Fleků«) za účastenství 18
členů. Po zahájení schůze sdělil předseda,
že kol. Strnad nepřijímá volbu za delegáta
do Paedagogického Svazu katolického. I zvolen
místo něho kol. Provazník. — Dle§18.odst.
14. stanov nastoupil první náhradník kol.
Benda na místo kol. Košáka, jenž se vzdává
členství ve výboru. — Schváleno, aby byla
přijata předsedou navržená místnost v re
staurantu shora jmenovaném pro schůze
spolkové. — Kollegové, kteří během prázdnin
navštíví jubilejní výstavu, upozorňují se na
to, že poblíže kostela sv. Štěpána na Novém
Městě v Hálkově ul. čís. 8. lze v bytě p.
Wildenšteina obdržeti výstavní vstupenky,
opatřené razítkem organisace katolické za
sníženou cenu 50 hal. — Při projednání
jistého učiněného dotazu uznáno, že privatistu zkouší katecheta té třídy, do níž má
býti privatista zapsán. Může se ovšem dáti
zastupovat! knězem jiným na téže škole pů
sobícím. Pak mu přenechá příslušnou taxu,
ale zodpovědnost za vykonanou zkoušku
musí přejati sám. — Pro katechety určen
při »Spolku sv. Josefa« klíč výhodnější, než
byl dosavadní. Podrobnější zprávu o něm
přináší katechetská příloha. — Příznivé vy
řízení záležitosti remunerace přespočetních
hodin i osobního přídavku katechetům na
obecných školách bude úředně ohlášeno
během prázdnin. — Sděleno, že J. E. ně
mecký ministr krajan Prade oznámil kollegům
německým diecése budějovické sankci zákona
katechetského, jež byla později uveřejněna
ve zprávách úředních. — K žádosti kollegů
německých arcidiecése pražské projednán
případ, kde katechetovi nebyla udělena re
munerace ve výši jím požadované. Uloženo
jednateli, aby v té příčině prostřednictvím
řečeného spolku mu dal příslušné pokyny
a k tomu účelu použil vysvětlení, které
ochotně sdělil kol. Strnad. — Předseda po
prosí přípisem dp. prof. E. Žáka, aby konal
řeč, za kterou byl spolek požádán. —
K návrhu předsedy usneseno bylo jedno
hlasně podporovat! jistého kollegu v právní
záležitosti. — Přáním příjemných prázdnin
ukončil pan předseda schůzi.
Nařízení k. a. konsistoře o katech,
zkouškách pro školy měšťanské. Ordin.
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list přináší nový zkušební řád způsobilosti
katechetské pro školy měšťanské, vydaný
J. E. nejd. p. kardinálem 17. června 1908.
Dle něho :
1. možno složití zkoušku katech, pro
šk. měší. za dvě leta po přijetí vyšších
svěcení. — Žádost (smatur. vysv. a abso
lutoriem) zašle se konsistoři prostř. vikariátního úřadu (v gener. vikar. skrze ordin.
komissaře), který přiloží vysvědčení o schop
nosti, mravní stránce a povaze kandidátově.
Žádost dlužno podati vždy do konce ledna
resp. do konce července.
2. Zkouška se koná před k. a. komisí,
dvakrát do roka a to počátkem března a

v druhé polovici záři.
3. Koná se písemně a ústně.
a) Písemná zk.: z věrouky s apologetikou — mravouky — cirk, dějin — kromě
toho vypracovat! jest exhortu.
(Otázky z věr. a mrav, vypracovat! jest
na zákl. velk. katech, se stálým zřením
k bibl. dějepravě.)
b) Ústní zk.: z věrouky s apologetikou
— mravouky — cirk, dějin — liturgiky —
paedagogiky (s děj. vychovatelství) kateche
tiky s methodikou a školn. zákonodárství —
mimo to se přednese část exhorty.
c) Každému kandidátu konati je na
měšť. škole praktic. výstup, jehož théma
oznámí se mu den před tím.
4. Zkouška trvá pět půldnů. První dva
písemní — třetí ústní — čtvrtý je prázdný
pro přípravu na prakt. výstup, který se koná
— pátého půldne.
5. Doktoři bohosl. mohou žádati za
vysv. způs. pro šk. měšf. na základě svého
doktorátu ; konsistoř však si ponechává roz
hodovat! v jedn. případech o zkoušce zpaed.
katech, s meth. a prakt. výstupu.
6. Approbace bude vyslovena známkou :
»způsobilý s vyznám.« nebo -»způsobilý«.
Zkušeb. komisi tvoři za předs. gener.
vik. 4 členové jmenovaní na 3 leta od J. Em.
8. Práce písemní jsou práce klausurni
a proto není dovoleno užívati při nich jakých
koli pomůcek.
Ze spolku sv. Josefa. Katecheté do
sud mají v paměti neblahé usnesení valné
hromady spolku sv. Josefa z 9. května 1894,
dle něhož katecheta v pádu pense resp.
podpory spolkové neměl býti ve výhodě
proti deficientu faráři a kaplanu za stejných
podmínek. Spolek sv. Josefa uvolil se tehdy
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svým členům katechetům toliko doplatili to,
co by jim na výslužném scházelo k tomu, aby
byli na roveň s deficienty faráři i kaplany.
Nová úprava kongruy a okolnost asi,
že katecheté uchylovali do výhodnějšího
vídeňského Emeriten-vereinu, pohnula ko
nečně spolek sv. Josefa, že na valné hro
madě 4. června 1908 navrhl změnu zmí
něného usnesení a spolku katechetů pripí
šem váženého předsedy vdp. Dra Ant. Víska
z 20. června 1908 sdělil:
»Všichni duchovní, kteří ke spolku sv.
Josefa přistoupili po 9. květnu 1894 a v
budoucnosti ještě přistoupí— a jednou jako
katecheté, professoři atd. do pense vstou
pí, obdrží na roční podpoře spolkové po
8. až 15. roce činného členství 35®/^ ze
splacených příspěvků. Při každém dalším
roce členství činného o l°/0 více, až po

35. roce členství 55^ ze splacených
příspěvků, kterážto podpora jest pro ně
největší.

Nejmenší podpora roční obnáší dle sta
nov 200 K.«
Katecheté jsou tu sice v jakési nevý
hodě proti kurátnímu kléru, ale opět ve
výhodě proti spolku emeritů, o čemž poučí
tabulka: srovnávací výši renty Emeritenvereinu, spolku sv. Josefa pro kurátní klé
rus, pro katechety, fondu cis. Fr. Josefa
a j. — kterou pro nedostatek místa přine
seme až v čísle příštím.
Z Itálie. Útoky zednářů byly dobrým
lékem na neblahý rozkol italských katolíků
konservativních a křesťansko - sociálních.
Kongres pořádaný na konec března t. r. v
Janově svedl italské katolíky v jednu falangu. Programem kongresu bylo: 1. Kate
chismus, t. j. vyučování náboženství ve
škole. 2. Stanovisko katolíků ku platnému
škol, zákonu a jmenovitě k nejnovějším
rozhodnutím ministerstva a parlamentu. V
prvním punktu jednomyslně zdůrazněna:
nábožensko-mravní výchova ve škole a
ve druhém punktu, přes to, že protivy obou
stran se tu příkře srazily, docíleno posléze
shody: prováděli křesťansko - sociální
program se zřetelem na papežské »non
expedit*. — Uskutečnění programu uloženo
italskému spolku -»Unione popolare“, je
hož centrála jest ve Florencii a který dle
vzoru německého má působiti na katolické
spolky po celé zemi. V máji konal se první
kongres katolické mládeže jihoitalské v
Beneventu a připojil se nadšeně ku pro
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gramu janovskému; leč vytkl sobě úkol ne
tak politický a agitační, jako spíše pěsto
vat! zbožnost a lásku ku bližnímu. —
Zmínky zasluhují t. zv. katechetické ve
čírky (serate catechistiche), jež budou kon
gresem podporovány. Mladý inteligentní muž
podá krátký pochopitelný výklad nějaké
náboženské pravdy biblie, i cirk, dějinné,
z posluchačů pak můžekdokoli přednésti ná
mitky, jež kde slyšel; přednáška bývá pro
vázena světelnými obrazy a předchází zá
bava, hra, zpěv a j. Konají se za dozoru
kněze 2—3 týdně a to k mládeži vůbec
(i studující, nebo na italských střed, školách
není vyučov. náboženství). — Další ovoce
kongresu je vzrůst spolku katol. učitelů
(»Nicolč Thomaseo«) na 20.000 členů,
který zajisté významnou roli bude míti v
boji o školu a vyučov. náboženství.—Kon
gres věnoval i pozornost rozvětvenému po
celé Itálii obvazu otců rodiřl>U V každé
obci má býti zřízena sekce a tvořiti perma
nentní komité agitační a akční a působiti
vlivuplně na obecní rady, by se vyslovily
ve prospěch vyuč, náboženství ve školách
(protože dle nejnovějšího nařízení rozhoduje
majorita obcí v tom, má-li se udíleti vyu
čování nábož. ve škole čili nic) a na učící
osoby, aby úkol vyuč, nábož. svědomitě
plnili. Pakli by se vyslovili proti, má býti
úkolem sekce: pečovati o vyuč, nábož. a
usilovali, aby obec propůjčila budovu a
konečně i v daný čas odklidit! z rady ty,
kteří Krista vypudili. — Pendant ke kon
gresu tvořil »první kongres paní italských«
divadlo to pro bohy; bylo jich 500 a vy
slovily se pro bezkonfesijnost školy vůbec.
Ptáka poznat lze dle peří; co prohráli v
parlamentě tatíci, chtěly zamaskovat jejich
drahé polovice. V zápětí ozvaly se protesty
katol. paní z Ríma a Milána, že onyno ne
mají práva mluviti za ženy italské vůbec.
Slovem boj o katechismus na celé čáře.

Vídeňský spolek katechetů vyka
zuje v nedávno vydaném seznamu: členů
748. Z toho počtu připadá na město Vídeň
228, na diecési vídeňskou mimo město 396
a sv Poltenskou 124. Z 65 defin. kate
chetů vídeňských nejsou členy spolku toliko
čtyři. Sapienti sat!
Konkurs. Obsadí se definitivně místo
katechety na měšť. šk. chl. v Dobrušce a
v Opočně. C. k. okr. šk. rada v Novém
Městě n. Met., 5. července 1908.

Knihtiskárna diužstva Vlast v Praze.

ZÁŘÍ 1908.
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K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

O vyučovací methodě.
IV. V jiné knize od téhož spisovatele »Erstbeicht-imterrickt^, probírá se ve 3.
hod. otázka 22. takto :
■»Za jakou dobu musíme svědomí své zpytovati?* (1., 2., 3.)
»Zpytujeme-li svědomí, 'přemýšlíme, kterých hříchů jsme se dopustili od ji
stého času. Ten čas není vždy a u každého stejný; delší nebo kratší. — Kdo
jde po prvé ke zpovědi, přemýšlí, kterých hříchů se dopustil po křtu. Při první
zpovědi zpytuje se svědomí od času, kdy kdo počal rozeznávat! dobré a zlé
(t. j. od 5., 6., neb 7. roku).
Byl-li již kdo u zpovědi, zpytuje svědomí od poslední dobře vykonané
zpovědi. Na př.: Půjdete v ten a ten den ke zpovědi po prvé, po druhé asi za půl
roku. Až půjdete po druhé ke zpovědi, nebudete již svědomí zpytovat od křtu,
nýbrž od poslední zpovědi, t. j. od vaší první zpovědi atd. . . . Ještě na něco
pozor! Zpovídal-li se někdo po prvé dobře, po druhé špatně, musí při třetí zpovědi
zpytovati svědomí od poslední dobré zpovědi, tedy od první; ve druhé zpovědi
nebyl mu totiž ani jeden hřích odpuštěn.
Dejme tomu, že dítě zpovídalo se po prvé dobře, po druhé, po třetí a po
čtvrté špatně. Nyní chce se opět dobře zpovídat!; myslí si, byla to ode mne po
šetilost, zpozdilost, že jsem se zpovídal tolikrát špatně. Co mám ze špatných zpo
vědí? Množství hříchů, ztrátu milosti Boží, ztrátu pokojného svědomí. A kdybych
měl ve hříchu umříti, hrozí mi věčné zatracení.
A přece sv. pokání je tu, bychom od hříchů byli očištěni, do nichž ubozí
snadno klesáme. Dnes chci tedy pátou zpověď řádně vykonati.
A od které zpovědi bude dítě zpytovat! své svědomí? Stačilo by od čtvrté?
Nikoliv, nebo tato zpověď byla neplatná. Dítě musí ještě dále zpět, až konečně
přijde ke zpovědi platné, tedy ku prvé. A· zpověď, kteroužto dítě napravuje neb
opakuje více zpovědí, slove generální, t. j. všeobecná. Generál je vrchní voje
vůdce, má podřízených několik komandantů, kteří i s vojáky musí ho po
slouchat. — Generální zpověď děje se tedy z delšího času, z více zpovědí se
všemi jich hříchy.« —
Vše to podáno je plným tiskem ; má se to tudíž řádně probrati. O gene
rální zpovědi se praví, že při ní podobně se stává, co při vypouštění rybníka, že
»mnohá velká ryba se ukáže,« která unikla síti.
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Že všecky tyto výklady u dětí, o něž se jedná, jsou ztrátou času a zby
tečně je matou, to na bíledni.
Obě předcházející pomůcky pro I. i II. školní rok byly s mnoha stran do
poručeny a to i vřele (bestens, wármstens), toliko »Korrespondenzblatt« a mni
chovské »Katechetische Blátter« je podle zásluhy posoudily.
V. »Erstbeichtunterricht« od jiného autora vykládá v 11 lekcích všecky otázky,
které velký katech, o sv. pokání obsahuje, vyjímaje ot. o lítosti (660. Stačí lítost
pouze přirozená k odpuštění hříchů?), generál, zpovědi a odpustcích, tedy 66
otázek na 17 stranách katechismu. Co se týká látky učebné, čteme na př. na
konci 1. katechese o lítosti: Milé děti! Otázky o lítosti musíte velmi dobře uměti
atd. Srovnejme naproti tomu, jak skrovné jsou požadavky katechismu augsburgského, Meyova, Lindenova 1
VI. Jiná katechetská pomůcka »Katech. Handbuch filr die Mittelstufe*, která
několik let před zavedením nového katechismu byla přeložena z češtiny do něm
činy, podává ve 2. katechesi tento výklad: Jak jsem vám již pověděl, vykládá
se veškeré učení sv. náboženství v katechismu. Celý katechismus dělí se na 4
hlavní části. V 1. hlavní části učíme se o Bohu: Kdo jest Bůh, jaký jest a co
pro nás učinil, bychom na tom světě a po smrti šťastni byli. Co Bůh pro nás
učinil jmenujeme díla Boží·, a proto krátce řekneme, že v 1. hlavní části učíme
se »0 Bohu a jeho dílech« atd. . . . Čti!
Pichler poznamenává. Neznamená to podávati dětem formu bez obsahu
a zcela neužitečně je trmáceti?
VIL Ona katechetská rukověť k rak. katechismu, která as největšího rozšířeni
došla (více než ve 12.000 exempl. a první náklad 2000 ex. téměř za měsíc roze
brán byl), sleduje výhradně methodu zv. erklärend-analytische, takže iv učenío církvi,
o nejsv. sv. oltářní slovo za slovem se vysvětluje, ač zvláštnost látky téměř nutí
dějepisný úvod předeslati.
VIII. Jako o kuriositě zmiňuje se P. ještě »dknížce, která mábýti dána začá
tečníkům do ruky a domů*, aby rodičům byla na pomoc i dětem.
Otázka 15. Čeho potřeboval Bůh ke stvoření nebe a země? Bůh potřebo
val slova.
Otázka 17. Kdo jest slovem Božím? — Ježíš Kristus.
Otázka 18. Co řeklo Slovo? — Staň se a ihned . . .
Otázka 30. Z čeho stvořil Bůh druhého člověka? Z kosti.
Otázka 58. Co učinili Adam a Eva po hříchu ? Skryli se . . .
Autor této knížečky praví v úvodě, že ji dříve ve formě sešitku dával do
ruky dětem; nejlepších resultátů prý docílil, pokaždé prý páni žasli nad věděním
a krásnými odpověďmi dětí, k jich naléhání dal také sešitek vytisknout.
Tyto pomůcky všecky (vyjímaje 6.) vyšly po zavedení nového katechismu.
(Pokračováni.)

Ročník XI.

KATECHETSKÄ PŘÍLOHA

Strana 99.

K reformě útulků.
(Píše Josef Liběchovský, katecheta.)
(Pokračování.)

Děti mimo domov.

Jako kůl v plotě jsou však děti mimo domov, ať jsou to sirotci anebo děti od
rodičů ze studu v nalezincích zůstavené či jinak zlomyslně opuštěné.
Dítě na svět přišedší hůře na tom je než kuře, bez cizí podpory by
zahynulo.
Ký div, že se všeobecně za velké neštěstí pokládá pro dítě úmrtí otce,
matky nebo obou rodičů. Děti-sirotci vždy budily útrpnost, ujmouti se sirotka,
pokládáno zvláště za dobrý, humánní skutek, a lehlavní starostí bývalo takovému
dítěti poskytnout! stravu, útulek, šatstvo, na duševní výchovu se zapomínalo,
tu by bývalo příliš požadováno. Přišlo později ve zvyk, že bezdětní manželé
sirotu do svého rodinného krbu snad i za vlastní vzali s těmi nejlepšími úmysly,
ale často také nesvedomití lidé dítěte-sirotka se ujali, aby ho k svému prospěchu
využili, žebrotě je nutili, když je dříve různým způsobem zmrzačili, aby větší
útrpnost budilo, aneb jinak zneužili. Častějším zjevem bylo, že taková prospě
chářská rodina opuštěné děti k sobě vzala, je již za malička k výdělečným pra
cím nutila a při tom i za plat o hladu je nechala. Tu pak není divu, že po
letech dostala domovská obec na krk zlosyna nebo na duchu i těle schátralého
starce, břemeno obci, zhoubu dobrých mravů, osadníků atd.
Tu pak je působiště pravé lásky křesťanské, kde křesťanská láska se spra
vedlností, t. j. s plněním povinností příslušných kruhů může mravní zkáze mlá
deže předejiti. Nedostatečné bylo by léčení rány, kdybychom jen odtékající
hnis utírali, jest nutno v první řadě k ráně samé přihlédnout!, tělo zdravým
učinili, podobně nebylo by pravým léčením lidské společnosti, kdybychom
pouze hnis — t. j. spustlou mládež, zbůjníky do polepšoyen a káznic uzavírali,
nýbrž nutno v první řadě hledati pramen, původ zkázy a tu od kořene společ
nost léčiti t. j. nutno zkáze mládeže předejiti.
První na stráži při výchově mládeže mají státi rodiče, při nedostatku těchto
nutno je uměle nahraditi, jako je nutno pro úmrtí matky kojence uměle vyživo
vat!, nutno i na umělé vychování pamatovati.
Než tu narazí humanita zdárné výchovy mládeže dbalá na některé překážky,
které musí a snadno mohou býti odstraněny.
Rodiče mají nejen povinnosti k dětem, mají na ně též někdy větší, někdy
a někde menší právo. Národové neprodchnutí křesťanstvím ponechali rodičům
neobmezené až ukrutné barbarské právo oproti dětem, rozhodovat! o jejich životu
a svobodě. Kristus, zakladatel křesťanské humanity neohroženě vystoupil jako
zastánce mládeže : »Co jste učinili jednomu z maličkých, mně jste učinili«. —
»Běda tomu, skrze koho pohoršení pochází, tomu by lépe bylo, aby žernov
osličí jemu na hrdlo přivázán byl.«
Tuť božským zákonodárstvím dostává se sankce tomu, co již přirozeným
citem a rozumem na záchranu dětí i vůči rodičům se podniká.
Chybují-li rodiče při výchově dítek, má lidstvo právo a povinnost rodiče
na jejich chyby upozorniti, aby závady své neb závady dětí ihned v zárodku
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odstranili zakročením rázným, rozvážným, přísným ale při tom láskou prodchnu
tým, neboť krutým, šablonovitým, necitelným zakročením dochází se pravi
delně opaku.
Kde však se ukáží rodiče na děti slabí, tu nevyhnutelno ku předejití zkáze
dítěte vyjmouti dítě z pravomoci rodičů a o náležitou výchovu jeho jiným způ
sobem se postarati. Než to jest právě kámen úrazu, že u nás v Rakousku
není práva zakročiti proti nedostatečným rodičům.
Právo rodičů na děti u nás jest tak veliké, že stěží nejen zabrání se
špatnému nakládání s dětmi, ale tím horší jest to s právem přinutiti nerozumné
a nedostatečné rodiče, aby pečovali o dobrou výchovu svých dětí, obyčejně to
bývají rodiče, kteří buď z nerozumného justamentu, neb z opičí a neprozíravé
lásky a nejčastěji z odsouzeníhodných důvodů jako, že by přišli o výdělek a
příjmy jim z dětí plynoucí a podobně, nesvolí, aby dítě bylo dáno mimo domov
na vychování.
Tuto slabinu nutno u nás zákonitě odstranili. Jinak jest tomu na příklad
v sousedním Německu, tam dle § 1666 může býti dítě rodičům odejmuto a dáno
na vychování ihned, když mu hrozí škoda na duši neb těle, když rodiče zneuží
vají neb zanedbávají a svým životem pohoršují dítě.
U nás však nelze v podobných případech proti rodičům zakročiti a teprve,
když se dopustí děcko činu, za nějž má býti trestáno soudně a když naprosto
patrno, že jest zanedbané dítě v rodině nenapravitelné, pak může soudce navrh
nout! a i proti vůli rodičů dítě jinam na vychování dáti. Připadá mi to, jako
kdybych řekl: já počkám až mi ten zlosyn matku zabije, nebudu mu v tom
brániti, ale pak to na něj udám k soudu!«
Na opuštěné psy, bez náhubku, máme zákony, ale na opuštěné ohrožené
děti —- na to jest dost času, od čeho jsou polepšovny, káznice, porodnice, nalezince, nemocnice a kriminály!!!
Suďte sami, není to převrácený, odsouzeníhodný systém ?
Avšak mluvíce o povinnostech rodičů jak mají starati se o zdárné vychování
dítek, nesmíme se zásadně a předpojatě dívati jen černým sklem. Mám tu na mysli
všecky nedostatky jak u boháčů, tak u chudáků, af jsou to nedostatky zaviněné
neb nezaviněné, zlomyslné neb ze slabosti rodičů i dětí. Když jsem o minulých
prázdninách své pochroumané zdraví v mořských lázních vyspravil, vyjel jsem
si rychlolodí na studijní cestu na ostrov Cherso, abych před rokem nabyté zku
šenosti doplnil. Ostrov, celé pobřeží i město samo chudé; obyvatelstvo ze tří
čtvrtin úplně chudé seběhlo se k našemu příjezdu do přístaviště, mladí i staří,
hoši i děvčata, muži i ženy, snažně prosili o soldy, ba i z krámů, lépe řečeno
z krámků, vyběhli »dva obchodníci« a natahovali ruku po rozdávaných soldech.
Krajina, město — žebráků, nízké úrovně vzdělání i mravů. A tam v té bídě,
mezi tím trním při prohlídce města v ústraní přišel jsem na perlu, nalezl jsem
krásný, něžný kvítek humanity.
Na náměstí před kostelem neušla mé pozornosti stará žena uprostřed
klubka malé drobotjny, uprostřed asi 30 malých sotva do školy povinných
dítek. V tom okamžiku přeletěl duch můj hladinu mořskou, byl jsem doma a
vzpomněl jsem si na ty naše babičky, které na venkově v době pilné práce ve
žních a sklizni bramborů a řepy ošetřují najednou několika sousedkám nedo
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spělé děti. Ano nic jiného to u nás na venkově není, nic jiného to nebylo na
ostrově Chersu než samorostlý titulek. Stará Chersanka po celý den ve stínu
palmovém na prostranství osamnělém, opodál ruchu nábřežního, kde na malá dítka
ze všech koutů tělu i duši nebezpečí hrozilo, v útulku dítky opatrovala-zaměstnávala. Přes to však taktně a didakticky, by to malé dítky nespozórovaly i ona
požádala o příslušné soldy pro tu drobotinu.
Jestliže tedy venkov uznává náhradu za péči rodičů povoláním svým zaměst
naných, tím více nutno, aby zřizovány byly jesle ve městech pro ty nejmenší
maličké, jestliže na venku chrání jesle dítky malé před úrazem, ohněm, zkázou,
čím většího významu nabývají jesle ve městech, ve čtvrtích dělnických, kde pro
špatnou mzdu mužovu, neb pro nezaměstnanost, či drahotu musí i žena-matka
do práce do továrny.
První jesle byly zřízeny v Paříži r. 1844 úředníkem Marbeau, ale ač jsou
tak důležitý, jsou i ve velkých městech mnohdy — bílou vránou a na druhé
straně i od dělných matek jak se patří neuznávány.
Do jeslí bývají časně ráno přijímány děti ve stáří od 4 neděl do 3 let
(někdy prý na podporu mravnosti, nepřijímají dítek nemanželských), dítko musí
býti zdrávo, bez nemoci nakažlivé, v opatrovně má zvláštní reservní prádlo a
šatstvo. Dle možnosti se platívá též malý poplatek za stravu, hračky a pod.
Nad jesle dětské důležitější pro mravní výchovu jsou dětské školky —
dětské zahrádky — opatrovny pro dítky od 3 do 6 let. Co dětí v kritické
době tělesného i duševního vývoje musí býti ponecháváno doma bez dohledu
lidí starších vůbec, ba dítko útileté samo dohledu potřebující, dostává od matky
do práce odcházející, pod dozor sourozence-kojence! Tuť nastavá velká mezera
u výchově tělesné i duševní. Nad takovými dítkami se první ustrnul farář Oberlin
v Steinthalu v Elsasku r. 1779 a zřídil pro ně malou školu, prostrannou učebnu
s nízkými lavicemi, obrazy a pomůckami opatřenou, k tomu přidal nutnou
zahradu a hříště. Pěstounka s pomocnicí daly se pak s chutí a láskou do díla.
Že tu ťal pan farář do živého, vidno z toho, že se školky i v menších městech
bez ohledu na nová vydání řídí.
Mají-li však tyto ústavy radikálně na výchově a ochraně dětí působiti,
nutno předně při výběru pěstounů a pěstounek, (u hochů nutně pěstounů), dbáti
jejich způsobilosti zastati matku neb otce, by zvláštní nadání, lásku a ideální
obětavost do školky si přinášeli. Jeli těžkým stavem stav učitelský, jest mnoho
násobně těžším a zodpovědnějším stav pěstounky-opatrovnice. Poznal jsem to
z vlastní zkušenosti, když mí přišly do školy děti, které dříve navště
vovaly do 6 roků školku, o časté hravosti, neposednosti, nepořádnosti, štěbetavosti, neposlušnosti, lhostejnosti ke svému okolí a k vyučování dětí školku
opouštějících ani nemluvě.
Po důkladné průpravě a přípravě nechť i ve školce si pěstounky vedou
dle ustanoveného pevného řádu, by děti navykaly pořádnosti, časté střídání
zábavného s poučným, těžšího s snažším tu třeba, pravdy poučné i mravoučné
hlavně názorem na skutečných předmětech a obrazech nechť se dětem vštěpují,
aby je dítě vskutku pochopilo a zažilo, o čemž nutno se, i přesvědčit!, by
se předešlo polovičatosti a snad i netečnosti.
Slovem veškeré učivo ve škole musí býti dětem podáváno jako pamlsky,
jako cicvárkové seménko, jako hořká medicína v syrupu.
(Pokračování.)
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Promluva na XV. neděli po sv. Duchu.
Napsal JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta.
>Aj, mrtvý nesen byl ven.«
Luk. 7., 12.

M. dr.! Slova ta nevyjadřují nic neobyčejného ; podívání, že mrtvého nesou
na hřbitov, naskytá se příliš často našim zrakům. Dnes pochovají bohatého, zítra
chudého, jednou vznešeného, po druhé prostého, tu starce, jindy jinocha
nebo dítě.
A přece mnohý člověk vida pohřeb, jde lhostejně mimo, aniž by si uvě
domil té myšlenky, že i jemu bude smrt údělem. Ano, m. dr., člověk zemřelý
je mocným kazatelem, jenž nám tu pravdu hlásá, o níž nikdo neodváží se po
chybovat!, totiž, že i my jednou zemřeme. A to budiž dnes předmětem úvahy
naší: Smrt je jista, hodina smrti však pro nás nejistá.
Perský král Xerxes táhl kdysi s ohromným vojskem proti národu řeckému.
Na počátku výpravy konal přehlídku vojska na širé rovině. A když přehlížel
nesčetné řady vojínů, milliony čítajících, zaplakal. Tázán po příčině své lítosti,
odpověděl: »Vzpomenu-li, že ze všech těchto sličných a statných vojínů za sto
let nebude ani jediný na světě, nelze mi zdržeti se slz.«
Tak tomu jest, m. dr.! Pohlížím-li na vás a vy na tuto shromážděné, zda
i vám nezatane na mysli, že za málo let ani jeden z nás tuto přítomných ne
bude mezi živými na tomto světě. Splní se na každém z nás slovo Písma : »Na
vrátí se prach do země své, odkud byl, a duch navrátí se k Bohu, kterýž jej
dal. Tělo tedy navrátí se do země, aby tu očekávalo svého vzkříšení, duše
však předstoupí před božského Soudce, aby od něho byla souzena, aby vydala
počet o svém myšlení, chtění a konání.
To odloučení duše od těla nazýváme smrt. Co však je příčinou toho rozdě
lení? Odkud smrt? Tu otázku předkládali si mudrcové starověku, ale zodpově
dět! jí nedovedli. A jak snadnou, pochopitelnou odpověď dává na to Zjevení Boží.
Dle něho smrt je neblahé dědictví po našich prarodičích. Známo vám, kterak
Adam a Eva měli nám zasloužit! ráj svou poslušností a neměli jisti se stromu
vědění dobrého a zlého a k zákazu tomu připojil Bůh Stvořitel hrozbu: »V kte
rýkoli den bys s něho jedl, smrti umřeš.« A jelikož neobstáli v té snadné zkoušce
a prohřešili se neposlušností, musilo následovat! to, čím Hospodin byl hrozil:
»Protože jsi jedl se stromu, s kterého jsem zakázal tobě, v potu tváři budeš jisti
chléb, dokavad se nenavrátíš do země, z které vzat jsi . . . « A od té chvíle zákon
smrti je všeobecný. Zemřeli naši prarodiče Adam a Eva, zemřeli jejich blízcí
potomci, ač jim bylo popřáno dosáhnout! vysokého věku pěti, sedmi až devíti
set let, zemřeli i ti, o nichž vám vypráví dějepis, že žili před 100, 1000 i více
lety, zmírají kolem nás naši vrstevníci, umírá papež i král, pán i žebrák, slovem
smrt nečiní výjimky u nikoho. Nedivíme se, že pohanský mudřec starověku Ari
stoteles nazval smrt věcí ze všech nejhroznější.
Co však ještě zvyšuje hrůzu smrti jest, že hodina její je nejistá. —
Nevíme, kdy zemřeme, zda v šedinách anebo v květu mládí, nevíme zda skon
číme v dnešní den a dočkáme se zítřejšího. Nevíme také, kde zemřeme, zda na
lůžku, neb na cestě, na ulici neb na poli, doma neb v cizině. Nevíme posléze
iak umřeme, zda pomalu, neb náhle, smrtí přirozenou neb násilnou vraždou, po
nemoci dlouhé neb krátké. Vše to známo je toliko vševědoucímu Bohu.
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Ale na jednom zvláště má nám záležeti, totiž bychom neumřeli ve stavu
hříchu těžkého. A proto napomíná nás Spasitel: »Buďte připraveni, nebo v kterou
hodinu se nenadějete, Syn člověka přijde.
Svrchovaně nešťastný byl by tedy ten, kdo by zemřel ve stavu ztráty
posvěcující milosti boží a v plné míře platila by oněm slova Spasitelova: »Dobré
by mu bylo, kdyby se byl nenarodil člověk ten.«
V očích dobrého křesťana však nemá smrt hrůzy; víť dobře, že pro něho
smrt je toliko přechodem do šťastné věčnosti.
Do komůrky sv. Hilaria vstoupili náhle dva mužové divokého vzezření,
byli to lupiči a vrahové. »Co pak bys činil,« pravil jeden z nich, »kdyby tě
vrahové přepadli?« »Kdo nic nemá,« odvětil sv. Hilarion, »nemá se také vrahů
co báti.« »Což ale,« pravil druhý, »nevíš, že tě můžeme zavraždit!?« »Ovšem,«
dí sv. Hilarion, »ale kdo má dobré svědomí, nebojí se ani smrti.« I podivili se
vrahové neohroženosti zbožného muže a pravili: »Od tohoto okamžení nebudeme
již loupiti, nebo jasně vidíme na tobě, že dobré svědomí je největší poklad
na světě.«
A kterak dosáhneme dobrého svědomí? Nejlepším prostředkem k tomu je
platná zpověď. Ta jest vydatným prostředkem působícím, že beze strachu mů
žeme hleděti smrti vstříc.
Francouzský důstojník Brancion padl 7. června 1855 v boji u Sebastopolu.
Den před tím vyzpovídav se, řekl přátelům svým : »Vím, že mě každou chvíli
smrt čeká; ale já jsem připraven.«
M. dr.! Važte si té svaté víry, která vám tolik útěch poskytuje v životě
i smrti. Za nedlouho máte i vy přistoupili ke sv. svátostem a bohumilým způ
sobem započíti nový školní rok. Ve sv. pokání očistíte duši svou a nabudete
pokoje v srdci a v nejsv. sv. oltářní přijmete Toho, v jehož rukou spočívá život
váš a na jehož požehnání záleží zdar všeho vašeho přičinění. A požehnání svého
udělí vám, půjdete-li po stopách příkladu, který vám dal ve svém dětství:
v poslušnosti k rodičům a představeným, v moudrosti ve škole, v nábožnosti
ve chrámu Páně, v lásce k bližním, pak zajisté bez bázně budete hleděti i možné
smrti vstříc, neboť soudcem vaším bude on Přítel hodných dítek, o nichž říkal:
»ať jdou ke mně, neboť takových je království nebeské.« — Amen.

Promluva na XVI. neděli po sv. Duchu.
Napsal Xav. Dvořák, professor.

»Sluší-li v sobotu uzdravovat!?«

Puzen bezmeznou nenávistí, pozval s potměšilou lstivostí jeden z knížat farisejských spolu s přáteli svými Krista do domu svého, aby pojedl — chleba.
Vyzrazuje to sv. evangelium, když praví: »A oni ho pozorovali« Fariseové
Ježíše. Té pozornosti farisejské ! Nebyla to pozornost Marty, která starostlivá
byla, jak by nejlépe pohostila Pána, ani pozornost Marie, která seděla u nohou
jeho a s utajeným dechem naslouchala slovům jeho, ani pozornost prostého lidu,
jenž zapomínal na svůj hlad a mdlobu těla svého,

Strana 104

KATECHETSKÄ PŘÍLOHA

Ročník XI

Byla to ďábelská pozornost, která sledovala každé slovo, každý pohyb
Kristův se srdcem plným zloby, dychtící jen po tom okamžiku, aby polapili Pána
v řeči nebo v skutku.
I nemocný — vodnatelný, jehož by byli jindy jako nečistého, jako hříšníka
samým Bohem znamenaného vyštvali za práh domu svého, dnes přišel jejich
černým úmyslům až příliš vhod.
Tvrdé a nenávistné srdce jejich zaplesalo: uzdraví-li Kristus nemocného,
propadl soudu Vysoké rady, jako porušovatel dne sobotního, odmítne-li nemoc
ného, postarají se, aby vylíčili lidu bezcitnost jeho k utrpení nešťastných, aby
upadl v nenávist lidu.
Ale Kristus postaven mezi dvě nebezpečí, která mu hrozí, nerozmýšlí se
ani na chvíli a plný soucitu se sklání k nemocnému a uzdravuje ho.
Tento soucit božského srdce Kristova prozařuje všechen život jeho, jest
jako zlatá půda, z níž tím mocněji a velebněji vystupuje božská fysiognomie jeho
krásným a úchvatným relieíem.
Soucit, toť nejkrásnější obsah zákona Kristova, lidsky vyslovený; toť prak
tický výraz křesťanství.
Hle, uvažujme o tomto soucitu křesťanském, tak krásném a lidstvo po
vznášejícím v této chvíli zbožného našeho shromáždění.
Soucit, a myslím tím vlastně soustrast, jest ctnost, která budí v nás bo
lestné pohnutí nad neštěstím"bližního ’a povzbuzuje nás, bychom mu dle možnosti
pomohli. Vyplývá z lásky jako pramen ze svého zdroje, jako paprsky ze slunce.
Proto i Bůh, jenž jak praví Písmo jest láska, láska nejryzejší, láska sama
jest i nejryzejším soucitem.
Soucit svrchovaný — nejvyšší slitování. Ach, jak skvěle projevil se tento
svrchovaný soucit v Bohu ve velkolepém plánu našeho vykoupení.
Bůh nelitoval Syna svého, aby nikdo nezahynul, ale každý měl život
věčný.
Proto Kristus, vtělený Syn Boží, nemohl se ani jinak jevit ve svém po
zemském životě než jako nejčistší božský soucit. Toť jsou šlépěje cesty jeho
života: soucit s chudými snoubenci v káni Galilejské, soucit s matkou Naimskou,
soucit s nemocnými, soucit s hladovícími, soucit s matkou Kananejskou, soucit
s Maří Magdalenou v slzách se rozlývající u Jeho nohou, soucit s Lazarem, nad
jehož hrobem propuká v pláč, soucit s nešťastným národem, soucit i s vyvr
helem lidstva, lotrem na kříži. Ano, soucit jeho nevztahuje se jenom na přátele
jeho, jde dále, nekonečný, objímá i nepřátele a objímá veškerý svět: »Jděte do
celého světa, kažte všemu stvořeni!«
A není to pouhé pohnutí srdce, není to pouhý pláč — soucit Kristův není
sentimentální. Za pohnutím srdce jde i ochotnost vůle bolest umenšiti, zlo odstraniti. A že vůle Kristova je všemohoucí, pomáhá vždy a všude, i kde člověku
nemožno, pomáhá i divy a zázraky.
Ale Kristus nejen sám dal se vésti soucitem, nýbrž výslovně žádal toho
i po nás, neboť chtěl, přál si a přikazoval: »Učte se ode mne!» Chtěl svým vě
řícím vtisknouti jako ráz božských synů a proto ukládal jim lásku k bližnímu,
soucit k trpícímu.
Jak krásně vylíčil to v onom dojemném, nezapomenutelném podobenství
o milosrdném Samaritánu ! A zákoníku tážícímu se: »Mistře, co čině život véčuý
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obdržím?« odpověděl přikazuje: »Jdi i ty čiň podobné;« Kdo z nás nepocítil,
že slovo toho příkazu přes tisíce let vane k nám stejně vroucně i důrazně: »Jdi,
i ty čiň podobně !«
A tento příkaz míní Kristus tak vážně, že naplnění jeho nebo opomenutí
má býti posledním závažím na vahách ortelů naší věčnosti. To když mluvil
o posledním soudu svém. Tehdy zřetelně všem prohlašuje, že ne podle skutků
náboženství, ale podle skutků milosrdenství a soucitu s nešťastnými bude souditi
a odpláceti. »Pojďte, vyvolení Otce mého«, tak zavolá k těm po pravici své,
»vládněte královstvím připraveným vám od ustanovení světa; neboť lačnil jsem,
dali jste mi jisti, žíznil jsem a dali jste mi piti . . .« A znovu pozvedne hlasu
svého k těm po levici své: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného,
který připraven jest ďáblu a andělům jeho; neboť lačněl jsem, nedali jste mi jisti,
žíznil jsem a nedali jste mi piti . . .«
Tak Kristus zaštípil krásný ten květ křesťanského soucitu do slzavého na
šeho údolí; a kam se rozšířilo křesťanství, tam se šířil i soucit vroucí a účinný
zaléván a posilňován hlubokou bratrskou láskou k bližnímu.
Církev svátá jako dědička Kristova, rozšiřuje a posvěcuje tento soucit za
řizováním různých bratrstev, spolků a ústavů na úlevu bídy nešťastných. A mezi
svými dítkami nejmilejšími má také apoštoly a heroy soucitu.
Takovým apoštolem soucitu s nešťastnými byl zajisté sv. Vincenc de Paula;
nebo všecky ty ústavy a spolky moderní humanity naší v něm mají svého pů
vodce a otce.
Milliony nešťastných žehnají nesmrtelné památce — jeho křesťanskému
soucitu.
A nechať jmenuji i jednoho z heroů svátého soucitu ·—■ jest to jméno dobře
známé a od samých jinověrců velebené, P. Damiana, prvního dobrovolného oše
třovatele malomocných na ostrově Molokaii. Smrt jeho provázeli jinověrci panegyriky až překvapujícími: »Život P. Damianův jest řídkou vzácností a památka
jeho nevyhyne nikdy . . . Smrt na bojišti nemá pro mnohé žádné hrůzy, ale
umříti malomocenstvím, děsí se povaha každého člověka. Je to umírání píď za
pídí. Podrobit! se dobrovolně smrti takové, k tomu je třeba zmužilosti prvních
mučenníkův.«
A není tomu dlouho, co jedna vláda protestantská v Evropě vypsala vy
zvání ke sdružením nebo spolkům humánním, pokud by se chtěl některý z nich
věnovati ošetřování morovou nákazou stižených — a hle, byly to jediné řeholnice
církve katolické, jež se k službě té přihlásily — vedeny jsouce křesťanským
soucitem podle příkladu a slova Kristova.
Ale, m. dr., má-li v srdcích našich ujmouti se tento obdivuhodný květ sou
citu, jest třeba jedno vymýtit ze srdce — pýchu.
Pýcha vyprahuje srdce naše jako letní žár slunce zemi. V tako'vé vyprahlé půdě
nemůže se dařit žádné úrodě —· nejméně bylině tak jemné a něžné jako jest
křesťanský soucit.
Proto v dnešním .evangeliu Kristus vytýká fariseům pýchu jejich. Ta byla
příčinou, že zatvrdili se nad nešťastným vodnatelným jako jindy nad 38 let ne
mocným nebo nad Maří Magdalenou, hořce oplakávající hříchy své. Ta byla
příčinou, že se zatvrdili i nad svým božským Vykupitelem, hledajíce, jak by ho
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v řeči nebo ve skutku polapili, ano že se i pod křížem jeho výkupným zatvrdili
až k nelidskému posměchu: »Jiným pomáhal, sám sobě pomoci nemůže!« —
kde i otrlé srdce lotrovo pohnulo se soucitem s Ukřižovaným.
Proto vymyťte ze srdce svého nejprve pýchu, pak rozleje se tam láska
Boží, z které vzejde vznešený květ soucitu k nešťastným bližním našim.
A vzejde vám i požehnaná úroda pro věčnost a budete i vy z požehnán’
žnouti v království nej vyššího slitování a soucitu, svrchované lásky.
Amen 1

Zpráva komise školské o zprávě zemského výboru
o žádostech katechetů za úpravu jejich služebných poměrů·
(Číslo 1450 sněm.)
(Pokračování.)

3. Dalším požadavkem katechetů jest :
a) aby stálé platy zvláštních učitelů náboženství ať na školách obecných
neb měšťanských upraveny byly předpisy, které platí v příčině příjmů služebních
učitelů světských na školách mesiánských ;
a aby jim mimo to přináležel do pense vpočítatelný přídavek po 10 letec.h
10 proč., resp. po 20 letech 20 proč, základního služného; a
Zý aby požívali zvýšení služného dle pravidel pro měšťanské školy stano
vených, avšak částkou o 25 proč, vyšší, při čemž by se první zvýšení služného
udělilo po dvou letech.
Pokud výslovně žadatelé podotýkají, že doba rozhodná pro zvýšení služ
ného čítati se má od nastoupení služby vůbec, není dnes žádné pochybnosti, že
tomu tak jest, a není tedy třeba zvláštních o tom ustanovení.'
Příčina, pro kterou se katechéti domáhají zlepšení svých poměrů oproti
učitelům světským, leží hlavně v tom, že pokud jde především o vyučování ná
boženství katolickému, ku kterému náleží největší počet školních dítek, církev
trvá na tom, aby vyučování to udílelo se od duchovenstva, tedy od osob, které
vesměs vykazují akademické vzdělání.
Jest pochopitelno, že katecheta, který má akademické vzdělání a stavu
svému přiměřeně žiti má, s požitky, jaké jemu jsou vyměřeny jakožto učiteli na
škole obecné neb měšťanské, pokud by trvale měl věnovati se vyučování na škole
národní, nemá před sebou budoucnost, jeho vzdělání odpovídající.
Jest však těžko v tomto směru nalézti pravou cestu, poněvadž s druhé
strany ohledy správy školské toho vyžadují, aby požitky učitelů světských i uči
telů náboženství se upravovaly dle stejných zásad.
Na tomto stanovisku trvají úřady školské a jestliže zemský výbor v jedné
ze svých zpráv sněmovních před poslední úpravou platů učitelských mínil u uči
telů náboženství upravili pětileté přídavky tak, jak se to nyní stalo u všeho uči
telstva vůbec, nehodlal tím nikterak vykročiti z rámce jednostejných zásad, jež
pro požitky učitelstva platiti mají bez rozdílu, jde-li o vyučování náboženství
neb o vyučování předmětům jiným.
Nelze také přehlíželi, že katecheta s akademickou kvalifikací má kromě pole
působnosti na školách obecných otevřeno pole činnosti na školách středních, což
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učitelům světským při jich kvalifikaci školskými zákony předepsané, nikdy
možno není.
Zásadu, že požitky učitelů světských i učitelů náboženství dle jednoho
principu mají býti vyměřeny, důsledně zachovávají veškeré zemské zákony, upra
vující právní poměry učitelů náboženství, při čemž až na nepatrné výjimky sta
noví se pro katechety resp. učitele náboženství vůbec jako základní požitky
nejvyšší kategorie učitelské a to na měšťanských školách zvlášť a na obecných
školách zvlášť.
Jediný Moravský zemský zákon stanoví kromě toho pro katechety oproti
učitelům světským ještě zvláštní osobní do pense vpočítatelný přídavek 200 K
po osmileté službě.
Také poukazují katechéti k tomu, že následkem opožděného vstoupení do
služeb učitelských jsou v nevýhodě oproti učitelům světským tím způsobem, že
se jim prvního pětiletého zvýšení a tudíž i ostatních dostane oproti učitelům
světským při nejmenším o tři leta později; nevýhoda tato jest však jen zdán
livou ; vždyť za to zase katecheta obdrží ihned požitky učitele I. třídy ku kterým
učitel světský dospívá často teprve po 10 letech, ba ve většině případů stane se
přímo katechetou na škole měšťanské ; mimo to katecheta má služební dobu o 5 let
kratší, tudíž pak plných požitků služebních se všemi pětiletými přídavky bere
o 5 let déle, aniž by za to musil sloužiti a kromě toho je sproštěn povinnosti,
sloužiti další dva roky, které každý učitel světský před zkouškou způsobilosti
odbýti si musí. ·
4. Dále žádá se v petici:
a) aby do výslužného čítána byla doba služební nepřetržitá od nastoupení
služby školní, což však se rozumí dle nynějších právních předpisů samo sebou
a platí o této věci totéž, co shora bylo řečeno v příčině počítání doby služební
pro 5tiletá zvýšení rozhodné;
b) aby se do výslužného čítala také část z let ztrávených v duchovní správě
a sice nejvýše jednoho 5tiletí;
c) aby nárok na plné výslužné vznikal po dosloužení 35 roku služebního
a po dosažení 60 roku;
d) aby výslužné za prvních 8 let vyměřilo se částkou 46 proč, a každým
dalším rokem aby zvýšilo se o 2 proč.
Požadavek ad c) uvedený převzat jest patrně z petic starších a bylo jemu
nejnovějšími zákony o právních poměrech učitelstva již učiněno plnou měrou
zadost.
Následkem toho stojí v příčině zkrácení doby služební katechetové v krá
lovství českém na prvém místě, poněvadž ostatní zemské zákony dobu služební
katechetů staví na roveň služební době učitelů světských a jen v tom směru
poskytují výhodu, že dovolují do jisté míry včítati v dobu tu též léta v du
chovní správě nebo jako katecheta za remuneraci strávená.
Požadavek tento jest ovšem potud ospravedlněn, že katecheta, pokud pů
sobil jako člen duchovni správy, měl také povinnost vyučovací a tudíž se jedná
vlastně o stejnou činnost, jenže v jiném služebním postavení.
(Pokračování.)
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Za účelem srovnání uvedeny následující
tabulky :
Přistupující 301etý kněz zaváže se platiti 40 K ročně a obdržel by K:

.

Odpověď na různé dotazy. Vládní
věstník z 31. července přinesl promulgaci
zákona katechetského o slevě týd. hod. vyuč,
z 25 na 22. Podepsán: J. V. Frant. Jos. I.
a min. kul. a vyuč. Marchet. Správcové škol
mají tudíž úřední sdělení v rukou.
Nová bibl. dějeprava. V c. k. škol,
knihoskladě vyšla již t. zv. »Veliká bibl.
dějeprava st. a nov. zákona« pro katolickou
mládež škol měšť. a vyšších tříd škol obecných
od Jana Panholzera přeložena od dra. Ant.
Podlahy.
Definitivně byl ustanoven : Alexander
Průcha, katech, měst školy v Plzenci.
Konkursy: Obsadí se definitivně místo
katechety :
1. v Podolí při měšť. šk. chl. C. k.
okr. šk. r. na Kr. Vinohradech 3. srpna 1908.
2. v Kralupech n. Vit. při měšť. šk.
chl. C. k. okr. šk. r. ve Slaném 31. čer
vence 1908.
3. v Náchodě při obec. šk. ve II. obv.
C. k. okr. šk. r. vNáchodě 10. srpna 1908.
Ze spolku sv. Josefa. (Karlov 453-11.)
Zprávu, kterou jsme přinesli v minulém čísle,
o výhodnějším pojištění pro katechety, do
plňujeme schématem, kde se srovnává spolek
sv. Josefa, vídeňský Emeritenverein a Fond
cis. Frant. Josefa.
I. Renta invalidní stoupající
(Spolek emeritů sazba la.) skýtá se jen vtom
případě, když pojištěnec následkem poruch
tělesných neb duševních stal se ke službě
neschopným (na základě vysvědčení lé
kařského).
II. Renta starobní (Fond císaře
Frant. Josefa). Dožije-li se pojištěnec
určitého roku věku svého (na př. 60. neb
65., tedy 301etý kněz po 30 resp. 35 letech),
počne výplata renty starobní.
Zemře-li dříve, vklady, když byly činěny
bez výhrady, propadají; vrací se (bez úroků),
když se dály s výhradou. V případě na
stalé invalidity před stanoveným určitým
věkem z této renty nelze nic obdržeti; jest
čistě starobní.
III. Renta invalidní stoupající,
spojená se starobní na 65. rok věku
pojištěncova (Sp. emer. sazba IVa) skytá
rentu invalidní, když nastala invalidita před
65. rokem věku pojištěncova, dožije-li se
tento uvedeného stáří, stává se splatnou bez
ohledu na jeho invaliditu, zda-li nastala
čili nic.
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K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

Zpráva komise školské o zprávě zemského výboru o žádostech
katechetů za úpravu jejich služebných poměrů(Pokračování.)

Rozdíl však leží v tom, že katecheta, který zaujímá postavení stálé (defini
tivní), s nímž je spojen nárok na výslužné, musí nepřetržitě vyučovati v jistém
minimálním počtu vyučovacích hodin, který z pravidla daleko převyšuje počet
vyučovacích hodin, jež udílí jednotlivý člen duchovní správy.
Proto volil český zákon o právních poměrech učitelstva správněji cestu tu,
že snížil všeobecně služební dobu katechetů, takže těm, kteří se trvale věnují
vyučování na škole národní oproti těm, kteří částečně působili v duchovní správě,
poskytuje se jistá výhoda, avšak i ti, kteří 5 let v duchovní správě působili,
jsou v království Českém následkem řečeného ustanovení ve stejné výhodě jako
v oněch korunních zemích, kde se doba strávená v duchovní správě čítá za
jedno 5tiletí, aniž by služební doba katechetů oproti učitelům světským byla
zkrácena.
Počítání výslužného způsobem takovým, že za základ vezme se desítiletí,
po jehož uplynutí vzniká nárok na 40 proč, služebních požitků a na další léta
že pak připadá na každé 2‘4 proč, jest ve shodě s pensijními předpisy úředníků
státních i zemských a neodporučuje se dle náhledu zemského výboru užiti
u katechetů zvláštních odchylných ustanovení.
5. V petici se dále žádá,
a) aby příbuzní, sešvakření, po případě dědicové zvláštního učitele náboženství
měli právo na pohřebné, a aby se pohřebného za jistých okolností mohly domá
hat! i jiné osoby, není-li tu dědiců,
b) aby pohřebné u učitelů náboženství, kteří nesloužili ještě 15 let, obnášelo
jako u učitelů světských čtvrtinu vpočítatelného služného, jinak ale polovinu.
Pokud domáhají se učitelé náboženství zvláštního ustanovení v příčině od
bytného resp. pohřebného na případ smrti pro pozůstalé, vznikl požadavek ten
asi z té příčiny, že školské úřady po příkladu předpisů pro úřednictvo státní, vy
kládaly příslušné předpisy zákona o právních poměrech učitelstva analogicky v tom
směru, že pokud tu není vdovy neb dítek, náleží pohřebné pozůstalým jen v pří
padě, když pozůstalost sama k uhražení pohřebních nákladů nestačí.
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Praxi tuto, která však byla jednostejnou také u učitelů světských, opustila
již c. k. zemská školní rada po dohodě se zemským výborem a není tudíž nadále
v té příčině žádných pochybností.
Přísluší tudíž pozůstalým po katechetovi právě tak pohřebné jako po učiteli
světském ze zákona samého, a nějakého zvláštního doplnění jeho potřebí není.
Ovšem zrušil poslední zákon katechetský z r. 1903 výslovně § 6 zákona
katechetského z r. 1888, tak že se zdá, jako by ustanovení platná pro učitele
světské s odchylkami, ku prospěchu katechetů v tomto § stanovenými, neměla
více platnosti.
Avšak odchylná ustanovení, pro katechety příznivější, přijata jsou v r. 1903
do zákona o platech učitelských, tak že není pochybnosti, že také ostatní ustano
vení tohoto zákona, pokud pro katechety neplatí zásady odchylné, také na kate
chety se vztahují.
Pro požadavek, aby pozůstalým po katechetovi vyměřeno bylo za jistých
okolností pohřebné částkou vyšší než u učitelů světských (totiž sloužil-li katecheta
přes 15 let polovinou posledního jeho vpočítatelného ročního služného, kdežto pro
učitele světské stanovena vůbec pouze čtvrtina) nelze uváděti za důvod okolnost,
že u katechety není možným obtížení pensijního fondu zaopatřovacími požitky
pro vdovu a sirotky, neboť také učitelky, které jinak stejným podléhají předpisům
jako učitelé, jsou vázány na celibát a nesmí se provdati, ač nechtí-li pozbýti svého
služebního místa.
Také odbytné pro případ smrti, které není ničím jiným než náhradou za
vdovskou neb sirotčí pensi, nelze u katechetů nikterak rozšiřovat! na matku neb
sestru, z důvodů právě uvedených.
V závěrku petice stanoví pak zvláštní učiteté náboženství žádost, aby pro
zatím než petice bude vyřízena, přiřknut byl katechetům od počátku třetího slu
žebního roku do pense nevpočítatelný osobní přídavek ve výši jedné kvinkvenálky
a aby kromě toho katechetům škol obecných přiřčen byl zvláštní osobní přídavek
200 K.
Z důvodů shora uvedených nenavrhuje zemský výbor zvýšení služebních
požitků zvláštních učitelů náboženství a nemůže se tudíž přimlouvati za toto pro
visorní zvýšení požitků jejich a jelikož ostatní požadavky zvláštních učitelů ná
boženství, dílem ze zákona samého plynou, dílem nejnovější změnou zákona
o právních poměrech učitelů byly již vyplněny, zbývá pouze otázka snížení počtu
vyučovacích hodin a stanovení výše remunerace za přespočetné hodiny.
Odkazuje i v těchto otázkách k vývodům v této zprávě uvedeným, před
kládá ještě zemský výbor dvě tabulky, z nichž jest zřejmý finanční effekt poža
davků v petici obsažených, jakož i návrhů, jež činí zemský výbor, zvláště pak
snížení počtu vyučovacích hodin na 22, exhortu dvěma hodinami v to počítaje
i podotýká, že na náklad ve smyslu návrhů v této zprávě uvedených v okrouhlé
částce 110.000 K vzat bude zřetel při stanovení příspěvků zemského k řádnému
nákladu na školy na r. 1908 (v kap. IX, tit. 1, § 1, ad 1), a že tudíž není třeba
v tom směru žádného dalšího opatření učiniti.
A) A jak vidno, nepřistoupil zemský výbor na požadavek katechetů, by jim
povinnost vyučovací snížena byla na 20 hodin týdně. Podobně zamítá zemský
výbor žádost za zvláštní remuneraci za hodiny nad 16 hodin týdně. O požadavku
náhrady cestovní za hodiny na jiné škole mimo služební místo katechetovo vy
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slovuje se zemský výbor, že se otázka ta nejlépe upraví cestou administrativní
dle skutečných poměrů. Zemský výbor nepřistoupil dále na požadavek, aby stálé
platy zvláštních učitelů náboženství ať na školách obecných, ať měšťanských upra
veny byly předpisy, které platí o služebních příjmech učitelů světských, na ško
lách měšťanských, ani na požadavek další o přídavek 10%, resp. 20% služného
ani v příčině zvýšení služného dle pravidel pro měšť. školy, avšak částkou
o 25% vyšší.
Zemský výbor zamítl také požadavek katechetů, by se jim první zvýšení
platů přiřklo hned po 2 letech služby; aby se jim do doby výslužní započetla
také část let ztrávených ve správě duchovní — až do 5 let — a aby se jejich
výslužné za prvních 8 let vyměřilo částkou 46% a pak se poměrně zvyšovalo
o 2%. O požadavku snížení doby služební ze 40 let na 35 let, praví se ve zprávě,
že žádosti té již bylo § 58. zák. ze dne 27. ledna 1903 č. 16 z. z. vyhověno.
O pohřebném praví zemský výbor, že není potřebí zvláštního nějakého ustanovení,
poněvadž pohřebné to platí po katechetovi stejně jako po učiteli.
Požadavek za vyměření vyššího pohřebného za jistých okolností zemský
výbor zamítá, rovněž jako odbytné pro případ smrti pro příbuzné katechetovy.
Taktéž nebyl přijat požadavek, aby až do vyřízení petice přiřknut byl kate
chetům od počátku 3. služebního roku do pense nevčítatelný osobní přídavek ve
výši jedné kvinkvenálky a aby katechetům na obecných školách přiřčen byl
zvláštní osobní přídavek 200 K. Důvody, které zemský výbor vedly k zamítnutí
těchto jednotlivých bodů petice, vyloženy jsou v citované zprávě.
Zemský výbor a c. k. zemská školní rada však uznaly za spravedlivý po
žadavek katechetů za snížení počtu vyučovacích hodin do té míry, že sám na
vrhuje snížení hodin z 25 hodin na 22. exhortu v to počítaje 2 hodinami a k tomu
cíli předložil již zemský výbor osnovu zákona.
V této osnově nového zákona změněna proti dřívějšímu znění zákona pouze
slova: 22 hodin (dříve bylo 25 hodin) a pak slova: dvěma hodinami (dříve bylo
třemi hodinami).
Při § 7. zůstaly nezměněny 1., 3. a 4. odstavec a změněno pouze v odstavci
2. toto místo: %5 platu učitelů stanoví se zvláštnímu učiteli náboženství škol
obecných 70 K, zvláštnímu učiteli náboženství škol měšťanských 90 K. Změna
tato, která má v zápětí samo sebou snížení počtu vyučovacích hodin, odůvodněna
ve zprávě zemského výboru tím, že se doporučuje místo kvóty y22 platu katechetského stanovití tak jako v ostatních korunních zemích remuneraci tu pevnou
přibližnou částkou 70 K, resp. 90 K.
(Dokončeni.)·

Slavnost růžence.
(1. neděle v říjnu.)

O růženci.
Prof. VÁCL. MÚLLER.

»Královno posvátného ružence
oroduj za nás!« Litanie loret.

Konáme dnes slavnost na počest blahoslavené Panny Marie, slavnost růžen
covou. Je to slavnost díků ustanovená z vděčnosti za dosažené vítězství, jehož se
dostalo zbraním katolickým nad mohamedánským -půlměsícem, který ohrožoval
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celou Evropu. Zejména papež Kliment XI. to byl, který nařídil, aby tato slavnost
konala se po celém světě, zvláště když r. 1716 slavný vojevůdce Eugen Savojský
nového vítězství dobyl nad Turky. A blahé paměti sv. Otec Lev XIII. opět na
řídil, by po celém světě katolickém po celý měsíc říjen konala se pobožnost sv.
růžence.
Jako měsíc květen, i měsíc říjen tedy je zasvěcen blahosl. Rodičce Boží. Jak
významné, že právě tyto dva měsíce jsou zasvěceny ku poctě královny nebes!
Na jaře, v nejkrásnějším měsíci roku, kdy příroda se probudila k životu a
vše bují, roste a kvete, není djvu, že křesťanstvo obrací zraky své k nebes krá
lovně a první růže rozkvetlé obětuje Marii »růži duchovní« jak ji církev nazývá.
A když přejde jaro a přejde leto s hojnou sklizní a nastane podzim, když umírá
krása přírody, tu též srdce lidské teskní, ohlížejíc se po někom, kdo by byl strážcem
a útěchou v dlouhé zimě, která připomíná smrt a opět volá: »Pomocnice křesťanů,
oroduj za nás !«
A proto v tento slavný den růžencový rozjímejme krátce o modlitbě růžence.
Růženec, jak známo, počíná Apoštolským vyznáním víry a Otčenášem,
pak následuje patnáct desátků t. j. oddílů složených z deseti Zdrávasu s před
cházejícím Otčenášem. Ke každému desátku pojí se nějaké tajemství buď ze života
Spasitelova, nebo svaté jeho Matky, kteréžto tajemství se vkládá do modlitby
Zdrávas po jménu Ježíš.
Růženec pak sestává ze tří oddílů : růžence radostného, bolestného a slav
ného. Růženec radostný uvádí nás v tichou samotu chudého domku v Nazaretě,
kde oznamuje anděl Gabriel přečisté Panně z rodu Davidova, že se stane matkou
Spasitele. Předvádí P. Marii, ana spěchá k Alžbětě a později do Betlema, kde za
zpěvu andělů a jásotu sborů nebeských se narodil Kristus Pán. Vidíme dále Spa
sitele, prospívajícího věkem i moudrostí v chrámě v Jerusalemě, kde Simeon dříve
prohlásil ho za »světlo k zjevení pohanům«, jak naplňuje úžasem shromážděné
učitele, v jichž středu pobyl tři dni.
Bolné city však budí v nás růženec bolestný. Vidíme Spasitele, an se chystá
vydati svůj život pro spásu lidstva. Kráčí na horu. Olivetskou, tam se krví potí,
tam i nepřátelé přicházejí a vedou jej k soudu. V domě Pilátově jest pak bičován
a trním korunován. Odtud i těžký kříž nese na Golgotu, aby tam zbodeny byly
ruce i nohy jeho a on na kříži'rozpjat povýšen.
Růženec slavný konečně znázorňuje, že vznešené dílo Kristovo nevzalo za
své, jak se nepřátelé domnívali. Z hrobu Kristova třetího dne zavznělo radostné
Alleluja, Kristus vstal z mrtvých, těší své přátele, a po svém ukončeném díle
vykupitelském odchází na nebesa a sesílá Ducha sv. Utěšitele a Posvětitele. Ne
zapomíná na nebesích ani své přemilé matky a béře ji po smrti na nebesa a ko
runuje ji za královnu andělů a svátých.
To obsah růžence. Je to modlitba v pravdě katolická, která v rouše modlitby
a rozjímání zároveň podává hlavní a podstatné články víry katolické a vzbuzuje
v nás city radosti, díku, lítosti a pravé kajícnosti. Jen ten může pochybovat!
o výbornosti této modlitby, kdo v hlubokost a smysl té modlitby buď nevnikl aneb
vniknouti nechce.
Modlitba starobylá! Po staletí koná se v církvi katolické. Modlívali se ji a
modlí dosud lidé vznešení i prostí, kněží i nekněží, panovníci, slavní vojevůdcové
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i věhlasní učenci a to jak sami doznali s velikým prospěchem, odporučujíce sebe
i sobě svěřené ochraně blahoslavené Panny.
Slavný vojevůdce Eugen Savojský nosil vedle meče růženec a věhlasný
vojevůdce náš Radecký, o kterém ještě nyní mnohý vojín vypravuje, modlil se
růženec. Mozart, tento Rafael hudby, modlíval se růženec. Taktéž Rekamier, vě
hlasný učitel lékařství na vysokých školách v Paříži řekl sám o sobě: »Modlívám
se růženec. Jsem-li znepokojen nad některým nemocným, aneb jsem-li se svými
prostředky již u konce, tu obracím se k Bohu a beru Marii Pannu za prostřednici
a modlím se k ní jeden neb dva desátky růžence.« Taktéž známo o neohroženém
0’Connellovi, obhájci práv Irska, že když se o právech Irska v parlamentě anglickém
rokovalo, modlil se růženec. Sv. Klára z Assisi neměla, co by blah. Anežce Pře
myslovně poslala vzácnějšího na důkaz lásky, než růženec a závoj svůj, které se
s úctou chovaly v pražském klášteře. A podobných příkladů bychom mohli uváděti do nekonečna.
Zvláště pak u nás v Cechách modlitba růžence velmi zdomácněla. Růženec
najdete m. d. dosud v každé spořádané křesťanské rodině na místě čestném. Za
růženec se naši zbožní předkové nestyděli; ovinula jej ráda kol ruky paní vzne
šená, jejíž hlavu zdobil diadém knížecí, právě jako chudá žena z lidu. Kříž a
růženec byly vždy stálými průvodci katolíka po celý život a neopouštějí ho ani
ve smrti, neboť tyto posvátné předměty dávají se katolíkům též do rakve, aby
těmito odznaky horlivosti náboženské odporučeni byli milosrdenství budoucího
Soudce a přímluyě Bohorodičky.
M. d. 1 Važte si i vy této vznešené modlitby 1 Přijdou kolikráte v životě na
vás chvíle, kdy bude se vám zdáti, že vás vše opustilo, že všude kolem vás je
čirá tma. V takové chvíli člověk, který se růženci posmíval, stójí bez pomoci
vydán zoufalství, ale katolík ví, že má v nebesích matku, o níž nebylo slýcháno,
aby koho opustila, kdo se pod ochranu její utíká. Utíkejte se i vy pod ochranu
Rodičky Boží po způsobu sv. Václava patrona našeho, jak na památku toho pro
síme za to v písni sv. Václavské: Maria, matko žádoucí, tys královna velmohoucí,
prosiž za ny, za křesťany Amen.

Promluva na XVIII. neděli po sv. Duchu.
VÁCLAV JANOTA, katecheta měšťanských škol.
„Proč myslíte zlé věci v srdcích svých?“
Mat. 9., 4.

Žádný člověk na světě neměl tolik a tak zarputilých nepřátel jako náš Spa
sitel. Tu chtějí jej polapiti v řeči, jindy žádají zázraků na něm. Když dle dneš
ního sv. Evangelia pronesl slova : »Doufej synu, odpouštějí se tobě hřichové tvoji«,
obviňují jej z rouhání. Ale Spasitel slavně se ohražuje proti této výtce, řka:
»Proč myslíte zlé věci v srdcích svých?« Dobře je si vědom jména dobrého a
svědomí neposkrněného a proto žádá u nich, aby o něm dobře smýšleli a po
dobně i jindy klade nepřátelům svým přímo otázku: »Kdo z vás bude mne trestali
ze hříchu?« (Jan 8., 46.)
Nikde v Písmě sv. nenajdeme místa, kde by Pán Ježíš byl hledal čest a
chválu lidskou, ale naopak hájil se, kdykoli jméno a pověst jeho byla zlehčována.

Strana 114.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA

Ročník XI,

Chtěl tím náš Učitel ukázati, jak veliký je statek jméno dobré a povést nepo
skvrněná a proto svátou povinností každého křesťana má býti péče o získání
a zachování statku toho.
»Péči měj o jméno dobré!“ (Sírách 41., 1,5.) napomíná nás Písmo sv. Co
znamená, míti jméno a pověst dobrou ? Tolik, jako chránili se pečlivě všeho, co
by se nesrovnávalo se stavem a důstojenstvím naším, znamená to tolik, jako
platiti za člověka mravného, ctnostného, spravedlivého a to před Bohem i před
lidmi. Toho pilně dbáti je svátou povinností každého z nás a kdo této povinnosti
dbá, přispívá k oslavě Boží, získává uznání a úctu bližních a spolu buduje vlastní
spokojenost a štěstí.
o) Opravdu nic nepřispívá k oslavě Boží tolik, jako když ti, kdož Bohu
slouží, i od světa jsou váženi a ctěni a zářným svým příkladem i jiným ku po
vzbuzení svítí. V tom smyslu napomíná sv. Petr křesťany: »Obcování mezi po
hany mějte dobré, aby v tom, v čem utrhají vám jako zločincům, spatřujíce
vaše skutky dobré, velebili Boha v den navštívení.« (1. Petr 2., 12.) Chce totiž
říci sv. apoštol: Nevěřící tupí sice sv. naši víru, ale pozorují-li, že život náš
vždy a všude odpovídá předpisům sv. víry, budou nuceni velebiti Boha ve slu
žebnících jeho a umlčena budou zlolajná ústa jejich. A pravdivost slov apošto
lových dokazují slavné dějiny církve Páně v dobách pronásledování; nebo co
získalo církvi sv. často celé zástupy nových věřících, plných nadšení pro nauku
Kristovu, co sv. mučedníkům řady hrdinných následovníků ? Byl to hlavně přísný,
bezúhonný, svátý život křesťanů. Ten dodával váhy a ceny nauce Kristově. Proto
i sám Spasitel prohlásil učedníkům Janovým, kteří se ho tázali: Ty-li jsi ten,
který přijíti má, či-li jiného čekati máme?: »Jdouce zvěstujte Janovi, co jste
slyšeli a viděli. Slepí vidí, kulhaví chodí, malomocni se očíslují, hluší slyší,
mrtví z mrtvých vstávají.« (Mat. 11., 1.—5.) Skutky jeho mají učedníky Janovy
přesvědčili, že on je v pravdě očekávaný Vykupitel světa. Proto také i jindy odka
zuje božský Spasitel nepřátele na svoje skutky, když praví: »Mluvím vám a vy
nevěříte. Skutkové, které já činím ve jménu Otce svého, ti vydávají svědectví
o mně.« (Jan 10., 25.)
b) Sv. Augustin dí: »Dvojího, člověče, potřebuješ, dobrého svědomí pro
sebe a pro lásku Boží a dobré pověsti pro bližního a pro vážnost lidskou.« Táži
se, což není možno, bohatstvím, urozeností, .důstojenstvím získati si vážnosti a
úcty lidské? Že by bohatstvím, urozeností, důstojenstvím bylo možno si získati
úcty a vážnosti lidské, toť, m. dr., nesnadno. Nabyl-li kdo bohatství dědictvím,
jaká v tom zásluha, získal-li ho však dokonce prostředky nespravedlivými, pak úcty
lidské ani není hoden. Snad tedy rod a důstojenství člověku vážnost světa
získává? Kterak může však za to ubohé dítě, že v chudobě se narodilo, k jaké
zásluze je to princi, že v královském paláci kolébka jeho stála? Zdaž podle ko
lébky bude nás Bůh souditi a odměňovali? »Podle sktitků vezme každý odplatu
svou,« odpovídá sv. Pavel, »cožkoli učinil dobrého, za to vezme každý odplatu
svou od Pána, necht! je služebník nebo svobodný,« (Efes. 6., 8.), otrok nebo
vladař, žebrák nebo boháč.
■ Dobré skutky tedy dodávají člověku váhy a ceny v očích Božích. Proto dí
Písmo sv. : »Lepší je jméno dobré, než-li bohatství veliké.« (Přísl. 22., 1.) Nebo
lidská bezbožnost, nebo dopuštění Boží může i největší statek v nivec obrátiti,
ale dobré jméno — to je jako skála, takže »zůstane na věky.« (Sirach 41., 15.)
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• Proto nebudou ani potomci na to se ptáti a ohlížeti, jak kdo bohatým nebo po
výšeným, ale jak byl kdo šlechetným, dobrotivým a spravedlivým. Koho jim
dobrá pověst schválí, toho si vážiti, koho jim zhaní, toho i oni haněti budou,
třeba i korunu na hlavě nosil.
Sami dosvědčíte, že tomu tak. Znáte ženu Putifarovu, velitelku Josefa
egyptského, znáte i chudou vdovu Ruth, ana pro svoji tchýni na polích Betlém
ských klasy sbírá. Znáte obě ženy dobře, které pak z nich vzdáte chválu a
čest? Odpovíte, že Ruth. A proč nectíte Putifarku ? Vždyť má jmění, urozenost
— má ovšem jmění, je z rodu vznešeného, ale schází jí dobré jméno, pověst
dobrá — vždyť se nestydí ani služebníka v domě svém ke hříchu sváděti. A proč
si vážíte chudobné Ruth? Vždyť je pouhá žebračka ? Je ovšem chudobná, ale
jé to bohabojná, šlechetná žena dobrého jména a bezúhonné pověsti. To jí do
dává vážnosti a úcty v očích vašich.
Jasně z toho všeho pozorujete, že jen tehdy najdete úctu a vážnost svých
bližních, když za všech okolností dbáti budete pilně dobrého jména a bezvadné
pověsti své.
o) Stává se arci, že i člověk nevinný do zlé přichází pověsti — lidé zlí a
nešlechetní o něm hanlivé věci roztrušují, ale to bývá jako mrak, který nám
zlaté slunko ukrývá; jestli jen člověk nevinný od své cesty se neuchýlí, život
svůj dle vůle Boží dále řídí, hle pokoj nebeský naplňuje jeho srdce, člověk takový
s celou důvěrou srdce se odevzdá do vůle Nejvyššího, tu brzy rozplyne se mrak
pomluv a křivd, a slunce dobré pověsti v celé záři znovu zazáří. Vzpomeňte jen
na Josefa Egyptského! Co přivedlo ho na stolec vladařský? Byla to dobrá
pověst jeho, kterou bývalý spoluvězeň do domu králova přinesl. Vzpomeňte na
Susanu — nic neuškodila jí křivá nařčení, Bůh sám prorokem svým věrnou
služebnici zachránil.
Poznali jste cenu dobrého jména, nuže važte si pokladu tak vzácného,
hleďte, poklad ten si také zachovali, ale nejen zachovali, ale i rozmnožujte jej
dobrými skutky, pak vnitřní spokojenost, úcta a vážnost lidská stanou se vaším
podílem, jména pak vaše zapsána budou ve knize života. Amen.

Slavnost Posvěcení chrámu.
(XIX. neděle po sv. Duchu)
Napsal J. NOVOTNÝ.
„Dnes spasení stalo se domu tomuto.“
Luk. 19., 9.

Syn Boží neváhá navštívili i hříšníka. Vešel do domu Zacheova, ač Zacheus
kajícně vyznává, že nekráčel vždy po cestě spravedlnosti. Toho zajisté Zacheus
neočekával, té cti se nenadál. Kdo popíše, co se as dálo v tu chvíli v jeho duši ?
Ale i my radovati se musíme s ním, neboť právě z toho důvodu, že P. Ježíš
hříšníků se nestraní, nýbrž naopak jich vyhledává, z toho důvodu pravím, přichází
i k nám, vchází do našich chrámů, příbytků, jež výhradně Bohu jsou zbudo
vány. »Dnes stalo se spasení domu tomuto,« pravil Kristus Pán, když byl přijat
od celníka Zachea do domu a týž výrok platí i o každém chrámu, jakmile byl
posvěcen. Posvěcením kostel stává se příbytkem spásy, domem Božím. Dnes tedy
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ve slavnost Posvěcení chrámu tohoto uvažujme, čím jest chrám každý a jaké
povinnosti k němu máme?
Chrám či kostel je domem Božím, příbytkem věčného Boha. Tomu však
nesmíme rozuměli obrazně, nýbrž doslovně máme tomu rozuměti. Pán Ježíš,
pravý Bůh a spolu člověk, pronesl kdysi učedníkům svým tato slova: »A já
jsem s vámi po všecky dny až do skonáni světa.« Uvažujme smysl tohoto vý
roku! Pán Ježíš praví: »Já jsem s vámi po všechny dny« — kolik dní? Snad
jen těch několik dní, které uplynuly do posledního okamžiku těch prvních učed
níků ? Jen do jejich smrti přislíbil jim Pán Ježíš svou přítomnost? Nikoliv. Řekl
zajisté: »Jsem s vámi po všecky dny až do skonáni světa. Svou přítomnost ne
omezil tedy jen na dobu života prvních učedníků, jeho zaslíbení je širšího roz
sahu: Pokud totiž svět světem bude, potud bude dlíti mezi svými pravými vy
znavači a upřímnými ctiteli.
A kterak plní tento božský lidumil své veliké slovo ? Tím způsobem zajisté,
že tajuplně přebývá ve svatostánku ve způsobe chleba.
M. dr.! V oltáři, před nímž dnem i nocí lampa hoří a právě proto »věčným
světlem« slove, v oltáři ve svatostánku dlí náš Bůh, tam jest Pán tohoto domu,
tam jest přítomen pravdivě, skutečně a podstatně Ten, jemuž kdysi pastýři se
klaněli a před nímž i tři králové od východu na kolena padli. Každý katolický
kostel je v pravdě dům Páně. Jinověrci mají také domy, v nichž se shromažďují,
aby tam své modlitby konali, zpívali a náboženské výklady poslouchali — ale
ta místa lze zváti nejvýše modlitebnami, neboť tím v pravdě jsou, nejsou však
příbytkem Božím. Chrámy jejich, třeba i prostorné, činí dojem prázdnoty a v oltáři
jejich marně hledáte svatostánku a v něm svátostného Pána Ježíše.
Jaká to útěcha tedy pro nás katolíky! Kterak těší a posiluje nás myšlenka:
Náš drahý Vykupitel a Spasitel dlí uprostřed mezi námi! Pamatujte se, kterak
oni dva učedníci, kteří plni zármutku putovali do Emaus, pocítili, jak blaživou
jim byla přítomnost Pána Ježíše. Ó jak byli dříve kleslí na mysli a smutni 1
Temné chmury a úzkost obestíraly jejich ducha; ale když Pán Ježíš se jim
zjevil v podobě cizince a s nimi šel a mluvil — tehdy bylo jim blaze u srdce
a v jejich úzkostlivou mysl vcházely opět radostné myšlenky a sladké naděje
— cítili opravdu nebeskou útěchu ve svých srdcích. Nedivíme se, že úpěnlivě
prosili, když Pán Ježíš hodlal je opustiti a zdálo se jim, že ho neuzří na vždy:
'»Pane zůstaň s námi, neb se připozdívá.« A hle, m. dr., nám není třeba za to
prošiti, neboť máme Pána Boha stále uprostřed nás, jeť naším hostem a mluví
k nám slovy Písma: Rozkoš má je, býti se syny lidskými.
Je-li tedy katolický chrám opravdu a doslovně domem Božím, není to
smutné, že jsou mnozí, kteří domnívají se, že jim není třeba choditi do chrámu
Páně, anebo jdou nejvýš jen proto, že musí? Slýcháte někdy u dospělých ne
dbalých křesťanů: Modliti se mohu všude, proč bych zrovna měl jiti do kostela?
Pán Bůh je všude a všude mě slyší.« Nedejte se zaslepili takovými řečmi a
svésti k zanedbávání chrámu Páně. Všimneme-li se takových lidí blíže, přesvěd
číme se, že bychom jím s dobrým svědomím mohli říci: »Říkáš, že se můžeš
modliti všude, ale nemodlíš se ani v kostele, ani kde jinde.« A i kdyby tomu
bylo tak, že by se modlil takový v soukromí a ne veřejně v kostele, na Pána
Boha s onou výmluvou si nepřijdeš, neboť řekl Spasitel: »Kdo církve neuposlechne, ten
je jako pohan a publikán« a církev jménem Jeho nařizuje: v neděle a zasvěcené
svátky celou mši sv. pobožně slyšeli.
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Tu řekne mnohý z vás: Já chodím do kostela a to nejen v neděle a svátky,
ale i někdy ve všední dny. To ovšem chvály hodno, ale jest jiná ještě otázka.
Kterak se chováš ve chrámu Páně? Varuješ se všeho, čím bys mohl urazit
toho Pána v jeho vlastním domě?
Ó jaké neúcty bývá často svědkem tento i jiný chrám Páně ! Někteří cho
vají se ve chrámu Páně tak, že věřící křesťan musí se nad tím horšiti. Jsou ne
způsobní, rozpustilí, smělí a drzí, že sotva dovolili by si v cizím domě někde
to, co si dovolí ve chrámu Páně. A proto, jakkoliv jsem před chvílí řekl, že
hříchem je zanedbávat! povinnou návštěvu chrámu Páně, přece takovým raději
bych řekl: Máte-li takto nehodně chovati se ve chrámu Páně, lépe zůstanete-li
venku.«
Kéž by o tom uvažovali všichni ti, kteří Spasitele v jeho vlastním domě
svým neuctivým chováním urážejí! Kéž by měli na paměti, jak Kristus Pán
vyhnal kdysi hanobitele z nádvoří chrámu Jerusalemského provazem v bič sple
teným! A přece známo nám, že Pán Ježíš byl jinak vtělená mírnost a učedníky
své napomínal, by se učili od něho zvláště mírnosti. S jakým klidem a trpěli
vostí snesl nadávky, plvání, ano i políčky od hrubých sluhů, jakou šetrnost a
laskavost jevil k hříšníkům veřejným, ano i k samému zrádci Jidášovi — ale když
viděl, jak někteří se chovají poblíž svatyně, že nepřišli, aby se modlili, nýbrž aby
tam kupčili a povykovali, tehdá i jindy mírný Ježíš se rozhorlil — zpřevracel
stolky penězoměncům a provazem kupce a prodavače vyhnal. Vizme tedy, co
za hříšné pokládá Pán Ježíš, budoucí soudce náš, a polepšeme se, jsme-li si
vědomi nějaké neúcty ve chrámu Páně.
V jaké vážnosti mívali staří pohané své modlářské chrámy! Čteme, že
Alexandr Veliký, král macedonský přišel kdysi do chrámu, aby se modlil a obě
toval bohům. Po boku jeho stál pocholík držící v ruce hořící pochodeň. Pojed
nou s pochodně ukápla rozpálená smůla na ruku pacholíka. Ač cítil velikou
bolest, přece sebou ani nepohnul, aby krále z pobožnosti nevyrušil a výkřikem
bolesti nezneuctil svatyni a nerozhněval smyšlené bohy.
A proto tím více my, katoličtí křesťané, máme nejen rádi navštěvovat!
chrám Páně, jelikož je opravdovým sídlem Pána a Spasitele našeho, ale i máme
tu jeviti svátou úctu a bázeň, jsouce pamětlivi tajuplné přítomnosti Boží. Pak
zajisté dostane se nám tu hojně milostí Božích a chrám Páně stane se nám
opravdu bránou, kterou vejdeme ve slávu věčnou. Amen.

Promluva na neděli XX. po sv. Duchu.
VLADIMÍR HORNOV.
»Pane, sestup, prve nežli umře syn můj.<
Jan 4., 49.

V nádherné hrobce německých císařů v Charlottenburku na hrobě Fridricha
Viléma III. četl jsem nápis: »Život můj byl v neklidu, naděje má v Bohu.« —
Nic tak blízko vedle sebe v životě lidském nevyrůstá jako utrpení a zbožnost,
bolest a víra.
Pln bázně, bolesti a nepokoje spěchá královský úředník k Pánu: »Pane,
sestup, prve nežli umře syn můj!» — Syn mu umírá. Bolest, utrpení přivádí ho
ke Kristu a slyší slova, jež vracejí jeho synu život a jeho duši štěstí! »Jdi,
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syn tvůj živ jest!* A evangelista Páně praví: »Z uvěřil on a dům jeho ve
škeren.«
1. M. d., jak podivuhodné: Bolest vede k Bohu! Zajisté ne bez důvodu za
znamenal svátý Jan zázračné uzdravení syna královského úředníka. Nemoc,
těžká nemoc musila navštíviti příbytek, aby hledali Krista — a aby ho nalezli!

V životě veliké světice Teresie se dočítáme, že kupec jeden jí prosil, aby
na modlitbách svých byla ho pamětliva. Sv. Teresie vyplnila jeho žádost a když
za nedlouho s ním se setkala, pravila k němu, že čekají ho mnohé zkoušky a
mnohá utrpení, protože Bůh ho chce k sobě přivésti. — Předpověď světice brzo
se vyplnila. Po dvakráte ztroskotaly se jeho lodi, vezoucí bohatý náklad z krajin
zámořských. Zchudl téměř úplně. Ale v neštěstích těch tak rostla jeho důvěra
v Boha, že ani necítil velikosti ztrát, které by dříve byl těžce nesl. Nehodami a
zkouškami tak se utužil v lásce k Bohu, že potom byl vzorem pravého
křesťana.
2. Ale z dnešního evangelia i jiná veliká pravda svítá do duše naší: Víra
Kristova dává srdci, jež Krista miluje, útěchu, dává mu i nezdolnou sílu v bí
dách a zápasech životních.
a) Dává útěchu v bídách života.
V »Kosmických písních« praví básník:
»Promluvme sobě spolu,
co je v tom světě širokém,
co je tu, co je tu bolu!«

Což divu, že víra, která přišla z Boha, musila se jako matka sklonití k bo
lestem lidským, aby je utišila; že božský její hlasatel tolikrát v písmě sv. vyo
brazen jako nebeský lékař, uzdravovatel nemocných, křísitel mrtvých, těšitel za
rmoucených. »Pojďte ke mně všichni, kteří ohlíženi jste a já vás potěším.* —
Slova, která pronésti a napsati mohl jedině Bůh! — Nesmírná, mezí neznající,
nekonečná láska Kristova k trpícím jest ne posledním důkazem božství Kri
stova, což zajisté i sv. Jan měl na mysli, když napsal: »Bůh láska jest!«
Hluboce dojímá, co píše vynikající básník německý Heine o křesťanství:
»Náboženství toto bylo dobrodiním pro trpící lidstvo. Vše, čím prospělo civilisaci,
jest [daleko nepatrnějším u srovnání s útěchou, kterou podává člověčenstvu.
Nekonečná sláva náleží oné víře trpícího Spasitele trnovou korunou ověnčeného,
Jehož krev byla zároveň tišícím balsámem pro otevřené rány lidstva.«
b) Víra Kristova dává i nezdolnou sílu.
Dne 17. října slavilo Slezsko památku své patronky a světice Hedviky, která
Slezanům byla tím, čím Anežka Přemyslovna nám Cechům. V její duši, jež
skvěla se neobyčejnou láskou k Bohu a bližnímu, vyniká zvláště jeden rys, který
učinil ji hrdinkou v dějinách nešťastného Slezska: byla to její pevnost, její kře
sťanská síla v utrpeních a zkouškách života.
R. 1224 hordy divokých pohanů tatarských zaplavily nížiny ruské. Jako
divá povodeň převalily se přes pevnosti nesvorných knížat ruských, pobily vojska
jejich a jako bouře spěchaly do Slezska. — Syn sv. Hedviky, vojvoda Jindřich,
rozloučil se s matkou a spěchal v čele vojska proti divokým hordám. U Lehnice
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strhla se bitva hrozná, krvavá. Po boku Jindřichově bojoval kníže český Bole
slav, poslední známý Děpoltic. Poláci i Slezané bojovali jako lvi,· ale přesila byla
veliká. Padl Jindřich, padl Boleslav — a hordy tatarské valily se jako rozbouřené
bystřiny k Lehnici.
A v tu noc, kdy bojiště se rdělo krví věrných srdcí slovanských, kdy hlavy
umírajících hrdinů zdvihaly se k nebesům s modlitbou za ženy a děti opuštěné,
v tu noc kněžna Hedvika probudila ze spánku svoji družku. Rty její se chvěly,
v očích bolest nevýslovná a tvář její k smrti ubledlá: »Věz, že ztratila jsem syna.
Můj syn odletěl ode mne jako ptáče ; v tomto životě nespatřím ho již více !« — »Vždyť
dosud nepřišly žádné zprávy z bojiště 1« namítá družka kněžnina. »Jak jsem řekla,
tak jest!« tichým a klidným hlasem praví kněžna a pokleká k modlitbě.
Třetího dne přijíždí posel na hrad — tvář jeho na smrt zemdlená, šat
zkrvavělý — posel z bojiště. Kněžna vychází mu v ústretry: »Padl syn můj!
Buď vůle Boží na nebi i na zemi!« — Obdivujeme muže-hrdiny, kteří stavěli hruď
svou proti přesile — větší hrdinkou ta, která nepadla pod ranou bolesti. Hle
víra, která divy tvoří!
M. d., Pán Ježíš pravil královskému úředníku: *Neuzříte-li divů a zázraků,
neuvěříte!« Víra, pevná víra v Krista divy činí v životě. Známá jsou slova řím
ského císaře Antonia Pia, kterýž pravil: »Vy (pohané), když vás zlé potká, hned
jste málomyslní a křesťané nikdy nejsou stálejší a nikdy víc v Boha nedůvěřují
jako ve dnech soužení a neštěstí!«
3. M. d., Bůh dej, aby i v našich duších byla víra v Pána Ježíše, Boha a
Spasitele tak silná, by bouře života duší naší jen zachvívaly, ale nikdy ne
otřásly! A tu třeba, aby položen byl pevný základ — a ten základ jest? Život
dle víry ! — život proniknutý upřímnou láskou k Bohu, život ozářený světlem
křesťanských ctností, život v Kristu dokonalý, z něhož vyrůstá mohutný kmen
důvěry v Boha.
A nyní táži se: Co podvrací tento pevný základ ? Odpovídám: hřích!
»Pane, syn můj počíná umírati! Sestup a uzdrav ho!« volal úzkostlivě otec,
spěchaje v ústrety Spasiteli. — Tělo umíralo — a hle, jaká péče! A když duše
nesmrtelná hříchem těžkým umírá? — Ó, spěchejme i my ke Kristu jako úředník
královský: »Pane, duše má počíná umírati! Sestup a uzdrav ji!« A bude-li
v srdci našem ta víra, která vedla otce k Pánu Ježíši, vrátí se do duše naší život,
vrátí se do ní ono tajemné, z hlubin lásky Boží trýskající světlo, jež jasnou září
osvětluje zkoušky a bolesti života a čelo umírajících líbá políbením nesmrtelnosti.
Amen.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ze spolku: Spolek katechetů
v království Českém konal ve středu,
dne 23. září t. r. o 4. hodině odpolední
členskou schůzi v restaurantu p. Slámy
v Praze — II., Křemencová ul. vedle »Fleků«
za neobvykle hojného účastenství členů.
Předseda zahájil schůzi a uvedl v rozhovor
první bod programu: O remuneraci přespo-

-----

četných hodin náboženských. Přespočetné
hodiny nevyplácejí se totiž katechetům
podle resoluce zemského sněmu, nýbrž podle
výnosu c. k. zemské školní rady ze dne
10. srpna t. r. pouze 1 kor. za každou
skutečně vyučovanou hodinu. Po delší de
batě, již mnoho kolegů se súčastnilo, zvo
lena· deputace, která by na příslušných
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místech se domáhala, by katechetům hodiny,
od 1. ledna t. r. vyučované, byly remunerovány dle resoluce sněmem přijaté. — Dále
bylo přítomnými uznáno, že katecheta zá
sadně přespočetných hodin přijímali nemá.
Není ovšem vyloučeno, že zvláštní místní
neb osobní poměry doporučují, aby v tomto
směru učinil některý katecheta výjimku. —
Proti názoru, že osobní přídavek, povolený
katechetům obecných škol, může býti udělen
jen těm, kteří slouží již deset let, hájen
názor, že se přídavku tohoto mohou doža
dovat! všichni katecheté, kteří slouží na obec
ných školách a nemohli se »po určité řadě
let« domoci místa na školách měšťanských.
To platí zvláště o knězích, kteří byvše usta
noveni vduchovní správě, vyučovali sv.nábo
ženství na školách obecných před tím, než se
stali katechety. — K žádosti předsedově, slíbili
kol. Pešek a Mareš, že podají v příští
členské schůzi referát o úchylkách a vý
hodách nových učebnic dějepisu biblického
a církevního proti učebnicím dosadním —
Kol. Jonák přednesl ze svého pojednání

o podrobné methodické osnově nábožen
ské část úvodní, která svědčila o bohatých
zkušenostech a veliké jeho píli. Přednáška
byla sledována s patrným zájmem, čehož
důkazem jest okolnost, že přes pokročilou
dobu vyžádali si přítomní, aby přednesl
hned v této schůzi aspoň osnovu pro třídu
první. Osnovy další přednese ve schůzi příští
a prosí přítomné, by osnovy jím zpracované
v příští schůzi doplnili a po případě opra
vili svými vlastními návrhy. — Předseda
projevil přání, aby při všech příštích schů
zích bylo účastenství tak hojně, jako tento
kráte, načež prohlásil schůzi za skončenou.

Dalmatský katechetský sjezd —
konal se 4. srpna ve Splitu za předsed
nictví kanov. Ribičiče a přítomnosti bisk.
Nakiče. Účastenství skvělé. Sjezd věnoval
pozornost příznakům doby se zřetelem na
školu a náboženství. Z referátů uvádíme:
„Víra a svobod, škola«· (Buriča) s pří
slušnou resolucí proti volné škole a s výzvou
»státi na stráži«. »Reforma cirk, zpěvů«
(učitel Dobronič), jemuž má se věnovati
pozornost na paedag., v semináři, konvik
tech, školách. Dne 5. srpna vítal Ribičič
škol, inspektory: Markoviče (splitského),
Řadiče (kotorského). Program toho dne dů
ležitý a zajímavý. Jednalo se o schválení
methodypsychologické, jíž Dalmatínci dosud
nepřáli. Osud její spočíval na katech. Jagi-
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čovi, jenž dle té methody

katechisoval

»o vlastnostech pravé víry« a z bible
• O Ruth«. Sklidil ovoce úspěchu a po té
methoda psychologická byla uznána za nej
vhodnější známým katechetou Hefflerem a
samým biskupem Nakičem. Z dalšího jed
nání uvádíme: »Rozbor encykliky sv.Otce
o katechismu« (katech. Ivanovič) a o »osnově a textu katechismu« (Fabris). Vše
obecně uznáváno, že osnova nábož. pro
Dalmácii, je celkem výborná; kritika kate
chismu však vyzněla nepříznivě a starý
katechismus uznáván za lepší. Rozhovorem
»o bohoslužebném řádu« zdařilý a plodný
sjezd skončen.
Vysvětlení: V sankci zákona o slevě
z 25 hod. na 22, je též pojata remunerace
pro zvláštní učitele náboženství (70 resp.
90 kor.) Remunerace ta však netý ká se
nás katechetů systemisovaných (či jak zákon
nás nazývá: »zvláštních učitelů náboženství
se stálým platem ustanovených«). Pro nás
byla stanovena nižší remunerace za hodiny
přespočetné (50 resp. 60 kor. za hod.), kte
ráž byla sankcionována sněmem 7. října
1907. Proč nižší? Namítalo se nám z kom
petentních laických kruhů, že prý my systemisovaní katecheté máme od školních
úřadů stalý plat a výslužné, kdežto kate
cheté zvláštní za remuneraci jsou odkázáni
toliko na svou remuneraci.
Zdá se však, jakoby zemská šk. rada
chtěla nás letos odbýti remuneraci dle sta
rého vyměřování (1 kor. za hod.), jak svědčí
mnohé stížnosti katechetů. Katechetský spolek
právě v tyto dny podniká všemožné kroky,
o jichž výsledku neopomeneme interessenty
zpraviti.
Konkurs: Obsadí se definitivně místo
katechety na měsť. chlapecké škole ve Vam
berku. C. k. okr. šk. rada v Rychnově n.

Kněž.
Zasláno.
Zbývá mi ještě několik výtisků »Du
chovních promluv k mládeži«, jež jsem
vydal svým nákladem a jež obsahují exhorty pro školy měšťanské a nižší střední
na všechny neděle roku školního a cyklické
promluvy k studujícím. Kdo z pp. katechetů
tyto »Promluvy« přímo u mhe si objedná,
tomu je zašlu za sníženou cenu, — místo
za 3 K, — za 2 K 40 h i s poštovní
zásilkou.
Emanuel Cívka,

Knihtiskárna družstva Viasf v Praze.

katecheta c. k. gymn. v Slaném.

LISTOPAD 1908.
ROČNÍK XI.

ČÍSLO 11.

KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

n _

Svátek sv. Stanislava Kostky.
(V pátek po neděli XXII. po sv. Duchu.)
Napsal AUG. ODSTRČIL, býv. katech, v Uh. Brodě.
»Podivuhodný Bůh ve svých svátých.«

Každý stav může se vykázati řadou svátých. Církev má své .svaté ve vo
jenské uniformě i v hábite mnišském, v purpuru královském i v oděvu žebráků.
Biskupskou berlu nosili nesčetní světci; ze 262 papežů 78 jest obestřeno svatozáří
a 27 okrášleno palmou mučednickou. Ale i každý stupeň věku lidského má své
světce. Vedle stoletých starců stojí při trůně Božím něžné děti, podle slabých
žen statní muži; mládenci i panny v rozkvětu svých let opustili marný lesk to
hoto světa, aby si vydobyli nebe. V pravdě podivuhodný jest Bůh ve svých svá
tých. M. d.! Jelikož přistoupit! máte co nejdříve opět ke stdlu Páně, chci vám
uvésti vzor úcty a lásky k svátostnímu P. J. a tím vzorem jest vám nevinný,
čistotný mládenec sv. Stanislav, patron školní mládeže, jehož památka připadá příští
pátek.
Pojednání.
Sv. Stanislav. Kostka pocházel ze šlechtické rodiny a narodil se v Polsku
r. 1550. Mládí své prožil v úplné nevinnosti na otcovském zámku Kostkově pod
pečlivým dozorem rodičů. Když mu bylo 14 let, poslán byl do Vídně, aby se
svým bratrem Pavlem studoval na gymnasiu. Setrval tam tři léta, ale jeho ne
smělé, ostýchavé chování a neobyčejná zbožnost a píle byly trnem v oku jeho
bratra; poněvadž nenavštěvoval veselých společností, že hrou a kratochvílí ne
mařil drahocenného času, bylo mu zakusiti nesčetných výčitek rozpustilého bratra,
posměchu a nadávek, ano i toho nelidský bratr se odvážil, že kolikrát ruku svou
vztáhl na Stanislava a ztrýznil jej do krve; a hraběcí vychovatel ani prstem nehnul,
aby tó zamezil. Taková příkoří snášel svátý mládenec téměř celá tři léta s ne
překonatelnou trpělivostí a říkával bratru: »Nejsem stvořen pro tento viditelný
svět, nýbrž pro věčný, pro ten chci žiti!« Následkem neustálého trýznění upadl v těžkou
nemoc, v níž se mu zjevila nejsvětější Panna a kázala mu vstoupiti do řádu
»Tovaryšstva Ježíšova«. Ale ze strachu před otcem, mocným to pánem, který by
k tomu nikdy nebyl svolil, neodvážili se představení řádu ve Vídni prosbu Sta
nislavovu vyplniti. Proto opustil sv. Stanislav sídelní město a odebral se do Augšpurku a odtud do Dillingu ku blah. Petru Kanisiovi. Tento světec zkusiv napřed
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jeho povolání, poslal jej do Říma, kdež konečně od sv. Františka Borgiáše přijat
byl do Tovaryšstva Ježíšova. Po lOměsících noviciátu onemocněl však sv.Stanislav
horečkou a dne 15. srpna 1568 odevzdal svou neposkvrněnou duši P. Bohu, ne
dospěv ani věku 18 let. Přemnohé zázraky, které vykonal P. Bůh na jeho
přímluvu, pohnuly papeže Benedikta XIII., že vřadil Stanislava Kostku do počtu
světců nebeských. To krátký nástin života jeho.
Než všimněme si m. dr. některých ctností sv. Stanislava, které jako hvězdnatý
věnec ozařují hlavu jeho.
Prvá z nich jest vroucí nábožnost. Pohlédněte naň, an klečí ve chrámu Páně
všecek jsa v Boha pohřížen! Důvěrné obcování s Pánem Bohem bylo jeho roz
koší a radostí od útlého mládí; celé hodiny klečívalo to sv. dítě někde v ústraní
domu hraběcího a v modlitbě pohříženo jsouc a zapomínalo na všechen svět. Když
bratr jeho Pavel po večeři s hofmistrem a jinými přáteli hrál, šel sv. Stanislav do
blízkého kostela, aby se tam modlil. Než odešel do školy, vždy se napřed v ko
stele zastavil, navštívil svátostního Pána Ježíše a prosil ho o Boží požehnání pro své
práce a úkoly školní, a když se vracel ze školy domů, nikdy neopomenul vzdáti
díky povinné P. Bohu a P. J., že požehnal jeho práci. Sv. Stanislav býval prvním
žákem ve své třídě.
V neděli a ve svátky pristupoval s největší uctivostí ke sv. přijímáni. A když
jednou těžce onemocněl, bylo mu přes veškero jeho úsilí odepřeno sv. přijímání.
Musil totiž bydliti se svým bratrem u jakéhos luterána. Vychovatel ani se ne
chtěl odvážiti přednésti domácímu pánovi prosbu nemocného, neboť dobře věděl,
že by domácí pán nikdy nedovolil, aby vkročil katolický kněz s nejsvětější Svá
tostí do jeho domu. Jsa opuštěn od lidu, obrátil se sv. Stanislav s vroucí modlitbou
k Panně (Marii) a k sv. Barboře, patronce umírajících. A ejhle! O půlnoci zjevili se
v příbytku jeho andělé v průvodu sv. Barbory, mučednice, z nichž nesl jeden nej
světější Svátost. A tak se stalo, že podal anděl chléb nebeský klečícímu andělu
v podobě lidské. V téže nemoci zjevila se mu i Matka Boží a položila Jesulátko
do jeho náruče, aby je zlíbal. A tak se též namnoze sv. Stanislav Kostka zobra
zuje. Světnice, v níž ve Vídni se tyto zázraky udály, jest nyní přeměněna v kapli,
kdež v Oktávě svátku sv. Stanislava mše sv. vždy bývají slouženy. Mnozí kře
sťané přistupují právě tam nejraději ke sv. přijímání, a každý, jemuž se dostalo štěstí,
v takové slavnostní dny v oné kapli byti přítomen, musí doznati, že pocit
radosti nebeské naplnil srdce jeho na onom milostiplném místě, kde sv. Stanislav
Kostka se modlil, trpěl a kde tyto nebeské události se odehrály.
Třetí hvězda ve věnci ctností našeho světce jest jeho panická čistota. Sv.
Stanislav byl andělem v těle lidském a zachoval si tuto lilii čistoty neporušenu až
do své smrti. Tato nebeská nevinnost dodávala chlapci nevídaného půvabu
Z jeho života je znám následující případ. Kdykoli některý z bujných studujících
počal při stole něco neslušného neb dvojsmyslného mluviti, tu cudný chlapec stří
davě hned bledl a hned se opět červenal — a když se v řeči neustalo, přišly na
něho mdloby a klesl na zem. Proto říkával i jeho otec při takových příležitostech :
»Přestaňte, nebo náš Stanislávek padne do mdlob.« Takovou ošklivost pociťovalo
toto andělské dítě nad veškerou nečistotou. »0 jak krásné jest pokolení čisté
v lesku své ctnosti!« volá kniha Moudrosti. Na světě jest mnoho, m. d., krásného.
Krásné jest jaro s nádherou barev a s ozdobou svých květů, krásná jest noc
světlá se svým hvězdnatým nebem; a ještě krásnější jest, m. d., čistá duše člo-
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veka v zářivé nevinnosti. Krásná jest lilie; jako královna bílým hedbávem oděná
stojí uprostřed zahrady; s rozkoší spočívá oko naše na neposkvrněném kalichu,
který k nebesům se důvěrně otvírá a rajskou rosou bývá skropen — a ještě
krásnější jest čistotný hoch a stydlivé děvčátko u Pána Boha, ano i každý člověk
rád je má, jsouť všem milé. Krásná jest perla, drahocenná a milá na po
hled — než perla všech perel jest sv. čistota, ona z dítek anděly tvoří. O pohlížejte,
m. d., rádi na sv. Stanislava a patřte často v zrcadlo ctností jeho! A víte, odkud
nabyl sv. Stanislav této andělské ctnosti? Nabyl jí z domu pečlivým vychováním
od svých rodičů, pak častým sv. přijímáním a uctíváním Panny Marie, bez po
skvrny hříchu počaté.
M. d! Člověk nesestává jen z těla, ale i nesmrtelnou duši chová v sobě,
jejíž půvab a krása obráží se v oku a v obličeji. To velmi dobře znají a oceňují
malíři, i sochaři. Moji drazí! Nyní jste v jaře života, v době svého rozkvětu
A květem vašeho mládí buď čistota a zbožnost! Následujte sv. Stanislava ve svaté
nevinnosti a ve vroucí touze po sv. přijímání 1 Varujte se zvláště vy větší
nevhodné četby.' Jsou knihy, které mívají často zlatou ořízku a jsou nádherně
vázány, ale dráždivou četbou a uhlazenou formou vlévají jed nemravnosti
do srdcí nevinných. Pamatujte, že nejsvětější Svátost nazývá se chlebem andělským
a že kalich na oltáři vyrostl z lilijí panenské čistoty. M. d.! Nevinnost vašeho
mládí, toho jara života, okrášlí, posvětí a požehnáním naplní celou budoucí pouť
vaši pozemskou!
Obracím se k vám, m ji drazí již co nejdříve přistoupíte ke sv. přijímání.
Přijměte P. Ježíše do svých srdcí s takovou touhou, vroucí láskou a radostí
andělskou, jak to činil sv. Stanislav. P. Ježíš s oltáře vám žehná a volá: »Nechte
maličkých přijití ke mně a nebraňte jim, neboť takových jest království nebeské !« M.
d., to jest požehnání Ježíškovo, »dávám vám své tělo a svou krev. Zůstaňte ve mně,
a já zůstanu ve vás.« Amen

Neděle XXIIL po sv. Ducha.
Napsal J. NOVOTNÝ, katecheta.
»Neumřela dívka, ale spí.«
Mat. 9, 24.

Dceruška Jairova opravdu zemřela. O tom přesvědčen byl otec její Jairus
a ani dost málo nepochyboval. O tom přesvědčení byli také ti, kteří dle sv. evan
gelia se shromáždili již před domem ku pohřbu a mnozí z nich při bolném zvuku
flétny ulevovali pláčem svému bolu. A přece P. Ježíš, jda mimo ně řekl: »Ne
umřela dívka, ale spi«. Proč řekl P. Ježíš, že dívka spí? Sv. otcové a vykladatele
Písma sv. jednomyslně odpovídají, že to proto řekl, jelikož měl úmysl dívku
zemřelou vzkřísiti. A to také učinil.
Nemají tedy pravdu ti, kteří říkají: »Smrtí je konec všemu«. Klamou se ti,
kteří říkají, že dosud nikdo z onoho světa se nevrátil. Znovuoživení schránky
tělesné této dívky, připomíná nám důležitou pravdu, že duše naše je nesmrtelná.
A o tom právě dnes budeme uvažovati.
Písmo sv. vypravuje, že Bůh stvořil tělo prvního člověka z hlíny, ale to tělo
nebylo živé i vdechl do něho nesmrtelnou duši, kterou stvořil k obrazu a podo
benství svému a tělo oživlo. Čteme: »Učinil Hospodin Bůh člověka z hlíny země
a vdechl v tvář jeho dchnuti života i učiněn jest člověk v duši živou.« To je
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tedy původ duše lidské. Nebyla stvořena z nějaké hmoty pozemské jako
tělo, nýbrž je dchnutím Božím, je jako Bůh sám něco neviditelného, nebeského
a duchovního. Máme-li tedy na mysli vznešený původ duše, zda nemusíme z to
hoto souditi, že bude ona vždy trvati, že musí býti nesmrtelná? Či snad dech
Boží je něco pomíjejícího? Rozplyne se v mlhu jako dech náš? Anebo promění
se v páru jako rosa na žhavém slunci? Nikoli odpovídá zdravý rozum, duše člo
věka je nesmrtelná!
Ano zdravý rozum vede nás nutně k tomu, abychom věřili, že duše naše je ne
smrtelná. To usuzuje rozum náš z té touhy, která všem nám je zrozena, totiž:
z touhy po blaženosti.
Moji drazí! Každý člověk přeje sí býti štastným a blaženým. Nikoho nenajdeš
mezi svými známými, aby byl spokojen se svým neštěstím. A kdo přece postižen
byl něčím neblahým, ó jak si přeje, aby se dostal ze smutné situace a hledá
prostředků, léků a poměrů, aby si zpříjemnil svůj život a mohl koneěně říci:
Jsem spokojen, cítím se šťastným. A tu horoucí touhu po blaženosti pociťuje
každý člověk bez výjimky a proto z toho najisto soudíme, že touha po blaže
nosti je nám vrozena a vložena od samého Stvořitele do našeho srdce. Tažme
se však, zda bývá ta touha člověka po štěstí a blažeností zde na zemi splněna
a ukojena, aby lidské srdce již ničeho si nežádalo ? — Nikoliv! Dej kterémukoli
člověku vše, čeho si žádá, dej mu zdraví, dej mu čest, obsyp ho vyznamenáním,
dej mu zlata a drahokamů, dej mu korunu a žezlo panovnické atd. a ptej se ho
pak, zda při všem tom štěstí pozemském nebude míti ještě nějaké přání. Ó zajisté
ano! Bude aspoň tolik si přáti, aby se mu tak vedlo stále. S úzkostí pomýšlí,
že vše bude musit jednou opustiti. V duchu vynoří se před ním kostnatá po
stava smrti a jako kdysi hrál Baltasar v proudu hlučné hostiny ruku spatřil na
stěně píšící slova: *Mene, Thekel, Fares« t. j. sečten, zvážen, rozdělen, podobně
i každý člověk ve svém pozemském štěstí čte pravdu, naznačenou písmem nevyhladitelným, ačli ovšem pošetile očí svých před ní nezavírá, pravdu, která mu hlásá:
»Všecko má svůj konec, a žádné štěstí pozemské není stále.<

Moji drazí! Jelikož tedy každý máme v tobě neukojitelnou touhu po blaže
nosti a nelze věřiti, že by \nejdobrotivější Bůh tu touhu uložil v srdce naše jen
proto snad, aby nás mučil a trápil, právem soudíme, že tento svět není nám
pravým domovem a že musí býti ona lepší a blaženější věčnost, kde, jak čteme
v Písmě sv.: »Bůh setre všelikou slzu s očí·, a smrti už nebude, ani kví
lení, ani křiku·, ani bolesti již nebude«, místo kde všecka naše přání budou spl
něna a naše touha po štěstí a blahu dokonale ukojena.
A jako z dobrotivosti Boží soudíme, že naše duše je nesmrtelná, totéž mů
žeme souditi i ze spravedlnosti Boží! M. dr. ! Zmínil jsem se o tom, že zde
na zemi nelze dosáhnout! pravého štěstí a že při všech radostech a požitcích
toho světa člověk musí sobě mysliti na pomíjecnost všeho pozemského a to
právě vrhá temný stím v slunné štěstí života pozemského. Nechci tím říci, že by
zde na zemi vůbec žádného štěstí nebylo, ani nechci říci, že nám má býti lho
stejno, ať se nám vede dobře nebo zle, vždyť přece rozhodně lépe je býti
zdráv než nemocen; lépe býti bohať než chůd, lépe býti ctěn a vážen než snášeti
hanbu a potupu. Čeho však přece nutně musí žádati náš rozum? Rozum náš
zajisté toho žádá, aby člověku dobrému, poctivému, šlechetnému a spravedlivému
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se dostalo odměny a vedlo dobře a naopak zlým, hříšným, nevázaným a nespra
vedlivým, aby se vedlo zle, aby pykali za své hříšné myšlení a chtění a trestáni
byli trápením a soužením. A zda tomu tak je na zemi? Nikoliv. Rozhlédněme se
jen trochu po tom světě! Vede se vždy dobrému člověku dobře a naopak špat
nému člověku zda se vede vždy zle? Ne-li, co z toho plyne? Nic jiného, leč
že musí býti jiný, budoucí život na věčnosti, kde se vše vyrovná, život věčný,
kde ctnostný člověk podle zásluhy bude odměněn a hříšný potrestán, věčný život,
kde nevinnosti bude dána čest a špatnost bude odhalena; věčný život, kde slu
žebník Boží bude odměněn a služebník satana sklidí trest — slovem musí býti
spravedlnost Boží, která dobré odměňuje a zlé trestá a tato spravedlnost objeví
se v plné míře teprve na věčnosti, kdežto zde na zemi jen někdy se jeví. Člověk
proto musí žiti dál na onom světě či jinými slovy: duše lidská musí býti ne
smrtelná.
Víra v posmrtný život a v nesmrtelnost duše dodávala útěchy veli
kému trpiteli Jobovi v jeho strastech, táž víra sílila stařičkého Tobiáše v jeho
starostech a souženích, víra v nesmrtelnost duše dodávala odvahy a stálosti sedmi
makabejským bratřím, když krutý král Antioch dal je mučiti. Táž víra těší i kaž
dého z nás, trpíme-li beze své viny; neboť není to marnost, doufáme-li v život
lepší. Syn Boží nás ujistil, že v domě Otce jeho nebeského jsou mnozí příbyt
kové připraveni; že věrný služebník vejde v radost věčnou; a ti, kteří trpí proti
venství pro spravedlnost, velikou odměnu naleznou v království nebeském.
M. dr.! Držme se pevně tohoto článku víry, který nám praví, že jsme
nesmrtelní, že sice »tělo navrátí se do země, odkud bylo vzato, duch však navrátí
se k Hospodinu, kterýž jej dal.
Ale vizme, jací přece jsou to lidé, kteří říkají, že smrtí člověk skončivše, že
člověk a zvíře stejný konec mají? Jsou to lidé jinak dobří a šlechetní, kteří takto
mluví? Mluví tak lidé, jichž život je bezúhonný? Mluví tak lidé, kteří jsou vzorem
ctnosti? Nikoli? Lidé šlechetní a dobří ti právě nepopírají nesmrtelnosti duše!
To činí jen lidé, kteří na př. vedou život nevázaný, hýří, popíjejí, podvádějí,
kradou, vraždí, loupí. Ano i tací popírají nesmrtelnost duše, kteří jsou nestoudní,
cizoložní, opilci, hráči — slovem všichni ti, jímž sedmero hlavních hříchů je mi
lejší, než desatero Božích přikázání. A ti by měli míti pravdu? Takovým bychom
měli věřiti ?
M. dr.! Držme se tedy pevně té víry, která nám praví, že máme duši
nesmrtelnou. Buďme živi jako křesťané a varujme se hříchu, pamětlivi slov Spa
sitele: »Co plátno člověku, kdyby celý svět získal, na 3duši však škodu utrpěl?«
Zachováme-li duši svou od hříchů, dochováme ji štastné nesmrtelnosti. Amen.

Promluva na XXIV. neděle po sv. Duchu.
Napsal prof. EM. CÍVKA.
»Kteří v hrobích jsou, uslyší hlas Syna Božího.« Jan 5, 28.

Vážně a smutně zní prorocká slova dnešního evangelia, jež líčí hrůzy, které
předcházely zkáze města Jerusaléma a jež předcházet! budou konci světa a po
slednímu soudu. Církev sv. proto velí dnes čisti ona vážná slova, poněvadž
dnešní nedělí končíme rok církevní, a my máme býti jimi upamatováni, že i nám
nastane brzy konec našeho života-smrt, a po smrtí soud a věčnost.
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Naše církev, jež ujímá se mateřsky křesťana již od jeho zrození, posvěcujíc
a posilujíc ho častěji v životě sv. svátostmi, neopouští ho ani v těžké nemoci
a v okamžiku posledním. A když duše uvolněná z vazeb tělesných vznese
se k nebeským výšinám, prokazuje církev úctu i bezduchému tělu křesťana
tím, že zbožné obřady a modlitby nad ním koná a do posvátné země k dlou
hému odpočinku je ukládá.
Tento obyčej pochovávat! mrtvá těla do lůna země posvátné zachovává
a hájí církev sv. již od dob nejstarších a odsuzuje násilné spalování mrtvol
lidských. Poněvadž za. našich dnů často o tomto spalování mrtvých se mluví
a píše, a snad i mnohý z vás již o tom četl nebo slyšel, chci dnes připomenout!
vám důvody, pro které· církev katolická hájí a nařizuje obvyklé mrtvol pohřbívání
a proč odsuzuje nekřesťanské mrtvol pálení.
1. Naše víra nás uči, že i tělo své máme míti v uctivosti, poněvadž není
jako tělo zvířat. Tělo naše spojeno jest s duší, jež jest obrazem Božím, jest
chrámem Božím, ježto v něm sídlí duše milostí Boží posvěcená, a bude vzkří
šeno jednou, aby spolu s duší přijalo odměnu nebo trest za své skutky. Proto
máme i těla svého si vážiti, je v čistotě a svatosti chovati a také mrtvá těla míti
v uctivosti.
Proto též nařizuje církev uctivé pochovávání mrtvol do půdy zemské, aby
tak samé přírodě Boží zůstavila další práci k vyplnění slov Písma: -»Pomni, že
prach jsi a v prach se obrátíš.«
Toto nařízení své opírá církev sv. jak o Písmo sv., tak i o tradici.
Již ze Starého zákona víme, že pohřbívání mrtvých pokládal Bůh za skutek
záslužný. Tobiáš, který v zajetí assyrském s nebezpečenstvím života vyhledával
mrtvá těla svých souvěrců a uctivě je pochovával, byl pochválem od archanděla
Rafaela slovy: »Když jsi se modlíval s pláčem a pochovával jsi mrtvé, já jsem
modlitby tvé obětoval Pánu.« A Božský Spasitel, náš vzor ve všem nejlepší, do
pustil, aby Jeho mrtvé tělo položeno bylo do hrobu a odtud třetího dne vstal
slavně z mrtvých.
Proto pochovávali křesťané již v nejstarších dobách, za krvavého pronásle
dování, své zemřelé s velikou uctivostí v podzemních chodbáeh, katakombách,
a s velikou horlivostí vyhledávali mrtvá těla, nebo jen kosti mučedníků a odnášeli
je do podzemních svých útulků. Když pak Konstantin dovolil křesťanům stavětí
si chrámy, byly zakládány kolem kostelů pohřebiště, hřbitovy, aby se tím na
značilo stálé spojení a věrná láska křesťanů žijících s křesťany zemřelými. Teprve
později ujal se obyčej, — zvláště ve větších městech, — zřizovali hřbitovy- za
městem, vzdálené od příbytků lidských.
Pochovávání mrtvých do země jest tedy prastarým obyčejem církevním,
jenž odpovídá též nejlépe přirozenému citu lidskému.
Hřbitov s těmi tisíci tlících těl budí v nás ovšem myšlenky vážné a smutné,
ale svým zevnějškem a svou úpravou působí konejšivě, blaživě na stísněnou duši
lidskou. Vždyť zdá se nám, že to je zahrada, v níž ve stínu košatých stromů mrtví
tiše odpočívají, zdá se nám, že to je sv. pole, v němž vzácná zrna, — těla lidská, —
očekávají nového života budoucího svého vzkříšení. A jak okrášleny, jak ozdo
beny bývají jednotlivé hroby! Uvadne-li jedna kytice, nahradí se čerstvou svěží,
hasne-li světlo v svítilně, přileje se oleje nového, a příbuzní přicházejí často ke
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drahým, poznamenají jejich hrob i sebe sv. křížem, pomodlí se a potěší! Každý
odchází od hrobu aspoň poněkud potěšen, jakási tíže spadla s jeho srdce. I na
mnohou křivdu na hřbitově člověk zapomíná, a kdyby tam odpočíval i největší
nepřítel, pohled na jeho hrob nakloňuje srdce bezděčně ke smířlivosti a k od
puštění.
Nuže, rcete sami, nepůsobí-li hřbitov konejšivě a blahodárně na srdce lidská,
a zdali nevyhovuje naše církev pohřbíváním mrtvých do posvátné země nejlépe
citu přirozenému a srdci lidskému, jež vždy úctu chová ke' svým zemřelým ?
2. A nyní si představte, m. dr., že by místo na tichý hřbitov vezena byla
mrtvola vašeho otce, matky, přítele, do crematoria, čili do budovy, kde jest roz
pálena obrovská pec, do níž vsune se rakev s mrtvolou a kde bílý, ohromný
žár stráví a zničí tělo zemřelého tak, že za dvě hodiny nezbude z něho než
hrstka popela. Pak uloží se popel do kamenné schránky a odnese se do budovy,
nazvané columbarium, kde každá schránka s popelem bude míti své číslo a
jméno. — Rcete sami, zdali nevzbuzuje tento násilný způsob zničení mrtvoly
nejhlubší odpor v duši naší, a může-li taková schránka s popelem, mezi sty
jinými uložená, nahraditi ten malý nízký rov, u kterého i ten nejchudší může
pokleknout!, který si může květinou okrášlili a světlem ozdobiti?
V nejstarších dobách bylo obvyklé pohřbívat! mrtvoly u všech národů, neboť
lidské kosti, nalezené v zemi z nejstarších dob, nebyly ohněm spáleny.
Židé, jak svědčí písmo sv. St. Z., obyčejně mrtvé pochovávali. U Římanu
bylo též s počátku obyčejem pohřbívat! a hroby vždy za posvátná místa byly
pokládány. Teprve později, když mravnost poklesla, zavedeno u Římanů spalo
vání mrtvol. Egypťané mrtvoly balsamovali, aby je déle uchovali. Mnozí pohanští
národové, jakmile přijali křesťanství, odklidili ihned nedůstojné spalování a zavedli
pohřbívání mrtvých.
Za naší doby, kdy víra křesťanská mizí a bezbožství se rozmáhá, žádají
též někteří lidé, aby mrtvoly byly spalovány, a v některých zemích nalézají se
již crematoria, čili pece spalovací. Naše církev, která »mrtvé uctivě pochovávat!«
prohlašuje za skutek tělesného milosrdenství, zavrhuje však toto splování mrtvo/,
poněvadž se jim porušuje náš přirozený i křesťanský cit.
Nečelí ovšem spalování mrtvých přímo proti žádnému článku víry, ani proti
víře o vzkříšení těla. My zajisté víme a věříme, že všemohoucí Bůh, který z ni
čeho stvořil celý svět, dovede nejen z prachu, ale i z popelu, kdekoliv roztrou
šeného, opět utvořiti a vzkřísit! těla lidská. Ale pohřbívání do posvátné země
lépe znázorňuje a utvrzuje krásnou naši víru, že smrt jest pouhým spánkem,
z něhož budeme v den poslední k životu novému vzbuzeni. Zastanci spalování
mrtvol nevěří však v nesmrtelnost duše a popírají těla vzkříšení a proto spálením,
zničením těla chtějí nesoudnému lidu vštípiti myšlenku, že smrtí vše se končí,
a jako tělo rychle vzalo zkázu, tak i duše, že nemá žádného dalšího trvání.
Uvádějí též i důvody zdravotní pravice, že hřbitovy otravují vzduch a roz
šiřují nákazu. Ale mnozí slavní lékaři dokazují, že hřbitovy, účelně zřízenými,
ani vzduch, ani voda se nekazí, zkušenost učí, že lidé v nejbližší blízkosti hřbibitova bydlící těší se dobrému zdraví a dlouhého věku dosahují. Mimo to v době
epidemie, cholery, moru, kdy sta i tisíce lidí denně umírá, naprosto nebylo by
ani možno mrtvoly spalovati, poněvadž by nestačily ani pece, ani by nestačila
doba k spálení tolika mrtvol potřebná.
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Ale i ctí a právo pro spravedlnost zavrhuje spalování mrtvol, poněvadž by
tím mnohý zločin, jako otrávení, udušení a j., zůstal zatajen a nepotrestán,
a mnohý nevinný nespravedlivě byl by odsouzen.
Nuže uznejme i po této stránce péči a moudrost naší sv. církve, jež i mrtvým
tělům úctu prokazuje, a pochováním jich v lůno země vyhovuje nejlépe citu
přirozenému a víře křesťanské i citu práva a spravedlnosti. Utvrďme i my tuto
víru v srdcích svých a plníce horlivě zákon Boží těšme se na budoucí vzkříšení
slovy Spasitelovými: »Přichází hodina, v kterou všichni, kteří v hrobich jsou, uslyší
hlas Syna Božího; i půjdou, kteří dobře činili, na vzkříšení života, kteří pak zlé
činili, na vzkříšení soudu«. (Jan 5, 28.) Amen.

Promluva na I. neděli adventní.
Napsal prof. VLADIMÍR HORNOV.
»Jako ve dne poctivě choďme.«
Rím. 13., 13.

V překrásné své básni »Svatvečer« zalétá básník Burns *) do chudičkých
chat zbožných skotských horalů. Zatím co pilné ruce zaměstnávají se prací, za
znívá tichem prosté světničky slovo sv. evangelia, jako pozdrav vyšších světů,
jako hlas Boha k srdcím po pravdě žíznícím. A v těchto srdcích poctivých,
Božímu slovu otevřených, vidí básník vyrůstat! naději a sílu své vlasti.
»Jako ve dne poctivé choďme!«·, volá k nám sv. apoštol na počátku církev
ního roku, na prahu posvátné doby adventní, kdy chrámem duše naší zaznívají
slova písně, srdce prochvívající: »Ecce Dominus veniet— Ejhle Hospodin přijde!«
Vryjme si slova apoštolova v srdce, vtiskněme je v pamět svou, učiňme je he
slem svého života: »Jako ve dne poctivě choďme !«
A co jest základem poctivosti ve věku mladistvém? Mravnost, čistota duše!·
1. Sv. **
)
Jeroným
krásně praví: »Slyň ctností jakoukoliv, vyznamenávej se
skutky jakýmikoliv; jestliže svazku čistoty nemáš, všecko po zemi vláčíš!« —
Čistota duše! Krásný jest pohled na bělostný květ, tonoucí v záři sluneční.
Mluví k nám o velikosti, svatosti, dobrotivosti a lásce Boží. Těší naši duši, po
vznáší naši mysl. — A takovými bílými květy jsou duše čisté, nevinné! Pán Ježíš
miloval nevinné dítky, v jejich čistých, zářících očích viděl odlesk Svatosti a
Velikosti Otce, z jejich rtů čistých, neporušených slyšel zníti hymny jasných
duchův nebes: »Svatý, svaty, svaty, Pán Bůh zástupů!«
Kristus miloval čistotu, nevinnost! »Blahoslavení čistého srdce, neboť oni
Boha viděli budou!· Dva bílé květy: Maria a světec Jan stáli pod křížem nejblíže.
A od Kalvárie vine se cesta, po níž jde tisíce duší čistých, nevinných.
Ve své apologii píše sv. Justin: »My křesťané, prve než jsme víru Kristovu
přijali, byli jsme oddáni všelikým rozpustilostem, nyní pak milujeme čistotu;
neboť víra naše nám zapovídá nejen skutky nečisté, ale i slova a myšlení!«
A pak ukazuje na bezúhonný a čistotný život křesťanů, jimž ani nejhorší nepřítel
nemůže ničeho vytknouti.
M. d., ta víra, o níž mluví sv. Justin a která zakazuje svým vyznavačům
nejen skutky, ale i slova a myšlení nečistá, ta víra nezměnila se; stejně jako
*) Burns Robert (čti: Berns), básník anglický, f 1796.
**) CyPr· 13· de allusion.
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před tisíci lety volá výstražně : »Nemylte se, nečistí nebudou vládnouti královstvím
Božím (I. Kor. 6., 9.) — a stejně plna úcty zastavuje se u duší čistých a nevin
ných : »0 jak krásné jest čistotné plémě ve stkvělosli; nesmrtelná jest zajisté
památka jeho; neboť u Boha ve cti jest i u lidí.« (Moudr. 4., 1.)
Praví-li k nám dnes sv. Víra naše ústy apoštola: »Poctivě choďte« — na
pomíná nás důrazně: »Buďte poctivými celým svým životem!« —'Nebuďjiným
ve skutcích, než jsi dle víry! Máš jméno křesťana, srovnej život svůj se svou
vírou — choď poctivě! Měj srdce čisté, smýšlení bezúhonné, skutky, jež před
světlem dne by se skrývati nemusily!
2. »Bez ní — to jest bez čistoty — vše po zemi vláčíš!« praví sv. Jeroným.
Slova významu plná! Zločincům vázali na galejích k nohám těžké okovy, aby
z bídy své a ze svého vězení nemohli prchnouti. Takovými těžkými okovy, jež
svírají duši mladou, jsou všechna myšlení, řeči, skutky, které mezi křesťany ne
mají ani jmenovány býti. — Po vysvobození touží duše, chce vrátiti se k jasným
břehům minulosti, kdy plná čistého, nezkaleného štěstí dávala se do práce — ale
okovy náruživostí jako pouta galejníka zadržují její krok. Modlitba vyznívá jako
v poušť, jest spíše výčitkou, než útěchou. Konečně tichne docela. V duši jest
jako v hrobě, který čeká, až uloží se v něm rakev s mrtvolou. Povaha pustne,
mravy otupují, v duši ohavnost spuštění.
Učitel, který požíval plně důvěry svých žáků, zavolal k sobě studujícího
na němž po delší dobu pozoroval nápadnou změnu. Dříve čilý, vždy s jasně
zářící tváří, s pohledem upřímné otevřenosti — ukazoval nyní na sobě známky
duševní rozrušenosti, ochablosti a bolestného smutku. »Vy jste nešťastný, ne
spokojený ............ « pravil k němu sdílným hlasem, hledě starostlivě v jeho tvář,
chorobně změněnou. Jinoch zakryl si tvář a dal se do pláče......... Po chvíli
utišil se a pravil: »Jsem!« — a se slzami v očích otevíral duši svou. Špatná
společnost, špatná četba svedly ho k hříchu, který zničil klid jeho duše, vyrval
mu z duše víru v Boha, podlomil jeho vůli, podryl a otřásl jeho zdravím. —
Trosky života tam, kde hrdě vztýčený stožár s vlajkou sebedůvěry a síly vyplouti měl do příboje životních bojů; zárodek smrti na mladistvém záhonu, který
odíti se měl květy naděje a ozdobiti bohatstvím ovoce......... Pozdě mnohý
poznává bídu svou..........
Ó, já to nyní cítím ....
Jest život moře ze dna vzbouřené,
kal chrlící a lodí, mrtvol tříšť
a čisté srdce perlou pouze v něm.
(Vrchlický: »Hippodamie.«)
Lazar ležící v ranách u domu bohatce, Job vyvržený na dvůr domu svého,
mají v bídě své a ve svých bolestech nezlomnou sílu své víry, své poctivosti
a z ní prýštící se důvěru v Boha. Ale ten, kdo snížil důstojnost obrazu Božího
v duši své, kdo bez Boha stojí nad propásli života — kde síly nalezne a útěchy ?
Vzpomínám výkřiku duše v Berchetově
*)
básni »11 rimorso« (Výčitky):
Kam obrátím se, cíl vždy jeden vidím;
od pravé cesty zbloudila jsem vratká,
kol trní jen a hloží, kam se pídím.........
*) Giovanni Berchet (čti: Berkét), populární básník italský, f 1851 v Turíně.
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3. M. j.! Volám slovy apoštola: »Resurge, qui dormis, et illuminabit te
Christus! — Vstaň, kdo spíš (v temnotě noci té) a osvítí tě Kristus!« Jako ne
čistota, spustlost mravní jest okovem, duši těžce tížícím, tmou zakrývající
rozum, zakrývající propasti smrti, dusící v duši všechen ušlechtilý vzlet, všechny
něžnější city, podvratem duše i těla — tak opět mravnost, čistota duše jest pe
rutí, povznášející duši; jest základem budoucího štěstí, jest světlem, jež vírou,
nadějí a láskou naplňuje srdce, aby schopno bylo všeho dobrého a šlechetného.
— Již pohané vážili si lidí takových, kteří mravností vynikali. Xenokrates chalcedonský znám byl svým šlechetným a čistým životem, tak že nikdy ani slovo
neslušné nepřestoupilo rty jeho. A hle, Athéňané velice si ho vážili, tak že nic
většího a důležitějšího nepodnikali, aby s ním v radu nevešli. Říkávali: Tak
mravný a čistotný člověk musí míti nejosvícenější rozum !«
Ano m. d., světlo, podivuhodné světlo rozumu, bystrost úsudku, rozvaha,
poznání pravdy: tof jest údělem duší čistých. Bělostná holubice jest symbolem
Ducha sv., jenž se nazývá dárcem sedmera darů ducha: moudrosti, rozumu, rady,
síly, umění, pobožnosti, bázně Boží. Duch sv., dárce milosti, duch pravdy, duch
ctnosti, nemůže světlem darů svých osvěcovati duše, jež propadla jednomu
z nejhorších hlavních hříchů. Kde hřích ten rozbil stan svůj, tam vyhynulo krá
lovství Boží v člověku — a jsou pak poslední věci člověka toho horší prvních.
Písmo sv. vypravuje o Josefovi egyptském, jakou moudrostí slynula jeho
čistá duše. Za mravní bezúhonností šla moudrost, za moudrostí sláva, za slávou
požehnání plynoucí celé jeho rodině a všem národům. — V polovici stol. XIII.
na slavných vysokých školách pařížských zářili jako hvězdy první velikosti*:
Tomáš Aquinský a Jan Fidanza (Bonaventura). Nestačily síně návalu poslucháč
stva, které přicházelo poslechnout slova řinoucí se z hlubin velikých těchto duchů.
A co chválí nám životopisci u těchto neobyčejných mužů? — Mravní čistotu a
neporušenost!
»Blahoslaveni čistého srdce, nebof oni Boha viděli budou* praví Spasitel.
— Zaslíbení toho okoušejí již zde na zemi. Mysl jejich čistá proniká tajemství
věcí stvořených a jako po stupních odtrhujíc se ode všeho nízkého vznáší se
k Bohu, Otci světel, ke zdroji pravdy, krásy, života 1
4. Končím slovy básníka: »Jen jedno dát ti mohu na cestu : »Hleď zachovat
si pro vždy srdce čisté — tof nad královský trůn« (Vrchlický: »Hippodamie«).
Praví-li apoštol: »Jako ve dne poctivě choďme* — počněme přípravu na příchod
Spasitelův tím, že srovnáme život svůj se svou vírou. Z živé víry vyplyne
mravní bezúhonnost, z mravnosti moudrost, z moudrosti čest a chvála u Boha
i u lidí — Amen.

Promluva na císařské jubileum (2. prosince r. 1908).
Napsal JAROSLAV SLAVÍČEK, katecheta.

Milá a dojemná slavnost uvedla nás sem do této svatyně. Slavíme dnes 601eté
jubileum vlády našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. Dnes je
tomu 60 let, co milovaný náš panovník ujal se vlády. ■ Přes půl století zdobí
tedy již tu stříbrovlasou hlavu jeho zlatá koruna, která vábí obzvláštním leskem
právě dnes národy rakouské, aby s oddaností, láskou a vděčností pohlíželi k svému
mocnáři a děkovali Bohu, že mu popřál dočkati se tohoto památného dne.
Ale i vy, mládeži česká, máte zasvětit! tento věkopamátný okamžik modlitbě
za blaho svého krále a to nejen proto, že jste příslušníci říše rakouské a zvláště
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národa českého, ale slaviti máte dnešní den i pro ty vlastnosti ušlechtilé, jež od
ntlého věku zdobí našeho mocnáře a jež aspoň v krátkosti uvedu vám napamět.
I. Nedomnívej se nikdo z vás, že život císaře pána, když ve vašem věku
a vás mladší byl, plynuj jen v samých rozkoších a radovánkách. Nikoli! Již
v útlém věku a více než vy musil se učiti. A píle jeho byla podivuhodná. Již
v 6. roce sestavoval písmenka ve věty a vedle řeči německé učil sa francouzský.
Od 6. roku pak musil se přiučovati ponenáhlu také jiným řečem jako : české,
polské, italské, maďarské, jež ve'l2. roce ovládal dokonale. Veškeré jeho vyučování
dělo se přesně dle rozvrhu. Ráno vstával ještě za tmy a to v letě o 4. hodině
a v zimě o 5. Za hodinu musil býti oblečen a po snídani. Hned potom v 6 hod.
začalo vyučování, při čemž zvláštní péče byla věnována sv. náboženství. A mladý
princ prospíval ve vědomostech a skvěl se zbožností před Bohem i před lidmi.
Hle, jak krásný to vzor pro vás k následování! Zda mnohého z vás naopak již
ta chůze do školy a do chrámu Páně nemrzívá, zda některému z vás nepřipadá
za obtíž učiti se a úlohy pracovati ? Kéž by i o vás mohla se vzdáti podobná chvála?
II. Dospěv v jinocha, stal se vojínem. Byv vycvičen jako prostý vojín, po
stupoval výš a výše až i velel celému pluku. Udatnost svou osvědčil právě před
60 roky v r. 1848 v Itálii, kde naše vojska bojovala pod vedením slavného Radeckého proti nepřátelům. Tam s oddílem vojska byl poslán mladý arcikníže
František našim na pomoc. Marně vojevůdce Radecký radil mu k návratu, vida,
že mu hrozí nebezpečí se všech stran. »Nyní jsem již tu«, odpověděl srdnatě
»a čest mi káže, abych vytrval.« A snášel všecky obtíže jako voják. A co teprve
když nastal památný den pro naši armádu 6. května! Po osm hodin bojovalo
rakouské vojsko s nepřítelem a posléze zvítězilo. A boji tom mladičký arcikníže
vedl si statně! V nejprudším dešti kulí bojoval a nezalekl se, když vedle něho
vybuchla koule dělová, že staří vojáci divili se jeho srdnatosti.
III. Leč důležitý okamžik blížil se pro něho právě v tom roce. Bylo to
to 2. prosince r. 1848, když císař Ferdinand Dobrotivý pro churavost zřekl se
vlády a arcikníže František jako jinoch 181etý byl povolán na trůn. Tedy v době,
kdy mnozí jinoši vedou život bez velkých starostí, vložena mu na hlavu koruna
a on dobře byl si vědom těch starostí, neboť stav se císařem povzdechl »veta
jest po mých mladých letech.«
Nejpřednější povinností každého moudrého panovníka jest zachovati pokoj
a mír svým národům. Nebo, kde zuří válka, tam veta po blahobytu a pokroku.
Toho byl si vědom i náš císař pán a proto hned na počátku své vlády prohlásili
»Naší první povinnosti bude veškeré síly své věnovati klidnému rozvoji blahobytu
a štěstí našich národů.» A jestliže přece za své 601eté vlády dvakráte vedl válku,
vedl ji proto, že byl k tomu nucen, aby hájil říši proti nepříteli a to v r. 59.
proti králi sardinskému a v r. 66. proti králi pruskému. Ale i tehdy, kdy proti
vůli své musil volatí národy do zbraně, činil tak s těžkým srdcem. A jestliže
od r. 66. my národové rakouští se těšíme míru a žijeme v pokoji, máme co dě
kovat! jen mírumilovnosti císaře pána, neboť neváhal k zabezpečení míru spojití
se a podati přátelskou ruku nepřátelům, kteří právě často národy jeho napadali
totiž králi italskému a pruskému. Krásný to příklad, kterak i my s každým v po
koji máme žiti!
Náš císař a pán je přesvědčen, že národům hmotně se povede dobře, dostane-li se každému patřičného duševního vzdělání. Proto od počátku vlády je
jeho snaha, aby se dostalo každému přiměřeného vzdělání pro život. Vy, mládeži
česká, nedovedete ani si představit;, co bylo učiněno pro vaše vzdělání za těch
60 let požehnané vlády císaře pána. Dnes tomu 60 let, co v Praze byla zřízena
první česká škola. A od té doby jaký překvapující rozdíl! Dnes je po naší vlasti
již přes 3000 škol obecných a přes 350 měšťanských. Hle, nemáte·li příčiny,
abyste i vy, dítky české vlasti jásaly s otci a matkami v nejupřímnějším vděku
a oddanosti k milému císaři a králi. Daleko vedlo by nás, kdybych chtěl líčit
pokrok, jenž se stal ve vědě, umění, obchodu a průmyslu za jeho vlády. Stačí
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jen uvésti, že za těch 60 let naše říše domohla se předního místa mezi nejvzdě
lanějšími a nejpokročilejšími státy vůbec.
A té péči o blaho národů věnuje císař pán největší část svého času a ne. spouští s mysli své péče o blaho národů ani tehdy, kdy Prozřetelnost Boží
v nevyzpytatelné své radě jej navštěvuje krutými ranami. Stál v bolu u rakve
svých milých nezapomenutelných rodičů a kolika mnohých milých svých příbuz
ných, stál u chladné mrtvoly nešťastného bratra Maximiliána, kterého v Americe
zastřelili, stál u rakve svého milovaného a nám nezapomenutelného korunního
prince Rudolfa a zajisté, že dosud neuschly slzy sjeho očí od té poslední hrozné
rány, když nejjasnější choť Alžběta klesla pod vražednou rukou zlotřilého vraha.
A tážete se, co jej sílilo v jeho utrpení? Je to vroucí víra a důvěra v Boha.
Jeho zbožnost je známá daleko široko. Dává příklad, že se nemáme za víru ve
řejně styděti. V den sváteční a význačné dny všední obcuje mši sv., několikráte
do roka přistupuje ke sv. svátostem, účastní se veřejných pobožností a s celým
dvorem svým průvodu o Božím Těle. A s nábožnosti ruku v ruce jde jeho kře
sťanská láska k bližnímu. Známo vám z čítanky, kterak jako čtyřletý hošík vida
vojína na stráži litoval ho a neustal, dokud s pomocí dědovou nevložil mu ně
kolik dvacetníků do torby; ale od té doby ta dobrá ruka jeho rozdala ne
statisíce, ale miliony svým podaným, nuzným nebo stiženým různými nehodami
a letos on to byl, jenž vyzval veřejnost, by v tomto jubilejním roce zvláště se
pamatovalo dobročinnými odkazy na vás na děti. Hle, takto po příkladě božského
Přítele dítek, i císař pán chce býti vám přítelem.
Takovému panovníkovi svěřil Bůh osudy národů rakouských a národa
našeho. Mám vás snad vybízeti, byste se modlili za jeho blaho? Myslím, že toho
není třeba, že budete tak každodenně činiti. Nuže vpadněte i vy hlasy svými
v hymnu rakouských národů, která dnes hlaholí po celé říši, od královské
Sněžky až k modré Adrii, od ledovců tyrolských až k zeleným hájům Bukoviny,
ze skromných chýší i paláců velmožů, a'dékujte, že nám dal takového panovníka
a proste za jeho blaho časné i věčné. Amen.

RUZNE ZPRÁVY.
Ze spolku: Spolek katechetů v král. Českém
konal ve středu, dne 21. října t. r. o 5. hodině
odpolední členskou schůzi v restaurantu p. Slámy
v Praze-II., Křemencová ul., jež byla četně na
vštívena. Jednáno o remuneraci p ř e s p očetních hodin a stanoveno: Byla-li někte
rému katechetovi c. k. zemskou šk. radou v Praze
vyměřena remunerace za přespočetné hodiny od
1. ledna 1908 toliko 1 K za každou hodinu vy
učování, t. j., v té výši, jako se dálo do 1. ledna
1908, nechť podá proti výměru tomu v zákonité
lhůtě rozklad (ne rekurs, ani žádost) k zems. šk.
radě, v němž uvede, odvolávaje se na shora uve
dené vynesení sněmovní, že mu přísluší remune
race vyšší. Dále jednáno o osobním přída
vku katechetů na obecné škole, o
včasném oznamování dovršení některého
p ě t i 1 e t í katechetské služby, o doporučování
katolických časopisů pro mládež a stálé výstavě,
pomůcek k vyučování sv. náboženství a j. Kol.
Jonák pokračoval pak ve své přednášce o p odrobné osnově vyučování náboženského.
Rozhovoru, který se zavedl, súčastnilo se mnoho
přítomných.

Upozornění: Opětujeme, že všichni kate
chetů ob. a měšť. škol, kteří vyučovali od 1. led.
1908 v přespočetných třídách, obdrží remuneraci
ve výši usnesení sněmu král. Českého ze dne
7. října 1907. Remunerace, o níž je řeč v zákoně
ze dne 16. května 1908 § 7., netýká se nás ka
techetů t. j. zvláštních učitelů nábo
ženství se stálým platem ustano
vených, nýbrž k a t e c h e t ů vyučujících za
remuneraci. Ti, kdo již obdrželi remuneraci,
ale toliko 1 K za každou vyuč, hodinu (dle vyn.
c. k. z. šk. rady ze dne 10."srpna 1908. č. 38.778)
dostanou doplatek v době nejbližší.
Konkurs : Obsadí se definitivně místo kate
chety při 1. obecné dívčí škole v severním ob
vodu v Plzni.

C. k. okr. šk. r. v Plzni 19. záři 1908.
Kommutace: Katecheta měsť. školy diec.
Kr. Hradecké, zaměnil by své místo s jiným v
arcidiecesi pražské. Nabídky přijímá redakce t. 1.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze
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KATECHETSKÁ PŘÍLOHA
K XXIII. ROČNÍKU »VYCHOVATELE«.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

Zpráva komise školské o zprávě zemského výboru o žádostech
katechetů za úpravu jejich služebných poměrů.
Komise školská porokovala o zprávě zemského výboru a přijala jím navrženou
osnovu zákona v tomto znění:
Slavný sněme, račiž se usnésti:
1. na následující osnově zákona:
Zákon.

ze dne............................, platný pro království České, kterým se mění zákon ze
dne 8. dubna 1903, č. 62. z. z., v příčině odměn za vyučování náboženství na
veřejných školách národních.
K návrhu sněmu Mého království Českého vidí se Mi naříditi takto:
Článek 1.
§§ 2. a 7. zákona ze dne 14. prosince 1888, č. 69. z. z., ve znění upraveném
článkem 1. zákona ze dne 8. dubna 1903, č. 62. z. z., se mění a mají napříště
zníti takto :
§ 2‘
Zvláštní' učitel náboženství, zřízený se stálým platem, jest povinen vyučovat!
až do dvaceti dvou hodin týdně. Exhorty počítají se do toho, jakož i do počtu
hodin, uvedeného v § 1. zákona ze dne 14. prosince 1888, č. 69. z. z, dvěma
hodinami
§ 7·
Remunerace zvláštním učitelům náboženství, pak remunerace za vyučování
náboženství, jež uděluje se od správy duchovní a od učitelů světských, jakož i
náhrady cestovní, jichž poskytnout! náleží učiteli náboženství, když vyučuje nábožen
ství mimo bydliště své povoluje od případu k případu zemský úřad školní,
vyslechnuv okresní úřad školní.
Při tom budiž roční remunerace za jednu týdenní hodinu vyučovací vy
měřena zvláštnímu učiteli náboženství škol obecných 70 K, zvláštnímu učiteli
náboženství škol měšťanských 90 K, světskému učiteli však 40 K ročně.
Remunerace duchovenstva ve správě duchovní budiž poukázána ku konci
každého roku školního a výpočtu jejímu buď položen za základ peníz 1K 20 h
za každou ‘hodinu, ve které bylo vyučováno.
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Jako náhrada cestovní buď při takových školách přespolních, které nejméně
1'5 km od řádného bydliště učitele náboženství jsou vzdáleny, dle poměrů míst
ních povoleno 20 až 30 h za každý kilometr uražené cesty tam i zpět.
Článek II.
Zákon tento nabude platnosti dnem 1. ledna 1908,
Článek III.
Mému ministru záležitostí duchovních a vyučování jest uloženo, aby zákon
tento uvedl ve skutek. —
B) Dalším důsledkem změny povinnosti vyučovací katechetů jest ustanovení
o remuneraci za hodiny přespočetné u katechetů. V příčině té není dosud v
Čechách zákonného ustanovení. Na základě dohodnutí se s c. k. zemskou školní
radou vyměřuje se katechetům se stálým platem ustanoveným za přespočetné
hodiny za každou po 1 K, tedy 46 K ročně. Zemský výbor přimlouvá se za
zvýšení remunerace té, ale nedoporoučí, aby remunerace ta upravena byla ces
tou zákona, poněvadž vhodnějším jeví se býti zde cesta administrativní. I navrhu
je sub II. zvláštní ustanovení.
Finanční effekt obou návrhů byl by okrouhle 110. 000 K. Komise školská
přistoupila na vývody výboru a přijala také tento jeho návrh:
Slavný sněme, račiž se usnésti:
Remunerace zvláštních učitelů náboženství se stálým platem ustanovených za
hodiny přespočetné vyměřují se 50 K pro obecné a 60 K pro měšťanské školy
za hodinu ročně s platností od 1. ledna 1908.
C) K návrhu zpravodaje přijata byla pak v komisi resoluce tato :
II. Slavný sněme račiž se usnésti:
Zemskému výboru se ukládá, aby sněm katechetům na obecné škole usta
noveným, kteří po určité řadě let nemohli postoupiti na katechetské místo na
školách měšťanských, udělen byl na zlepšení jejich platu do pense nevpočítatelný
osobní služební přídavek.
V Praze, ze dne 1. října 1907.

Z komise školské.
Dr. Jan Sedlák, v. r.
zpravodaj.

Dr. J. Čelakovský, v. r.
předseda.

Remunerace zvláštních učitelů náboženství.
V zasedání sněmovním ze dne 7. října 1907. upravena renumerace zvláštních
učitelů náboženství dvojím způsobem ; jedna pojata do rámce zákona, druhá jen
jako usnesení sněmu byla přijata. Z dopisů mnohých kollegů v příčině té spolku
katechetů v král, českém zaslaných zřejtno, že věc ta není mnohým dosti jasna.
Jak celé vybudování zákona katechetského ze dne 14. prosince 1888. č. 69. z. z.
dokazuje, upravuje zákon tento dva druhy zvláštních učitelů náboženství} na
jedné straně takové, kteří pouze za remuneraci, a na druhé straně takové, kteří
s pevnými platy se ustanovují. Toto rozdělení zvláštních učitelů náboženství
trvá podnes.
I. Přihlédněme nejprve ke zvláštním učitelům náboženství, vyučujícím pouze
za odměnu. Remunerace této kategorie katechetů upravena cestou zákona a výše
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její v různých dobách byla různá; řídila se vždy dle platu učitelského. Katechetský zákon ze dne 14. prosince 1888. č. 69. z. z. stanoví remuneraci zvláštnímu
učiteli náboženství za každou týdenní hodinu ročně
platu učitelského. A ježto
plat učitelský v době té dle různých tříd byl upraven, řídila se dle toho i výše
remunerace zvláštního učitele náboženství. Tak tomu bylo až do 1. ledna 1903.,
kdy zákonem ze dne 27. ledna 1903. č. 16. z. z. byly upraveny platy učitelské tak,
že služné učitelů škol obecných po celém království jest stejné a rovněž i služné
učitelů škol měšťanských. Zvýšení základního služného učitelů světských mělo
přirozený následek i zvýšení remunerace zvláštních učitelů náboženství. Úprava
tato provedena zákonem ze dne 8. dubna 1903. č. 62. z. z., jehož § 7. obsahuje
směrodatné ustanovení pro služební příjmy zvláštních učitelů náboženství usta
novených pouze za odměnu. Vzata za základ též 725 platu učitelského a obná
šela remunerace za každou týdenní hodinu vyučovací na školách obecných 64 K
na měšťanských 80 K ročně. Když pak snížena byla vyučovací povinnost
zvláštních učitelů náboženství se stálým platem ustanovených týdně z 25 na 22
hodin (viz zákon ze dne 16. května 1908. § 2.), znovu upravena remunerace
zvláštních učitelů náboženství vyučujících pouze za odměnu a to § 7. citovaného
zákona tak, že od 1. ledna 1908. vyměřují se jim roční remunerace za jednu
týdenní hodinu vyučovací 70 K na obecných a 90 K na školách měšťanských.

II. Daleko spletitější však byl způsob vyměřování remuneraci zvláštním
učitelům náboženství se stálými platy ustanoveným (katechetům na místech systemisovaných) za hodiny přespočetné. Mnozí z těchto domnívali se, že jim pří
sluší remunerace za hodiny přespočetné, jak uvedena v § 7. zák. ze dne 14. pro
since 1888. a později ve znění upraveném v § 7. zák. ze dne 8. dubna 1903’
č. 62. z. z. V témž smyslu rozhodl i c. k. správní soud nálezem svým ze dne
16. března 1904. čís. 6221. Ale o měsíc později táž nejvyšší instance vydala
nález prvému zcela opačný a to dne 16. dubna 1904. č. 2846., což opakovalo
se potom ještě několikráte a to dne 9. června 1905. č. 6511., dne 22. září 1906.
čís. 9982. a posléze dne 10. dubna 1908. č. 3621. V tomto posledním nálezu
svém uvádí c. k. správní soud, kromě jiných důležitých věcí pro katechety, toto:
O odměňování učitelů náboženství s pevnými platy ustanovených obsahoval pů
vodně bližší ustanovení § 6. zák. ze dne 24. prosince 1888., po jehožto zrušení
však zákonem ze dne 8. dubna 1903. pro tuto kategorii učitelů náboženství plné
platnosti požívají ustanovení ze dne 27. ledna 1903. (srovnej §§ 20., 26. etc.),
pro světské učitele platící. V poslední době (před 1. lednem 1908.) vyměřovala
se katechetům na místech systemisovaných remunerace za každou přespočetnou
hodinu vyučovací dle zákona substitučního ze dne 9. září 1899. (§ 5., odst. 2.
č. 1.) a to jednou korunou. A byl tu zase dvojí způsob počítání hodin přespočetných. Některé okresní školní rady (v Blatné, Domažlicích a j.) až do posledka
(1. ledna 1908.) počítaty katechetům ty hodiny za přespočetné, které v každém
jednotlivém týdnu školním přesahovaly počet 25. Jinak počítaly se hodiny pře
spočetné tak, že správa školy spočítala ve třídách přespočetných hodiny nábo
ženské učitelem náboženství skutečně vyučované a kolik jich bylo, tolik korun
remunerace k výplatě poukázáno. — Tomuto bídnému a pro katechety ponižu
jícímu stavu vyplácení remuneraci za hodiny přespočetné snažil se spolek kate
chetů v král, českém učinili konec a peticemi na sněm v té věci zaslanými docílil
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toho, že dne 7. října 1907. přijato sněmem král, českého toto usnesení: »Re
munerace zvláštních učitelů náboženství se stálým platem zřízených za hodiny
přespočetné vyměřují se 50 K pro obecné a 60 K pro měšťanské školy za
hodinu ročně s platností od 1. ledna 1908.« Zemská školní rada oznámila konečně
počátkem měsíce listopadu t. r. usnesení toto všem okresním školním radám, aby
pro příště dle něho se řídily. Remunerace vypláceti se bude pololetně a polhůtně
tak, jako se vyplácejí remunerace za vyučování předmětům nepovinným učitelům
světským.
“——"

J. Konopik.

Promluva k mládeži na II. neděli adventní.
Upravil JAN PLEŠINGER, katecheta v Praze.

Na východním břehu Mrtvého moře, kde strmí drsné pohoří Abarim, stál
na skále hrad Machaeron, který za času veřejného působení Kristova patřil
tetrarchovi Herodovi Antipovi. Do toho hradu uvádí nás dnešní evangelium; tam
totiž dlí ve vězení veliký kazatel Jan, předchůdce Messiášův, protože káral na
králi to, co dle božských a lidských zákonů zasluhovalo hany. Jako druhdy
veliký Eliáš před krále Achaba, tak neohroženě předstoupil Jan před Heroda
a s neoblomnou přísností vytýkal jemu a Herodiadě spáchanou nepravost, ač
věděl, že ten krok způsobí mu hojně nenávisti a pronásledování, ano i žalář
a smrt; a to jest, co působí největším dojmem v jednání Janově. Podivuhodná
jest jeho živá víra, veliká horlivost v povolání a přísnost života ; ale nade vše
vyniká pevnost jeho povahy, jeho charakteru, který nekolísá ani v bouři vášní,
který neodstupuje od cesty povinnosti ani tehdy, kdy lidská zloba posévá ji trny,
nýbrž nepohnutě stojí jako skála v šumných vlnách vzbouřeného moře. A právě
pro tuto význačnou vlastnost chválil jej Vykupitel; nebo první, co slyšíme o Ja
novi z jeho božských úst, jest otázka: »Co jste vyšli na poušť vidět? Třtinu-li
větrem se klátící?« Chce říci Spasitel, neviděli jste větrné korouhve, nýbrž zřeli
jste pevný charakter, který nezná lidské bázně. —
Domnívám se tudíž, že jednati budu ve smyslu evangelia a v zájmu vašeho
budoucího blaha, promluvím-li k vám dnes o nepravé lidské bázni a ukáži-li na
její ohavnost.
Mluvím-li o nepravé lidské bázni, předpokládám, že jest též pravá, totiž
mravně dobrá a povinná bázeň před lidmi. Křesťan má se báti a prchati před
lidmi, kteří jej slovem nebo příkladem svádějí ku hříchu. Kéž bychom v té pří
čině následovali žalmisty Páně, který o sobě praví: »Neobcuji s lidmi bezbožnými
a nevcházím ve spolek s těmi, kteří činí neprávě; nenávidím shromáždění zlost
níků a s bezbožnými nebudu seděli.« Přijdeme-li však přes všecku opatrnost ve
styk s lidmi, kteří ponoukají nás ke hříchu, — a kdo by mohl říci, že by se uva
roval všemu pokušení — máme se vzdáti všech ohledů k lidem a má nás ovlá
dat! jen bázeň před Bohem. Tak jednal sv. Jan. Opustil svět a uchýlil se na
poušt, aby ušel mravní zkáze svých vrstevníků. Když však přišla hodina, aby
vystoupil jako předchůdce Páně, tehdy neznal žádné bázně; pak ani posměch,
ani nenávist, ani pronásledování nebyly s to, aby jej odvedly jen o vlas od jeho
povinnosti. Jako měl tedy sv. Jan pravou lidskou bázeň, právě tak byl prost
bázně nepravé. Mnozí však křesťané jednají právě naopak. S jedné strany vy
dávají se dobrovolně ve zlou společnost, aniž by se báli ztráty milosti a ctnosti;
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což je zpozdilost, o níž platí slova Písma: »Kdo nebezpečí miluje, zachází
v něm.« S druhé strany ovládá je úzkostlivá bázeň, aby u zlých soudruhů snad
si nezadali, aby u nich neupadli v nemilost a proto v pádu potřeby, kdy by měli
chybujícího pokárati, neodvažují se dáti na jevo své nelibosti ni slovem, ni zna
mením, bojíce se, že by jim to přineslo posměch nebo hanu ; to jest ovšem
nepravá bázeň před lidmi.
Tuto bázeň jmenuji ohavnou, poněvadž má na sobě známku otroctví a věrolomnosti. —
a) Politování hodný jest stav otroků. Jsou oloupeni o svou svobodu a svá
práva a nejedná se s nimi jako s lidmi, nýbrž jako s nerozumnými zvířaty;
mnohé ukládá se jim strádání a mnohá břemena a přece neklidí za to ni diku,
ni odměny, nýbrž opovržení. A konečně jestliže stářím anebo nemocí se stali
neschopnými ku práci, vydává je nemilosrdný pán v šanc bídě. Vskutku nešťastný
jest to osud, oloupenu býti o svobodu! —
Znám však otroctví, které jest daleko horší nad ono, poněvadž přináší nejen
neštěstí, ale i hanbu. Tím hanebným otroctvím jest nepravá bázeň lidská. Proč?
M. dr.! Vznešený jest stav, jemuž náležíme. Kristus vykoupil nás svou božskou
krví z otroctví a povznesl k svobodě dítek božích; sv. apoštol praví, že »stvo
ření bude vysvobozeno od služebnosti porušení ve svobodu slávy synů božích«.
A to neocenitelné dobro, pravou křesťanskou svobodu, obětuje bázlivec slabému
a křehkému člověku, když proti svému svědomí plní jeho vůli, jakoby mu tato
vůle byla nejvyšším pravidlem mravného jednání. Není-li to hanba, když křesťan,
jehož otrocké okovy zlomil Vykupitel, sklání svou šíji pode jho hříšníka, aby
získal si jeho přízně? Ano, hanebné je to a mimo to marné; nebo nechť se
nedomnívá takový, že dosáhne svého úmyslu a získá si vážnosti těch, jichž
přízně se dožebrává, naopak pohrdnou jím, poznajíce jeho bázlivost a slabost
charakteru. Proto táži se tebe s prorokem: »Kdo jsi ty, abys se bál člověka
který jest smrtelný, a syna člověka, který uschne jako tráva? Zapomínáš na
Pána, svého Stvořitele, který učinil nebesa i zemi?« —

b) Pravil jsem dále: Nepravá bázeň lidská má na sobě známku věrolomnosti
proti Bohu. M. dr.! Nepřísahali jste trojjedinému Bohu věrnost při sv. křtu ? Neodřeklj
jste se ďábla a jeho skutků? Ano, to jste učinili — a co dále? Sv. biřmováním byli
jste či budete brzy přijati mezi vojíny Kristovy a složíte přísahu jeho praporu.
A první povinnost vojínova? Jest věrnost k vůdci; voják má zůstati věren svému
praporu ve válce i míru. Pakli voják ve dnech boje ze strachu před smrtí
sběhne od svého praporu, jest to skvrna, která lpí na něm po celý život — jest
zbabělcem. Té zbabělosti činí se vinným i ten, kdo k vůli lidem opouští prapor
kříže — kdo před lidmi se bojí říci pravdu, varovati se zlého a plniti své po
vinnosti. Ano, hanba, která stihne takového křesťana, jest ještě větší než ta,
která jest údělem zbabělého vojína; nebo kdežto na tohoto působí strach před
poraněním a smrtí, nemá se onen z pravidla ničeho obávati, leč posměchu a hany
bezmocných lidí. Jaká to potupa! Zda-li uzná božský vůdce Ježíš Kristus tako
vého zbabělce ještě za svého vojína? Dojista nikoliv; neboť praví výslovně:
»Kdo mne zapře před lidmi, toho zapřu i já před Otcem svým, který jest v ne
besích,« a jinde »Kdo se bude styděli za mne a má slova, za toho se také bude
styděli Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce s anděly!« —
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Nuže, nedejte se ovládati posměchem a pohanou zlých, nýbrž kráčejte
svobodně a statečně cestou povinnosti! Toho žádá na vás křesťanský cit pro
čest. Toho však žádá na vás i vaše věčné blaho, nebo nic je neohrožuje, nic
neškodí mu tou měrou, jako nepravá bázeň lidská. —
M. dr.! K této stati o ohavnosti nepravé lidské bázně připojuji k závěru
dvě napomenutí. Předně: varujte se, pokud možno, společnosti zlých a nedůvě
řujte v té příčině své síle; nebo všichni jsme slabí a křehcí lidé, kteří jen za po
moci božské milosti můžeme kráčeti po správné cestě. Čím lehkomyslněji však
člověk vydává se v nebezpečí, tím více vzdaluje se od něho Pán. — A dále.
Svede-li vás však povinnost aneb osud s lidmi, jichž chování uráží křesťanské
svědomí — pak pozdvihněte hlasu svého jako stateční bojovníci Kristovi dle
příkladu sv. Jana s vážností a statečností, ale i s láskou a opatrností, abyste
kárali nepravost, hájili čest Boha a jeho církve, chránili dobré jméno bližního
a vlastní svědomí zachovali si čisté. V tom pádě nebuďte kolísající třtinou, nýbrž
silnými sloupy v důvěře v ochranu Pána, který pravil: »Já zajisté dal jsem
tebe dnes za místo hrazené a za sloup železný a za zeď měděnou nad veškerou
zemi. I bojovali budou proti tobě a nepřemohou tebe; neboť já jsem s tebou,
praví Hospodin, abych tě vysvobodil.«
Dle Marka.

Promluva na III. neděli adventní.
Napsal VLADIMÍR HORNOV.
»1 vyznal a nezapřel.«
Jan 1., 20.

Živě tane mi na mysli kapitola Wallaceova
*)
románu : »Ben Hur«, v níž líčí
úchvatně herolda Kristova — nazireovce Jana Křtitele. Postava mohutná, jako vy
tesaná z balvanů pohoří Gilead, tvář prodchnuta silou sebezáporu a sebevlády,
oko planoucí leskem tajemného ohně, každý pohyb plný rozhodnosti a otevře
nosti, každé slovo otřásající duší až v hlubinách. Ústa všech v podivu šeptají:
»Toť hlasatel Boha!«
A dnes veliký ten prorok vydává svědectví o sobě. Svědectví to, dýchající
upřímností a pokorou, dosvědčuje nejjasněji, že Jan v plné míře zasloužil býti
hlasatelem Toho, který přijití měl na svět vydat svědectví pravdě.
Vyznal a nezapřel! K poctivosti člověka náleží pravdomluvnost. Bez lásky
ku pravdě, není lásky k Bohu. Fariseové nemohli přijati Pána, poněvadž nená
viděli pravdy. Uvažujme dnes o významu těch dvou slov: Vyznal a nezapřel!
1. Vyznal. Král David poručil jednou obětujícímu knězi, aby ze zvířete
obětního obětoval dva nejušlechtilejší údy Bohu. Kněz obětoval jazyk a srdce.
O několik dní později opět účastnil se král oběti a poručil knězi, aby obětoval
ty nejhorší údy zvířete obětního. Kněz opět obětoval jazyk a srdce. Když divil
se tomu král, pravil kněz: -»Zdaž jest co lepšího než tyto, když dobré jsou a
zdaž jest co (nad jazyk a srdce) horšího, když zlé jsou?«
A co činí srdce a jazyk člověka dobrými? Jest to láska ku pravdě. Sv. Jan
Zlatoústý praví: >Bůh dal člověku jazyk, aby vždy pravdu mluvil, Boha chválil
a velebil.« Ano, kde ze srdce zmizí upřímnost a s jazyku pravda, tam položen
základ všemu zlu, jež činí člověka nemilým Bohu i lidem.
*) Lewis Walace (čti Uoles), generál a spisovatel americký (1827—1905). r.
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a) Bůh žádá od nás, abychom pravdu milovali celým srdcem svým.V žalmu
14. táže se prorok David Hospodina: »Hospodine, kdo bude přebývali ve stánku
Tvém aneb kdo odpočívali bude na hoře svaté Tvé?« — a Hospodin odpovídá:
»Kdo chodí bez poskvrny a činí spravedlnost; kdo mluví pravdti v srdci svém
a nečiní lsti jazykem svým.«
A příkaz pravdy váže nás i tenkráte, když pravda žádá obět a utrpení.
Otevírám třetí knihu královskou. ^Kap. 22., 1.—35.)
Král judský Josefat a král israelský Achab chystali se vytáhnout do války
proti Sýrským. Achab svolal 400 falešných proroků a tázal se jich: »Mám-li
táhnouti na vojnu proti Ramoth v Galad, či tak nechati?« Oni pak chtějíce si
získati přízně královy pravili: »Táhni, a dá je Bůh v ruku krále!« A když
takto lživě prorokovali, král Josafat nedůvěřuje jim, pravil k Achabovi: »Není
zde žádného proroka Hospodinova, abychom se ptali skrze něho ?« I poslal
Achab — ač nerad — pro proroka Božího Micheáše.
I usedli král israelský a judský na trůny, oděni rouchem královským u vrat
brány samařské, když Micheáš přiveden byl před tvář jejich. Posel pak, který
ho vedl, pravil: »Hle, řeči proroků jedněmi ústy předpovídají dobré věci králi;
buď tedy řeč tvá, jako řeč jejich!«
Prorok Boží však pravil: »Živť jest Hospodin, že cožkoliv řekne Hospodin,
mluviti budu!«
Utichl lid i zástup lživých proroků, když Micheáš předstoupiv před krále
zvolal hlasem mohutným: »Slyšte králové! Viděl jsem všechen lid israelský roz
ptýlený po horách jako ovce, kteréž nemají pastýře.« I řekl Hospodin: »Nemají
tito pána; navrať se jedenkaždý do domu svého!« — Když Micheáš promluvil
slova ta, rozhněval se Achab hněvem velikým a pravil: »Vezměte Micheáše a
dejte jej do žaláře a chovejte ho chlebem trápení a vodou úzkostí, dokudž se
nenavrátím v pokoji!«
I vztáhl Micheáš ruku k Achabovi a pravil v zanícenosti Ducha Božího:
»Králi, jestliže se navrátíš v pokoji, nemluvil skrze mne Hospodin ! Aj, slyšte
to všichni!«
A pak dal Micheáš katanům ruce své — a šel raději do žaláře, než aby
připojil se k zástupu těch, kteří zradili pravdu, zaprodávajíce důstojnost proroka
za přízeň lidskou!
Zdaž úcta hluboká nenaplňuje naši duši ke vznešené povaze Micheášově,
jenž je vzorem neohroženosti a skvělým příkladem bojovníka za pravdu. Jak ne
patrný, nízký a ubohý jeví se nám nepřítel pravdy Boží Achab při veškeré
moci své a hmotné převaze oproti Micheáši, kterého vyznání pravdy vydává
v ruce katanů !
b) Pravda jest zajisté něco tak vznešeného a velikého, že samoděk vzbu
zuje úctu — a to nejen u lidí šlechetných, ale i u těch, kteří hluboko klesli.
Doklad toho čteme v životopise sv. Jana Kentského, slavného doktora na
universitě krakovské, jenž slynul nejen hlubokou učeností, ale i vznešenými
ctnostmi, mezi nimiž nikoliv poslední byla láska ku pravdě. Jednou putoval do
Říma ke hrobu sv. apoštolů. Na cestě byl přepaden od loupežníků a oloupen.
Když všechno mu vzali, tázali se, zdali nemá ještě nějaké peníze uschované?
Odpověděl, že nikoliv. Když však od loupežníků poodešel, vzpomněl si, že kdesi
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ve svrchním šatu několik zlatých peněz uschoval. I zavolal zbojníky zpět
a pravil: »Nechci vás 'klamati; vezměte to, nač jsem zapomněl!« — Toto pře
kvapující doznání mělo mocný účinek. Lotři žasnouce nad jeho upřímností,
umlkli, zachvěli se a padli na kolena. Jan vida mocné hnutí Ducha sv. v srdci
jejich, promlouval k nim laskavě, aby zanechali dosavadního života a žili poctivě
a spravedlivě, pamatujíce na svou nesmrtelnou duši. Srdečnými slovy a svatostí
Janovou byli tak pohnuti, že slíbili začíti nový život a nahraditi pokud možno
vše, co zlého způsobili.

M. j., láska ku pravdě jest naší povinností, láska ku pravdě jest znakem
povahy čestné, vzbuzujíc úctu všech lidí ctných a šlechetných, láska ku pravdě
jest však i nejkrásnější ozdobou duše, která jsouc přirozeným obrazem Boha,
Pravdy nejvyšší — má nésti na sobě znamení svého Tvůrce — pravdu! Sv. Pavel
napomíná nás: »Mluvte pravdu jedenkaždý s bližním svým, neboť jsme vespolek
údové.* (K Efes. 4., 25.)
2. O sv. Janu Křtiteli praví dále evangelista Páně: »Nezapřel!* — Lež
nepřešla rtů předchůdce Páně. Nezapřel! Sv. Jan nenáviděl lži! Kdo miluje
Boha, z celé duše nenávidět! musí lež, která podvrací království Boží na zemi:
»Ohavností Hospodinu jsou rtové lživí* čteme v knize Přísloví (12., 22.)
Sv. František Saleský již od svého dětství nenáviděl sebe menší lež. I když
jako chlapec se něčeho dopustil, nezapíral nikdy, ale chtěl býti raději potrestán,
než aby lží poskvrnil duši svou. Pamětliv byl zajisté slov Písma sv.: »Ohyzda
zlá na člověku jest lež.* (Sirach 29., 26.)
Ohyzda zlá! Plným právem! Lež připravuje člověka o mravní cenu,
ničí povahu člověka, činí ji schopnou všeho zla, připravujíc půdu pro další
špatnosti, jež ze lži vyplývají, jako: přetvářka, pokrytectví, nepoctivost, zrada
Boha a bližního. Dobře oceňovali špatnost a zlobu lži staří Indové, kteří přisti
hnuvše někoho při lži, vpalovali mu znamení hanby, aby každý viděl, že lež
poskvrnila rty jeho a chránil se před jeho špatností. Kdož pak třikráte selhal,
tomu uloženo bylo za trest mlčení pro celý život a úřadu žádného zastá
vat! nesměl.
S pocitem odporu odvracíme se od onoho učedníka Páně, jenž v Novém
Zákonu je odstrašujícím příkladem lži a pokrytectví. Přibližuje se ku Pánu, líbá
Ho. pozdravuje: »Zdráv buď, mistře!« Jazyk lže, tvář lže, políbení lže — ale
konec toho učedníka jest odstrašující. Lží započal — končil krádeží, zradou
Boha, zoufalstvím, sebevraždou!

3. M. d., o sv. Janu Křtiteli pravil evangelista: »Vyznal a nezapřel.« Láska
ku pravdě srostla s duší předchůdce Páně tak, že raději vytrpěl smrt ve hlubokých
sklepeních tvrze Machaeronské, než by byl lží poskvrnil rty své.
Příklad jeho mluví k duši naší! Jsme dětmi Kristovými, jsme údy těla
Jeho, jsme vyznavači Toho, který pravil: »Já jsem proto na svět přišel, abych
svědectví vydal pravdě!« Když sv. Anselma napomínali jednou, aby každému
nevěřil, světec pln horlivosti svaté zvolal: »Což nejsme křesťané? Jak tedy má
kdo lháti?«
Buďme pamětlivi slov těch, kdyby snad časný prospěch, hříšný ohled uka
zoval nám cestu lži, která zrazuje Krista — Boha pravdy. Vydávejme vždy jako
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sv. Jan svědectví pravdě — i tehdá, a právě tehda, když pravda oběť od ní vy
žadovat! bude — a potom i Bůh dobré svědectví vydá životu našemu před
soudem svým. Amen.

Neděle IV. adventní.
FR. JIRÁSKO, katech, v Nov. Městě n. M.

M. d! Po čtyři neděle těší se hodné dítko křesťanské na příchod Ježíška.
Nelenuje, za tmy spěchá do chrámu P. na roráte a tam lahodnými zpěvy advent
ními vyjadřuje svou vroucí touhu po Vykupiteli. Dnes, m. dr., stojíme již téměř
na prahu vánoc, nejradostnějších svátků v roce. O čem jiném měl bych k vám
dnes mluviti ? Posvátná doba vánoční svým krásným významem takřka se vtírá
v náš rozum a naplňuje naše srdce.
Promluvím k vám tedy dnes, kterak dítko křestanské má slaviti vánoce doma
a kterak v kostele.
Hod Boží vánoční je památný den narození Pána a Spasitele našeho Ježíše
Krista. Připadá 25. prosince, tedy za 9 měsíců po Zvěstování P. Marie. Jméno
vánoce pochází odtud, že pohané v této době, kdy noci jsou velmi dlouhé, sla
vili ku poctě boha slunce t. zv. veliké, posvátné noci. Církev dala těmto pohan
ským nocem význam křesťanský. Noc, v níž se Kristus narodil, právem nazývá
nocí svátou a jelikož na konci prosince den se dlouží a světla přibývá, názorně
se tím naznačuje, že přišel Kristus, světlo světa.
*)
Věru byla to nejpůvabnější a nejsvětější noc od stvoření světa; noc, v níž
přišel na svět po věky toužený a očekávaný Vykupitel. A na tu noc nemá lidstvo
nikdy zapomenout! a proto se stará církev, by věrní její na tuto noc vzpomínali
a upomínku tu oživuje radostnými písněmi, vyjadřujícími narození Páně.
A co více! My křesťané katoličtí světíme též i den předcházející té posvátné
noci. Den ten jmenujeme štědrým dnem a večer toho dne — štědrý věčer. Je to
posvátný den, den přísného postu. Na štědrý den i hodné dítko se postí, na pa
mátku, že P. Maria a sv. Josef připutovavše do Betlema, neměli ani noclehu ani
chleba. Ubohá matka Boží, ubohý sv. Josef! Všude musili slyšeti: »Nemáme místa
pro vás.« Na smrt znaveni a hladoví chodili od domu k domu po městečku
Betlemě. A přec nenaříkali, myšlenka na Vykupitele oslazovala jejich utrpení.
M. d.! Vzpomeňte si na to na štědrý den! Řekněte si: Proč bych si neměl
něčeho odepříti z lásky k Matce Boži a k sv. pěstounovi Josefovi, proč bych si
nemohl odříci kousek toho jídla? Ano, zachovám přísný půst. Ráno a v poledne
něco málo, spíše pro zahřátí, pojím a nasytím se teprve až večer a kromě ryb
jiného masa v ten den nepožiji.
Štědrý večer! »Hoj ty štědrý večere — tajemný ty svátku! Cože komu
dobrého neseš na památku?« Těmi slovy vyjadřuje náš básník význam štědrého dne.
Ale pro nás dítky křesťanské má štědrý den mnohem hlubší význam. Všimněme
si štědrého večera ve světlé víry krestanské!«
Při slově štědrý večer představíme si světnici ozářenou množstvím světel, pla
noucích na stromku vánočním, zřím zářící očka dítek, pohlížející na stromek
*) Spirago : Lidový katechismus.
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vánoční, veselé tváře, dárky a dárečky, jimiž překvapují rodiče děti a děti sebe
navzájem. Jaká to podívaná pro oči, jaká radost pro srdce!
Zbožné dítko však nejen se těší ze stromku vánočního, ale i vzpomíná na
to, co vánoční stromek naznačuje.
V ráji stály dva stromy různé: strom života a strom smrti. S prvého dovolil
Hospodin jisti našim prarodičům, s druhého však jak vám známo, jisti jim zapo
věděl. Ten strom zapovězený, který stál uprostřed ráje, nazval jsem stromem smrti.
Druhý strom nazval jsem stromem života, neboť pojmenoval jej tak sám Bůh:
a vštípil jej proto, aby lidé požívajíce ovoce toho stromu života, byli ustavičně
mladí, krásní a dle těla nesmrtelní. Bohužel však naši prarodiče přes zákaz Ho
spodinův jedli s onoho prostředního stromu zapovězeného, následkem toho z ráje
byli vyhnáni a od té chvíle nebylo jim lze přistoupili ke stromu života a ne
mohouce požívati ovoce jeho, pozbyli nesmrtelnosti těla a musili umříti. A umříti
dle těla musí i všichni lidé, neboť dle slov Písma všichni v Adamovi jsme zhře
šili. Praví sv. Pavel: «Jako skrze jednoho člověka hřích na tento svět vzešel a skrze
hřích smrt: tak na všecky lidi smrt přešla, v němž všichni zhřešili.« (Řím. 5, 12.)
Ubozí lidé, ubozí smrtelníci! A přece při tom ještě šťastní! Nebo nedopustil
Bůh ve svém milosrdenství, bychom dle těla zemřeli na věky. Chce, bychom opět
jednou s tělem neporušeným vstali a již nezemřeli. Proto božský Spasitel vztýčil
v tomto slzavém údolí nový strom, strom života. Znáte jej! Napohled není vábný,
kmen jeho má jen větve. Ale ovoce, které na tom stromě dozrálo, má větší cenu
nad celý svět. Tušíte, jaký strom života mám na mysli? Je to strom sv. kříže a
ovoce toho stromu je — sám božský Spasitel, jako přesvaté tělo, jež za naše
hříchy trpělo. Toto ovoce, vyrostlé na stromě kříže podává se nám na
zlaté misce při zbožném přijímání a že nám skýtá nesmrtelnost a život věčný, za
to nám ručí neklamné slovo Páně. «Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný a já ho vzkřísím v den nejposlednější.« (Jan 7, 55.)
A ještě jiné drahocenné ovoce dává nám ten strom kříže. Znáte ty dary:
Světlo, které osvěcuje rozum, síla, která posiluje naši vůli a teplo, které zahřívá
naše srdce.
Nenaříkejte tedy, že vám není přáno požívati ovoce se stromu života v ráji,
neméně cenné ovoce podává nám strom života vztýčený v zahradě nového zákona,
v zahradě křesťanské, strom sv. kříže, jehož ovocem je sám Spasitel v nejsv. sv.
oltářní.
Všecky stromy v zimě ztratí listy, jen stromek jehličnatý je stále svěží, ze
lený. A tou stálou svěžestí a živostí pamatuje vás na strom života. Světélka na
něm značí světlo duchovní, učení sv. víry, kterým Spasitel osvítil náš rozum. Svíce
nejen hoří, ale i pálí. To znamená, že Ježíš Kristus zahřál svojí láskou chladné
srdce lidské a roznítil v něm oheň lásky k Bohu a bližnímu. Jablka a pozlacené
ořechy značí duchovní milosti, jichž nám dobyl Spasitel smrtí svou na kříži. Ře
tězy ovinuté kol stromku značí okovy hříchu, jimiž poutal lidstvo odvěký nepřítel
náš Satan a které zlomil P. Ježíš, takže nemůže již ďábel člověku škoditi, pokud
ovšem člověk sám se mu nepodá svobodnou svou vůlí.
Hle, zda by nemělo zbožné dítko plešatí, uvažuje-li vše to pod vánočním
stromkem? Jak by nemělo být vděčno za ty dary, které mu přináší Ježíšek! Proč
pravím, že to vše přináší Ježíšek? Proč? Milé dítky! Třeba byste věděli, že vám
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rodiče dávají stromek a dárky štědrovečerní, víte přece jen, že to vše dávají vám
z lásky, kterou vštípil v srdce jejich dobrý Ježíš, jakož i že dávají vám to vše
z darů, na nichž on jim požehnal. A proto není to klam, říkáte-li, že Ježíšek vám
přináší štědrovečerní dárky.
Ale m. d. Ježíšek chce, byste i vy byly štědrý, ale kolik jest dětí, jež ne
mají na štědrý večer ani desátý díl toho, co vy budete míti. Vzpomeňte na ty
chudobné děti a proste svých rodičů, byste jim směly podarovati něco z těch darů,
jimiž budete oplývati. Tak ukážete dobré srdce k bližním a získáte si lásky Je
žíškovy.
Jak dítko křesťanské má slaviti svátek Božího narození v kostele? Krátce na
značím. Hodné dítko spěchá na půlnoční t. j. na mši sv. slavenou v půlnoci.
Pohnutlivý to okamžik, kdy v chrámu P. do posledního místečka naplněném zazní
radostné: »Narodil se Kristus Pán«. — A když kněz u oltáře zapěje slavnostně :
»Gloria in excelsis Deo» — »Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle« ; zda by hodné dítko nevzpomnělo na zpěv andělský hlaholící nad
Betlemem a zvěstující lidem pokoj, jehož svět dáti nemůže, ovšem lidem dobré
vůle. Dobré dítko modlí se u jesliček a vžije se v událost narození Páně, kterou
mu figurky ladně sestavené představují. Hodné dítko oslaví nejlépe památku na
rození Božího, když dá se zrodili božskému Spasiteli ve své duši a přijme jej
v hodném sv. přijímání.
A až, m. d., budete prodlévat: u jesliček, vzpomeňte také na ty, kteří vás
v tomto roce zarmoutili, pohněvali. Vypuďte ze srdce všelikou hořkost a nelásku
k bližním a s upřímným srdcem modlete se: »Odpusť nám naše viny, jakož i my
odpouštíme našim vinníkům«. Amen.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Spolek katechetů v království če
ském konal schůzi výborovou ve středu,
18. listopadu t. r. ve spolkové místnosti
v restauraci p. Slámy v Praze-II. (Křemen
cová ulice) za účastenství dvanácti členů vý
boru. — K žádosti zástupců diecésních bylo
stanoveno, aby mimo valnou hromadu byly
aspoň Čtyři výborové schůze do roka a člen
ská schůze každý měsíc mimo prázdniny.
— Pokladník mimo jiné sděluje, že přistou
pilo během tohoto roku 48 nových členů,
takže je jich celkem 192. — Nejdůstojnější
kníž. arcib. konsistoř vyzývá spolek, aby
uvedl rozdíly mezi »Velikou biblickou děje
pravou« Panholzrovou a dosavadní osnovou.
O těchto rozdílech pojedná v některé členské
schůzi kol. Mareš. — Pak se mluvilo o re-

muneraci, osobním přídavku, legitima
cích, které by poskytovaly jistých výhod
v lázních, při nákupu a j., načež schůze skon
čena.
Remunerace za přespočetné hodiny:
Tantae molis erat . . ! Konečně v listopadu

----

zemská školní rada uvádí ve známost okres
ním školním radám a ty opět správám škol
známou resoluci sněmovní, kterou vyměřena
byla remunerace nám katechetům za hodiny
přespočetné: 50 korun pro obecné a 60

korun pro měst, školy za hodinu týdenní
s platností od 1. ledna 1908.
Spolu vyzývá správy škol, by oznámily

pro každého katechetu zvlášť, v kolika
třídách vyučoval, zda exhortu (která se po
čítá jen 2 hodinami) měl a za kolik hodin
přespočetných mu přísluší remunerace.
Do počtu povinných hodin se započítají
katechetům na školách měšťanských nejdříve
všecky odbývané hodiny na měšť. školách
a exhorty, naproti tomu katechetům ustano
veným na školách obecných nejdříve všecky
odbývané hodiny na školách obecných.
Tyto remunerace budou obnášeti dle
trvání vyučování za dobu od 1. ledna r. 1908
do konce června 1908. pro školy měšťanské
36 K, pro školy obecné 30 K; za dobu pak
od 1. ledna 1908. včetně do 15. července
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1908 pro školy měšťanské do 7? 1908..
36 K 80 h, do J7v 39 K — pro šk. obec,
do 7- 30 K 66 h do w/7 32 K 50 h za
každou přespočetní hodinu týdenní. Dále mimo
jiné se praví: Dotyčné remunerace budou
se nadále poukazovat! c. k. okr. š. radou
pololetně polhutně a to za dobu skutečného
vyučování, tedy nikoli za slunečný rok po
čítaje v to dobu prázdnin, nýbrž pouze za
rok školní, trvající 10 měsíců, takže remu
nerace za jeden měsíc vyučování bude ob
nášet! 10tý a nikoli 12tý díl celé roční remu
nerace.
Osobnípřídavek katechetů škol obec
ných. V témž výnosu, kde se poukazuje
katechetům remunerace za přespočetné hodiny,
činí zemská školní rada zmínku i o osobním
přídavku pro katechety obecných škol.
»Dáváme správám škol vědomost, že
zemský výbor ve schůzi ze 4. prosince
r. 1907 se usnesl, že se má na základě
téhož sněmovního usnesení udílet! osobní do
pense nevpočítatelný přídavek ročních 200 K
oněm katechetům, kteří po lOleté působnosti
na školách obecných nemohli postoupit! na
katechetské místo na školách měšťanských.
Zemský výbor vyslovil notou ze dne
2. září 1908 č. 48.149 svůj souhlas, aby
se udílely tyto do pense nevpočítatelné pří
dávky v každém případě zvlášť po dohodě
c. k. zem. šk. rady se zemským výborem.«
N.B.: Žádost podává se skrze okres, šk.
radu zemské šk. radě (na korun, kolku) s
prosbou, by žádost o osobní přídavek dopo
ručila zem výboru k milostivému vyřízení, (r.)
Jednotný katechismus v Německu.
Jak známo, má jim býti: Střední katechismus
Deharbův přepracovaný od P. Lindena. Již
od r. 1888 pracuje na něm P. Linden S. J.
za přispění zkušených odborníků katechetů.
R. 1900 vyšlo první přepracování jeho jako
»manuskript«; r. 1903 druhé, r. 1907 třetí
a letos ve svátém týdnu čtvrté. A přece ani
toto vydání nepokládá se za »sacrosanctum«,
za nedotknutelné a povýšené nade všecku kri
tiku. Naopak r. 1909 bude jako školní kniha
zaveden na zkoušku na čtyři leta a pak se
teprve přikročí k jeho redakci. Poměr tohoto
katechismu k našemu? 1. Je stručnější (má:
677 ot., kdežto rakouský (vel. 877, střed.
746) 2. Snadnější (věty krátké, jednoduché,
konkrétní). 3. Látka lépe uspořádaná (L. vy
mýtil theol. vědec, definice a jich obsah
pokud možno rozdělil v jednoduchých větách)
4. Opatřen vysvětlivkami a dodatky, jež po
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dává drobným tiskem, proto obsažnější než
náš, zmínka tu např.: o čtení bible, spalov.
mrtvol, volbách, lačnosti nemocných dle no
vých předpisů. Rozdělení jeho: 1. Modlitby
a články 2. Nauka náboženská. 3. Dodatek
o zpovědi a pobož. mešní, kterak žiti po
celý den i život, církev, dějiny, celkem 160 str.
Vyzvání: Vedle starosti o zlepšení hmot
ných poměrů věnuje spolek katechetů král,
českého pozornost duchovním záležitostem
svého povolání katechetského. Jako katechéti
dolnorakouští ve Vídni i katechéti čeští v Praze
uvažují o návrhu na změnu osnovy nábo
ženské. Kol. Jonák podal již některé ukázky
»0 podrobné methodické osnově nábožen
ské«. Leč není možno, by pokus ten byl
plodem jednotlivce anebo prací okamžiku.
Jelikož však mnohým katechetům není možno
súčastniti se spolkových schůzí k tomu účelu
pořádaných a to právě těm, kteří dlouholetou
zkušenost mají na roli katechetské, proto
obrací se spolek se snažnou žádostí k nim,
by aspoň písemně své návrhy sdělili a za
slali na adressy dole naznačené. Návrhy budou
dány anketě, která na základě jich elaborát
vypracuje a k vyššímu schválení podá.
Upozornění: Dosud někteří kollegové
adresují své dopisy na »Spolek katechetský«
anebo »Redakci Vychovatele« ; tím se stává,
že dopisy dostanou se buď do místnosti spol
kové anebo do redakce družstva Vlasti, kde
leží delší čas a obtěžují. Proto opět a opět
upozorňujeme, by všecky dopisy týkající se
spolku katechetského, byly zasílány přímo
na adrešsu:
Jan Konopík. katecheta na Kr. Vino
hradech anebo : Dr, Ign. Rath, katecheta
na Kr. Vinohradech. Dopisy týkající se
toliko redakce »Katech, přílohy« buďte zasí
lány na adressu : Jarost. Slavíček, katecheta
na Smíchově.
Ustanoveni na měšť. škole: Jan Ře
zníček v Červ. Kostelci; Ant. Kollert v Ná
chodě; Lambert otiler v Berouně; Josef
Hoke v Chrástu ; František Košák v Plzni;
Václav Cihlář v Hostomicích; Josef Macák v Dobrušce a Josef Suchý v Unhošti.
Konkursy: Obsadí se definitivně, místo
katechety při měšť. škole chlap, v Červe
ném Kostelci. C. k. okr. škol, rada v Ces.
Brodě, 11. listopadu 1908. 2. v Přibyslavi
při měšť. škol, chlap. C. k. okr. škol, rada
v Choteboři, 20. listopadu 1908. 3. v Opočně
při měšť. škole chlap. C. k. okr. škol, rada
v Nov. Městě nad Met. 21. listopadu 1908.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.

