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VĚSTNÍK KATECHETSKÝ
PŘÍLOHA »VYCHOVATELE« K XXV. ROČNÍKU.
RED. JAROSL. SLAVÍČEK.

Palčivé potřeby na poli kateehetském.
Píše Josef Liběchovsk}^, katecheta v Praze.

Část první.
V posledním desítiletí nejen přibylo překvapující množství žactva, pro něž
bylo a jest nutno zřizovati školy obecné, měšťanské, střední a různé odborné, ale
i co hlavním jest, nastala dlouho — a to ke škodě naší národní věci — zadržo
vaná a všelijakými umělými průtahy odkládaná reforma ve školství vůbec. Roz
machem školství povstaly mnohé školské instituce, vzrostl počet učitelstva atakřka
nepozorovaně vytvořil se v duchovenstvu stav katechetský.
Zatím, co školství rostlo a v mnohém se zdokonalovalo, bylo cítiti na poli
kateehetském nemilé brzdění, které způsobilo v oboru náboženského vyučování
téměř na všech odrůdách škol citelné nedostatky, jež dvojnásobnou měrou dolé
hají právě v poslední době snah nevěreckých a volnomyšlenkářských.
Dnešní doba a stav otázky vyučování náboženství musí vyburcovat! z klidu
nejen katechety, ale i duchovenstvo z duchovní správy i duchovní úřady.
»Jestliže svou víru a svou duši’ upřímně milujeme, jestliže vskutku o ceně
nesmrtelné duše přesvědčeni jsme, pak musíme vážně a upřímně o odstranění
nedostatku pracovati.«
V některých dioecesích hnuli již katechéti za účinné podpory ordinaríatů
i kléru ostatního snahou o zlepšení v oboru náboženského vyučování ; ba byly
tu a tam, někde již několikrát pořádány katechetské kursy, na nichž jednáno a
uvažováno o různých potřebách při náboženském vyučování ; tu a tam přinesly
ony kursy užitek, ale pro praxi a potřeby dnešní doby nedostačují. Pěkné náběhy
theoretické byly na některých kursech rozvinuty* ale když mělo dojiti k tomu
hlavnímu, ku praktickému provedení* nastalo odmlčení, buď že se jednalo o řešení
ideální, v praxi téměř neproveditelné, anebo že na kursech obyčejně jen menší
procento z interessovaných bývá súčastněno. Přes to však nedá se upříti, že hlavně
kursy katechetské hnuly otázkou methody vyučovací při náboženství a v mno*
hých jiných směrech vzbudily zájem a také zlepšení.
Ale co je to proti řadě palčivých otázek, které naléhavě žádají rozluštění tam*
kde celá desítiletí takřka vše ladem leželo‘; tu třeba energičtější nápravy, rychlejší
odpomoci, než jaké skýtají kursy. - Nezadržitelných požadavků jest nashromáž*
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děno mnoho, proto třeba rychlé a široké činnosti na jich vyřízení, nemá-li roz
machem škod nevěrou a volnomyšlenkářstvím stav dosavadní ještě se zhoršiti.
Tu třeba nespoléhat! na jednotlivé kursy a sjezdy, ale třeba soustavné a roz
sáhlé součinnosti všech, kteří se cítí k tomu schopnými, a hlavně těch, kteří již
dokázali, že v tom či onom oboru jsou zapracováni, tedy odborníků, aby tak byly
na pevných základech všechny základní potřeby na poli náboženského vyučo
vání účelně a rychle rozřešeny.
Mnoho jest kardinálních otázek, které potřebují rychlého zodpovědění a vyšvětlení, aby se nemuselo čekati, až by samovolným» vývojem teprve řadou let
v jednotlivých důležitých otázkách jasno nastalo a tak .rozřešené pravdy teprve
za drahně let se vžily mezi duchovní a lid, zatím co by řadu let přes všecky
své snahy katechéti v nejistotě tápali na škodu dobré věci.
Zvláště za důležité pokládám následující otázky : 1. Cíl náboženského vy
učování. 2. Dnešní stav náboženského vyučování. 3. Vyučování biblické dějepravě.
4. Vyučování katechismu. 5. Vyučování liturgice. 6. Vyučování dějinám. 7. Důle
žité zkušenosti pro náboženské vyučování na poli psychologie a pacdagogiky^ 8.
Hlavní příčiny neúspěchu v náboženském vyučování. 9, Stavovská organisace. 10,
Katechetský orgán, literatura odborná, knihovna, museum a stálá výstava pomů
cek. 11. Zvláštní konference katechetské za účasti náboženských inspektorů a re
ferentů. 12. Důkladnější vzdělání bohoslovců pro stav katechetský. 13. Další sebe
vzdělávání katechety. 14. Reforma inspektorství a vikariatních porad. 15. Obsa
zování míst katechetských. 16. Katecheta* ve svých povinnostech a právech. 17.
Vydávání náboženských učebnic, učebních pomůcek, dětských časopisů. 18. Obrazy
v učebnicích, nástěnné, kreslení na tabuli, světelné. 19. Katechetské kursy. 20.
Katecheta dětí abnormálních. 21. Vysílání katechetů na zkušebně cesty. 22. Za
stoupení katechetů ve školních radách a konsistoři.

Ze všech tuto, uvedených důležitých otázek pro katechetu a náboženské
vyučování zvlášť aktuelním bez odporu jsou ty, které týkají se učebnic a pomů
cek náboženských.
Ale právě pro tyto otázky neobávám se veřejně a v zájmu dobré věci při^
řknouti hlavní povinnosti, zájem, spolupůsobení, přání, rady i pokyny kruhů prakti
ckých a zkušených katechetů, kteří musí učiniti sobě otázkou katechetské cti,
aby nemuseli dětem předkládati za učebnice překlady cizích ne právě nejlepších
učebnic, aby nemuseli při vyučování užívati výhradně pomůcek cizího původu
ať již vynálezem či výrobou. Jednotlivec pro zpracování naskytujícího se mate
riálu však nedostačí, ujmou-li se však věci s chutí všichni ti, kteří již v jednotli
vých oborech pracovali a kteří o ty či ony otázky se zajímají, tu sejde se tolik
zkušeností z praxe, že jistě je jednotlivé ordinariaty s povděkem přijmou a budou
také respektovat! a také jich pro dobro věci použijí.
Ponechávaje si volnosť k některým tuto naznačeným bodům příležitostně
znovu se vrátiti, dovoluji si sděliti, že uvedl jsem tyto otázky právě v této době
na přetřes proto, že od nového roku bude orgán — spolkový list — značné roz
šířen, bude tudíž třeba nových pracovníku^ kteří se se svými pracemi jisté při
hlásí a budou také srdečné vítáni.
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K tomu cíli také uvedl jsem z mnoha jiných 22 základní otázky, z těch
snad si již katecheta některou ku propracování vybere a tak na soustavné práci
na poli katechetském brázdu za brázdou kypřiti pomůže. Nuže s chutí do práce!

Návrh katechismové komise pro úpravu katechismu.
1. článek víry.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
N prvním článku víry se učíme:
1. že jest jeden Bůh ;
2. že první božská osoba se jmenuje Otec;
3. že Bůh' stvořil nebe i zemi.

O Bohu.
Bůh jest nejdokonalejší bytost, Pán nebe i země.
Bytost nazýváme to, co jest.
Bůh jest nejdokonalejší bytost, protože má rtejlepší vlastnosti.

Bůh byl vždy, jest a bude vždy: jest věčný.
Jakub probudil se ze svého snu a pravil: >V pravdě Hospodin jest na místě tomto a já jsem
nevěděl.< (Jakubův útěk. 18.)

Bůh je na nebi i na zemi, je všude: jest všudepřítomný.
Boha nevidíme, protože nemá těla.

Bůh má nejdokonalejší rozum a nejdokonalejší svobodnou vůli, ale těla
nemá: jest nejdokonalejší duch.
Pán Ježíš řekl ženě samaritánské: „Bůh jest duch.“ (Jan 4, 24.)
Kainovi řekl Bůh: „Kaine, proč ses rozhněval a proč opadla tvář tvoje? Budeš-li dobře činili
budeš odměněn, pakli zle budeš činiti, ihned potrestán budeš.“ (O Kainu a Ábelovi 5.)

Bůh ví všecko, i naše nejtajnější myšlenky: je vševědoucí.
Co Bůh činí, dobře Činí

Bůh řídí všecko nejlépe: jest nejvýš moudrý*
I řekl Bůh: „Bud světlo!“ A učiněno jest světlo. (O stvoření světa. 1.)

Bůh může učiniti všecko, cožkoli chce: jest všemohoucí.
Bůh praví v desateru přikázání: „Cti otce svého i matku svou I
»Nezabiješ !«

Bůh miluje a chce jenom dobré a zlé má v ošklivosti: jest nejvýš svátý*
Lazara Bůh odměnil, boháče potrestal. (Podobenství o boháči a chudém Lazarovi. 53.)

Bůh každého odměňuje a trestá, jak zasluhuje: je nejvýš spravedlivý.
Bůh čekal na polepšení obyvatelů v Ninive a netrestal jich hned. (O proroku Jonáši 73.)

Bůh netrestá hříšníka hned, .ale čeká, aby se polepšil: jest nejvýš shovívavý*
Polepší-li se hříšník, Bůh mu odpouští: je nejvýš milosrdný.
Bůh miluje všecky tvory, všecko dobré mají od něho: je nejvýš dobrotivý.
Bůh miluje a mluví vždy pravdu: je nejvýš pravdomluvný.
Bůh vždy splní, co přislibuje a čím hrozí: je nejvýš věrný.

2. O třech božských osobách·.
Bůh řekl sám o sobě: „Já jsem Hospodin; kromě mne není Boha.“ (Isaiáš 45, 5.)

Bůh jest jen jeden.
Křest Pána Ježíše v řece Jordánu 11. — Pán Ježíš vstupuje na nebesa, řekl svým apoštolůni
»Jdouce učte všecky národy a křtěte je ve jménu Otče i Syna i Ducha svátého.« (Mat. 28, 19>)

Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svátý.
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Otec jest pravý Bůh, Syn jest pravý Buh, Duch svátý jest pravý Bůh, ale
nejsou tři bohové; nýbrž jest jen jeden Bůh.
Tři božské osoby jmenujeme dohromady nejsvětější Trojice Boží.
Svátek nejsvětější Trojice Boží světíme první neděli po svátcích svatodušních.

Říkáme: >Otec nás stvořil, Syn nás vykoupil a Duch svátý nás posvěcuje.
Nejsvětější Trojici Boží vyznáváme, když děláme kříž a říkáme: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha
svátého. Amen.“

Poznámky. 1. Návrh jest pro katechismus střední.
2. Články citovány jsou dle Panholzerovy dějepravy biblické (překlad
Podlahův-velké vydání).
3. P. T. duchovenstvo vůbec se žádá, aby své návrhy k tomuto přičinilo
a laskavé zaslalo na adressu: Jan Konopík, katecheta na Král. Vinohradech.
,
Frant. Suchomel, referent.

Promluva na I. neděli po zjevení Páně.
Napsal ptof. FRANT. HRADSKÝ.

>1 stalo se, že po třech dnech nalezli jej v chráme. <
Luk. 2. 46.

S pohnutím vidím, jak náš dvanáctiletý Spasitel spěchá do chrámu a tam
Zaníceně se súčastňuje služeb božích.
Příklad P. Ježíše, jinocha ideálně dokonalého, našeho nejkrásnějšího vzoru^
praví k vám: »Jinochové, buďte zbožní!«
Co je zbožnost, nábožnost, náboženství?
Vedle tří božských ctností rozeznáváme mravní ctnosti, které seřaďujeme do
čtyř skupin, jimž vévodí ctnosti, zvané kardinální, stěžejné. Prostřed mezi ctno
stmi božskými a kardinálními nalézá se ctnost, kterou latinsky zoveme religio^
zbožnost, nábožnost, náboženství. Proslulý spisovatel srovnal ji s kopulí východ
ního chrámu, která pne se nad celým prostorem chrámovým. Praví: Víra, naděje
a láska, ctnosti božské, chrám stavějí. Chrám, obraz lidského života, spočívá na
čtyřech pilířích, jimiž jsou ctnosti kardinální: rozšaínost, střídmost, statečnost a
spravedlnost/) Nad nimi trůní, od nich’nesena a je spojujíc, kopule chrámová
k nebi se velebně pnouc. Tou kopulí v životě jest zbožnost. Život lidský bez
zbožnosti jest jako chrám bez kopule. Bez smyslu ční pilíře ku blankytu, až čas
je zvrátí. Bez ní též celý.chrám, jako budova beze střechy, se rozpadá, jsouc
bez ochrany a stávajíc se bezúčelnou. Religio nad ctnosti kardinální vyšší jest a
vzácnější. .
Tak duchaplný spisovatel. A věru! Jako východní chrám teprve kopulí stává
se chrámem, tak člověk teprve zbožností stává se v pravdě člověkem, nabývaje
pravé své důstojnosti a velebnosti lidské.
Co jest religio, zbožnost, nábožnost? Sv. Tomáš Akv. praví: jest to ctnost,
která člověka nakloňuje, aby Bohu, svému tvůrci a poslednímu čili, vzdával po
vinnou úctu. Jest to ctnost. Jsou lidé, kteří nechodí ani každé neděle do kostela,
kteří své ranní a večerní modlitby odbývají křížem nebo krátkým povzdechem.
Mají ctnost nábožnosti ? Nemají. Jako ten, kdo jednou za uherský měsíc dává
z přebytku svého. almužničku, není dobročinným; jako ten, kdo tu a tam je pří
větivý a vlídný, nemá ještě ctnosti přívětivosti; jako ten, kdo rozkuráživ se, pro-1
*) Dle katechismu : rozšafnost = opatrnost, střídmost = mírnost.

Ročník XIII.

VĚSTNÍK KATECHETSKY

Strana 5.

vede jeden skutek statečnosti, není statečný; tak také ten, kdo jen někdy projeví
Bohu· úctu modlitbou, návštěvou chrámu, zbožným pohnutím, nemá ještě ctnosti
nábožnosti. Ctnost je trvalá náklonnost k něčemu. Ctnost nábožnosti má proto
jen ten, kdo tuto náklonnost v sobě vypěstoval tak, že vždy s ochotou vzdává
Bohu úctu povinnou.
Religio jest ctnost, která nakloňuje člověka, aby vzdával Bohu, svému tvůrci
a cíli povinnou úctu. Spasitele pokoušeli židé otázkou, sluší-li dávati daň císaři
čili nic. »Ukažte mi peníz daně«, řekl Pán. Dali mu jej. Poukázav na obrazy jeho,
pravil k nim : »Dávejte, co jest císařovo císaři a co jest božího Bohu,* Boha ctíti
jsme povinni. Plato ve svých rozhovorech rozvinuje nejednu myšlenku, že ctíti
Boha není nic jiného nežli skutek spravedlnosti. Jako spravedlnost žádá, dávati
bližnímu, což jeho jest, žádá rovněž ctíti Boha, nebo jest to jeho právo a naše
povinnost. Proto definuje potom zbožnost právě, že jest to spravedlnost vůči Bohu:
— Není to ovšem výměr správný, ale ukazuje hlubokou ©pravdivost velikého
tohoto muže. Správné jest to, že zbožnost stojí na spravedlnosti, jako kopule
na svém pilíři, má v ní základ. Správné jest to, že jako z pilíře vyrůstá ko
pule, tak ze spravedlnosti rodí se zbožnost.
Člověk, který ví, že Bůh jest bytost nekonečná, souhrn vší pravdy, dobra
a krásy, řekne si, má-li jen zrnko ušlechtilosti v srdci: jest slušno, abych tuto
bytost ctil. Člověk, který ví, že Bůh jest jeho tvůrce a pán, mající nad ním právo
svrchované, řekne si, má-li jen zrnko právního citu v sobě: jest slušno, abych
tuto bytost ctil. Člověk, který ví, že Bůh jest jeho cíl, v němž nalezne jednou
svého nejvyššího zdokonalení a své věčné blaženosti, řekne si, má-li jen zrnko
touhy po vyšších statcích v sobě: jest slušno, abych tuto bytost ctil. Člověk,
který ví, co od Boha denně přijímá a jak málo jest toho hoden, řekne totéž z po
kory a vděčnosti.
Nyní snad již zevrubně chápete, co jest religio, zbožnost. Filosof by řekl
takto: Různé skutky zbožné, vniřní city i zevní projevy, jsou materielním před
mětem zbožnosti, jsou to, čím se jeví. Předmětem formálním neboli důvodem,
proč je konati máme, jest, poněvadž jest slušno a spravedlivo a čestno pro člo
věka, aby Bohu, svému Pánu a cíli, bytosti nekonečně vznešené, takovými skutky
úctu svou projevoval. A ta ctnost, která k nim nakloňuje, ta ochota vnitřní, která
k nim pudí, ta cvikem vypěstovaná vloha, ctíti Boha radostně a stále, toť religio,
nábožnost, zbožnost.
Srovnal jsem ctnost zbožnosti s kopulí východního chrámu. Jako kopule
drží sloupy, dává jim korunu, činí z nich velebnou stavbu, tak zbožnost plodí,
udržuje a živí ostatní ctnosti. Básník dí:
»Jako matka starostlivá
nábožnost, by neuvadly (t. j. ctnosti)
zalévá je vláhou nebes,
oživuje lupen zvadlý.«
A kopule, spočívajíc na pilířích, zase jimi je udržována. Rozšafnost, φρόνησις
Sokratova, učíc přihlížet! moudře k cílům a hlavně k cílí poslednímu, probouzí
zbožnost. Dí: »Co ti prospěje, kdybys celý svět získal, ale na duši škodu utrpěl.«
Statečnost, ανδρεία Sokratova, ji udržuje, učíc přemáhati lenost těla a ducha, bá
zeň lidskou, ohledy světa. Střídmost σωφροσύνη Sokratova, ji chrání, učíc umír
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něnosti, nebo plný žaludek, hlava alkoholem zakalená a vůbec každá vášeň ji
znemožňují. Spravedlnost, δικαιοσύνη Sokratova, ji nařizuje, učíc, dávej, co je bo
žího Bohu.
Drazí jinochové, buďte zbožní! Aristoteles viděl ve zbožnosti hlavní rozdíl
člověka od zvířat a tudíž také jeho největší důstojnost. Nepoznávat Boha, jest
stupen zvířecí zatemnělosti. Znát ho a nectít bytost nekonečně dokonalou, nemi
lovat bytosti nekonečně dobré, toť úpadek mravní a osvětový, jehož konec je
surovost.
Buďte zbožní! Všichni velicí mužové světa byli zbožní. Míním ne tak muže
vypočítavé bystrosti nebo vulkanického sobectví, zvaného tu a tam energie vůle,
muže jednostranné ; míním velikány ducha i srdce. — Když Karel IV. zavítal
po prvé do Avignonu, byl ještě mladíkem. Avignon, který pro pobyt papeže v něm
stával se divém světa jako Rím, místo nej zanícenější zbožnosti na jedné a svět
ské nádhery na druhé straně, působil na něj dvojím tímto směrem. A Karel ? Jeho
duši pronikla zbožnost, jež mu zůstala po celý život a vykonala v něm ty věci,
pro něž ho jmenujeme otcem vlasti. Ale i Karel musel ji pěstovati. Vloha jen,
cvikem se vypěstuje. Nedávejte sluchu lidem, kteří praví, že modlení, svátosti
mše sv. a pobožnosti vůbec jsou formality. Ovšem, kdo v kostele přítomen je
jako ten kamenný pilíř nebo jako vlaštovka, jež do něho oknem vlétla, mluví
podobně. Psycholog, muž života zkušený, paedagog, lékař, každý člověk myslící
nám řekne, že ctnost í, j. disposice, snadnost, náklonnost, vypěstují se jen cvikem,
tedy skutky nábožnosti.
Buďte zbožní! Nevypěstujete-li si zbožnost v mládí, pak už jí nenabudete,
nebo vloha musí býti záhy pěstěna. Vypěstujete-li si ji, odnesete si do života
cennější věc nad Homéra a Livia, fysiku a počty. Na vás se vyplní, co dí
evangelista o P. Ježíši, řka, že prospíval věkem a moudrostí pred Bohem a pred
lidmi.« Amen.

Promluva na II. neděli po zjevení Páně.
(Svátek nejsvetějšího jména Ježíš.)
- Napsal FRANT. PRAŽÁK.

»Nazváno jest jméno jeho Ježíš.«
Luk. 2. 2L

O sv. Františku z Assisi se vypravuje, že vyslovuje jméno Ježíš, s pohnu
tím naslouchal, jakoby slyšel tajemné zvuky harfy líbezně znějící. Tak miloval
svého Spasitele, že vkládal tuto lásku i do slova Ježíš.
P. Ježíš je svrchované lásky hoden. Jest vtěleným Synem Božím a proto
i jako člověk nejdokonalejší bytostí na zemi a na nebi. Svatý Pavel nazývá ho
- »obleskem slávy a podstaty Boha Otce«
*}
Tento oblesk božských dokonalostí padl
i na jeho člověčenství a zdokonalil je měrou, jaká u žádného jiného člověka není
možná. Jest největším dobrodincem lidstva. Vytrhl je z temnot ducha, do kterých
bylo pohrouženo. Osvobodil je z krutého sobectví, kterým pohané navzájem se
ničili, dav světu nevýslovný příklad lásky. Pomohl mu z mravních běd, uče lidi
a pomáhaje jim svou milostí, jak mohou ovládali své nízké pudy. Ale nade vše
zasluhuje naší vděčné lásky, poněvadž jest naším Spasitelem. »Není v žádném
jiném spasení.«^) Ponížil sebe samého, učiněn jsa poslušným az k smrti a to
*) K Židům 1, 3. —

♦*) Skut, apošt. 4, 12»
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k smrti krize. Protož i Bůh povýšil ho, a dal jemu jméno, kteréž jest nad
všeliké jméno, aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo.^
Jméno Ježíš jest jméno našeho Spasitele, který, vykoupiv nás z hříchu, ote
vřel nám nebe.
Císaři Konstantinu, stiženému jakýmsi malomocenstvím, poradili prý lékaři
koupel v krvi nevinných dítek. »Odstup ode mne,« zvolal panovník, »aby k vůli mně
stalo se takové krveprolití. Raději chci zemříti, nežli život svůj vykoupiti krví lid
skou.« Nezhojitelným malomocenstvím stiženo bylo veškeré pokolení lidské. Puzeni
vědomím viny, obětovali pohané milliony krvavých obětí, někdy tolik najednou, že
na př. celý Řím páchl krví jako jatky a básníci kladli do úst jalovic a beránků
žalostivé elegie; ale všecka tato krev nebyla s to, aby smyla vinu s duší lidských
Jiné oběti bylo třeba, jiného krveprolití. Zřím muže bolesti k sloupu přivázaného.
Každý hvizd důtek zanechává krvavý potůček na svatem jeho těle a stéká v bo
hatých krůpějích na zemi. Zřím muže bolesti na kříži pníti. Kopí otevírá jeho bok.
Poslední zbytek života, krev s vodou v tajemném a významném smíšení, řine se
z něho. Od té chvíle kloní se hlava při vyslovení jména Ježíš. Od té chvíle každý,
kdo věří nebo má aspoň úctu k lásce až k smrti se obětující, vyslovuje je se
zbožným povzdechem. Nectíti svaté toto jméno a jeho nositele, znamená zneuctíti
sebe. Nikdy český lid tak se nesnížil, jako když tleskal básníku, jenž slinou po
tupy a hany potřísňoval Krista. Dosud jen fanatism sionistů a nestoudnost židov
ských redakcí něco podobného si dovolila. Stud a lítost mne pojímá, když pomy
slím, že jsou to synově české matky a moji rodáci. Bojím se o zemi svou, nebo
národ, který by do té míry pozbyl úcty k tomu, co je božsky vznešené
a spanilé, ztratil by právo na existenci. Také Bůh nestrpěl by na povrchu zem
ském lidu·, který by svlékl se sebe lidskost a sebeúctu. —
Pedro Molendez byl statečným admirálem španělským. Na cestě z Ameriky
byla mu Francouzy odňata loď, na které nalézal se jeho syn. Toho užili nepřátelé
proti němu. Po léta věrně sloužil králi svému na mnoha mořích, obětoval mu jmění
a zdraví, nyní však všecko zapomenuto. Byl uvězněn. Když po dlouhém trápení
vymohl si slyšení u krále, pravil k němu s bolestí: »Jest to dík zá služby císaři,
za oběti vlasti, za ztráty na jmění a zdraví, ano i za ztrátu syna ?« — Neučinil-li
však tisíckráte více pro nás Kristus svým životem a smrtí ? Není-liž to jeho duch,
který splodil křesťanskou osvětu, která Evropu^ učinila učitelkou světa? Není-liž
to jeho duch, který dal nám tisíce mučedníků, -vyznavačů, paniců a panen, mrav
ních velikánů, v nichž lidstvo dostoupilo nejvyšší dokonalosti ?—· Není-liž to jeho
duch, který lásku přivedl na zemi, dal jí pravou lidskost, bratrství všech, všem
synovství boží ? Není-liž to jeho duch, který kázal stavětí školy, nemocnice, chu
dobince a svět naplnil milosrdenstvím? Není-liž to jeho krev, která posvěcuje duše
naše, činí je schopny nejvyšších obětí, nebe jim otevírá, blažeností věčnou je daří ?
A ty, ty bys byl s to, nectíti Spasitele a nemilovali ho ? Ty bys přestal býti člo
věkem, ty bys stál na výši řeckého nebo římského otroka ?
Houchard (vyslov Hušár) byl jeden z 45 generálů, kteří zemřeli ve francouz
ské revoluci pod guillotinou. V mnohých bitvách zvítězil, ale za hrôzovlády byl
obžalován, že sice ve třech válkách zvítězil, ale všech nepřátel nezničil. Hájil se
tak, že soudcové chtěli jej okamžitě osvoboditi. Ale revoluční tribunál skládal se
*) K Filip. 2, 8.
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z lidí, kteří za 18 franků mzdy odsoudili každého, jehož smrt si krvežíznivý kon
vent přál. Byla to sebránka z nejnižších" vrstev národa. Z najatých svědků tvrdil
jeden, že Houchard v bitvě u Hondschotte *) se ukryl. Generál odpověděl: »V oné
bitvě třikráte jsem byl raněn, v obličeji, na stehně a na noze.« Jiný najatý svědek
nazval jej zbabělcem. Tu vyskočil generál, strhl svůj šat, ukázal na svá prsa ra
nami posetá a řekl: »Soudcové, zde jest odpověď na obžalobu napsána. Vizte ji
a čtěte!« Ale galerie, najatý to sbor pobudů a špatných žen, volá: »Stydle se a
mlčte!« Houchard klesl jako zničen na lavici obžalovaných, zahalil si tvář a plakal.
Taková spustlost podťala energii, která v nej prudší vřavě válečné ho nikdy ne
opustila. Od této chvíle nepromluvil na svou obranu ani slova. Jen někdy jako
smyslů zbavený si opakoval: »Já zbabělcem!« Dne 18. listopadu 1793 byl po
praven.
S úžasem čteme, jak chátra židovská volala kdysi: »Smít jeho ua nás a
na naše syny.« Čtouce o soudech a popravách francouzské revoluce jsme do hloubi
duše naplněni ošklivostí. Ptáme se: »Byli to ještě lidé?< Než co říci máme o těch,
kteří nectí a nemilují Krista, Spasitele světa, nedostižný ideál člověka, dobrodince
lidstva, ano kteří jej potupují? A on miloval i je až k smrti kříže ! On jako Be
ránek vzal i jejich hříchy na sebe. On odhaluje prsa svá a volá: »1 pro Vás proboden byl tento bok.« Bože můj, je to možné, aby rouhavá slova proti tobě, milý
Ježíši, nalézala ohlasu v národě českém, v zemi krv.í sv. Václava posvěcené, v říši
křesťanskou osvětou vzdělané ?
Hospodine, netrestej národa za spustlost několika zaslepených. Jako Abraham
kdysi za město, určené zkáze, volám k tobě: »Zadrž ruku prchlivosti své! Viz,
jak tisícové se rmoutí a horké slzy prolévají, že zneuctěno bylo jméno Syna tvého,
pokáleno blátem učení tvé, poskvrněna církev tvá, snížen darebáky národ potu
pením P. Ježíše. Oni milují Krista a ctí jej, oni hotovi jsou i životem usmířiti spra
vedlivý trest tvůj.«
Milí jinochové! Ještě zaznívají vám v duši radostné zpěvy vánoční, oslavující
narození Spasitelovo. Ještě nezmizel vám z obraznosti líbezný obraz Matky boží
nad jeslemi skloněné. S rozechvěnou duší děkujte lásce boží za její dar. Nedejte
si nikým vyrvati úctu a lásku k P. Ježíši, Synu božímu, nebo tím byste pozbyli
vyššího člověka v sobě, toho, který miluje pravdu, ctí dobro; panuje nad sobec
tvím a tělesností, chrání nízkosti a vás Bohu činí podobny. Kéž svaté jméno Ježíš
jako sv. Františku rozezvučí vám vždy v prsou harfu úcty a lásky. Vzbudí ve
vás ideály, které povedou vás ku pravdě, dobru a krásnu na zemi, po smrti pak
do náruči všech těch vznešených duší v ráji, kterým Ježíš byl cestou, pravdou a
životem. Amen.

Promluva na neděli devítník.
Napsal FRANT. VÝBORNÝ.
»Takt budou poslední prvními a první posledními.«
Mat. 20, 16.

Toto podobenství přednášel Pán Ježíš, ubíraje se k smrti cestou z Galileje
do Jerusaléma.
Bohatý muž měl vinici, na níž pracovali mimo správce a stálé dělníky i lidé
dle potřeby najatí. Za času Páně v Palestině víno se velmi pěstovalo, i byl obraz
*) Čti : onskót. (red.)
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o najímání dělníků všem známý. Hospodář vyšel hned z rána na náměstí, kde se
shromažďovali lidé hledající práce a najal některé, smluviv s nimi práci a mzdu.
Ale brzy ukázalo se, že jich není dosti. I jde hospodář o deváté hodině a opět
najímá některé. Totéž po třetí se opakuje o třetí hodině s poledne. A že snad
měla býti jistá práce téhož dne dodělána, najal ještě o páté hodině dělníky na
svou vinici.
Zákon nařizoval, aby hned večer byla vyplácena mzda. I poručil pán správci,
aby počínaje od posledních, vyplatil každému denár mzdy. Měl začíti od posled
ních, aby prvnř, kteří jinak by byli odešli, mohli býti svědky dobroty pánovy. Ale
docílen opak. První dělníci, měříce mzdu jediné délkou práce, jsou rozhořčeni, že ti,
kteří jen hodinu pracovali, dostávají týž obnos jako oni, kteří celý den snášeli tvrdé
jho námahy. Pán odpovídá jim klidně, že dostali smluvenou mzdu a že tudíž ne
děje se jim křivda. Nemají vůbec práva k nespokojenosti, nebo ze svého může
Pán dáti každému dle své libosti. Tak kárá jejich nešlechetnou nepřejičnost.
Jaký je smysl podobenství? Pán Ježíš sám jej naznačuje, pravě na konci:
^Tak budou poslední prvními a první posledními.« V království božím, které za
loží, budou mnozí z těch, kteří naposled povoláni byli, prvními a prvně povolaní
posledními. Jidáš byl dříve povolán a odpadl, sv. Pavel naposled a stal se apošto
lem nad jiné vynikajícím. Podobně bude tomu také v nebi. A proč tomu bude
tak? Poněvadž Pán, zpytatel srdcí, nevyplácí mzdy jen dle zévní práce, ale také
dle vnitřní její ceny, totiž dle milosti a spolupůsobení v ní. Tu pak dvě okolnosti
padají na váhu.
Předně: Bůh dává milost jednomu každému jak sám chce (1 Kor. 12, 11),
každému dostatečně, ano přebytečně, ale mnohým i více. I tu ovšem zachovává
Bůh nějaký řád, nebo miluje pořádek. Tak dal P. Marii mnoho milostí zvláštních
a nezasloužených, ježto se měla státi matkou Boží. Podobně učinil zajisté sv. Lud
mile a sv. Václavu, poněvadž je chtěl dáti národu českému jako vzory k násle
dování v době, kdy šlo o pokřesfanění národa. Tak mnohým činí zase proto, že
jejich rod nebo některý člen jeho svým životem před Bohem se proslavil. Spasitel
podává na konci podobenství: Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených. Slova
mají smysl: Mnoho, ano všichni jsme povoláni do království božího, ale k veli
kým a mimořádným věcem vyvoleni jsou jen někteří.
Za druhé padá na váhu, jak kdo s milostí spolupůsobí. O mnohém lze říci
jako o sv. Stanislavu nebo sv. Aloisiu slova Moudrosti (Moudr. 4, 13): »Dokonav
v krátku, naplnil časy mnohé.« Mravnost činu a tudíž i jeho vnitřní cena nezávisí
jen na zevním jeho lesku, na délce a námaze práce, na úspěchu jeho, nýbrž na
úmyslu, na svědomitosti, na lásce, s nimiž vykonán. Uvažte jen následující pří
pady!. Někdo je celý život křesťanem, ale trvaje po léta ve smrtelném hříchu, je
po tu dobu mrtev pro věčnost. Jiní žijí stále v milosti — nebo vždycky v čas
z hříchu se očistí — ale vše dobré, co koná, činí jen ze zvyku, bez vnitřního
procítění, ano snad z ohledů lidských a časných. Jiný opět snad teprve později
přilne k Bohu a víře, ale potom koná vše s hlubokým mravním úsilím a zbožným
vnitřním procítěním, s horlivostí, která jej proniká a spaluje. Jiná je tu vždy vnitřní
cena života a skutku a tudíž i jiná dokonalost a záslužnost.
Slova, že mnozí poslední budou prvními a první posledními, pronesl Spasitel
také při jiné příležitosti. Kdysi ptal se ho Petr: *Aj, my jsme opustili všecko a
šli jsme za tebou] což tedy nám za to bude?« (Mat. 19, 27.)
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P. Ježíš, jak známo, dal jim odpověď případnou a útěchy plnou. Ale aby
nemyslili, že zevní skutek byť i heroický, jest všecko, dodal, že mnozí první budou
posledními a naopak. Chtěl říci: Více je třeba. Ten skutek musí vycházeti z po
korné oddanosti a nezištné lásky. Když učiníte všecko, rcete : »Služebníci neuži
teční jsme.« (Luk. 17, 10). Nepřeceňujte se, abyste mravní velikosti a ryzí čistoty
svých činů neporušili.
Nemusím podotýkali, že práce na vinici znamená život lidský, že různé na
jímání dělníků znamená různé doby žití, ve kterých lidé, poslouchajíce milosti,
volající je k životu bohumilému, pracují pro spásu duše své, že nejen délka doby,
ale též vnitřní hodnota žití bohumilého, určuje cenu mzdy, že večeř znamená
smrt, výplata soud, denár odměnu. Jeden denár pro všechny neznamená, že od
měna všech lidí bude stejná, nýbrž, že nestejnou dobu může vyrovnati vnitřní
hodnota života.
Hle, jak krásné a hluboké podobenství! Vezměme si z něho některá naučení!
Varujte se závisti! Dělníci z rána najatí záviděli stejnou mzdu dělníkům pozdě
najatým. Spasitel je káral, řka, že oko jejich je nešlechetné. (Nedávno se stalo, že
na kterémsi vzdělávacím ústavě, na němž prvním učitelům bylo déle čekati defi
nitivy nežli učitelům pozdějším, podali první ohrazení toho obsahu, aby buď jim
nedefinitiva byla dodatečně zkrácena, anebo druhým na stejnou dobu let jako
jim prodloužena. Co by řekl P. Ježíš o druhé části této žádosti? Zdaž by nepravil:
Oko vaše nešlechetné je, že nepřeje šťastnějšího úspěchu mladším kollegům?) Ne
buďte závistiví! Závisť prozrazuje nízké smýšlení. Ze závisti rodí se špatné činyZávisť otravuje nitro. Radujte se ze štěstí bližních, a rozmnožíte si radost života,
nebo k radosti z vlastního štěstí přistoupí radost ze štěstí cizího.
Nepyšněte se pro zevní úspěch a nevyvyšujte se nad jiné pro větší vzdě
lanost, vyšší postavení, lepší vlohy. Bůh připouští na světě různost stavů, ale to
jest jen něco zevního. Před Bohem určuje naši cenu, cenu skutečnou, vnitřní doko
nalost. Všichni jsme lidé z téhož lidského pokolení, všichni hříšní, i sluší všem
ušlechtilá pokora před Pánem nejsvětějším. Job na smetišti byl všemi opovrhován
a za hříšníka pokládán dle názoru povrchních lidí starověku, kteří neštěstí měli
za znamení nelibosti boží; a zatím právě tehdáž chválil ho Hospodin před anděly,
jako nejlepšího muže svého. Na Magdalenu, když myla nohy Páně, farizeové po
hlíželi s ošklivostí jako na hříšnici a zatím v téže chvíli stala se světicí a zůstala
jí. Herodes byl králem a bídně zahynul. Víš-li, že dělník, na nějž hledíš s patra,
před Bohem je méně, než-li ty? A kdyby i byl pomni, že ne sobě, ale hlavně
milosti boží, děkuješ a vděčen býti máš za svou povýšenost. Bůh zevní různost
stavu vyrovnává milostí, kterou i člověk v haleně může se povznésti nad učence
a krále. Jaká to velkolepá pravda ! Jaké z ní plynou blahodárné důsledky sociální!
Podivujte se hloubce, s kterou pojímá Spasitel život člověka a učte se tomu
i vy! Slyším mluviti a psáti: Národ český nezahyne, ale dodělá se moci, bude-li
bohatý. Dodal bych: Zahyne i přes* to, nebudeli charakterní. Nežijte jen frází,
zevním leskem, povrchním pozlátkem, žijte životem vnitřním! Mnozí velikáni
pěstí a mečem byli ubožáci srdcem a charakterem. Dávejte každému skutku
svému nej vyšší mravní cenu IP. Maria vedla život uzavřený a prostý a přece ctíme
ji jako královnu nebes. Jak si mohla toho zasloužiti ? Jediné tím, že i nejnepatr
nějšímu skutku dávala nejvyšší mravní a nadpřirozenou hodnotu. Láska boží a
plynoucí z ní láska blíženská jest nejčistší a nejvyšší pohnutka lidských činu. Skutky
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naše prosty všech motivů krivých, světských, malicherných, posvěceny milostí a
vycházejíce z pokorné lásky k Bohu, jsou dily podivuhodnými. Ve středověku tomu
rozuměli a proto žili vnitřním životem, jemuž na bl. Anežce, svaté Alžbětě Durinské,
svaté Kláře, svátém Františku, svátém Bonaventurovi nebo Bernardovi se tolik podi
vujeme. Převrácená filosofie posledních století, suchopárně rozumářská a povrchní,
až k materialismu, nádherný tento život zničila. Divem lze proto nazvati Dra Forstra,
který navazuje na tento středověký život a káže návrat k mravní hloubce vnitřní. Jen
tu je cena a velikost člověka, volá providencielní tento duch, který, jsa protestant,
píše katolicky a jsa moderní, káže středověkou vroucnost a hloubku v pojímání
života.
Vinicí je život lidský. Než se nadějete nachýlí se slunce života vašeho k zá
padu. Kéž jeho východ v jiném životě je radostný pro vás, přinášeje vám doko
nalost, ke které prací na vinici zde položili jste· siw základ, dokonalost v oslavě
věčné. Amen.

Promluva na L neděli po devítníku.
VLADIMÍR HORNOV.
Vyšel rozsévač, aby rozséval símě své.
Luk. 8., 4.

Jedno z nejhlubších a nejkrásnějších podobenství vypravuje sv. Lukáš evan
gelista: »Vyšel rozsévač, aby rozséval simé své.« —
1. Při slovech těch rozvinuje se před naším zrakem obraz přírody, roze
chvělé prvními údery tepny nového života. — Jaro přiletělo, rozlámalo ledy, tráva
rozpučela se na březích vzdmutých ručeji. Protrhlo chladné mraky sněhové a zlaté
slunce života rozhořelo se nad celou přírodou. Hruď země rozvlnila se sálavým
dechem života, všemohoucí síla dobrotivého Tvůrce zachvěla srdcem přírody
i duší lidskou. — A v té chvíli, viz, tam do pole vychází starý rozsévač. Skřivan
rozepěl se nad ním jako v modlitbě, rozsévač žehná se a již hrst za hrstí hází
zlaté zrno do širokých brázd země. —
S úctou a city vděčnosti zastavujeme se u pole, kde rozsévač zlatá zrna
seje do země připravené a ústa naše šeptají: »0 Pane, dáš dětem svým pokrm
v čas příhodný a oslavovati budou Tebe, vyvodíš ze země chléb a naplníš vše
likého tvora živoucího požehnáním. Mračna snesou se snad nad osením, ale
ruka Tvá mocná, Pane, rozežene je; vichry vzepnou se divoké, ale Ty, Bože náš,
ukrotíš je !*
Obraz lásky, dobroty, všemohoucnosti boží vzbuzují v naší duši slova sv.
evangelisty. — Jdeš-li kolem rolí, kde rozsévač seje, kde pučí semeno, kde roste
chléb tisíců, — nechoď kolem bez citu, bez lásky k tomu Tvůrci, jenž žehná pří
rodu, jehož láska dýchá z otevřených brázd země. Modli se: »Otče náš — chléb
náš vezdejší dejž nám dnes!«
Učme se od svého Spasitele milovati přírodu, v níž On viděl a oslavoval
lásku a dobrotivost nebeského Otce. Jak rád Spasitel chodíval volnou přírodou,
kde mluvil k němu hlas jeho Otce. On, jehož dílo má zasahovati všechny věky
a duše millionů, zastavuje se v pohnutí u meze polní, sklání se nad prostinkým
kvítkem, které láska nebeského Otce šatí — a nad nádheru zlatého roucha Ša
lamounova vyvyšuje je!
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Zdvihá zrak svůj ku ptactvu, letícímu s radostným zpěvem pod nebesy a
velebí Otce, který živí je; schyluje se k zemi, do níž padá zrno rozsévače — a
ve všem vidí lásku svého Otce, naplňuje jí srdce posluchačů, povznášeje duši
jejich od pozemského ku věcem věčným. —
2. M. j., vidím dnes vznešenou postavu Pána Ježíše, stojícího uprostřed polí,
jež upraveny očekávaly rozsévače. Ticho velebné rozprostírá se kolem. Zástupy
netuší, co děje se v duši božského Učitele. On vidí jiné zástupy, jichž dohléd
nout! nelze; ruce jejich vztaženy a rty jejich šeptají: »Chléb pravdy dej nám
Pane!« A Spasitel počíná hlasem rozechvěným mluviti k zástupům: »Vyšel roz
sévač, aby rozséval. — A když rozséval, padlo jedno vedle cesty — i pošlapáno
jest a ptáci nebeští sezobali je; a jiné do trní a trní udusilo je; jiné na skálu
— a nemajíc půdy uschlo —« Cestou ušlapenou, skálou, trním, že by mělo býti
srdce, do něhož Kristus rozsévá, símě své? Pán Ježíš to řekl a před ním srdce
lidské jako kniha otevřená, v níž čte. Čte i v srdci našem! —
a) Tažme se ho: »Pane, čí duše cestou ušlapanou?« Slyšme slova jeho:
»Ti, kteří vedle cesty — jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a vynímá
slovo ze srdce jejich, aby věříce, spaseni nebyli!« Škoda tebe, zrno zlaté! S vírou
něžnou, s duší čistou opouští mnohý svůj domov. Ještě jednou hledí na starý
kříž, pod nímž často klečíval — a tak s úmysly nejčistšími překračuje práh do
mova. Duše jeho je jako brázda otevřená pro každé slovo dobré, radu upřímnou.
Ale potom přichází duch zla: špatná společnost, špatná četba — vynímá, slovo
ze srdce jeho ; z víry, naděje a lásky — zůstane jen chvějící se víra — víra bez
skutků, víra mrtvá, víra, která nemá síly ani pokání ani polepšení! Jidáš, hledající
Krista na Olivetu — bez lásky a bez naděje!
b) »Ti pak, kteří na skálu . . . «
Že by již srdce mladistvé mohlo býti skalou, skalou, na niž by marně pa
dalo zlaté zrno slov Kristových?
Deštěm a blesky rozjízvena pukla skála. V průlině usadila se prsť a z prsti
vypučel skalní květ. Ale květ ten měl slabé kořínky. Nejbližší bouře smetla jej a
skála zase zela pustá a opuštěná. Ve špinavých vodách horské bystřiny zachytil
pocestný květ a pravil: »Skalní květ — neměl kořenu!«
Zkoumejte duše své! Nejsou skalou? Na chvíli zachytilo se tam zrno pravdy,
zaseté upřímnými slovy rodičů, učitelů. Ale nejbližší bouře zlých náklonností, zvrá
cených žádostí vytrhla květ sotva rozvitý — a v duši zase holá skála, děsící svým
smrtelným klidem, svou pustotou a prázdnotou! »Zde měly růže kvést!« — a jest
tu pusto a prázdno. V slzách jde Ježíš dál:* »Jerusaleme, Jerusaleme, který ka
menuješ proroky . . . « A ty zůstáváš chladným, zůstáváš skalou, kamennou —
kamenujícím Krista tvrdostí svou? Nezachytíš se lemu roucha Kristova, nesepneš ruce své: »Pane, zachvěl jsi Golgotou, zachvěj i duší mou, ať otevře
se Tobě, ať z hrobů svých vydá všechny skutky mrtvé a slaví své jaro, své
vzkříšení !<
c) »Které pak mezi trní padlo . . . «
Vzpomínám slov písma sv.: »Spletše korunu trnovou vložili na hlavu jeho!«
Trní v srdci mladistvém, sotva do života vstupujícím? Ach, toť trní, z kterého se
splétá koruna trnová a kterou nikoliv ruce žoldnéřů, nýbrž často ruce něžné, sotva
dětským letům odrostlé, do krve zraňují hlavu rodičů, učitelů — koruna, jejíž
břitké ostny bodají nejvíce !
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Na skále květ se alespoň zachytí — ale v trní se udusí! A trním tím ? Srdce
nízkými žádostmi zkažené? Srdce zkažené pýchou, duchovní leností, príliš časnou
touhou po požitcích — srdce, jež prošlo jednou ze sedmera bran hříchů
smrtelných — jež udusilo v sobě veškeru lásku k Bohu, i k srdcím sobě nejbližším.
Srdce to připadá mi jako kalný proud vody. Ná břehu vykvetl jasmín. Jas
mín hodil květy své do kalných vod, aby j.e okrášlil. Vlny zachytily bílé květy
— po chvíli hodili je zablácené na břeh a letěly kalné dál. — Chýlíš se ke zniče
nému, blátem zneuctěnému květu a pravíš: »Škoda tebe, květe bílý! Jinde mohl
jsi býti okrasou — a zde jsi pohozen a zablácen!«
Pohledni ku břehu duše své! Neleží i na něm květy, dražší bílých květů
jasmínových: upřímná slova srdcí, jichž láska jako vzácná perla, tající se v hlu
binách — a proto snad v životě tak často bývá nedoceněna ! Jak mnohý i po
letech vzpomene si na slova, jež mluvila k němu duše milující, znající život a
kruté jeho stezky až k hrobu vedoucí. A bývá již někdy vzpomínka ta jen vý
čitkou svědomí, cítící ostny trní až do hlubin duše se zarývající.
3. M. j*, viděl jsem obraz. Zástupy šly k nebesům. Před nimi byla cesta
kamenitá, trním zarostlá. Mnohý již klesal, nohy maje od kamení rozryté, ruce
trním pobodané. Ale vždy zase povstal, kdykoliv ku předu pozvedl zrak svůj. Před
zástupem šly tři nebeské postavy. Jméno první: modlitba; jméno druhé: práce
jméno třetí: čistota srdce. Pod jejich šlépějemi mizelo trní a skaliska rovnala se
v cesty přímé. —
Tito tři andělé, dejž Bůh, aby i nás provázely vždy životem — razíce a uka
zujíce nám cestu 1 Modlitba, práce, čistota srdce! — Bude-li srdce naše v skálu
se měniti — rozdrtí ji, bude-li trním zarůstat — odstraní je, bude-li cestou ušla
panou — zkypří ji, aby símě Kristovo padlo vždy v půdu úrodnou a vydalo užitek
stonásobný. Amen.

Veliká dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro ka
tolickou mládež škol měšťanských a vyšších tříd škol obecných.
Posuzuje prof. XAV. DVOŘÁK.

ČI. 43. o pohoršování. Naučení jest vlastně výklad částečný ; bude tedy na
učení jiné, na př. zachovat si nevinnost dětskou vždycky ; chránit se pohoršení
a sám nepohoršovat — taková je tendence článku. Opět výklad dole pod čarou
a to obsáhlý a patřící do ústního výkladu katechetova. Výklad : »Ten kdo ne
učiní opravdového předsevzetí, že se bude varovati každé dobrovolné (!) blízké (!)
příležitosti ke hříchu, nemá skutečné lítosti i nemohou mu hříchy býti odpuštěny»«
Uvažme, pro koho je asi myšlen tento a takový výklad.
ČI. 45» o nemilosrdném služebníku. »Bude-li jich nedbati« germanismus ;
»Pakli jich neuposlechne* v Písmě. Při slově »hřivny« dole poznámka pod čarou:
srovnej poznámku ke čl. 72. St. z. str. 86 — nebylo kratší a moudřejší položit
výklad sám^ než odkazovat na jinou poznámku ! »Uzřevše (!) pak . » . zarmoutili
se a přišedše (!) pověděli . . . « to není sloh pro naše katechumeny ! Obrázek
zavádí k směšnosti : Král podává klečícímu služebníku, zdá se, jakési kalhoty
(snad to má být úpis, ale není popsán, je čistý !). Venku na nádvoří nehrdluje
se služebník, ale pěstí mlátí do spoluslužebníka. Hrdlovati se znamená na celé
hrdlo křičeti.
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Cl. 46. o milosrdném Samaritánu. Zbytečně rozšířen. Zase plno přechodníků!
Ti oloupivše ho a zranivše . . . »uzřev jej . . . « »cestou se bera . . . « »přistoupiv,
ovázal rány jeho, naliv . . . « Proč' užívat cizího názvu »denár«, proč ne jako
v Sch. prostě »peníz«; není pak třeba již výkladu. Naučení schází. Obrázek ne
zdařilý : nepoměry osob vyobrazených.
ČI. 48. o otčenáši. Autor při modlitbě Páně vkládá do úst P. J. také slovo
Amen. V katechismu se učí děti, že .to přidala církev.
ČI. 49. o člověku vodnatelném — přidán. Naučení schází.
ČI. 51. o dobrém pastýři — nemá naučení. Obrázek méně zdařilý; ovečka
uměle ovinuta trním. Také následující obrázek (čl. 52.) se nezdařil; syn marno
tratný přichází velmi dobře ošacen domů. Také služebník, nesoucí oděv, jakoby
nesl župan. Je podivno, že do žlabu teče voda proudem a žlab nepřetéká.
Podobně i při čl. 53. obrázek neodpovídá pravděpodobnosti. Naučení podává
zase důkaz, jak složitý sloh si autor oblibuje : »Poslouchej těch, které Bůh usta
novil k tomu, aby učili pravdám, které věřiti, a ctnostem, které konati máme.«
Aspoň trochu zjednodušit, na příklad: »Poslouchej představených církve. Bůh je
ustanovil . . .
Čl. 55. o stromě tikovém. V Sch. podáno lépe. V naučení opět citáty Písma:
Viztež tedy, bratří, kterak byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako
moudří, dobře užívajíce času!« Je to obrazně řečeno, a tudíž potřebuje nového
výkladu.
Č. 56. Jak se P. J. hájí. To je filosofická disputace — pro žáky měšťanské
školy ještě nedostižná. Naučení schází.
Čl. 57. Celkem jako v Sch. Naučení, ač důležito pro věrouku (o zázraku
Kr. soudně zjištěném) schází.
Čl. 59. o evang. radách* Odstavec střední přidán, ale nevhodně a rušivě
vzhledem k logickému postupu. Naučení neobratné: »Pozoruj rozdíl mezi tím,
co se přikazuje a co se jen radí k dosažení dokonalosti!« Může-li býti takové
naučení zásadou životní?! Výklad zase pod čarou* To platí také o následujícím
článku (60. a 61.)*
Čl. 62* o vzkříšení Lazarově* Obrázek měl by více odpovídat článku; Lazar
není svázán na rukou i nohou* A pak praví se: »Zvihněte kámen«, dle obrázku
bylo by říci : »Odvalte kámen«.
Čl. 63. částečně nový o uzdravení slepce. Naučení schází*
Čl. 66. o pomazání Páně nemá naučení.
Čl. 67. o slavném vjezdu má naučení nesrozumitelné* Bylo by dobře bývalo
zmíniti se o svěcení palem a o průvodu.
Čl. 68. o svatbě královské. Lépe v Sch.; podrobhé vypočítávání oběda za
vede k frivolnostem* Naplnila se svatba (!) hodovníky*
Čl. 69. o penízi daně a o chudé vdově, nemá poučení, ač bylo by vhodné
ä praktické.
• Čl. 70. o dvou přikázáních lásky a pokárání fariseů jest částečně nový. Co
přidáno, jest pro žáky naše příliš těžké. Naučení schází.
Čl* 71. o zkáze Jerusalema. Tištěn drobně — a vůbec těžký. Naučení?
Čl. 72. o desíti pannách. Obrázek se nezdařil; docela neodpovídá vypravo
vání. Naučení mělo by býti praktičtější: o nevyhnutelnosti dobrých skutků k životu
věčnému.
.
(Dokončeni*)
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Valná hromada Spolku katechetů
v kr. Českém koná se ve čtvrtek 6. ledna
1910 o 3. hod. odp. ve spolkové místnosti
v rest. p. J. Slámy vedle »Fleku«, Praha-II.
Křemencová ul. Kollegové! Dostavte se

v počtu nejhojnejšim, abyste poznali dů
ležitost organisace spolkové! Jedná se
o právním i materielnim postavení ka
techetů všech.
Spolek katechetů v království českém
konal 1. prosince devátou členskou schůzi
za přítomnosti 37 katechetů. Předseda spa
třuje ve velkém účastenství důkaz, že jeví
se opravdový zájem i upřímná snaha, aby
katechismus — ovšem beze změny jeho pod
staty — uspořádán byl tak, aby byl vhod
nou, lehko srozumitelnou a milou knížkou,
z níž by se děti rády učily a ji si zamilo
valy. Dříve než přikročeno k prvnímu po
kusu katechismové kommisse, probrány spol
kové záležitosti. Dp. professor Vlád. Hornov
zaslal spolku katechetskému slíbený návrh
učebnice pro III. tř. ob. škol. Kommise kate
chismová vezme jej v náležitou úvahu. —
Pečlivě sestavený referát dp. kol. Suchomela,
katechety měšť. školy ve Vršovicích, o Bohu
v novém rouše katechismovém po nepatrných
členy přítomnými navržených změnách, do
znal pochvaly všeobecné.
. — N. B.: Referát o schůzi výborové
a členské, konané 22. prosince 1909., bude
v příštím čísle.
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v Plzni«, při čemž podal krátké dějiny míst
katechetů plzeňských. Na III. schůzi před
čítal kol. předseda memorandum k Jeho Emi
nencí, týkající se přítomného stavu škol i
katechetů plzeňských, které bylo všemi pří
tomnými schváleno. Na V. schůzi referoval
koL předseda o výsledku deputace u Jeho
Eminence a vdp. kanovníka Tumpacha, ja
kožto zástupce v c. k. zemské školní radě.
V dalších schůzích referováno o výsledku
deputace u J. M. vdp. preláta Buriana, u členů
zemského výboru a c. k. zemské škol. rady.
Na X. schůzi v květnu jednáno o obsazo
vání katechetských míst v Plzni a usnesení
oznámeno vdp. arciděkanovi. O čemž však
příležitostně bude podrobněji pojednáno. —
Na XII. schůzi oznamuje kollega předseda,
že'zemská školní rada, ze dne 23. července
1909, dala povolení ku přeměně dvou míst
katechet. obecných Škol v katech, místa škol
měšťanských. Na XIII. schůzi v září, refe
roval kol. předseda o událostech v prázdni
nách se sběhnuvších, týkajících se hlavně
míst katechetských. Také usneseno, vejiti
ve styk s katechety západočeskými a tudíž
pozvati je na společ. schůzi. Pak až do valné
hromady jednáno o postupu akce zřizování
katech, míst a podniknuty kroky o zřízení
desátého katech, místa na škole měšťanské.
Dalo by se ještě mnoho psáti, co »Kroužek«
podnikl v záležitostech svého stavu hlavně
v Plzni, což viděti z ovoce, jež celá akce
přinesla, t j. vypsání katech, míst na mě
šťanských školách.
(Další příště.)
I

Praeludie k odtržení školy od církve*

Zástupci města Teplic a tamní liberální okr.
Kroužek katechetů plzeňských. Dle školní rada, podali výhružný protest proti
§ 5. stanov Spolku katechetů v království ustanovení katechetů řádu Srdce Ježíšova
Českém, ustavil se v Plzni odbor kate- z Porýní, dosazených od konsistoře litomě
chetský, který dne 15. prosince 1909 konal řické na Školy obecné. Konfliktu však dal
již druhou valnou schůzi za účasti 14 členů šímu se předešlo tím, že zmínění raději vo
a hosta kol. Stan. Sudy z Blovic. Předseda lili na místa resignovati. — Tedy poměry
kol. Frant. Košák, srdečnými slovy nastínil na německém území v Čechách dospěly již
program »Kroužku« v přítomnosti a v bu tak daleko, že školní úřady odepírají kondoucnosti. Po schválení zápisu o ustavující sistoři právo, ustanovovat! učitele nábožen
valné schůzi, podal jednatel kol. Jar. Zika vý ství na školách. Důvodem bylo : „Jsou prý
roční zprávu jednatelskou asi tohoto obsahu: cizinci.“ Pohlédněme^však do schematismu
»Kroužek plzeňských katechetů ustavil se evag. duchovních v Cechách a spatříme rub
na schůzi 21. pros. 1908: Celkem konal těch podařených vlastenců rakouských. Ze
20 schůzí, na nichž byla průměrná účast všech evang. farářů a vikářů působících na
kol 15 až i 20 členů. Programem bylo: há německém území v Čechách, jsou toliko tři
jení stavovských zájmů a vzdělávání. V obo Rakušani. Víme však, o co pánům jde. Není
jím směru byla činnost intensivní a výsledky to také blahovůle k domácím katechetům,
zdárné. Zájmy stavovské hájeny takto: Na nýbrž takovýmto štvaním má se lid připra
I. schůzi referoval kol. předseda »0 sna vit! pro konečný cíl „Volné školy“, totiž
hách zřízení katech, míst na měšť. školách odstranění konfesionálního vyučování nábo-
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ženství a nahrazení vyučováním ethickým.
Katecheta pak může odejít, vykonal svou
povinnost. Každý ústupek konsistoře zna
mená však posilnění snah »Volné školy«.

Si duo faciunt idem, non esť idem:
Liberálové slovinští a charvatští nalezli vhod
nou příležitost zaútociti si proti nenáviděné
mu biskupu lublaňskému Jegličovi, výteč
nému organisátoru a pracovníku katolickémuVydal totiž za přispění autorit lékařských
pro své kněžstvo příručku pravd a pokynů
pro snoubence, porad . zdravotních i mrav
ních. Ježto však příručka ta obsahovala věci,
o nichž se mluví jen ye vážných případech,
a jen s těmi, jichž se týká, byla tištěna
jako rukopis. Ale dostala se přece na ve
řejnost nějak do prodeje. A teď strhl libe
rální tábor křik o nové liguriánské morálce,
o znemravňování národa a pod. Hle, tíž
lidé, kteří chtějí poučovat! již školní děti
o věcech pohlavních, nesnesou vážné, zdravotně-mravní rady od člověka dospělým a
k tomu nastávajícím manželům.
Drobnosti: V soc. dem. revui »Aka
demii« je referentem školského odboru nějaký
učitel Václ. Beneš; v prosincovém čísle vě
nuje pozornost mimo jiné i katechetům a
častuje své rudé kollegy těmito novinami:
Dětských divadel ke svým cílům používají
klerikálové. — Nyní zřizují svým »Orlům«
hnízda a brzy budou do nich létat děti
zbožných. Náš vršovický katecheta Vašata
zřídil již z učedníků hudební sbor a pro
dukcemi ani nemůže stačit. — Němečtí kate
chéti se usnesli, že nestrpí, aby správce
školy při jejich vyučování hospitoval. VJezdné
(u Plzně ?) vešel řídící učitel do třídy a po
celou hodinu v ní setrval* Katecheta po celou
hodinu ani nepromluvil a neučil. — Na
Žižkove mladičký katecheta odepřel psáti
protokol úřední porady, když naň došla
řada. Jak připravena písemná stížnost (kdyby
se jednalo o p. Beneše, jistě by naříkal na
denunciaci — pozn. redakt.), obrátil, psal
a slíbil, že vždy psáti bude. — Z teplického
okresu jezuité odtáhli (jak ušlechtilé?!). —
V Přerově na Moravě podal farní úřad žádost,
aby na pokrač. škole se učilo povinně ná
boženství katolickému. V Kojetíně prý se
už také učí (a že tam katecheta verbuje
pro »Orly«, to farní úřad neuvedl) horší
se p'. Beneš, ale končí s radostí, že výbor,
schůze okr. kuratoria v Přerově žádost onu
zamítla. — Vidno, že tyto zprávy tendenční
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jsou z rudých pramenů, což je ovšem do
statečným měřítkem jejich spolehlivosti pro
nás. —

Definitivně ustanoveni: Karel Šin
delář katecheta v Nové Kdýni (okr. domažl.), Josef Černý v Bakově (okr. mnichovohr.), Bedřich Pilbauer v Bernardicích (okr. milevs.).

Konkursy: Definitivně obsadí se místo
katechety:

1. Při měšf. šk. chl. v Klatovech (do
12. ledna 1910).
C. k. o. š. r. v Klatovech, 25. listo
padu 1909.
2. Při II. obec. šk. chl. na Kladné a
3. při pětitř. obec. Šk. div. v Kročehlavech (obé do 23. ledna 1910).
C. k. o. š. r. na Kladné, 3. prosince
r. 1909.
4. Při měšf. šk. chl. v Ledci (do 19.
ledna 1910).
C. k. o. š. r. v Ledci, 5. pros. 1909.
5. Při měšf* šk. div. v Plzni (se v. ob v.)
(do 22. ledna 1910).
C. k. o. š. r. v Plzni, 27. list. 1909.
6. Při měšf. šk. chl. v Bystrém (do
10. února 1910).
C. k. o. š. r. v Poličce, 16. pros. 1909.
7. Při měšf. šk. chl. v Novém Strašecí (do
13. února 1910).
C. k. o. š. r. ve Slaném, 19. prosince 1909.
8. Při měšf. školách v Sedlčanech (do
10. února 1910).
C. k. o. š. r. v Sedlčanech, 27. pro
since 1910.

Snažná urgence ze spolku: Pokladník
prosí nékolika málo zbývajících kollegů
členů, by neotáleli se zaplacením povin

ného členského příspévku.

Nedoručený

chek — opominutím administrace — zašle
na požádání: Jaroši. Přítel, katech, na
Král. 'Vinohradech (Korunní tř. č. 17.).

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.
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VĚSTNÍK KATECHETSKÝ
příloha

»vychovatele« k xxv. ročníku.
RED. JOS. JONÁK.
Praha-Vil. Bělského tř. 904.

Prosba k Marii Pane.
Ze svých rukopisu »Vestníku Katechetskému« a jeho čtenářům věnuje
Josef Jonák, katecheta.

1. V čas, kdy musím obrátiti
člun svůj v přístav věčnosti,
až se skončí moje žití
plno bolu, žalostí — —
Stůj, Maria, při mé straně,
vroucně prosím Tebe já,
veď můj člunek odhodlaně,
pomoz, matko, líbezná.

2. A když opustí mě síly,
naděj’ všechna odletí,
kéž se ke mě zjev Tvůj milý
skloní jako k dítěti.
Ó, Maria, chraň mě zlého,
stůj vždy při mě bytost Tvá,
až mě s lože smrtelného
Syn Tvůj k sobě povolá.

3. A když los můj rozhodne se,
přímluvou svou mírni žal,
nedopusť, by v hrůze, děse
člunek můj se ztroskotal.
Matko, zmírni moji muku,
v Tobě mír a všechna slasť,—
svou mi podej spásnou ruku,
zachraň mě pro svoji vlast.

K změně redakce.
Ustavující schůzí výboru »Spolku katechetů v král. Českém* byl jsem poctěn
důvěrou, bych redigoval rozšířený stavovský list katechetský, který vychází jako
příloha »Vychovatele« od prvního ledna r. 1910 o 16. stranách, tedy o 4 strp^y
rozšířen. Jsem zasvěcen iak z výborových tak i členských schůzí spolku katechetů
v král. Českém do všech těch motivů, které volaly po rozšíření stavovského ča
sopisu a spolu i po přiblížení časopisu obsahem nejen nynější době, ale i návalu
neodkladných požadavků na poli katechetském. Díky pevné stavovské organisaci
katechetské, která sebevědomě a neústupně jde za vznešeným cílem, prospěti svaté
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věci a spolu také svým kollegům a která měsíc od měsíce zkvétá přírůstkem člen
stva nejen z řad dorostu katechetského, ale i, což pro spolek, církev i nábožen
ské vyučování jistě s prospěchem bude, z řad starších, zkušených a zasloužilých
katechetů, kteří po léta ze závažných a mnohým čtenářům dobře známých dů
vodů veškeré agitační práci se skorém vyhýbali, dospěli jsme tak daleko, že pře
konali jsme překážky tu a tam se vyskytující, dosáhli jsme rozšíření časopisu
našeho, které bude jistě spojeno i s přírůstkem nových odběratelů časopisu a
členů našeho spolku a hlavně zlepšením na poli vyučovacím i stavovském. Zku
šení a zapracovaní redaktoři dřívější odcházejí, aby nahradil je jiný.
Dobře jsem si vědom, jaký úkol na mne vložili kollegové ve výboru
spolku katechetského zasedající, v době, kdy tolik snah na reformu školství, tedy
také i vyučování náboženské — díky Bohu — se ozývá, aby nebylo to u nás,
jako bylo na počátku, aby tak zůstalo až na věky věkův, at se již jedná o učivo
v rozsahu i obsahu, učebnice, methodu, bohoslužby, náboženské či o stavovské
otázky dosud s pociťovanou nedůtklivostí z důvodů často nekřesťanských potla
čované.
Zasvěceným dobře známo, že mnoho bojů vnitřních z mé strany a domluv
se strany kollegů bylo třeba, než jsem řekl: »Přijímám volbu redaktora »Věstníku
katechetského«. Ujal jsem se tedy konečně toho, čemu jsem se leta vzpíral,
ujal jsem se však této důležité, těžké a nevděčné funkce v pře
svědčení, že mohu spoléhati na kollegialitu výboru, kollegia1 i t u členstva, ba i na kollegialitu katechetů i duchovenstva mimo naši organisaci dosud jsoucích a hlavně, že mohu spoléhati na pomoc, která by se jevila
v upozorňování a literárních častých příspěvcích. Chci, aby »Věstník
katechetský« byl odleskem snah, práce i úspěchů katechetů samostatných i z du
chovní správy, proto všecky zvu k přátelské součinnosti a všecky prosím, aby
dosavadní přízeň předešlým redaktorům všickni spolupracovníci a dopisovatelé
zachovali i mně, aby noví pracovníci k nim se přidružili, a slibuji, že rád a ne
stranně každou práci přijmu.
Veškeré příspěvky pro »Věstník katechetský« vyprošuji si pod adresou : Jos.
Jonák, katecheta Praha VIL, 904.
Redakce.

V
Valná hromada „Spolku katechetů v království Českém.“
(ANT. BENDA.)

Spolek katechetů v království Českém konal dne 6. ledna r. 1910 XIII.
valnou hromadu ve spolkové místnosti restaurace Slámový, Křemencová ul.-II.
v Praze za dosud nebývalého účastenství českých katechetů. Přítomno bylo 45
členů katechetů.
Předseda Jan Konopík zahájil schůzi o půl 4. hod. s následujícím pro
slovem :
Vážené shromáždění! Vítám Vás všecky vespolek! K. a. konsistoř pražská
jmenovala zástupcem svým k dnešní valné hromadě vdp. prof. Em. Žáka. Vítám
jej ve středu našem.
Jest mojí povinností, abych vydal dnes počet z vladařství nejen svého,
nýbrž i výboru a všech, kteří vé spolku našem pracovali. Činím tak s klidným
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svědomím! Veškerá naše snaha nesla se k tomu, přivésti Spolek katechetů v krá
lovství Českém k tomu stupni, jaký mu stanovami spolkovými jest předepsán
a jakým si jej každý z nás míti přeje; Že správně jsme si vedli, tomu nasvěd
čuje i to, že počet členstva z řad katechetských se v posledních dvou letech
oproti dřívějšku takřka zdvojnásobil. Všem, kdož v jakékoliv záležitosti na
spolek se obrátili, uděleny byly patřičné pokyny. Ani jediný dopis nezůstal ne
zodpověděn.
Postavení naše ve škole stává se ze dne na den neutěšenější. A příčina
toho ? Snaha jisté části učitelstva odstraniti ze škol vyučování náboženství vůbec.
A nenávist proti náboženství živenu vidíme mezi učitelstvem všemožným způ
sobem mnohými časopisy učitelskými. V každém čísle těchto listů, ba na každé
stránce naleznete doklady k těmto mým slovům. Katecheta, kdyby dopustil se
ve škole přestupku sebe menšího, smýkán jest v listech těch na celých stranách,
neboť zásadou jejich jest: »calumniare audacter, semper aliquid haeret.< Dnes boj jisté
části učitelstva proti nábožensko-mravní výchově mládeže ve škole — a to zvláště
tam, kde okresní inspektoři rekrutováni jsou ze řad učitelských — jest v tako
vém stavu, že i na okresních poradách v přítomnosti inspektorové škrtnuto slovo
Bůh ze řádu kázeňského pro školní mládež. Terror nepřátel náboženské výchovy
mládeže dovede zastrašit! inspektory-bázlivce, ano i ostatní část učitelstva, která
jinak v duchu svém výchovu náboženskou za nezbytnou uznává k zdárnému
výsledku výchovy vůbec. Proto buďme opatrní ve svém úřadě.
Potěšitelným říkazem v našem spolku jest ustavení se zvláštní komise kate
chismové, jež obrala si za úkol, aby katechismus uspořádán byl tak, aby byl
vhodnou, lehko srozumitelnou knížkou, z níž by se děti rády učily a ji si za
milovaly. Dejž Bůh, aby práce ta nebyla zbytečná a nalezla pochopení na místech
kompetentních!
I o otázce hmotného postavení katechetů krátce se zmíním. V poslední době
učitetstvo některých školních okresů jednalo na okresních poradách o nové
úpravě svých platů. Učitelstvo obecných a měšťanských škol domáhá se: 1.) aby
služná jeho upraveno bylo dle posledních 4 tříd státních úředníků; 2.) 351eté
služby od maturity (zkoušky dospělosti) a 3.) zkrácení vyučovací povinnosti. Při
tom vidíme, že učitelstvo škol měšťanských v této otázce odloučilo se od učitelů
škol obecných.
Katecheté dosud nevyslovili se o tom, jak by si přáli míti platy a povin
nosti své upraveny, ježto otázka tato, jak nám bylo řečeno na místech kompe
tentních, není ještě dnes akkutní. Jen tolik ve věci té podotýkám, že katecheté
sami, až nadejde doba příhodná, bez pomoci učitelstva domáhali se budou zlep
šeni svých hmotných poměrů, které budou jistě upraveny tak, aby odpovídaly
jejich vzdělání a práci ve škole vykonané.
Ve příčině domáhání se zástupců-katechetů u konsistoří sděluji, že zále
žitost ta toliko odložena na dobu pro nás příznivější, nežli byla dosavadní.
Během roku zemřel ze řad našeho členstva ve věku ještě mladistvém kol.
Josef Kotlář, katecheta z Hronova nad Metují. Vzdejme povstáním úctu památce
jeho. Duši jeho přeji věčný klid a mír!
Podrobněji vylíčenou činnost naši v uplynulém roce uslyšíte od koL jednatele.
Upřímně si přeji, aby i ti, kdo dále spolek nás spravovat! budou, přivedli jej
k většímu ještě rozkvětu, nežli mně se poštěstilo. Zdař Bůh dílu tomu!
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Přítomní uznávajíce zásluhy předsedovy o vzrůst a rozkvět spolku projevili
souhlas svůj hlučným potleskem. Po té slovo vyžádal si přítomný zástupce konsistoře vdp. prof. Em. Žák a pravil, že J. E. uznává činnost a snahu katechetů,
pociťuje téžké postavení katechetů na školách v dobé přítomné a vzkazuje to oprav
dové přání, aby spolek katechetů i na dále rád a usilovné pracoval ku blahu
církve i vlasti. Tento vřelý projev J. E. byl celou valnou hromadou s nelíčenou
radostí přijat.
Zápis loňské valné hromady nebyl čten, protože přítomným znám byl
z >Katechetské přílohy«, roč. XII., čís. 2., únor 1909, a schválen bez debaty.
Zprávu jednatelskou za XIII. správní rok 1909 přednesl jednatel Antonín
Benda.
»Ve XIII. správním roce 1909 ustavil se výbor spolku ve výborové schůzi
konané hned po valné hromadě dne 6. ledna 1909 takto: Předsedou zvolen Jan
Konopík, místopředsedou Jindřich Rotta, jednatelem Antonín Benda, pokladníkem
Jaroslav Přítel, knihovníkem Václav Hála, redaktorem »Katechetské přílohy« Ja
roslav Slavíček, ostatními členy výboru Emilián Balcar, František Strnad, Josef
Jonák, Josef Smítka, František Košák a František Janáč. Členové výboru Fran
tišek Košák, Emilián Balcar, Antonín Benda, Josef Smítka, Josef Jonák voleni
hlasováním tajným. Za náhradníky akklamací zvoleni: Bečvář Václav, Pazdera
František, Pihler Jaroslav, Wilhelm Matiáš; za revisory účtů akklamací zvoleni:
Janota Václav a Čurda František; za revisory knihovny akklamací zvoleni : Hladík
František a Čihák Jan. Během roku resignoval kol. Emilián Balcar, jmenován
byv farářem, a jeho místo ve výboru zaujal dle stanov § 18. odst. 4. kol.
Václav Bečvář.
V tomto roce spolek katechetů snažil se usilovné dosíci úkolů přesné stanovami vytčených, totiž vzdělávati se vůbec a v oboru školském zvláště, přispívati ku zvelebení katolického školství, pěstovati a hájiti duchovních i hmotných
zájmů členů, a se vší energií podjal se práce splniti a propracovat! ona přání,
jež mu valná hromada z roku předešlého uložila, ovšem potud, pokud to po
měry a okolnosti dopouštěly. Ve stručném přehledu a výpočtu činnost jeho
dle věcně napsaných protokolů o členských a výborových schůzích byla tato:
Spolek katechetů konal v uplynulém roce 4 řádné a 1 mimořádnou vý
borovou schůzi a 10 schůzí členských za vskutku utěšené a dosud nebývalé
účasti členů.
Po stránce vzdělávací byly velmi poučné časové přednášky kol. Hrudky
>0 některých zásadách Háckelových«, a velice zajímavá byla cestopisná před
náška kol. Jonáka »Mořské lázně pro kněžstvo a svato-Josefský gorický spolek«,
provázená velice zdařilými obrazy světelnými. Přednáška tato měla ráz in
formační.
Ve příčině vydávání dětských časopisů »Dítě« a »Mládí« nakladatelstvím
B. Kočího v Praze, požádán »Svaz paedagogický«, aby v té věci zakročil.
Podáván kollegou Jonákem na členských schůzích návrh podrobné učebné
osnovy náboženské pro III., IV. a V. třídu obecných škol, a referováno o nové
»Malé« i »Velké biblické dějepravě Panholzerově«, pokud souhlasí s předepsanou
učebnou osnovou. I shledáno, že »Malá biblická dějeprava« není v souhlasu
s předepsanou osnovou pro obecné školy pětitřídní a že naprosto kolliduje
S OSnoVOU pro II. třídu Škol Obecných.
(Pokračování.)
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Jak přiznáme přyem a vydání k osobní dani?
Píše JOS. JONÁK.

Každým rokem nutno činiti přiznání příjmů, ze kterých berní úřad přede
pisuje každým rokem osobní daň. Poněvadž je nám ze skúsenosti známo, že
i mnozí z kollegů nejsou dosud dosti informováni o tom, které příjmy musí
přihlásiti a hlavně, které vydáni smí si od příjmů odraziti, dovolujeme si k infor
maci uvést asi toto: Do příjmů se nepočítá dobrovolný, odvolatelný drahotní přídavek,
cestovné, intence, suffragia, podpory v nemoci, nepravidelná dobrovolná věno
vání a podobně. Do vydání smí se zvláště započítati: Vydání se svátou zpovědí,
svátým přijímáním, biřmováním, na služby Boží, výdaje kancelářské, jízda na
služby Boží, odměna ministrantům, kostelníkům, svíce, víno, prádlo, hostie, úřední
kněžské roucho talár, biret, výlohy poštovní, poselné, novoroční dary, pojistné,
kolky na kvitance, výlohy na exercicie, s generální visitací, náboženskou zkouškou,
knihy odborné a časopisy, podpora rodičů, úroky, daně obecní i přirážky a po
dobné. Při sestavování přihlášky k osobní dani radíme každému, aby si v ma·
kulatuře podrobně každou položku jménem a číslem vyznačil a ten opis dobře
uschoval. Kdyby po předepsání shledal někdo, že mu byla vyměřena vyšší sazba,
nechť ihned rekuruje bez kolku ve 30 dnech u příslušného berního úřadu.
Tabulka pro osobní daň z příjmu.
D aň

Stup

Z příjmu

nice

od

do

K

5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.

1400
1500
1600
1700
1900
2000
2200
2400

1500
1600
1700
1800
2000
2200
2400
2600

10
12
13
15
18
20
24
28

Stup

Z příjmu

h

nice

od

do

K

h

80
—
60
20
40
—

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

3400
3600
3800
4000
4400
4800·
5200
5600

3600
3800
4000
4400
4800
5200
5600
6000

48
54
60
68
78
88
98
110

—
—
—
—
--

—
—

Daň

Z uvedené tabulky, kterou jen zkráceně, k poměrům katechetským přihlí
žejíce, otiskujeme, patrno, že sami sebe citelně rok od roku více poškozujeme
tím, že k odepsání na pohled malá vydání ke srážce přípustná neúčtujeme. Do
stupnice 6. musíme často svojí neinformovaností platiti o 1’20 K více, než by
chom byli platili, kdybychom si byli od příjmu přípustně odrazili všecka vydání,
často jen jediný haléř nezapočtěný zaviní, že musíme platiti vyšší sazbu. Do
stupnice 7. však jest zvýšení již o 1'60 K, do stupnice 12. o 4 K(l), do stupnice
19. o 6 K (!), do stupnice 21. o 8 K, ba do stupnice 25. docela o 12 K (!)!
Jakou nepovinnou sumu platí veškero katechetstvo svojí vinou na osobní dani
ročně a za celou řadu svých služebných let zvláště! U jednotlivce činí často
přeplacení osobní daně za dobu jeho služby 200—300 K! U všech katechetů pak
dohromady činí to dohromady mnoho tisíc.
Proto radíme každému kollegovi, aby si každý platební rozkaz i každé
potvrzení o zaplacení nejen trvale uschoval, ale aby jej- také pečlivě revidoval
a zbytečně sám sebe nepoškozoval.

*) Též výlohy v nemoci, činžovní groš se započítají do vydání.

'
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Návrh na úpravu katechismu,
(Z komise katechismové, navrhuje a referuje F. SUCHOMEL.)

O Bohu, Stvořiteli nebe i země.
O stvoření světa 1.

Bůh jmenuje se »Stvořitel nebe i země«, protože nebe i zemi i všecko, což
jest stvořil.
Matka makkabejská pravila svému synu: »Prosím tě, synu můj, pohlédni na nebe i na zemi
a na všecky věci, kteréž v nich jsou, a poznej, že Bůh učinil vše to z ničeho < (O mučednictví sedmi
bratrů a matky jejich. 93.).

Bůh všecko stvořil, to jest, z ničeho učinil.
Nebesa vypravují slávu Boží. Žalm. 18., 1.

Bůh stvořil svět pro svoji slávu a pro naše blaho.
Bůh nejen svět stvořil, nýbrž i dále o svět se stará (pečuje).
Bůh zvláště se stará o nás lidi, protože jest náš nejlepší otec.
Péče Boží o svět jmenuje se prozřetelnost Boží.
O andělech.
Bůh stvořil bytosti viditelné i neviditelné.
Neviditelní tvorové Boží jsou andělé.
Andělé mají rozum a vůli, ale těla nemají, jsou duchové.
Když Bůh anděly stvořil, byli dobří a blaženi.
Všichni andělé nezůstali dobří; mnozí zpyšněli a proto byli od Boha na
věky zavrženi do pekla.
Zavržené anděly nazýváme zlými duchy nebo ďábly.
Dobré anděly odměnil Bůh věčnou blažeností v neb:.
Tobiáše chránil anděl na jeho cestě, duši Lazarovu odnesli andělé do ráje, pastýře betlémské
vybídli, aby se šli poklonit narozenému Spasiteli.

Dobří andělé ochraňují nás na těle i na duši, přimlouvají se za nás a po
vzbuzují nás k dobrému.
Andělé, kteří nás ochraňují, jmenují se andělé strážní.
K andělům strážným máme se modliti a jich poslouchati.
První neděli v záři světíme svátek svátých andělů strážných.
Evu svedl ďábel k hříchu.

Andělé zlí závidí nám a usilují škoditi nám na duši a na těle.
Naučení: Poslouchej andělů strážných a každý den se modli »Anděle Boží«.

*) Předkládajíce pokračování návrhu úpravy katechismu, žádáme opět v zájmu
dobré věci, v zájmu našem i dítek, kterým se katechismus do rukou dává, aby
každý, kdo tyto návrhy pročte, také o návrzích těch uvažoval a své dobrozdání
o nich předsedovi spolku kol. Janu Konopníkovi, katech, na Kr. Vinohradech
zaslal. Zvláště budou vítány dodatky k těmto návrhům i návrhy pro ostatní
články katechismu.
— R. —

Palčivé otázky na poli kateehetském.
(Píše JOS. LIBÉCHOVSKÝ, katecheta v Praze.)

Část druhá.
V předešlé stati dotknul jsem se stavu vyučování katolickému náboženství,
který vykazuje v dnešní době oproti rozmachu ve školství mnohá opoždění
a c^elné nedostatky, a otevřeně jsem též naznačil, které asi bolesti zvláště na
katechety v dnešních dobách doléhají. Mnohé důležité otázky čekají na vyjas
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nění, mnohé týkají se vyučování náboženství a opět mnohé týkají se samého stavu
katechetského.
Většina z nich je tak akkutní, že nesmí býti bagatelisovány, nýbrž všecky
interessované kruhy musejí přikročiti k jich řešení, nemá-li býti pro církev, víru
a nesmrtelné 'duše prohrána bitva na dobro, nemá-li katecheta po léta tápati
v nejistotách, trpkými zkušenostmi a ztrátou času nejlepších nadšením dýšících
let, k jakýms takýms poznatkům dříve těžce postrádaným se propracovávat!, jsa
při tom jako psanec bez práva, kterému se jen a jen povinnosti ukládají, na
pospas vydán různým těm nepřátelům.
Ze by se při dobré vůli naznačeným směrem stav náboženského vyučování
valně, rychle, soustavně a radikálně zlepšil, nebude snad nikdo popírati. Kdo
pak by přec pohlížel na tyto snahy pessimisticky, ať jen učiní malou retrospektivu,
jaké zásluhy získaly si katechetské kursy o zlepšení methody vyučování katolickému
náboženství.
Otázkou vyučovací methody na zahraničních kursech (u nás dosud přes
mnohé volání na kurs jsme se nezmohli) tak se hnulo, takový zájem na prospěch
věci se rozvinul, že není jistě u nás katechety, který by otázku tu nesledoval
a k novým směrům na zlepšení methody se nepřipojil. Otázka zlepšení methody
vyučovací jest však z té velké řady — dle mého náčrtku — jediná ze 22 !
Kolik kursů, kolik let by tu uplynulo, než by všecky otázky mohly přijití na
přetřes na kursech ! ?! Přes všecky nepopiratelné zásluhy předešlých kursů musíme
s bolestí doznati, že ve vyučování katolickému náboženství nejsme na té výši,
kreré vyžaduje za dnešních dob péče o zajištění spásy duší nám svěřených.
Zkrátka kursy pracují jen v úzkém rozsahu.
Jedná li se ku př. o zlepšeni učebnic náboženských, nebudeme řešili tuto
otázku tím způsobem, že bychom jako na objednávku tuto vec svěřili jednotlivci»
K tomu jisté třeba sebrati materiál od katechetských spolků, jednotlivých zkuše
ných katechetů i laiků, třeba studií učebnic zahraničních, třeba respektovali cha
rakteru mateřského jazyka, požadavky úrovne umelecké i paedagogické. A není
jisté nejvhodnéjsí cesta k získáni vhodných učebnic, jako se stalo s překladem
Panholzerovy biblické dějepravy, která byla bez respektování přání spolku kate
chetů v království Českém předepsána pro české školy v malém a velkém vydání.
Když byly obé knihy předepsány, pak teprv katechetský spolek na úsudek tázán,
na své návrhy od nejd. ordinariatu dostal za odpověď, že ordinariát lituje, že
nemůže návrhy spolku v úvahu vžiti, že usnesení o Panholzeruvě malé a velké
biblické dějepravě je dávným společným usnesením všech biskupů říše rakouskouherské, a že se na něm od jednotlivých biskupů nedá ničeho měniti!
Podobně třeba hnouti otázkou učebných pomůcek náboženských. K roz
víření zájmu a vzpruze k obstarání všem požadavkům náboženství i doby vy
hovujících pomůcek, by jistě přispělo uspořádání stálé výstavy učebných pomůcek
náboženských. K tomu všemu třeba vydatné podpory mravní, ale také hmotné.
Což má býti vlastně v zájmu dobra, o spásu duší věcí vedlejší. Ostatně o stálé
náboženské výstavě se šířeji zmíním ve stati zvláštní.
A tak, jestliže nadřízené úřady i katechéti sami jednotlivými aktuelními ne
dostatky upřímně budou se zabývati, tu za účelné a soustavné práce bude
všem nedostatkům na poli náboženského vyučování rychle a jistě odpomoženo.
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Se vzbuzením zájmu o aktuelní otázky náboženského vyučování dají se do práce
mnozí katechéti jako noví pracovníci, zapracováním vytvoří se specialisté v ná
boženském vyučování, rozšíří se kruh pracovníků na prospěch stavovských listů,
katechetské literatury i celé dobré věci. Snadno se stane, že některou otázku
výbéřou si za předmět své literární práce dva i více katéchetů, tím lépe pro věc,
nastane prohloubení a stříbení názorů. Mnohé stati se tím objasní, názory se
ustálí, což opět jistě bude jen vítaným úspěchem.
Jak jsem se již ku konci předešlé stati zmínil, postaral se spolek katachetů,
aby spolkový časopis, který jako příloha »Vychovatele* vychází, byl od Nového
roku o celé čtyři strany rozšířen a vycházel pod titulem »Věstník katechetský«.
Rozšířením listu bude třeba více pracovníků, redaktor bude spíše moci všecky
příspěvky do listu zaslané také umísfovati, mohou tedy katechéti s tím větší
chutí psáti, když vědí, že nepíší nadarmo, že práce jejich budou s povděkem při·
jímány a také slušné všecky honorovány.
Vedle těchto zkušeností, které jsem tuto s otevřeným hledím, ze srdce
upřímně pro vzpruhu na poli náboženského vyučování uvedl, naskytne se ze zku
šeností dpp. kollegů jistě celá řada jiných důležitých otázek, poznatků a rad,
které oni jistě také na pole diskuse, na kolbiště řešení otázek katechetských sami
uvedou. Proto znovu volám: Chutě do práce! Jen v před!

Promluva na II. neděli po Devítníku.
VLADIMÍR HORNOV.

>Aj, vstupujeme do Jerusalema, a dokoná
se všecko, co psáno jest skrze proroky
o Synu člověka.«
Luk. 18., 31.

»Aj, vstupujeme do Jerusaléma!« — Na mysli tane mi výjev z první vý
pravy křížové. Jerusalem dobyt a znamení křesťanských knížat vytýčeno na hrad
bách Siónských. Ulicemi svátého města od hory Olivetské ke chrámu a odtud
na Kalvárii ubírá se průvod nekonečný, hlavy schýlené k zemi a posypané po
pelem.« — »Roztrhněte srdce svá a obraťte se k Hospodinu Bohu svému! —
zaznívá hlas mnicha Amienského a slova jeho nesou se jako bouře od úst
k ústům. —
1. M. j., hluboce dojímají nás prorocká slova Spasitelova: »Aj, vstupujeme
do Jerusalema a vyplní se všechno, co napsáno jest skrze proroky o Synu člo
věka; neboť vydán bude pohanům, bude posmíván a bičován i uplván; a když
jej sbičují, zabijí jej, a třetího dne vstane z mrtvých! A podivuhodno! O učed
nících Páně se praví: »Nesrozuměli tomu!« Duše jejich dosud tápala ve tmách,
očekávajíc pozemské království Kristovo. Viděli spíše Krista na královském trůnu,
než na potupném kříži. Zdaž i duše naše smýšlením svým nepodobá se jim ?
Kristus již jde kolem : »Aj, vstupujme do Jerusalema, pojď duše má se mnou !
Ukřižuj v sobě zlo a povstaneš slavná a nesmrtelná; zastkví se roucho tvé jako
slunce a nad sníh sběleno bude!« Mnohá duše však nerozumí, slovo Kristovo
zůstává před ní skryto !
2. Není bez hlubokého významu, že u brány Jerišské, kam Kristus při
chází, provázen zástupy, sedí právě slepec. Slyší hluk a hlasy a táže se, kdo
to přichází? »Ježíš Nazaretský!« Jediné toto slovo slyší, ale stačí to, aby tvář
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jeho zhorela zábleskem naděje, aby rty jeho otevřely se k veliké modlitbě vroucí
a plamenné: »Kriste, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!« Zrak jeho obklíčen
temnotami, ale v duši jeho jest světlo. Jest to živá víra v Krista, Boha! A toto
světlo víry vrací mu i zrak tělesný. »Prohlédni, víra tvá tě uzdravila!«
a) M. j., hrůza prochvívá nitrem naším, když v pověstné věži Daliborce
matné světlo osvítí temné prostory podzemního vězení, kde ubožáci, obklíčeni
temnotami noci, očekávali den vysvobození z pout tělesných. Pro světlo stvořil
Bůh oko člověka. Tma jest nepřítelem člověka — a člověk nenávidí ji. — Tma
spojuje se se škůdci člověka. Za noci plíží se msta a podpaluje příbytek pokojných;
pod záštitou noci přichází nepřítel, aby loupil majetek spravedlivých ; za noc
plíží se k táboru zrádce, aby zaprodal své pokrevence; za noci opouští šelma
své brlohy, aby se vrhala na stáda i na člověka. Za noci fúrie války rozžehá
na kopcích rudé pochodně a oznamuje dny hrůzy. Tma zastírá poutníku cestu,
naplňuje propasti, sepíná strže klamnými mosty nočních vidin, aby sřítil se do
nich člověk ničeho netušící. —
b) Jestliže tato tma, zastírající zrak náš tělesný, jest tak nebezpečná, že
ohrožuje život i statek pozemský, co říci jest o tmě, jež halí naši duši ! —
»Bez víry v osobního Boha musil bych sešíleti!« napsal jeden ze současných
filosofů. — Často se stalo, že člověk sešílel ve tmách. Zrak jeho uvykl na světlo,
a touha po světle byla tak veliká, že rozrušila i nitro ubožákovo. Horší však
než tma obkličující zrak tělesný jest tma duchovní — ztráta víry.
Slavný Maistre praví: »Muži nejvýtečnější, jestliže ztratí víru, nejvíce v sobě
cítí bídu tohoto života; marně hledají útěchy ve vědě a v umění, všechny práce
s cílem se minou, zármutek se stářím roste, jejich konec bývá hrozný a zoufalý.
Mnozí bídy své nezapírají, mnozí ji tají!« —
Hledím do dnešního evangelia a čtu prorocká slova Kristova, jež splnila se
do poslední písmeny: »Bude bičován, uplván, zabíjí ho a třetí den vstane
z mrtvých!« Bože můj, jaké to světlo pro trpícího, jaká opora! Chmurami noci,
temnotami bolesti proráží jako jas slunce: »a třetího dne vstane!« Vstane zraň,
vstane z bolesti, vstane z ponížení, ze smrti — vstane k slávě a k životu! Jasně
vytčený cíl, jasně vyslovená velikost a důstojnost člověka. —
Proto filosof Montalembert vyznal: »Které náboženství podobně jako kře
sťanské duši zarmoucenou kdy potěšilo, srdce opuštěné kdy ukojilo? Kdo z lidí
víře křesťanské nepřátelských naučil nás, kterak bychom slzy setřeli? Jediné
křesťanství od počátku svého předpovědění a svého vzniku slíbilo těšiti lidi
v nevýslovném žalu tohoto života ušlechtěním náklonností a tento slib veliký
vyplnilo. Dříve než by je kdo nahraditi chtěl, musil by bolest vyhubiti z povrchu
zemského.«
3. Bez víry pravé jest duši teskno jako oku tělesnému, tak i duši tma jest
nepřítelem. Snad někdy temnoty ty, zakrývajíce pojem Boha spravedlivého, jsou
příhodný vášním a náruživostem, které jako lupiči vrhají se na nejdražší majetek:
na poklady duševní čistoty, mravní poctivosti. Ale v té chvíli, kdy vášně a ná
ruživosti odstupují od člověka, vykonavše dílo zkázy, cítí duše, že temnoty ty
byly jí nepřítelem.
Spisovatel Lessing, jak píše filosof Jacobi, nedlouho před smrtí svou byl
velice stísněn a pravil, že ho všechno opouští. Jacobiovi vyznal, že ho nejvíce
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trápí výčitky, které mu činila jeho manželka umírajíc, protože ji přiměl k tomu,
aby se zřekla víry. —
Pane Ježíši, Ty jsi světlem 1 Proto jako slepec Jerišský volám k T obě
»Pane, ať vidím! V temnotách zla a pokušení zachovej mi světlo víry své! Vše
okřeje, když po noci jas sluneční rozleje se po kraji. Nemocný vítá jitro po noci
těžké, bezesné, v níž úzkostí chvělo se jeho nitro. Tak i duše má touží po
světle Tvém!« — Ve-chvíli duševních bojů modleme se jako veliký básník
Schiller : »Můj Bože, zachovej mi poklid mého srdce, abych byl s to poznati
Tebe a kterého jsi poslal, Ježíše Krista; neboť pravda jediná srdce sílí a duši
povznáší.« Amen.

První neděle postní.
1. Úcta k rodičům.
Napsal JOŠ. ZELINKA.

Posvátný čas postní nám připomíná bolestné utrpení našeho Spasitele z lásky
k nám a z poslušnosti ku svému nebeskému Otci, Jehož poslušen byl až k smrti,
a to k nejbolestnější smrti kříže. Touto poslušností uctil Spasitel náš svého Otce
nebeského a dal nám příklad, bychom ho následovali. Svým umučením a svou
smrtí potvrdil a naplnil IV. přikázání Boží : »Cti otce svého a matku svou, abys
dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi!« A proto též my letošního roku
v této svatopostní době ke cti utrpení Páně pozastavíme se u toho přikázání Bo
žího a budeme o něm ku svému povzbuzení s pomocí Boží rozjímati.
Čtvrté přikázání Boží jest velice důležité jak pro rodiče a dítky, tak
i pro vrchnost a pro lid vůbec, neboť na zachovávání a plnění jeho spo
čívá veškeren pořádek, svornost a blahobyt v rodinách, v obcích i v celém národě
a státu.
Čtvrtým přikázáním velí Bůh, aby dítky své rodiče a jich zástupce ctily
milovaly, jich poslouchaly, podporovaly a za ně se modlily.
Slovo ctíti znamená o někom počestně smýšleti a mluviti a všecko, což jeho
jest, v největší vážnosti míti; a této úctě k rodičům věnujeme dnešní svou úvahu
ke cti Božského Spasitele.
Dítky mají své rodiče ctíti jako zástupce Boží na zemi. Úcta dětí k rodičům
záleží v tom, aby dítky o nich vždy dobře a šlechetně smýšlely, jich sobě vá
žily a tuto uctivost aby slovem i skutkem na jevo dávaly; i kdyby vysokých dů
stojností jednou dosáhly, aby se za ně nestyděly, je podporovaly, jejich česť a
dobré jméno hájily, jim ve stáří shovívaly, to jest jejich slabosti u vysokém věku
trpělivě snášely. Ježíš Kristus jest nám nejskvělejším příkladem.
Ze svátého evangelia víme, jak Pán Ježíš svého Otce nebeského ctil a vý
slovně učil: »Mým pokrmem jest plniti vůli toho, kterýž mne poslal, Otce ne
beského.« Z úcty k Otci nebeskému plynula poslušnost Kristova,
I před samým utrpením svým odevzdával se Kristus Pán do nejsvětější vůle
Otce svého, když v krvavém potu v zahradě Gethsemanské za noci k nebi volal:
»Otče, ne má, ale Tvá vůle se staň!«
Přikázání toto dal Bůh na hoře Sinai za hřímání a blesků.
A proč na hoře? Aby slyšáno bylo ve všech krajinách a ode všech lidí.
A za bouře dáno bylo, aby lidé ze všech sil jej vždy zachovávali, pamatujíce na
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to, že strašná bouře spravedlivého hněvu Božího se strhne nad těmi, kdož'přiká
zání toho neplnili. Úcta a láska k rodičům zákonem přirozeným vštípena jest
Stvořitelem v srdce lidské a protož shledáváme se s touto ctností všude — u kře
sťanů, u židů i u pohanů. Tak na příklad čteme v starých letopisech Trojanských :
»Když Řekové královského města Troje dobyli a je zapálili, chvátal kníže Aeneas
do hořícího svého paláce, aby co mu nejdražšího před hrozící zkázou zachránil.
A co nejdříve vynesl z domu hořícího? Snad klenoty, drahá, vzácná roucha?
Nikoliv! Aeneas jakožto uctivý syn vynesl ze svého hořícího domu nejdříve svého
stařičkého otce na levém a pohanské bůžky na pravém rameni. S tímto, jemu
nade vše drahým pokladem, chvátal z hořícího města, aby jej před zhoubou ohně
i nepřátel zachránil. Hle, tento pohanský kníže věděl, že největší úctu povinni
jsme vzdáti Bohu, proto bůžky své vložil na pravé rameno a na levé rameno
vzal svého stařičkého otce, kterého po Bohu nejvíce ctil, a tím celému světu
stkvělý důkaz podal, že pokladem po Bohu nejdražším a nejmilejším mají být*
dětem jejich rodiče. Tak jednal pohan z přirozené úcty k rodičům, neznaje IV.
přikázání Božího: »Cti otce svého i matku svou!«
Podobný příklad dětinné úcty k rodičům nalézáme v dějinách národa židov
ského. Čteme v I. knize Mojžíšově: »Když Josef v Egyptě uslyšel, že Jakob, sta
řičký otec jeho, k vyzvání jeho stěhuje se do Egypta, vyjel mu vstříc na krá
lovském voze a uzřev jej, padl mu na šíji a objímaje ho, plakal radostí, že má
u sebe stařičkého otce. A vzdor tomu, že Egypťané Israelity jako pastýře neměli
v oblibě, představil otce svého králi, kterýž, dojat tak něžnou láskou synovskou’
vykázal jim nejúrodnější krajinu Gessen k obývání. »A živil je Josef i veškeren
dům otce svého, dávaje pokrmy jednomu každému.« Taková úcta k rodičům byla
mezi Israelity, kteří tenkráte ještě neznali příkazu Božího: »Cti otce svého i matku
svou!«
Než nahlédněme do rodin katolických, nalézáme-li také v nich tak obětavou
úctu k rodičům? Slyšel jsem následující případ.
Vdova jedna, která měla na službě tři dospělé dcery, sešla prací a věkem
tak, že si nemohla konečně výživy sama opatřiti. I obrátila se o pomoc k dětem.·
Ty tři dcery se sešly, aby se uradily společně, jak by staré matce své na výživu
přispěly. Nejstarší z nich pravila : »Ráda bych své matce ze své služby časem
něco dávala, ale pak bych sobě sama nemohla pro budoucnost ničeho zachovati.«
Druhá podobnou řeč vedla: »Já bych jí také ráda něčím pomohla, ale pak se ne
budu moci tak slušně šatiti jako jiná děvčata.« Posléze nejmladší z nich dolo
žila: »Když jsem byla ještě malá a nemohla jsem si pomoci, tehdy starala se do
brotivá matička o mne více nežli o sebe, nedbajíc, že pro budoucnost ničeho
nezachová a že se nebude moci odívati pěkným šatem. Ona se z lásky ke mně
všeho zřekla, vše vynaložila, aby mi potřebný oděv a dostatečný pokrm opatřila,
jest tedy mým starým dluhem, abych z dětinné úcty nyní o matku se starala bez
ohledu na to, budu-li sobě moci pro své stáří něco zachovati, nebo budu-li se
moci , dle mody šatiti. Budu se jedině důvěřovati v neklamné zaslíbení
Otce nebeského: »Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se
ti vedlo na zemi!«
Aby se něco podobného neopakovalo, co řekly ony starší dcery, nahlédněte,
milé dítky, do zrcadla těch tří příkladů z rodiny pohanské, židovské a katolické,
a tažte se svědomí svého, který příklad jste až doposud následovaly. Příklad té
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třetí dcery následovati jest zajisté vůle Boží, s kterou spojeno jest zaslíbení ne
beské: »Abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi!*
Rozpomeňte se na ty starosti a námahy, kterých rodiče s vámi zakusili
a splácejte jim dluh ten úctou dětinnou. Nedomnívejte se, že dcerka mar
nivá, která se stará jen o přepych na venek a starých, třeba často chudob
ných rodičů nedbá, bude míti skvělou budoucnost. Dnešní svět ovšem
vítá takové s usměvavou tváří, ale nebesa svolávají na nezdárné takové dcery
kletbu Boží.
Nuže, ozývá-li se v srdci vašem hlas svědomí kárající vás z něčeho podob
ného, změňte ihned své chování k rodičům; ctěte je z lásky a vděčnosti, modlete
se za ně buď živé buď mrtvé,’ čiňte jim počestným životem radost a na věčnosti
vymáhejte jim blaženost nebeskou.
A tak plníce věrně čtvrté přikázání Boží, sami na sobě zakusíte, že Boží za
slíbení neklame, že se budete· těšiti z dlouhého života a z blahobytu zde i jed
nou na věčnosti. Amen.

Promluva na II. neděli postní.
2. Poslušnost k rodičům.
Píše JOS. ZELINKA.
>Tentoť jest Syn můj milý, v němž
jsem si dobře zalíbil, toho poslouchejte.«

Jak krásné a pochvalné svědectví dává Otec nebeský Synu svému Ježíši
Kristu! Zdali pak mohou rodiče vždy podobné svědectví dáti s dobrým svědo
mím dítkám svým před celým světem? Ovšem jsou, Bohu žel, rodičové, kteří
snad z přílišné lásky dítky své vychvalují, ale z pravidla dítky jejich nezasluhují
té chvály, poněvadž vůle rodičů svých neplní, jich neposlouchají a tím čtvrtého při
kázání Božího nezachovávají.
Schází jim poslušnost, která nutně vyplývá z lásky a úcty k rodičům,
o které jsme minulou neděli byli uvažovali.
Druhý tedy způsob, kterým se upřímná úcta a láska k rodičům jeví, jest
poslušnost čili ochotné sjednocení vůle dítek s vůlí rodičů.
Poslušným je tedy dítě to, kteréž přání a rozkazy rodičů svých i tehdy plní
ochotně, když to od něho vyžaduje nějaké oběti, nějakého přemáhání a násilí.
Poslušnost jest výsledek úcty k rodičům, kteří jsou pro dítky zástupci Boží na
zemi.’ Poslušnost byla již pohanům za starého věku ctností vznešenou; konajíce
ji, říkávali:'»V poslušnosti máme nejkrásnější svobodu.« A my křesťané zase ří
káme: »Poslušnost je nejpřednější povinností každého člověka, poněvadž se v ní
jeví pokora, základ to všech ctností.«
Nejkrásnějším ovšem vzorem poslušnosti jest dítku sám Božský Spasitel.
Evangelista Páně o něm jen krátce napsal: »A byl jim poddán.« Kdo a komu
byl poddán? Bůh lidem, Syn Boží své chudobné matce Marii a prostému tesaři
Josefovi, svému pěstounu. Proto svědčí o něm svátý evangelista, že »prospíval
věkem, moudrostí i milostí před Bohem i před lidmi.« Hleďte, milé dítky, jakou
odměnu chystá vám Bůh již na zemi za vaši poslušnost k rodičům! Tím dal
též Kristus Pán na jevo, jak důležitou jest povinností dítek poslušnost k ro
dičům.
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Vizme, jak poslušnosti vážili sobě pohané. V Římě z nedostatku potravin
nastaly jednou nouze a hlad. Když se v radě města rokovalo, ' jak tomu odpo
moci, navrhl jeden ze senátorů, jménem Koriolán, aby se právě tímto nedostat
kem přinutil lid ku větší poddanosti. Tato tvrdá rada popudila lid proti němu
tou měrou, že musil město opustiti. Hoře pomstou, utekl se k nepřátelům Ří
manů. Byl od nich jako dobrý vojevůdce vlídně přijat, požíval důvěry jejich a
vedl vojsko jejich vítězně proti Římu, jejž počal obléhati. V městě na nebezpečí
tak rychlé nepřipraveném povstala nouze ještě větší a hlad se vzmáhal. Marně
prosili Koriolana vyslaní senátorové římští, marně se před ním kořili největší bo
háči obleženého města, prosíce, aby od města odtáhl; ani prosby manželky
jeho a dítek nic neprospěly. Když ale přišla k němu jeho matka, žádajíc, aby
města ušetřil a pomstu svou potlačil, tu Koriolán-pohan, synovskou poslušností
k milé matce přemožen, zvolal: >Matko, Řím jest zachráněn, ale syn tvůj jest
ztracen!« To pověděv, odtáhl s vojskem od města a byl pak od vojska jako
zrádce zavražděn. Hle, tak jednal pohan! Jakou oběť přinesl z dětinné posluš
nosti, kterou zaplatil vlastním životem. A jsou, Bohužel, dítky, dítky katolické,
které nedbajíce této vznešené ctnosti, rodiče své trápí tvrdošijným odporem a ne
poslušností, jakoby neznaly čtvrtého přikázání Božího, »Cti otce svého i matku
svou !«
Otevřeme listy dějin židovských, také v nich nalézáme dětinnou, obětavou
poslušnost. Starý, slepý a zchudlý Tobiáš vypravil syna svého do Rages, města
vzdáleného, do něhož mladík cesty neznal; ale z úcty a poslušnosti k ctihod
nému otci nastoupil tu cestu, spojenou s velikým nebezpečím. Cestou byl starých
rodičů pamětliv, uschoval sobě žluč z ryby jako lék pro slepého otce, kterýž
lékem tím n^byl opět zraku. Na cestě nechtěl prodlévati, řka: »Otec a matka po
čítají dny a budu-li prodlévati, rmoutiti se bude duše jejich.« Vizte obětavou,
dětinnou starost a poslušnost ku starým rodičům, kteráž mladého Tobiáše i na
cestě v cizině provázela a od Boha hojně odměněna byla požehnáním rodičů!
Matka nazývala jej »světlem očí rodičů a holí stáří jejich a potěšením života.«
Syn se bez úrazu vrátil z daleké cesty pod ochranou svého anděla strážce, otec
nabyl zraku a do domu zase zavítal blahobyt, jako patrný důkaz zaslíbení
Božího: »Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo
na zemi!«
Avšak ani doba křesťanská nemá nedostatek příkladů obětavé poslušnosti
dítek k rodičům. Svatý Václav měl úctu a poslušnost nejen pro svou zbož
nou babičku Ludmilu, ale také pro svou pohansky smýšlející matku Drahomíru,
poslouchalť ji ve všem, co nebylo proti přikázáním Božím a za odměnu došel
koruny mučennické a slávy nebeské.
Tomáš Morus, kancléř království anglického, byl uvězněn a zemřel jako
hrdinný mučenník pro svátou víru katolickou na popravišti. Ze strachu před po
mstou krále Jindřicha VIII. neodvážil se nikdo z jeho přátel pochovati tělo jeho.
I přišla jediná dcera jeho Markéta, neohroženě vyplnila povinnost k milovanému
otci a dala jej slušným způsobem pochovali. Touto obětavou poslušností získala
sobě Markéta lásku a vážnost nejen mezi šlechtou, ale i bídného, krvelačného
krále samého naplnila takovou úctou k sobě, že se ani neosmělil překážky jí činiti a trestem nějakým, ji stíhati.
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Vidíme tedy u pohanů, u židů i u katolických křesťanů obětavou posluš
nost dítek k rodičům, odměněnou již na zemi časnými statky a blaživou pa
mátkou. Slyšte tedy i vy, milé dítky, a uposlechněte milého Ježíška, jenž k vám
volá ku každému: »Jdi i ty a čiň podobně !<
»Slyš, dítě, kázeň otce svého a neopouštěj přikázání matky své,« dí kniha
přísloví. Modlíce se ráno a večer: »Buď vůle Tvá!« rozpomeňte se vždy, že to
právě jest vůle Boží, abyste rodiče své ctily, milovaly a jich poslouchaly. Jako
Bůh slibuje dítkám poslušným odměnu a slib ten plní, tak také hrozí těžkým
trestem dítkám neposlušným. Tak praví se v V. knize Mojžíšově: »Zlořečený,
kterýž nectí otce svého a matky své.« Rozumějte dobře — zlořečený — praví
Bůh, spravedlivý odplatitel dobrého i zlého; proto věrně plňte IV. přikázání Boží,
aby vás nestihla kletba Páně: »Odejděte ode mne, zlořečení!« Tak se stane na
posledním soudu, tam se všichni shledáme s rodiči svými. Běda, bude-li tu utrá
pený otec žalovati na syna a zkormoucená matka naříkati na dceru! Jejich ža
loba, jejich nářek dopadne těžce na váhu spravedlnosti Boží na nenahraditelnou
škodu neposlušných dětí. Obraťte se, dokud je čas příjemný a Bůh k odpuštění
nakloněn. Tento čas svatopostní je pro nás časem příjemným; jsou to dnové spasení.
Učiňte tedy pevné předsevzetí, že se budete odměňovati rodičům svým obě
tavou poslušností a dětinnou láskou! Náš božský Spasitel se odevzdal na hoře
Olivetské do vůle svého nebeského Otce, máčen jsa potem krvavým. Plňte i vy,
ochotně vůli rodičů svých ve věcech ovšem jen slušných a dovolených, aby se
skutky vaše srovnávaly s tím., co pronášíte v modlitbě Páně slovy: »Buď vůle
Tvá!« Poslušnost k rodičům zajisté jest vůlí Boží. Kdo ji zachovává, bývá úča
sten zaslíbení Páně, jenž v knize Sirachově praví: »Kdo ctí otce svého, bude
dlouhověký a kdo poslouchá otce, občerství matku.« Amen.

-—Z naší organisace a různé,
Za kollegou St. Gärtnerem. — Z řad
našich odešel opět jeden z kollegů, pracu
jících na roli školské. Dne 7. ledna t. r.
zemřel v Žižkove tragickým způsobem dp.
Stanislav Gärtner, katecheta I. obec, dívčí
školy. Narodil se 27. března 1874 a vy
svěcen byl na kněze r. 1900. Působil jako
katecheta v Nýřanech, pak jako praefekt
katolických tovaryšů a konečně v Žižkove
po 8 roků. Pro svou veselou a milou po
vahu byl vážen ode všech, zvláště od kol
legů i dětí. Již loni stěžoval si na bolesti
v hlavě a od listopadu znovu, proto v pro
sinci nevyučoval. »Takovou zvláštní tíhu
mám v hlavě,« tak sobě stěžoval. Odešel
v pátek, dne 7. ledna, mezi vyučováním ze
školy, aby se více nevrátil. Pitvou bylo zji
štěno, že trpěl chronickým zánětem měkkých
vaziv mozkových a vodou v hlavě. Pohřeb
jeho konal se 11. ledna dopoledne na Ol
šanském hřbitově za velkého účastenství obe

censtva, mezi nimiž hlavně jsme pozorovali
c. k. okr. inspektora, p. F. Šváchu v čele
učitelů a učitelek (náboženský inspektor pří
tomen nebyl. R.), všechny žižkovské kate
chety, celé předsednictvo Spolku katechetů,
kaplany žižkovské a více jiných kněží (z vyš
ších duchovních neviděli jsme nikoho) a
velký zástůp usedavým pláčem se loučících
dětí se svým milovaným katechetou. Po
hřební průvod za účasti vdp. faráře Stibingra vedl vdp. farář Šitler, který se jmé
nem duchovenstva krátkou promluvou nad
hrobem loučil se zesnulým. Budiž ti Bůh
milosrdný a milostivý, příteli náš ! R. i. p. !
Z naší organisace. — Plzeňská od
bočka. — Činnost vzdělávací. (Píše Pacovský.
Pokračování.) — Kol. Václav Vajs předná
šel o valné hromadě katechetského spolku
v Praze, a při schůzi 27. ledna přednášel:
»Bedřich Nietsche a jeho filosofie«. — Uči
něno usnesení o užívání učebnic nábožen
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ství na školách obecných i měst v Plzni;
usnesení zasláno nejd. konsistoři a jí schvá
leno. — Kol. předseda referoval o církev
ních dějepisech, zvlášť o dějepisu Xav. Dvo
řáka. — Dne 21. dubna přednášel týž o
úpravě katechismu, četl návrhy, které poslal
spolku katechetů v Praze, stran sjezdu ka
tech. a spolkového časopisu.
Jednáno o klassifikaci z náboženství a
čten příslušný výnos z »Ord. Listu«, o účastenství dětí na prosebných průvodech;
ustanoveny dny služeb Božích pro· školy V.
okresu. Na IX. schůzi referuje koll. před
seda o výborové schůzi spolku katechet·
ského v Praze, a kollega Zika: »Machar
v Plzni.« — Čteno vyzvání nejd. k. a. konsistoře, aby se katechéti súčastňovali vikariatních porad ; usneseno příští porady kor
porativně se súčastnit.
Na XV. schůzi promlouvá kol. Košák
»0 osnovách«, a jak osnovu upraviti, před
náší kol. Píč; o výstavě katechetské v Brně
referuje kol. Košák. Na dalších schůzích
probírá kol. Košák osnovu pro I. třídu
obecné školy, poukazuje k některým potřeb
ným změnám a dodatkům, zmiňuje se o po
můckách a vystavuje obrazy, hodící se jako
názor pro I. třídu. — Tím položen základ
k příští katechetské výstavě pomůcek při
vyučování náboženství v Plzni, k jejímuž
uskutečnění »Kroužek« v další činnosti hodlá
pracovati.
Pak bylo jednáno: »0 účasti katechetů
ve spolcích jiných. O jednotě při pozdravu.
O hájení cti katechetské. O řádu školním
a vyučovacím, o kvinkvenálkách, o«remuneraci za přespočetné hodiny, o přidělování
hodin přespočetných, o katol. spolcích lai
ckých, o výpomoci katechety v duchovní
správě, hlas katechety na okresní konfe
renci, o dětech zanedbávajících služby Boží,
o vypisování míst katechetských, o zapiso
vání látky z náboženství, o zákazu pozdravu
se strany učitelstva a odpovědi c. k. okr.
školní rady.
Mimo tu probrána a uskutečněna celá
řada pokynů, přání i nařízení, týkajících se
vyučování náboženství.
Za vrchol činnosti vzdělávací pokládá
me, že »Kroužek« uchopil se práce vážně
a svědomitě tím, že začal hlavně, pokud
osnovy se týká, pracovati od základů, t. j.
od osnovy pro I. třídu obecné školy. —
I v otázce vzdělávací, která je úkolem
»Kroužku« našeho, doufáme, že mnohp vy
konáme, a že pracovati budeme se zdarem,
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neboť pracujeme promyšleně, důsledně a
zásadně.
Nehledáme v otázce této osobního pro
spěchu, nehledáme osobní cti, nýbrž pracu
jeme o rozšíření, prohloubení a utvrzení víry
Kristovy v těch, kdož jsou péči a vedení
našemu svěřeny, a tak staráme se o zřízení
království Božího zde na zemi.

Výbor Spolku katechetů v král.
Českém konal. 22. prosince m. r. IV. svou
řádnou schůzi za přítomno.sti 12 členů. —
Po přečtení a schválení protokolu předešlé
schůze projednáván originál úmluvy Druž
stva »Vlasť« a »Spolku katechetů v král.
Českém« ve příčině přeměny »Katechetské
přílohy ve »Věstník katechetský«. — Když
bylo shledáno, že družstvo »Vlasť« přistou
pilo na všechny podmínky, výborem Spolku
katech, stanovené ve III. výborové schůzi
ze dne 4. října m. r., byla úmluva tato na
rok 1910 a 1911 výborem přijata a před
sedou a jednatelem podepsána. — Noví
Členové: Prantner František, katecheta v Mirošově a Karel Šindelář z Nové Kdýňě se
jednohlasně přijímají. — Vsdp. Dr. Antonín
Vřešťál, řádný professor mravovědy a ka
novník kolleg. kapitoly u Všech Svatých
na hradě Pražském, daroval spolku svůj
spis »Moralka«, vydaný v »Dědictví sv.
Prokopa«,-- a vsdp. Dr. Antonín Podlaha,
kanovník metropolitní kapitoly u sv. Víta
v Praze zaslal darem kollekci obrázků:
»Posvátná umění« všem členům spolku ka
techetů k nahlédnutí. — Po té končí před
seda tuto poslední výborovou schůzi vr. 1909
přáním radostných svátků vánočních a všeho
dobra v novém roce 1910.
Bda.
Středisko katechetské. — Dovolu
jeme si oznámiti všem českým katechetům,
že každou středu večer pořádá se přá
telská schůzka katechetů z Prahy, praž
ských předměstí i katechetů do Prahy za
vítavších v restauraci p. Slámy v Křemen
cové ulici, kde dostane se porady v běž
ných záležitostech právních i paedagogických. Samo sebou se rozumí, že dpp. kollegové z duchovní správy budou vžgy bratr
sky vítáni.
J. L.
Noví členové. — Činnými členy spolku
katechetu se stali dpp.: Ant. Beran ze Žiž
kova, Mat. Herynk z Kladna, Jan Krýsa
z Kamenice nad Lípou, Fr. Mudra z Kladna,
Fr. Ševčík z Mladé Boleslavě, Jul. Nádvorník v Kralupech, Arn. Oliva z N. Strašecí
a Jos. Višňák, katecheta a osobní farář z
Čes. Dubu.
J. L.
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Hodno uznání. — Šlechetně se za
chovala firma Čupík & Vaňa, módni obchod
pánskými a dámskými látkami a bílým zbo
žím na Ovocném trhu v Praze, ke dvěma
opuštěným sirotkům, darovavši veškery látky
na výbavu sirotků těch do nových domovů.
Poněvadž uvedená firma štědře podporuje i
jindy spolky, ochranou opuštěných dětí se
zabývající, zaslouží si našeho doporučení
a to tím spíše, že jest to firma česká a kře
sťanská!
J. L.
„O životě a smrti“ rozepsal se sta
řičký L. N. Tolstoj: »Smrt je přeměna v
našem těle největší a neposlednější. Byli
jsme kousky masa, pak kojenci, vyrostly
nám vlasy, zuby, vousy, počaly šedivět,
vypadávat . . Proč se bojíme poslední pře
měny? — Protože nám nikdo nevypravoval,
co se s ním stalo po této přeměně, .nevíme

ničeho, co snámi bude po tomto živote.
Víme však, že život náš není v přeměnách
těla, ale v tom, co žije v tomto těle. Ažije

v tele duše, která nemá ani počátku ani
konce . . .<
j. L.
Istrianci a bohoslužebný jazyk. —
Při zpívané mši svaté a jiných obřadech
bylo v Istrii, Chorvatsku i na pobřeží dalmatském starodávným zvykem zpívati ve
škery hlasité modlitby v jazyku slovanském,
ostatní tiché modlitby říkal kněz v jazyku latin
ském. V poslední době a hlavně za bývalého
terstkého biskupa, Nagla, jest tento staro
dávný a Jihoslovanům posvátný zvyk od
straňován, lid to těžce nese, ba liberálními
vůdci podněcován, vystupuje na některých
místech odbojně, výhradně latinskou boho
službu nechce do svých kostelů připustit! a
kněze bojkotuje, odpadnutím vyhrožuje, ba
docela vyhrůžku i ve skutek uvádí. Též
poslanec, Dr. Rybář, jménem svých chráněnců prohlásil: »My se nepokoříme roz
kazům o výhradně latinské bohoslužbě, opu
stíme latinský chrám a půjdeme k Bohu
ven do volné, svěží a zelené přírody, kdež
se všude rozprostírá dům Boží.« Bohu žel,
jest velká obava, že vznětliví Jihoslované,
nepodaří-li se je uklidniti, hrozbu svou k ra
dosti nepřátel církve provedou; tak by se
zbožný lid jihoslovanský přec nemusel drážditi!
J. L.
Fakta loquuntur. — Mnozí dosud pod
ceňují snahu po ochraně zvířat a zpěvného
ptactva zvláště. Těm na protidůvod ze sku
tečnosti : Před čtrnácti dny loučili jsme se
v jisté společnosti s doktorem chemie, který
usazen jest na ostrově St. Croix u ostrovů

B.čiík XIII.

Filipínských a trávil letošní vánoce ve své
vlasti. Ten mezi jiným vypravoval, že třti
nové plantáže ostrovní ohrožovaly silně roz
množené polní myši, proti nimž nasadili ma
lého dravce mungo, ten se rozplemenil a
myši úplně vyhubil, ale pak, aby se uživil,
dal se do ptactva, hlavně zpěvné ptactvo
vyhubil, jen druh papoušků, holubů a ještě
dva druhy ptactva dosud obstály. Smutno
dnes na ostrově bez ptactva, a co horšího,

zahrady se svým stromovím nápadné
hynou.
j, l.
Obrazárny a katecheta. Návštěvy
obrazáren i občanských výstav obrazů, soch
a různých uměleckých modelů poskytují
i katechetovi mnohý prospěch. Návštěvami
takovými tříbí katecheta svůj vkus pro oce
ňování obrazů, dovede pak také rozeznati,
co se hodí pro školní děti, co se hodí za
učebnou pomůcku a co se také nehodí. Pro
sebe sbírá z obrazů mnoho představ, které
jeho snad kusé dosud představy doplňují
nebo i opravují, mnohé z obrazů snad získá
pro sebe v orginálu neb aspoň v reprodukci
co pomůcku k vyučování svátému nábo
ženství.
Proto s prospěchem bude pro katechetu
sledování i vydávání reprodukcí ať již samo
statných, či v illustrovaných dílech a časo
pisech. Též mezi vydávanými pohlednicemi
najde katecheta často celé serie, kterých rád
použije co učebné pomôcky k ulehčení pro
sebe i k pochopení snadnějšímu pro žactvo.
Přiléhavé pohlednice, při malém vydání jsou
dnes pro katechetu vítanou pomůckou ale
spoň ‘pro tu dobu, dokud nebude možno
soustavné a bohatší vydávání pomůcek nábo
ženských, které by vyhovovaly požadavkům
uměleckým i paedagogickým. S prospěchem
bude z obrazáren, výstav i jednotlivých ob
chodů vyhlížeti a vybírati vše, co by vy
učování náboženské ulehčilo a ve Věstníku
na to upozorňovati.
J. L.

Biblická dějeprava ve „Květech“.
V Ví. svazku »Květů« ročníku XXX. krá
sně rozebírá a velmi přiléhavě, řekli bychom
mnohými řádky bezohledně šlehá smutné
zjevy tak četně se vyskytující mezi doro
stem a hlavně mezi studentstvem, z něhož
úžasné procento zvláště na vysokých ško
lách zapsané mohli bychom charakterisováti: »Marnotratný syn«, pan K. Schneipflung ve článku nadepsaném »Marnotratný
syn«, Krásné myšlenky a úvahy, známý
biblický obraz analysující, stojí za přečtení.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

J. L·
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příloha

»vychovatele« k xxv. ročníku.
RED. JOS. JONÁK.
Praha·VII. Bělského tř. 904.

Úprava osnovy či katechismu ?
(Přednesl J. v kroužku západočeských katechetů.)

Není účelem těchto několika slov podati obšírné nějaké pojednání neb buditi snad teprve zájem pro tuto společnou naši otázku, — vždyť břímě její ve
škole společně neseme, s jejími obtížemi při její těžké a zodpovědné práci zá
pasíme a mnohdy již předem sami odpomoc hledati musíme. Mám jen krátce
poukázati k tomu, jaké stanovisko tu zaujímá náš Plzeňský kroužek. Některé
články uveřejněny byly již v »Křesťanské škole« a věc je tedy známa, jde jen
o to, poraditi se, sděliti si náhledy, vždyť ve skušenosti a praxi katechetů již
vlastně uloženy jsou vždy zárodky a začátky zdravé a potřebné reformy, — je
třeba jen dáti ty zkušenosti dohromady v jeden celek, — a to nám posud
chybělo.
»Osnova náboženského vyučování je velikého významu* — jsou slova
známého katechety Pihlera r. 1905. Proto vysvětluje se živý zájem, jaký katecheté otázce té věnují. Ve schůzích, jež vídenští katecheté odbývali, nejvíce na
vštíveny byly ty, které jednaly o tomto thematu.
Neboť osnova udává, čemu učiti, kolik látky z velikého oboru vědění nábož.
dětem má se podati a konečně, co nejdůležitější, jak rozděliti učivo podle
stupňů vývoje dětského. ,— Je tedy osnova měřítko pro celou katechetskou
činnost.
A jaká je osnova naše? Jaké změny vyžaduje? K této otázce nemůžeme
odpověděti tak, jak by si bylo přáti k dosažení cíle, nýbrž spokojiti se musíme
jen tím. co je nutno, spokojiti se s tím nejnutnějším, — protože je málo hodin
vyučovacích.
. V Německu je počet hodin vyučovacích 2—3 krát větší, a přece stěžovali
si do velkého hromadění látky. — Učivo tedy dle toho bylo rozděleno a zmen
šeno, ač nejlepší katechismy jejich obsahují 479 otázek, — naše však v Ra
kousku 877. Dle toho přichází u nás 2krát až 3krát více látky pro jednu hodinu
náboženskou, než kolik dovolují a doporučují nejzávažnější autority.
Nutný následek toho musí býti ovšem spěch, horečný chvat a povrchnost,
ne snad u katechety, ale u dětí, neboť není možno, aby děti při tak rychlém po
stupu mohly sebou kráčeti. My dospělí potřebujeme času k tomu, abychom uvá-
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žili pravdu tu neb onu, má-li zapustiti hluboký a trvalý kořen, — jak teprve
děti! Dříve nežli jednu pravdu zažily, než vycítily její sílu a dojem, vedeme je
již dál a opět dál, a tak jedna představa stíhá, zapuzuje druhou, v hloubce
neutkví nic, a zbývá jen povrchnost. A povrchnost je nepřítelem jak vědění tak
i praktického života a zvláště života náboženského.
K tomu přistupuje ještě starý zvyk ustavičného memorování.
Kritik ve »Hlídce« praví : »Všechno jiné školní učivo zanechalo memoro
vání, katechetika je podržela. Dnešní škola odvykla děti memorovat, ale katecheta
mučí je memorováním dále.« — Zkušený jeden katecheta německý navrhuje,
že stačí úplně z celého množství učiva dáti memorovati během celého 81etého
vyučování 300 nejvýš 400 otázek a při tom starati se, aby asi 100 hlavních
otázek dětem v paměti utkvělo pro život a nebylo zapomenuto. K tomu třeba
podotknouti, že katechismus dle jich osnovy neprobírá se celý za rok, ale roz
dělen je ve dva roky.
A nahlédneme-li do naší osnovy, čteme tam pro jediný rok pro 4. tř. obecné
školy 411 otázek, pro jediný rok pro 3. třídu obecné školy 252 otázek a pro
měst, školu všech 877 otázek. Na obecné pak škole má se probírati vždy celý
katechismus v pověstných kruzích koncentrických.
Již tento číselný rozpočet učiva, jeho veliký rozsah volá po důkladné revisi
naší osnovy, aby byla změněna a vhodně opravena. Vždyť není osnova nic stá
lého, mění se, vyvinuje se pod vlivem tradice a názorů paedagogických a di
daktických, jež se stále rozvinují; a vývoj ten neustal ani dnes, nýbrž jde ku
předu snad mnohem rychleji než kdy jindy.
Oproti tomu můžeme směle říci, že naše osnovy jsou zastaralé. Jsou zpra
covány na základě osnovy Lavantské a ta se považuje za nejslabší. Nějaké
menší změny, jež čas od času se dějí, nemohou nahraditi to, čeho dnes
potřebí. —
Od r. 1903 v mnohých diecesích pořádáno již asi 13—15 velkých katechetských kursů, na nichž o různých otázkách jednáno bylo. Nechci říci, že kursy
ty mají hned za výsledek praktické nějaké úspěchy, podávají většinou ideální
návrhy, jež musí se v praxi teprve osvědčili, avšak přece, když na tu neb onu
otázku se stále naráží, jí otřásá, — znamená to vždy nějaký krok ku předu.
Kde však jeví se u nás nějaká podobná činnost?
A přehlížíme-li všechna thema, jež na kursech katechetských se probírají,
tu shledáváme tu podivuhodnou okolnost, že thema ta ať jsou různého druhu,
ať z různého stanoviska vycházejí, skorém vždy setkávají se u jednoho bodu,
totiž u požadavku, že zapotřebí je značné a to důkladné změny náboženské
osnovy. Jsou tedy i vnitřní důvody náboženského vyučování, jež pro tuto re
formu mluví.
Účel a cíl vyučování náboženského není jen učiti, ale vychovávati. Ná
boženství jako předmět učebný podléhá změnám jako každá jiná disciplina, opírá
se o výsledky paedagogické a didaktické a těží z vymožeností psychologických
a jiných věd. A tu právě poukazuje se dnes k tomu, že na školách klade se
veliká váha na vědění a učení. Nikdo nebude zajisté vědomosti podceňovali, ale
také ne přeceňovati. Dítě, které zná text katechismu, nemusí proto býti ještě
dobrým žákem. Dříve nežli náboženské pravdě se naučí, ji odříkává, ji zná a do
kazuje, dříve musí prodělali jiný methodický krok, — náboženskou pravdu musí
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nejdříve zachytiti ve svědomí, ji prožiti, nabýti vnitřní zkušenosti a potom teprve
přijde paměť a vědění. Co získá pro vůli, cit a svědomí, to je pro život, vědění,
paměť brzo vyprchá.
Proto je nutno, aby děti vnitřně prožily, propracovaly, náboženské zásady
si osvojily, potom možno přikročiti k dalšímu, k abstrakci, ke katechismu. A tu
má biblické názorné vyučování veliký význam a zdá se, že v budoucnosti
osnova musí dopřáti více místa biblické dějepravě, než až dosud se dělo.
Náboženství není vědění, ale náboženství je život. A proto má osnova
učebná podávati ne hned celý systém, ale jako život po stupních kráčí, tak
i postupně mají vyvozovati se jednotlivé představy a hlavní pravdy. Hlavním
požadavkem je, aby nejprve elementární pravdy utkvěly, se zakořenily, to však
není možné, podává-li se hned mnoho, dítě nedovede vše strávili, zpracovati, —
učivo musí býti přiměřeně rozděleno.
Je tu dále methoda nábožen. vyučování a na ní mnoho bylo útočeno. Po
mnoho let tedy pracováno v její opravě a dnes můžeme říci, že je methoda
zcela dobrá. Ze všech stran však ozývá se ono osudné »ale.« — Methoda je zcela
dobrá, ale osnova dává mnoho učiva, osnova je pochybená.
Konečně třeba zmíniti se o kruzích koncentrických, jež většinou považují
se již za překonané stanovisko, jen u nás se s nimi ještě trápíme.
Horlivost a zájem pro vyučování náboženské ve vyšších třídách, místo aby
přibýval, ubývá, mizí a příčina toho hlavní a snad jediná jest ono věčně
opakování v koncentrických kruzích ono stálé memorování stále v témže
pořádku.
Interess, to nejdůležitější, zájem pro vyučování je následkem toho ztracen
a tím i bezděčná pozornost, jež i při katechisování je velikým činitelem.
Hlavní zásada psychologická zní: »Podávej vždy něco nového.«
Koncentrické kruhy, jak u nás se praktikují, jsou špatně pochopeny, špaťně
prováděny. S takovými pryč, to je záhuba náboženského vyučování.
Učivo náboženské podávej každý rok v nové formě, v jiném pořádku a
každý rok se zřením k jistému stupni duševního a náboženského vývoje
dítěte. —
Pak může učivo býti probráno kolikrát, ale bude vždy nove a zajímavé. Dle
toho musí osnova býti upravena.
(Pokračování.)

Valná hromada „Spolku katechetů v království Českém‘í
(ANT. BENDA.)
(Pokračování.)

Na základě přípisu nejd. k. a. konsistoře ze dne 11. listopadu 1908, č. 8817,
byl tento posudek zaslán nejd. k. a. konsistoři v Praze s tím podotknutím, aby
zavedena byla toliko »Velká biblická dějeprava«, a to i z důvodů finančních.
K. a. konsistoř však sdělila přípisem ze dne 2. července 1909, č. 3246, že »jest
setrvati při plnění zdejšího ustanovení o užívání i malé i velké bibl. dějepravy
Panholzerovy, jelikož ustanovení to vydáno na základě porad celého episkopátu
rakouského. Co do nesnází finančních, na něž se u chudších dětí poukazuje,
lze zajisté obrátiti pozornost na to, že chudým dětem knih těch, jako knih ji
ných, dostává se zdarma.«

Strana 36.

VĚSTNÍK KATECHETSKY

Ročník XIIÍ.

Pro zpracování podrobné osnovy náboženské vůbec a pro pokusné uspo
řádání katechismu v novém rouše tak, aby tento byl pro české děti vhodnou,
lehko srozumitelnou, milou a spolu všem paedagogickým požadavkům vyhovující
knížkou, z níž by se děti rády učily a ji si zamilovaly, ustavila se z řad katechetských zvláštní komise.
Pojednáváno o prostředcích zamezení účasti školní mládeže na dětských
zábavách, jako bálů, různých rejů, her, koncertů a divadel a to zvláště ve dny
nedělní a sváteční.
Výbor spolku upozorňoval na to, aby v »Čechu« i v »Katechetské příloze«
větší pozornost věnována byla našim nepřátelským časopisům.
Návrh mnohých členů na vydávání nějakého pěkného dětského časopisu
byl výborem spolku pro stránku finanční odložen na dobu pozdější. Poukázáno
při tom na mnohé dosud stávající dětské časopisy, jako: »Rajská zahrádka«,
- »Anděl strážný«, »Český jinoch«, »Vzdělávací četba katolické mládeže« a »Kvítky«
od dp. Frant. Svatka.
Opravdová snaha po vzdělávání se patrna byla z čilé poptávky členstva po
svazcích »Katolické vzdělávací knihovny«. Do knihovny zakoupen též »Český
slovník bohovědný.«
»Vzdělávání činí člověka svobodným« přijato za heslo i našeho spolku.
Proto nemile dotkla se valné části katechetů generalisovaná lokálka ve »Vy
chovateli« čís. 6., ze dne 15. března 1909, roč. XXIV., nadepsaná »K otázce ka
techismu« a šifrovaná >j.«, snižující skutečně intelligenci katechetovu a poskytující
nepřátelům našim přímo do rukou vítanou zbraň ve příčině t. zv. úrovně vzdělání.
Na písemné zakročení předsedy spolku katechetů redakce »Vychovatele« jedno
duše odpověděla, že béře tuto věc na vědomí. Spolek katechetů v království
Českém věru více šetrnosti zasluhoval od redakce »Vychovatele«, který na svém
titulním listě nesl nápis »Orgán katechetského spolku v Praze«, a v jehož odebí
rání jest jistě hlavním faktorem.
Ve příčině vyvěšování nemravných obrazů a pohlednic bylo shledáno, že
lze tu s prospěchem užiti § 516. trestního zákona. Dobře však jest působiti na
rodiče školních dítek, aby oni sami patřičné kroky učinili na místech kompetent
ních, aneb prostě zjistiti konkrétní případ a žádati pak za odpomoc c. k. policejní
ředitelství’ v Praze, po případě c. k. okresní hejtmanství.
Po stránce paedagogicko-didaktické zkoumány nově zavedené učebnice dě
jepisné pro měšťanské školy a stanoveno, by partie urážející církev, kněžstvo
vůbec a snižující autoritu katechetovu ve škole v očích svěřeného žactva, byly,
bude-li dosud možno, z učebnic těch odstraněny.
Novou učebnici náboženskou pro III. třídu škol obecných zaslal komisi ka
techismové dp. professor Vlád. Hornov. První článek víry uvolil se zpracovati
kol. Suchomel Frant., katecheta měšťanské školy z Vršovic. Referát tento pak
propracován byl za velké účasti katechetů v komisi katechismové a výbor spolku
katechetů stanovil, aby tato pokusná část katechismová byla hned v prvním čísle
»Věstníku katechetského« vytištěna spolu s vyzváním, aby v zájmu dobré věci,
v zájmu katechetů i dítek, každý, kdo tuto pokusnou stať pročte, také o ní uva
žoval. svou hřivnou přispěl, aneb aspoň své dobrozdání o ní předsedovi spolku
kol. Janu Konopíkovi, katechetovi na Král. Vinohradech, zaslal.

Ročník Xllt.

VESTNÍK KATECHETSKY

Strana 37.

Po stránce právní a hmotné byly probrány ve schůzích členských i výbo
rových různé otázky z postavení katechetova ku představeným škol a členům
sboru učitelského; na př. jednáno o tom, má-li katecheta povinnost psáti konfe
renční protokol, má-li právo představený školy při své inspekci podepsati se do
rubriky určené pro náboženství, kam má katecheta, suppluje-li světského učitele,
zapsati hodinu supplovanou.
Rokováno o rozvrhu náboženských hodin, o zpěvu církevním a o dozoru
při náboženských cvičeních.
V příčině vynesení c. k. zemské školní rady v Praze ze dne 31. března 1909,
č. j. 13.125, jímž hodlá ministerstvo kultu a vyučování podrobiti revisi nařízení
z 8. května 1872, č. 3306, jednající o poradách okresních a zemských, podáno
nejd. k. a. konsistoři jakož i celému episkopátu českému, memorandum opírající
se o definitivní řád školní a vyučovací ze dne 29. září 1905, č. 13.200. K téže
akci vybídnuti byli i katecheté němečtí.
V memorandu se žádá, by §§ 4. a 8. cit. nařízení byl urovnán ve prospěch
katechetů i duchovní správy. Nejd. k. a. konsistoř Pražská sdělila přípisem ze dne
23 června 1909, č. j. 7056, že žádost spolku našeho c. k. zemské školní radě
tlumočila.
Ve vlastním zájmu katechetů upozornil výbor spolku našeho na dodatek
k vrchnopastýřskému poučení ze dne 31. srpna 1907. »Ord. L.«, 1907, č. 9., uve
řejněný v »Ord. L.<, 1909, č. 3., str. 4., nejd. k. a. konsistoři v Praze, ze dne
3. března 1909, č. 3278, jímž se přece konečně dává všem učitelům náboženství
jakási direktiva, jak vésti si při klassifikaci z náboženství a při návrzích na sní
žení známky z mravů u těch školních dítek, které, neúčastnily se cvičení ná
boženských.
Předsednictvo spolku našeho zaslalo na slovútný klub poslanců katolickonárodních, na říšské radě ve Vídni právě meškajících, memorandum, ve kterém se
žádá, aby žádosti těch rodičů, kteří nechtějí posílati dítky své na předepsaná ná
boženská cvičení, byly co nejdříve vyřízeny.
Jednáno dále o výpomoci katechetově při farní bohoslužbě a o tom, že
některé duchovní správy odpírají katechetům vydání biřmovacích lístků pro školní
farní mládež. Nejd. k, a. konsistoř v Praze však sdělila spolku našemu přípisem
ze dne 16. června 1909, č. 6708, že farní úřady jsou povinny dáti katechetům
potřebný počet biřmovacích lístků.
Uvažováno o krocích, -které podniknouti třeba ve příčině náboženského vy
učování ve školách pokračovacích a kursech učebných, zřizovaných při školách
měšťanských, jakož i začáteční hodině vyučovací na pokračovacích školách ře
meslnických ve dny nedělní.
Ve příčině prázdnin při částečném súčastňování se dětí na výkonech boho
služebných mnohé nesrovnalosti a neshody dosud stávající odstranil konečně nej
novější výnos c. k. zemské školní rady ze dne 16. června 1909, č. j. 24.874.
Dlouho rokováno o připuštění důvěrníka ve věcech katechetských u nejd.
konsistoři, ale po náležité úvaze celá tato věc odložena na dobu pozdější a
vhodnější.
Výbor spolku uvažoval také o zastoupení katechetů v místních i okresních
školních radách, protože někteří zástupcové církevní do schůzí těchto korporací
vůbec ani nechodí. Mnohé nepříjemnosti vznikly jenom neúčastí zástupců církev-

Strana 38.

VESTNÍK KATECHETSKY

Řočník XÍÍÍ.

nich v místních nebo okresních školních radách. Proto sám náš nej důstojnější
Arcipastýř důrazně připomenul tuto povinnost zástupcům církve v místních a
okresních školních radách v »Ord. L.«, 1909, č. 2., str. 20,, výnosem ze 3. února
1909, N. E. 946.
Pojednáváno o systemisování katechetských míst vůbec a přenášení katechetských míst škol obecných na školy měšťanské (čilý odbor plzeňský dosáhl
takto třech míst katechetských na školách měšťanských), o jmenování zvláštních
učitelů náboženství za remuneraci z duchovní správy tam, kde může býti docela
dobře místo katechety na měšťanské škole systemisováno v rámci zákona, jež
však na základě úsporného systému zříditi se nechce, o udělování osobního pří
davku katechetům škol obecných po lOleté nepřetržité činnosti na škole obecné,
o výnosu c. k. zemské školní rady ze dne 31. října 1908, č. 45.332, jímž pevně
stanovena nová norma o výplatě remunerace za přespočetné hodiny náboženské
katechetů systemisovaných (viz též »Ord. L.« 1909), o započítávání dřívějších let
katechetských do pense i kvinkvenálek a jich datování a konečně o kommutaci
míst katechetských.
Ve příčině obsazování míst katechetských bylo velice živě debatováno.
Celkem stanoveny tyto body: 1. léta služební vůbec, 2. léta služební y místě,
3. požitky služební, 4. přátelská dohoda všech místních katechetů. Někteří čle
nové však dovolávali se i toho, by zřetel vzat byl též na služební léta v okrese,
k době v duchovní správě ztrávené, ku kvalifikaci a zásluhám. Věc tato za
sluhuje vskutku velice zralé úvahy, až jednati se bude o statusu katechetském.
V hájení hmotných zájmů katechetských poukazováno i na to, že bude asi
nutno přistoupiti k nové úpravě platů katechetských, při čemž navrženo, aby
členové spolku našeho s učitelstvem ať obecných či měšťanských škol ničeho
společného nepodnikali, odvolávajíce se na svou vlastní organisaci. Členstvo naše
informováno bylo o postavení kněze v nemoci a o výhodách v té věci sv.-Josefského gorického spolku v Istrii.
Těžce nemocnému kol. J. P. poskytnuta podpora 100 K.
Po stránce organisační jest mi sděliti tu potěšitelnou zprávu, že přibylo
v roce 1909 30 činných členů, takže spolek náš čítá 2 členy čestné, 13 zakláda
jících a 231 činných. Z řad členstva našeho tento správní rok Pán nebes a země
povolal na věčnost mladistvého kollegu Jos. Kotláře, katechetu měšťanské školy
v Hronově nad Metují, 15. dubna. Kéž dopřeje mu Pán klidu, jehož katecheta
v úřadě svém častokráte tak málo má!
Než, nelze mi při tom též i tu nemilou povinnost nevykonat! a konstato
vat!, že mimo náš spolek, který pracuje pro všechny katechety, a mohu to ne
pokrytě říci a tvrditi, s opravdovou láskou, pochopením a nežistností, stojí dosud
na 140 katechetů. Bylo se strany výboru učiněno vše možné, aby i tito katecheté vstoupili v řadu organisace naší. V organisaci síla, v organisaci úspěch!
Aby členstvo informováno bylo o činnosti spolkové, zasílány byly jednate
lem zprávy o schůzích členských i výborových výhradně do »Čecha«. Bohužel,
že redakce »Čecha«, nevím z jakých důvodů, ze zpráv těch často mnoho vy
nechala. Mimo to zprávy spolkové uveřejňoval v »Katechetské příloze« redaktor
Jaroslav Slavíček, katecheta ze Smíchova.
S potěšením budiž konstatováno, že v tomto správním roce utvořily se dva
odbory katechetské na základě stanov spolkových § 5., odst. l.-C., a to na Kladně
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s předsedou, kol. Ant. Pencem a jednatelem kol. Jaroši. Vlasákem; v Plzni pak
s předsedou kol. Frant. Košákem a jednatelem Jaroši. Zikou. Pozoruhodnou,
chvályhodnou a velmi úspěšnou byla práce čilého odboru plzeňského.

Z valné loňské hromady projednáván byl návrh na založení samostatného
časopisu katechetského. Všeobecně se uznávalo, že dosavadní »Katechetská pří
loha« nedostačuje. Návrh výše uvedený byl uvažován bedlivě a bylo ustanoveno,
zda by nebylo možno dosíci rozšíření dosavadní »Katechetské přílohy«. Celý
tento akt chci všemu členstvu »sine ira et studio« spravedlivě a poctivě před
ložití a vysvětliti, aby členstvo samo správný úsudek si učiniti mohlo. Předseda
spolku žádal zakladatele družstva »Vlast«, dp. Tom. Škrdle, aby »Katechetská
příloha« byla rozšířena. Dp. Tom. Škrdle, redaktor Vlasti, > odpověděl jménem
výboru družstva Vlast korespondenčním lístkem předsedovi spolku katechetů
v království Českém dne 20. dubna 1909 datovaným, že rozšíření »Katechetské
přílohy« nelze podniknouit.
(Pokračování.)

Z naší organisace.
Výbor Spolku katechetů v král. Českém konal 18. ledna nutnou mimo
řádnou výborou schůzi za přítomnosti 9 členů a 2 hostí. — Za delegáty spolku
na přátelskou schůzi katechetů západních Čech v Plzni, dne 19. ledna konanou,
zvoleni kol. Ant. Benda a Jos. Jonák. — Nemocnému kol. M. L. poskytnuta
podpora 50 kor. — Usnesení výboru z loňského správního roku o pozvánkách
na členské schůze opět schváleno. — Výbor opětně prohlašuje, že »Vychovatel«
nebude zasílán na učet spolku tem členům, kteří již dvé léta členský příspěvek
dluhuji a u nichž veškeré upomínání a zaplacení zůstalo dosud bezvýsledným.
Roční příspěvek spolkový těchto členů, jakož i těch, kteří »Vychovatele« neode
bírají, obnáší 3 kor.
Bda.
Spolek katechetů v král. Českém konal svou I. členskou schůzi dne 19.
ledna 1910 za přítomnosti 24 členů. — Návrh kollegy, aby na měšťanské škole,
kde jest veliký počet dítek a žádné zvláštní kaple neb místnosti, kde by žactvo
shromážditi se mohlo, nařízeny byly exhorty dvě tak, aby všichni žáci se jich
súčastniti mohli, uznán pro přítomnou dobu neproveditelným. — Na učiněný
dotaz, na které škole katecheta povinen jest súčastniti se měsíčních konferencí,
vyučuje-li na dvou neb i více školách, sděleno, že jedině na té škole, na níž
jest ustanoven (ať zat. nebo def.). Samo sebou se rozumí, že má právo súčastniti
se měsíčních porad i na ostatních školách, na kterých vyučuje, zvláště bylo-li by
na programu těchto, co by se týkalo jeho osoby, neb předmětu, neb žactva. Kdo
má čas, nechť se súčastní porad všech škol, kde vyučuje.
»Česká Liga Akademická« poslala pozvánku na svůj representanční věneček.
Kol. Frant. Suchomel, katecheta z Vršovic, přednesl vypracovanou další
stať katechismu: »0 Bohu, Stvořiteli nebe i země* a »0 andělích«, jež uveřejněna
byla v únorovém čísle »Věstníku katechetského«.
Komise pro opravu katechismu bude míti schůze 14denní v místnostech
spolkových. Předseda vybízí přítomné katechety, aby veškerých svých zkušeností,
jež během svého působení ve škole nabyli, a jež by k zlepšení nynějšího ka
techismu směřovaly, laskavě mu sdělili a tím komisi katechismové práci ulehčili*
Bda.
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Dne 9. února v komisi katechismové za přítomnosti 18 členů propracována
část katechismu »0 lidech«; uveřejňujeme ji v březnovém čísle »Věstníku katechetského«.
Bda.
Výbor spolku katechetů v král. Českém konal svou II. rádnou schůzi
dne 15. února v místnostech spolkových za účasti 13 členů a 2 hostí. —
Předseda po zahájení schůze sděluje, že zprávy o schůzích výborových
a členských uveřejňovány jsou ve smyslu § 18. odst. .10. stanov spolkových
v časopise »Čech« a ve »Věstníku katechetském«. Za zprávy v jiných denních
listech uveřejňované a spolku se týkající neodpovídá ani předseda ani jednatel.
— Odbor plzeňský a kladenský zřízeny ve smyslu § 5. odst. K stanov spolko
vých. — Letos již 17 katechetů přihlásilo se za činné členy a všichni výborem
se přijímají. — Vzata na vědomí záležitost kol. Jos. Bastýře, katechety z Chlumce
u Třeboně, který rekursem k správnímu soudu domáhá se získati I. quinquenálky
od nastoupení služby katechetské vůbec, ač první dvě léta působil na místě nesystemisovaném a za remuneraci. Ježto rozhodnutí o tomto případě bude pro
mnohé kollegy ve příčině I. kvinkvenálky směrodatným, hradí spolek sám výlohy
rekursem vzniklé. Až celá tato pře bude projednána u nejvyšší instance, bude
podrobně uveřejněna ve »Věstníku katechetském«. — Kol. katechetům v Hořicích,
kteří po odchodu kaplanově mezi rokem školním převzali k žádosti farního uřadu
vyučování náboženství ve třídách, v nichž tento vyučoval, vyměřena remunerace
v té výši, jako kněžím v duchovní správě. Výbor spolku znovu upozorňuje své
členy, aby neprijímali vyučování v nadpočetných třídách dotud, pokud správa
školy, jíž se věc týká, neučinila by o tom patřičné oznámeni okresní školní
radé a tato supplováni na vědomí vzala. Jen tenkráte, bude-li šetřeno vždy všech
nařízení úřadů školních, nebude třeba rekursy domáhati se zákonité remunerace.
— Přečtěn dopis zaslaný družstvem »Vlast« a připiš nejd. k. a ordinariátu v Praze
z 9, ledna č. 348., jímž se sděluje, že J. E., nejdůstojnější náš Arcipastýř,
dosavadního předsedu spolku katechetského, Jana Konopíka, katechetu na Král.
Vinohradech, znovu potvrditi ráčil.
Jednatel sděluje, že J. E., nejd. pan kardinál Leo ze Skrbenských děkuje
spolku za zaslaný mu blahopřejný projev k lOletému jubileu pastýřskému. Zvaní
do členských schůzí zástává nezměněno. — Pokladník, který předkládá ku schvá
lení účet p. Francia, knihkupce, na předplacení časopisů katechetských, bude
vždy ve výborových schůzích referovali o finančním stavu spolku. — V admini
straci »Vychovatele« urovnají se některé nesrovnalosti v loňských účtech za
»Katechetskou přílohu« respektive za časopis »Vychovatel«. — Svazu paedagogickému povolen příspěvek 10 Kor, — Kol. Jonák navrhuje pořádati přátelský
sjezd katechetů východočeských v Pardubicích. — Čilá debata vedena ve pří
čině podrobných osnov náboženských a pokusného sestavování nového ka
techismu. — Ku konci schůze vybízí předseda venkovské členy výboru, by
snažili se získati mezi kněžími dobré pracovníky, kteří by při úpravě nových
učebnic náboženských chtěli býti spolučinnými.
— Bda. —
Spolek katechetů v král. Českém odeslal za příčinou lOletého jubilea
inthronisace Svého milovaného Arcipastýře, J. E. Leona kardinála ze Skrbenských,
knížete-arcibiskupa a primasa král. Českého, na stolec sv. Vojtěcha v Praze
blahopřejný dopis, na nějž Jeho Eminence blahosklonně odpovědět! ráčila.
Bda.
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Z plzeňského kroužku. (Dokončení.) — Iv místních událostech brali kate
chéti podíl.
Blahopřáno k jubileu Jeho Veličenstva, k nastolení nového vdp. arciděkana
a u příležitosti císařského vyznamenání pana purkmistra Dra. Petáka.
Konče zprávu jednatelskou, provolává jednatel, kol. Zika, milému »Kroužku« :
»Vivat, floreat, crescat!«
Z dalšího jednání valné hromady vyjímáme: Po schválení zprávy jednatelské
děkuje kol. Vošahlík dosavadnímu předsedovi, kol. Košákovi, za jeho prozíravé
vedení »Kroužku«, za všechnu jeho práci a námahu, kterou »Kroužku« věnuje.
Přítomní povstáním projevili zasloužené díky kol. předsedovi. Usneseno požádati
nejd. k. a. konsistoř, aby každému katechetovi posílala 1 exemplář »Ord. Listu«,
jelikož dosavadní způsob, kterým se katecheta o obsahu »Ord. Listu« uvědomuje,
nevyhovuje. — 19. ledna t. r. uspořádá se společná schůze katechetů západo
českých. — Při nových volbách zvoleni na návrh kol. Jos. Uhra jednohlasně kol.
Košák předsedou a kol. Zika jednatelem »Kroužku«.
Jak krátká jest doba jednoho roku, a co při úsilovné a svorné práci se za
jeden rok vykoná! Hlavní zásluhu o to má neúnavný kol. Košák, který jako
předseda nešetře ani času a námahy, svědomitě stará se o provedení všeho toho,
co si »Kroužek« za úkol svůj vytknul, a jsou tu též členové »Kroužku«, kteří
pilným navštěvováním schůzí, vhodnými návrhy, bratrskou poradou nebo upo
zorněním mnoho přispívají nejenom k utužení kollegiality, nýbrž i k povznesení
stavu katechetského a »Kroužku«, v němž nejenom poučení, pomoci a porady
se jim dostane, ale kde i po namáhavé práci denní se osvěží a k další práci
povzbudí. Přejeme kol. Košákovi, aby jako předseda rukou pevnou vedl »Krou
žek« k dalším jeho cílům, kol. členům pak, aby vytrvale a bratrsky ho v práci
podporovali!
'
Pacovský.
Rosteme. Noví členové. — Činnými členy spolku katechetů se stali dpp.:
Václav Zeman z Klatov, Alexander Průcha z Plzence, Otomar Černický z Klatov,
František Králík v Lobzích u Plzně, Václav Davídek ze Spáleného Poříčí, Josef
Pěkný na Král. Vinohradech, Alois Vítek z Mladé Vožice, Vít Kaska z Hronova
n. Met., Bedřich Pilbauer z Bernardic u Tábora stal se již před delší dobou čle
nem. —· Pane Bože, jen houšť.
Bda.
Letní pobyt pro katechety. — Hodláme v některém čísle »Katechetského
věstníku« před prázdninami v soustavném článku upozorniti kollegy, kde by
mohli svoje prázdniny příjemně a s výhodami ztráviti, proto žádáme majitele
slovanských lázní, lékaře lázeňské a zvláště vsdpp. kollegy jak z duchovní zprávy,
tak i katechety, aby hleděli v jednotlivých lázních výhody pro duchovní získati
a nás zvláště upozorniti, ve kterých osadách a za jakých podmínek možno knězi
přiměřeně letní pobyt nalézti.
j. l.
Jak se do nás ryje. — V Českých Budějovicích vycházející »katolický*
list »Hlas Lidu«, jehož majitelem jest Český tiskový spolek v Č. B. a redaktorem
V. B. Pavlík-Sychra, vyznamenal Spolek katechetů v království Českém následu
jícím lživým a neoprávněným výpadem (číslo ze dne 31. ledna 1910): »Spolek
katechetů pro království České, jenž má sídlo své v Praze, nejeví v poslední době
takovou činnost, jak se od něho slibovalo při jeho založení. Málo súčastňuje se
otázek, týkajících se veřejného života. Více vniknouti do nej nižších Vrstev našeho
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lidu v ohledu paedagogickém, poučnými přednáškami v katolických spolcích a
jiných, nebylo by mu na škodu. Snad malá výzva postačí.«”— Jak ubohý, ne
spravedlivý a nekřesťanský to výpad na naši organisaci. Tedy ve veřejném a. agitačním víru viděl by rád »Hlas Lidu« stavovský Spolek katechetů v království
českém? Proč si nepřečetl dříve § 4. našich stanov? »Účel spolku: Účelem spolku
je vzdělávali se vůbec a v-oboru školském zvláště, přispívati ke zvelebení kato
lického školství, pěstovali a hájiti duchovních a hmotných zájmů členů.« —
Rádi připouštíme zklamání těch, kteří pro své osobní choutky, hlavně honbu za
mandáty chtěli v katechetském spolku míti berany. K tomu náš spolek zakládán
nebyl a také se nikdy nepropůjčí. A jak nespravedlivé umlčování tu snah, práce
a zásluh celé řady katechetů, kteří po celodenním šestihodinném vyučování
s hrdinským nadšením jdou mezi lid, aby vystoupili na kazatelnu jako nejoblíbe
nější kazatelé, tam zase jako organisátoři humanitních, křesťansko-socialních a
vlasteneckých spolků, jako řečníci na schůzích vzdělávacích, jako duchovní rád
cové, otcové chudých, funkcionáři různých lidumilných spolků na záchranu a
podporu chudých školních dítek! Přežiliť jsme ovšem již ty doby, ve které kde
kdo se nestyděl pohlížeti na katechetu jako na »holku pro všecko,« — svými
snahami, sebevzděláním a uvědoměním si svého poslání a své práce, v níž právě
my, katechéti nejvíce neseme břímě a horko dnešních dob, vydobyli jsme si če
stného postavení, vybudovali jsme· si právě v poslední dobé organisaci, která
právě v poslední dobé tak mnohoslibně a nadšeně pracuje, všímajíc si otázek
paedagogických a zanedbaných otázek stavovských. Počínáme býti některým závistníkům a sobcům trnem v oku. Víme dobře, že jsou ještě dnes mezi kněžími
(známe již tři dle jména a více zjištěných fakt) tací charakterové, že.pod rouškou
anonymity a starostlivosti o katolické přesvědčení jednotlivců i celého spolku na
různých místech védomé lživé informuji, ač z nich — až na jednoho — nikdo
ani do spolkových schůzí nechodí a jinak do snah našich není zasvěcen. Ostatně
o těch »informátorech« budeme míti příležitost ve zvláštním článku s uvedením
plných jmén a jejich zloby se rozepsati. Ryje se do nás, jsme napadeni, tu na
stává povinnost naší orginasaci i našemu listu býti na stráži, budeme žádati nutná
vysvětlení a v přesné evidenci povedeme starostlivost těch známých přátel všeho,
co souvisí se »Spolkem katechetů v království českém«. K témuž cíli žádáme
kollegy, aby měli budějovický »Hlas Lidu« a jemu podobné časopisy i jednotlivé
osoby v evidenci a každé napadení spolku neb členů naší organisace nám la
skavě oznámili.
j. L.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.

O lidech.
O stvoření lidí. 3.

Nejznamenitější tvor Boží na zemi jest člověk.
Člověk se skládá z těla a duše.
Bůh vyznamenal člověka na těle i na duši.
Bůh dal tělu lidskému: přímou postavu, významnou tvář, údy způsobilé
k rozmanité práci a jazyk způsobilý k řeči.
Duší svou podobá se člověk Bohu; jest obrazem Božím.
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Člověk jest obrazem Božím, protože jeho duše jest nesmrtelná, má rozum
a svobodnou vůli.
Bůh stvořil lidi, aby ho poznávali, ctili, poslouchali a do nebe přišli.
První lidé se jmenovali Adam a Eva.
Když Bůh lidi stvořil:
1. byli svati, Bohu milí (měli milost posvěcující) a měli přijití do nebe;
2. byli nakloněni k dobrému;
3. žili v ráji a nemuseli trpěti ani umříti.
Takovými, jako byli Adam a Eva, měli býti všickni lidé.
O pádu a trestu prvních lidí. 4.

První lidé nezůstali svati a Bohu milí; neposlechli Pána Boha a tím zhřešili.
Bůh přísně potrestal první lidi:
1. nebyli již svati, ani Bohu milí (ztratili milost posvěcující) a proto nemohli
přijití do nebe;
2. byli nakloněni ke zlému;
3. byli vyhnáni z ráje, museli mnoho trpěti a na konec umříti.
Hříchem svým uškodili první lidé nejen sobě, nýbrž i všení lidem.
Všickni lidé hřích i trest po prvních lidech zdědili.
Hřích, který všickni lidé po Adamovi a Evě zdědili, jmenuje se dědičný.
Jediná blahoslavená Panna Maria neměla nikdy hřích dědičný.
8. prosince světíme svátek neposkvrněného početí Panny Marie.

Největší trest za první hřích byl, že nikdo z lidí nemohl přijití do nebe.
O zaslíbení- Vykupitele 4.

Aby lidé přece mohli přijití do nebe, slíbil jim Bůh Vykupitele.
Bůh slíbil Vykupitele našim prarodičům, potom ještě několikrát národu
vyvolenému skrze patriarchy a proroky.
Proroci předpověděli o Vykupiteli:
1. jeho narození a život;
2. jeho utrpení a smrt;
3. jeho z mrtvých vstání a na nebe vstoupení.
Na slíbeného Vykupitele čekali lidé několik tisíc let.
Tuto dobu očekáváni Vykupitele připomínáme si-každoročně čtyřmi nedělemi před svátky
vánočním^ a nazýváme ji advent.

Slíbený Vykupitel jest Ježíš Kristus. ,
Naučení. Pamatuj vždy a všude, že duše tvá jest stvořena k obrazu Božímu; buď za to
vděčným Bohu a nekaz obraz ten hříchy, ale zbožným a ctnostným životem jej zdokonaluj.

Promluva na 4. neděli postní.
JOS. ZELINKA.

Podporování sestárlých ’ rodičů.
»Tedy vzal Ježíš chleby'a díky učiniv rozdával.« Nebeský učitel Ježíš
Kristus, 'nasytiv nejdříve duše svých posluchačů slovem Božím, lámal jim pak
chléb vezdejší, který zázráčně rozmnožil. Ukázal tu skutkem, co byl řekl na
poušti pokušiteli: »Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které
vychází z úst Božích.« Kristus Pán i v krajině pusté postaral se o pokrm
posluchačům svým, aby mdlobou a slabostí z hladu nezhynuli na cestě k domovu.
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Nahlédněme do života rodinného! Dítky malé nedospělé neuživí se samy;
pečuje o ně matka a vychovává je, otec v potu tváře pracuje a stará se o vý
živu dítek svých. Ale při tomto tělesném pokrmu láme hodná a nábožná matka
dítkám svým také chléb duchovní; učí je Boha znáti, ctíti, milovati, učí je dělati
svátý kříž a modliti se k Bohu, jenž otvírá štědrou ruku svou a dává nám
chleba vezdejšího. Tak dítky pod dohledem a starostí rodičů vyrůstají a, když
dospějí, tu nastává jim svátá a důležitá povinnost, aby navzájem z lásky a
vděčnosti sestaralým a upracovaným rodičům podle čtvrtého Božího přikázání
byly i výživou nápomocny.
Hodní, starostliví rodiče jsou pro dítky po Bohu největšími dobrodinci.
Od prvního okamžiku stará se otec o blaho a pohodlí dítek svých. Co ruka jeho
pracovitá vydělá pachtěním a namáháním ustavičným, to slouží .jen dětem
ku blahu. Matka v domácnosti často ráda nouzi trpí pro milé dítky své, uskrovňuje se,
jen aby nasytila a všemi potřebami opatřila dítky své. Dítky dorostly a rodiče
stářím a namáháním v práci ochabli, sestarali, tu nastává dětem ta krásná doba,
kdy mohou i s úroky vděčně spláceti sestárlým rodičům, co jim tito byli půjčili
za útlého mládí. Touto vděčnou výpomocí stkvěli se i mnozí pohané, podporujíce
a živíce staré rodiče své.
Když italská sopka Vesuv před věky prudce soptila, t. j. žhavou lávu
popel a kamení vyhazovala, nastal v celém okolí veliký postrach. Lidé z města,
kdež na ně žhavé spousty se valily, utíkali k moři, opouštějíce veškeré jmění
své. Jediný mladý pohan Plinius nechtěl utéci bez staré a churavé matky. Marně
mu matka domlouvala, aby bez ní chvátal na loď. Proti vůli její táhl, vlekl a
nesl ji ku přístavu,· aby ji zachránil. Již se na ně sypal žhavý popel, pára a
kouř zatemňovaly slunce, měníce tak den v čirou noc. Temnotou zahaleni neměli,
čím by se řídili, krom světla plamenů ze sopky šlehajících, z kteréž bylo slyšeti
podzemní dunění a rachot, vůkol bědování a nářek, což činilo temnotu ještě
hroznější. Avšak zmužilost vděčného syna se tím nedala zviklati. Vroucí láska
a vděčnost k matce dodávaly mu síly, že ji přece k moři donesl a tak ji i sebe
zachránil. Avšak jmění jejich bylo zasypáno a zničeno. Plinius tedy dal se
najmouti za nosiče v přístavu, svým perným výdělkem živil stařičkou· matku a
tak stkvěl se příkladnou vděčností k matce mezi pohany tehdejší doby. Tato
ctnost byla pro něho tím záslužnější, že pocházela pouze a jedině z lásky
synovské, neboť Plinius neznal ještě čtvrtého přikázání Božího: »Cti otce svého
i matku svou,« aby se jím v jednání svém spravovat! mohl.
Také v starozákonním národě židovském máme dojemné a povzbuzující
příklady dětinné podpory starých rodičů. V Písmě svátém čteme: »Starý Tobiáš,
domnívaje se, že by měl umříti, povolal k sobě syna svého a řekl jemu: Slyš,
synu můj, slova z úst mých a slož je v srdci svém. Když vezme Bůh duši mou,
pochovej tělo mé a v poctivosti měj matku svou po všecky dny života jejího;
neboť pamatovat! máš, jak velká nebezpečí trpěla pro tebe. A když i ona doplní
čas života svého, pochovej ji vedle mne v hrobě.« A mladý Tobiáš odpověděl
otci svému: »Otče všecko, co jsi mi přikázal učiním!« Jak milé otcovské to
napomenutí, a tím milejší, čím svědomitěji je syn vyplnil a matku ve vší uctivosti
až k smrti dochoval, a tím sobě získal Božího požehnání a blahobytu.
Toto napomenutí židovského otce hodí se též dítkám katolickým, kteréž
na své důležité povinnosti ku svým starým rodičům zapomínají anebo jich snad
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vůbec plniti nechtějí. Bůh má zalíbení jen v hodných a vděčných dětech, a jenom
těm platí zaslíbení Boží: »Abys dlouho živ byl, a dobře se ti vedlo na zemi!*
Bůh jest ve svých zaslíbeních nejvýš věrný a splní jistě, co slíbil. Příklad
ze zbožné rodiny katolické z doby novější nám to hned dosvědčí.
Kníže pán zastal dělníka na poli při práci, jak sobě vesele prozpěvoval;
litoval ho, že musí v úpalu slunečním pracovati, a divil se, žc si při tom ještě
zpívá. Dal se s ním do řeči a dozvěděl se, že to pole není jeho, ale že tam
pracuje za denní mzdu padesáti krejcarů. Kníže divil se, že možno při tak
skrovném živobytí býti ještě veselým. A tu dělník odpověděl: »Bylo by věru zle,
kdybych sám tolik potřeboval. Já se spokojím třetinou, druhou třetinu dávám
na dluhy a třetí třetinu ukládám na úroky.« To bylo knížeti věcí ještě podivnější.
Veselý dělník mu vše ihned vysvětlil: »Já sdílím svou denní mzdu se svými
chudobnými rodiči, kteří pro stáří nemohou pracovati, a se svými dětmi, které se
teprve učí pracovati. Rodičům splácím lásku, kterouž mi za mladosti mé pro
kazovali, a od dítek svých doufám, že mi jednou dluh splatí a ve stáří mém
mne neopustí.« Šlechetné toto jednání se knížeti velice líbilo, proto obdaroval
muže toho poctivého a o jeho dva syny dobře se postaral. Požehnání pak, kteréž
mu dali jeho umírající rodiče, dostalo se mu ve stáří od vděčných dítek hojnou
měrou. Ano! »Požehnání otcovo staví dítkám domy,« hlásá Písmo svaté a
dosvědčuje to každodenní téměř zkušenost.
Požehnání Božího hleďte se tedy státi hodnými ochotnou podporou a po
případě i výživou starých rodičů svých, abyste jim vděčně a rády splácely,
čehož oni vám dříve z lásky propůjčovali. Bděte šetrně nad stářím svého otce
a važte si sestárlé matky své; vždyť ruka jéjich, která od vás tu podporu
přijímá, dříve tak ochotně ráda vám dávala, tolikrát žehnala vás svátým křížem,
aby vám ochranu Boží vyprosila, tolikrát se za vás k nebi zdvihala, prosíc
o blaho vaše. Kéž duše vaše skvěje se vždy touto překrásnou ctností vděčnosti
k sestaralým rodičům, pomáhejte jim vždy ochotně ve všech tělesných i duchov
ních potřebách, aby se vám za to dobře vedlo, abyste se dle zaslíbení Božího
dočkaly příjemného stáří a blažené smrti. Amen.

Promluva na 5. neděli postní.
(JOS. ZELINKA.)

Šetrné a vlídné chování se dítek ku starým rodičům.
»Kdo z vás bude mne trestati z hříchů·?» Tak se tázal náštbožský Spasitei
svých nepřátel fariseů a zákonníků, kteří by rádi byli nějakou skvrnu na Něm
shlédali, rádi by jej byli v řeči polapili, ále Božský Spasitel, který dle svědectví
svátého apoštola Petra »hříchu neučinil, aniž jest nalezena lesť v ústech Jeho,«
vedl život tak svátý, tak bezúhonný, že v plném vědomí svatosti své mohl se
směle otázati nepřátel svých: »Kdo z vás bude mne trestati z hříchu?« Př
otázce té všichni umlkli, nikdo z nich neznal na ni odpovědi.
Každý člověk více méně hřeší, poněvadž následkem hříchu dědičného vůle
člověka jest nakloněna více ku zlému než k dobrému. Hříchu, největšího to zla,
má se každý varovati, zvláště rodiče před dětmi, aby jim nedávali špatného pří
kladu a pohoršení, ale aby je ctnostně, bohabojně vychovali a jednou čisté a ne
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zkažené Soudci nebeskému zase odevzdali. Však i dětem'jest pilně dbáti, aby
rodičům nedávaly příčiny ku hříchu, a vidí-li snad někdy nějaké vady a chyby
u rodičů svých, pak mají je přikrýti pláštěm pravé dětinné lásky a zvláště k ro
dičům starým mají se šetrně a vlídně chovati.
I tuto povinnost předpisuje čtvrté přikázání Boží.
Příklad povzbuzující vidíte na samém Božském Spasiteli. Jak šetrně choval
se k svému svátému pěstounu Josefovi! Vlídně dosloužil mu až k smrti, zatlačil
mu vyhaslé oči a uctivě ho pochoval. Popatřte i na Ukřižovaného Spasitele ! Ani
,v nesmírných bolestech nezapomíná na milou Matku svou věda, že brzy sám
dokoná. Aby nebyla zcela opuštěnou, poroučí ji svému miláčkovi Janovi, aby ten
o ni pečoval. Ale tím nebyla Jeho synovská láska k milé matce vyčerpána.
»Kristus nedal tělu jejímu viděti porušení'v hrobě,« ale svojí všemohoucností vzal
ji na nebesa a tam jako vděčný syn povýšil ji nad kůry andělské a sbory svá
tých. Jako jejich královnu přidružil ji k trůnu Svému, jak již o ní předpověděl
žalmista Páně David, který volá: »Stála Královna po pravici Tvé v rouchu po
zlaceném !«
Toť zajisté překrásný příklad našeho Spasitele pro všechny dítky, aby dle
možnosti a všech sil svých o staré rodiče své se staraly, je jak jsme již minule
slyšeli, výživou podporovaly, a k nim šetrný a shovívavý byly. · Napomíná je
Duch svátý v starozákonní knize Sirachově: »Synu a dcero, přijmi starost otce
svého a nezarmucuj ho za života jeho; a schází-li na rozumu, snášej ho šetrně
a nepohrdej jím v mocnosti své.« Kdo přikázání Božího nedbá a se starými ro
diči nešetrně nakládá, neujde trestu Božímu. Vzpomeňte si jen na syny patriarchy
Jakoba! Že Jakob za mládí svého podvedl svého starého a slepého otce Isáka,
byl pak i sám podveden od synů svých. »Čím kdo hřeší, tím i trestán bývá.«
Synové jeho prodali mu miláčka jeho, Josefa, do otroctví Egyptského a starému
o ně pečlivému otci zaslali pestré roucho Josetovo, zbrocené kozlí krví a vzká
zali mu: »Viz, není-li to roucho syna tvého Josefa, zvěř dravá jej roztrhala.«
Jaký to podvod starého otce! Kdo popíše jeho bolest, jeho hoře, když plakal a
nechtěl se dáti potěšiti, naříkaje: »S pláčem sestoupím k synu svému do hrobu!«
Avšak ani tento hřích proti starému otci nezůstal bez trestu. Uplynula léta a ne
úroda, hlad a nouze trápily syny Jakobovy. Sklíčení přišli do Egypta k Josefovi
pro obilí. Tam vsazeni do žaláře jako domnělí vyzvědači rozpomínali se na své
rozpustilosti, na svou nešetrnost ku starému otci a vyznali: »Proto přišlo na nás
soužení to.«
Ano, spravedlivý Bůh, jenž dobré odměňuje a zlé tresce, dosud žije s toutéž
mocí ku potrestání dětí, kteréž staré rodiče hrubostí a tvrdým jednáním zarmu
cují a jim život ztrpčují a ukracují. »Kdo sužuje otce svého a zahání matku,
hanebný jest a nešťastný,« praví Písmo svaté. Proto ctěte rodiče, uctivě jich po
slouchejte, až k smrti šetrně je dochovejte a za ně mrtvé se modlete.
Josef Majer baron z Majerů, arcibiskup Pražský, měl takovou šetrnost ku
starému prostičkému otci svému, že ho pečlivě u sebe choval, první místo mu
vykázal, nejlepší jídla mu předkládal, a když churavý stařeček nemohl již s lože
povstati, ač měl více sloužících, sám mu pokrmy nosíval, šetrně mu posluhoval
a uctivě až k smrti jej dochoval. A hle, jeho památka zůstala v naší vlasti až
po dnešní den, a jméno jeho dosud s úctou se vyslovuje! Toho příkladu buďte
pamětlivy, a dávejte jednou ochotně a vlídně svým starým rodičům, co jim po
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vinni jste, co jim po právu a dle zásluh patří, neboť jen takovým jednáním při
pravíte i sobě příjemné stáří.
Poslyšme jen dále, co praví v Písmě svátém Duch svátý ústy moudrého
Siracha o těch, kdož pohrdají čtvrtým přikázáním Božím: »Velmi zlou pověsť
má, kdo opouští otce svého, a proklát jest od Boha, kdo ku hněvu popouzí
matku svou.* Může-li býti trestu těžšího, trestu hroznějšího, nežli proklatu býti
od Boha? Nespočívá-li v těch slovech jeho zaviněné odsouzení? Kterak napraví
a odčiní velikou vinu svou? Čím usmíří rozhněvanou spravedlnost Boží? Vždyť
nežijeme jen pro tento svět! Život tento pozemský jest přípravou pro věčnost,
pro život jiný, lepší, blaženější! Rodinný svazek, vzájemná láska dítek a rodičů
neruší se smrtí, ale poskytuje nám naději, že se opět shledáme s rodiči svými na
onom světě. Přičiňte se tedy, aby to shledání bylo radostné, aby tam na po
sledním soudu rodiče na vás nežalovali a tak vám u Soudce nebeského nepři
tížili. Nejen k Janovi volal Kristus Pán s kříže: »Hle, matka tvá!«
I vám řečena jsou slova Božského Spasitele: »Hle, stařičký otec a ustaraná
matka tvá!« Nikdy tedy toho rodičům svým nezapomeňte, že vám již od nej
útlejšího mládí největší dobrodiní prokazovali, o nás všemožně pečovali, vás
s mnohým nákladem vychovali!
Z uvedených všech těch příkladů ze všech věků a národů jste seznaly, jak
bohatě Bůh odplácí již na tomto světě dětem, které rodiče své ctí, jich poslou
chají, je milují a podporují. O, ctěte je, jako ctil Ježíš Kristus svou milou matku
a svého pěstouna. Ulehčujte jim jednou břímě stáří s vlídnou tváří! Chovejte
v lásce a uctivosti tu spravedlivou hlavu otcovu a ve vážnosti mějte ustaranou
matku svou, kteříž všecko vynakládají, aby vám lepší živobytí upravili.
Až jednou uctivě uložíte otce svého do hrobu, a matce milé šetrně za
tlačíte oči, pak jistě to požehnání, jež vám stydnoucí rukou na lůžku smrtelném
udělili, vystaví vám domy šťastné a spokojené budoucnosti, a vy samy na sobě
se přesvědčíte, jak vzácné a na nejvýš důležité pro rodiny, obce a pro celou
lidskou společnost vůbec jest čtvré přikázání Boží: »Cti otce svého i matku svou,«
a jak pravdivé a spolu oblažující jest i jeho Božské zaslíbení: »abys dlouho živ
byl a dobře se ti vedlo na zemi.« Amen.

Z praxe a různé.
Solnohradský spolek katechetů jed
nal na své výborové schůzi dne 12. ledna
o změně k a t e c h e t s k é h o zákona a
usnesl se podati v té záležitosti patřičnou
petici.
J. L.

Katechetská sekce Leospolečnosti
ve Vídni pracuje na zřízení katechetské
knihovny a sbírky učebných pomůcek.

J. L.
Prázdno při náboženských cviče
ních. Mezi učitelstvem pražským roztrpčení
působí výnos c. k. o. šk. r. ze dne 22. 6.
1909 č. 6313 odvolávající se na rozhodnutí
c. k. zem. šk. r. ze dne 12. 6. 1909 čís.
24.874, jímž se nařizuje, aby děti byly
sproštěny vyučování, když se súěastní ob-
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vyklých přijímání sv. svátostí, a aby byl
při tom dozor nad dětmi obstarán. Prázdno
bude v jednotlivých třídách jen potud, po
kud učitelstva jest nezbytně třeba k do
zoru při náboženském cvičení,
anebo když alespoň jedna třetina všeho ža
ctva ze třídy svaté svátosti přijímá. Také
jeden důsledek snah a propagování snah
volnomyšlenkárských.
j, L.

Premie »Věstníku katechetského«.
Novinku hodlá pro odběratele »Věstníku ka
techetského« a pro přátele katolických pu
blikací vůbec zavěsti redakce v tom směru,
že bude vydávati občas pečlivě a účelně
vybrané a vypravené premie za polo
viční cenu obvyklé krámské ceny. Stě-
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zujeme si a to oprávněně na úplný nedo
statek učebných náboženských pomůcek, jak
bylo před 50 lety, tak tomu i dnes, tu třeba
vžiti sobě za úkol a cíl postupně vydávati
pomůcky biblické, katechismové, dějepisné
a liturgické ať již obrazové či modelové.
Jednotlivec nemůže se jen tak lehce pustiti
do vydávání českých náboženských pomů
cek, protože podnikal by sice .dílo ideální,
avšak od kruhů, pro které by pracoval, často
velmi slabě peněžně i morálně podpořené.
Naříkají-li čeští nakladatelé, naříkají-li čeští
katoličtí nakladatelé na potíže, se kterými
vydávané knihy a časopisy mezi obecen
stvem umísťují, musí nakladatel českých ná
boženských pomůcek zvláště překonávati
dosud velkou lhostejnost odběratelů, třebas
by již dobré věci ochoten byl přinésti finan
ční oběti na účet své vlastní kapsy. Tak
a podobně každou chvíli slýchám stěžovati
si kollegy již po 13 let, ale krok k lepšímu
ani jedenkráte neučiněn. Proto se red
aktor Věstníku domnívá, potřebné a uži
tečné dílo podniká, kdy odhodlává se učiniti počátek opatřování učebných pomůcek
pod záštitou redakce Věstníku a důvěry, že
dostane se mu pochopení nejen u všech
odběratelů, ale i všeho duchovenstva a ka
tolického lidu, a oznamuje, že uchystal jako
první prémii obrazovou sérii, po které zcela
určitě sáhne katecheta, aby jí oživil svůj
výklad náboženský, tak jako dítě rádo si
v ní listovati bude, aby si obnovovalo a
více pochopovalo náboženské výklady kate
chetovy o Ježíškovi. Jsme jisti, že připra
vovaná publikace pod titulem »Ježíšek
českých dětí« se 20 uměleckými, čtyř
barevnými obrazy v dostatečné velikosti
30X30 cm, s krátkým, přiléhavým a dětem
přiměřeným textem stane se vítanou po
můckou katechetovi, dětem pak oblíbenou
obrázkovou knížkou, která bude od rodičů
též jako vánoční dárek pod stromeček dě
tem kupována, a tak dostane se na knižní
trh Česká, katolická obrázková kniha. »Svůj
k svému!« Cena pro ty, kteří se k odebrání
knihy přihlásí nyní předem, bude značně
snížená na 3 K, později na knižním trhu
bude kniha státi 5 K. Bude dána do oběhu
ve dvojím vydání: 1. jako jednotlivé samo
statné obrazy, 2. jako kniha v pěkné vazbě
s titulním obrazem. Redaktor prosí o hojné
přihlášky k odebrání této knihy, dle množ
ství přihlášek bude také cena knihy snížena.
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A. Podlaha ve prospěch útulku pro opu
štěné a zmrzačené dívky (Růžencová Vý
robna) v Praze. Jsou to: 1. »Prvé sv.
přijímání sv. Václava« dle obrazu R.
Mullera (pro hochy), a 2. »Královna
přijímá Tělo Páně z rukou sv. Jana
Nepomuckého« dle obrazu Jos. Tulky
(pro dívky). — Obrazy provedené velice
jemné v tónu fotografickém — bylo by
však žádoucno a dětem přiměřenější prove
dení v barvách —mají formát 33X25 cm
a hodí se výborně k zarámování. Cenajednoho výtisku jest 10 hal., 10 kusů stojí
90 h, 25 kusů 2 K 10 h, 50 kusů 4 K;
poštovné platí se zvlášť. Objednávky přijímá
dr. Ant. Podlaha, metrop. kanovník v Praze
Hradčany. Vítáme tyto dva obrazy jako
uměleckou, vhodnou a všem požadavkům
paedagogickým vyhovující tím spíše, že jsou
původu českého a sledují účel dobročinný.

J. L.
Literatura. — »Přítel dítek«, mo

dlitební kniha pro mládež obojího pohlaví.
Nakl. Kaplan & Scherling, Kr. Vinohrady,
cena 1*20 K. Tamtéž vyšlo »Zbožné
dítko«, výtah z předešlého, cena 36 hal.,
obojí schváleno. Vítáme obě knihy, protože
jsou psány v českém duchu a dětem v ka
ždém směru přiměřeně a prakticky, vítáme
knihy jako přicházející v pravý čas, kdy
voláme po nutné změně osnovy náboženské,
která má z názorného biblického vyučování
uvésti do praktického života dítěte—křesťana,
který na zemi dostává uplatnění v boho
službách a přijímání svátých svátostí pokání
a nejsvětější — a pak teprve seznamovali
dítě s abstraktními poučkami katechismu.
Pokrok tu vidíme, že prostince uvádí se dítě
do života svátostného, prakticky a srozumi
telně vysvětluje tu spisovatel, v čem záleží
náboženský život křesťanského dítěte, kdy
a jak se má dítě modliti, mši svaté obco
vat! a svaté svátosti přijímali. Při druhém
vydání bude třeba vložili pokud možno
všecky obvykle zpívané písně a více tisko
vých chyb odstranili. Přiléhavé obrázky a
zpovědní zrcadlo dětem takřka z duše mlu
vící jsou též velkou předností oněch knih.
Zvláště pak vyslovujeme přání, aby druhé
vydání bylo vypraveno ve značné zvětše
ném formátu. Doporučujeme vřele. J. L,
Konkurs. V okresu Jilemnickém obsadí
se místo katechety při měšťanské škole chla
pecké ve Vysokém nad Jiz. Žádosti se po
Umělecké obrazy jakožto památku ddávají u okr. školní rady v Jilemnici do 2.
J. L.
na první sv. přijímání vydal právě dr. dubna 1910.
rxmnusKarn· družstva viast v Praze,

I---------------------------------
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ČÍSLO 4.

VESTNÍK katechetsky
PŘÍLOHA »VYCHOVATELE« K XXV. ROČNÍKU.
REDAKTOR JOS. JONÁK, Praha-VIL, Bělského třída č. 904.

OBSAH : Jar. Pihler mrtev. — Ze sjezdu v Plzni. —· Veliká dějeprava biblická Starého
i Nového zákona pro katolickou mládež škol měšťanských a vyšších tříd škol obecných.
Úprava katechismu. — Promluvy na 1., 3. a 5. neděli po velikonocích. — Z organisace,
praxe a různé. — Konkursy.

Kol. Jar- Pihler mrtev.
Dne 28. února zemřel o půl 6. hod. ráno kollega Jaroslav Pihler, katecheta
II. obecné školy na Smíchově. Trpěl přes rok střevní rakovinou a skonal ještě
mlád, v 38 letech. Spolek ztrácí v něm jednoho z nejhorlivějších pracovníků,
jméno jeho vyskytuje se často v dějinách spolku, zvláště v době poslední akce
petiční, kdy mnohou práci a obět přinesl ve prospěch katechetské věci. Od po
čátku škol, roku do vánoc poležel si za častých bolestí v nemocnici Milosrdných
Bratří a po vánocích doma, kde ho drahá matka dochovala k smrti a kollega
•Slavíček denně mu přinášel svátostného Spasitele, jedinou to útěchu, jak nejednou
vyznal. Pohřeb, jeho ve čtvrtek 3. března byl velkolepý. Zesnulého vykropil
v domě smutku kol. Slavíček, načež rakev přenesena do basiliky smíchovské a
umístěna v úhledném katafalku v kruhu věnců, z nichž v popředí vynikal nád
herný věnec, s nápisem na bílé stuze: »Drahému kollegovi — smíchovští kate
chéti.« Slavné requiem měl prof. Em. Žák za četné assistence duchovenstva ;
na to exequie vykonal a průvod vedl J. M. nejd. p. gener. vikář, prelát msgr. dr.
Sedlák, což všeobecně zvláště mezi četným duchovenstvem s nemalým povděkem
vítáno. Zpěvy chrámové obstaral kol. Slavíček za vzácné ochoty řed. kůru B.
Kašpara a věhlasného varhaníka Dra. Jiř. Kavána. Pohřbu účastnil se starosta
města Dr. Koldinský, okr. starosta Eberle, školní rada dr. Vlach, gymn. ředitel
Haas, četný počet duchovenstva, zvláště z řad katechetů, zástupci Spolku kate
chetů, členové obecního zastupitelstva, z řad úřadnictva, sbory učitelské, školní
mládež a Národní jednota katol. na Smíchově s praporem. Na hřbitově u hrobu
vykonal exequie nábož. inspektor škol smíchovských, prof. Žák, za assistence
katechetů Slavíčka a Nejedla. Život a působení jeho vylíčil prof. Žák v zdařilém
feuilletonu, uveřejněném v Čechu. Jeho Eminencí nejd. p. kardinál zaslal telegram
u příležitosti oznámení úmrtí zesnulého: »Nad úmrtím drahého duchovního syna,
v němž vrchní pastýř a duchovenstvo arcidiecése ztratili zbožného, věrného a
horlivého spolupracovníka, vyslovuji nejsrdečnější soustrast a upřímný .zármutek.
Kardinál Skrbenský.« R. i. p.
Sl.
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Ze sjezdu katechetů severozápadních Cech v Plzni.
(Píše JOS. JONÁK.)

Ve středu dne 19. ledna t. r. sjeli se katechéti ze severozápadních Cech
do měšťanské Besedy v Plzni v počtu 31. K sjezdu zavítal školní rada a nábo
ženský inspektor, vdp. Fr. Pilný a dpp. Ant. Benda a Jos. Jonák v zastoupení
Spolku katechetů v království Českém. Celým průběhem svým zaslouží si zmíněný
sjezd, aby zařazen byl mezi nejsvětlejší body na poli katechetské organisace vůbec,
počet účastníků na krajinském sjezdu byl jistě nejlepším důkazem, že dnes touží
každý katecheta po tom, aby v pevné organisaci mohl nalézti ochranu, rádce a
vůdce v těžkém svém postavení. A v tomto směru »Odbočka plzeňská« vykonala
za uplynulý rok své poslání, jak jsme se správně přesvědčili z referátů, na sjezdu
podávaných.
Sjezd zahájil předseda »Plzeňského kroužku« kol. Košák uvítáním přítom
ných a odůvodněním, proč se organisujeme. Cílem naší organisace jest povzne
sení nás samých ve škole i ve společnosti, povznesení předmětu, jemuž učíme,
i povznesení těch, jichž výchova nám dána do rukou. Naším stoupáním stoupne
náboženství, stoupne prospěch církve. Činnost našeho kroužku odnášela se
v uplynulém roce hlavně ke dvěma bodům : pracovali jsme na úpravě osnovy
náboženské a na zajištění definitivy katechetům. Na osnově pracujeme še svo
lením J. Em. ndp. arcibiskupa, který schválil náš plán s ujištěním, že je mu
milo, když chtějí katechéti pracovati, jen abychom mu svůj vypracovaný návrh
předložili.«
Na to kol. Benda z Prahy sděluje shromáždění pozdrav Spolku katechetů
v král. Českém a potěšení z utvoření se plzeňského kroužku, který bude jistě
vzpruhou věci katechetské. Zároveň ujišťuje shromážděné, že Ústřední výbor
vždy se zájmem sledoval veškerou činnost plzeňského kroužku, i my uznáváme,
že když budeme pracovati pod ochranou a dozorem Jeho Eminencí, že se nám
vyjde jistě vstříc i při úpravě katechismu i osnovy.
Kol. Vais podal ve svém upřímném referátu odůvodnění, proč byl plzeňský
kroužek založen: »Jde nám o prospěch katechetské věci, o urovnání a to čestné
a důstojné urovnání obsazování katechetských míst, o účelné pomůcky, o ká
zeňský školní řád, z něhož jméno Bůh mělo býti odstraněno, o důstojné hono
rování katechetské práce, o otázku společenského života kněze. V tom směru
jsme také pracovali a to ne nadarmo jsme pracovali!«
Kol. Píč pak pojednává velmi pečlivě na podkladu sledovaní podobných
snah i v cizině, hlavně v Bavorsku o úpravě osnovy. Referát kol, Píče uveřej
níme doslovně ve »Věstníku katechetském, protože zvláště přiléhá k činnosti
Spolku katechetů v král. Českém poslední doby, ba vlastně jest protějškem snah
katechismové komise, protože přidržuje se těch, kteří pro stávající poměry za
spíše proveditelnou uznává opravu osnov než celého katechismu.
Kol. Jonák připojuje se k vývodům kol. Píče a při tom přimlouvá se, aby
se přípustná oprava či vlastně úprava na školní a zvláště na české poměry při
léhající nespouštěla se zřetele a nebyla na škodu svaté věci podceňována.
Kol. Zika přednáší důkladný referát o valné hromadě Ústřed spolku.
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V dalším jednání rozhovořili se přítomní v živé a věcné debatě o biblických
dějepravách, poukazováno na dvojí různé vydání Dvořákova církevního dějepisu,
pro měšťanské školy jest rozhodně třeba nynější katechismus nahraditi vhodnější
učebnicí.
S potěšením sdělujeme, že snaživý Kroužek plzeňský vypracoval již dříve
osnovu pro první třídu a bude pracovati i pro ostatní třídy.
Kol. Košák pak zdůrazňuje, že třeba pracovati o to, aby každý katecheta
nabyl definitivy co možná nejdříve. Neuvěřitelno jest, že před 20 lety zřízené
místo katechety v království Českém není ještě zřízeno definitivně. Jisto, že ka
techeta nemá před sebou budoucnost odpovídající jeho vzdělání. Listonoši a
sluhové státní mají před sebou dobu, po které se stanou jistě definitivními, ne
však katecheta. Dnes často jest katecheta rád, když v 35. roce stane se defini
tivním do té doby trpí ztrátu na kvinkvenálkách, přídavcích, jest bez práv sta
vovských, občanských i domovského. Třeba, aby katechetské místo po svépi
31etém trvání bylo proměněno v definitivní. Též třeba se starati, aby katecheta
z menšího města směl do většího města nejen žádati, ale aby také netrpěl při
tom škodu na požitcích. Třeba v prvé řadě pracovati k tomú, aby každý kate
cheta, když ne jinak, tak aby se po 31etém působení stal definitivním ad personám,
aby dostal práva stavovská i1 občanská. Dále doporučuje kol. Košák mravné
i hmotné podpoře katolický listn»Český západ«.
Dále si někteří kollegové stěžovali, že se na vyšších místech o katechetech
lživě informuje, naše organisace má se starati o správné informování patřičných
kruhů, zkušenosti nás učí, že lépe jest jiti ke kováři, než ke kováříčkovi.
Dlužno též zmíniti se, že na sjezdu bylo vzpomenuto desítiletého jubilea
Jeho Eminencí tímto telegramem: »Západočeští katecheté shromáždění na schůzi
v Plzni vyslovují Vaší Eminencí u příležitosti desítiletého jubilea na stolci sv.
Vojtěcha svoji nejhlubší úctu a synovskou oddanost a prosí Pána Boha, by
mnoho požehnaných let popřál Vaší Eminenci na přímluvu svátých našich pa
tronů.« Jeho Eminencí se za tuto synovskou vzpomínku vřelým přípisem po
děkoval.

Veliká dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro ka
tolickou mládež škol mesiánských a vyšších tříd škol obecnýchPosuzuje prof. XAV. DVOŘÁK.

ČI. 73. o posledním soudu. Naučení frasovité a příšerně dlouhé. Tu by bylo
na místě upozornit na důležitost skutků milosrdenství neboli na lásku k bližnímu.
III. O utrpení a smrti Pána Ježíše.
ČI. 74. o zradě Jidášově nemá naučení; podobně 75. o poslední večeři Páně
Zmínka o Zeleném čtvrtku, umývání nohou schází.
ČI. 76. o ustanovení vel. svátosti rovněž naučení chybí, ač velmi dôležito.
Na obrázku chléb by měl míti jinou formu.
ČI. 77. o předpovědích Páně. Začíná: »Při poslední večeři«, jakoby nebyl
prostým pokračováním předešlých článků. »Prve než kohout dvakrát zakokrhá«
příliš vulgární. Naučení schází.
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ČI. 78. o modlitbě velekněžské. V Sch. drobně, v P. větším písmem, jakoby
to patřilo do počtu článků osnovy. Článek vhodný tak pro theology. Af uvedeme
jednu větu za příklad : »Otče přišla hodina; oslaviž Syna svého, jakož jsi dal
jemu moc nade všemi lidmi, aby všechněm, které jsi dal jemu, dal život věčný.«
A není to věta nejtěžší.
Tolikéž lze říci o čl. 79.
ČI. 80. P. J. na hoře Olivetské. Pán Ježíš modlil se »dále« — lépe déle —
a vroucněji. Naučení velmi neobratné: Vzbuď lítost nad P. J. Uč se od P. Ježíše,
jak máš se modliti! Jak? To právě bylo říci. Tajemství bol. růžence (1 ): zvonění
ve čtvrtek na večer. Obrázek nezdařilý; Petr spí a drží obnažený meč, což se ne
srovnává s textem násl. článku.
Čl. 81. o jetí Páně. »Ježíš řekl: Jáť jsem.« I ustoupili zpět a padli na zemí
Ježíš tázal se jich po chvíli opět.« Tady chybí něco, lépe v Sch.: »Když leknutí
poněkud bylo pominulo, otázal se ... « Naučení schází. Hodí se tu o zatvrzelosti
Jidášově, následku to nehodného přijímání, nebo zlé dobrým opláceti.
Čl. 82. o veleradě. Poznámka opět pod čarou. »Uzříte Syna člověka seděti ... a přicházeti . . . « místo sedícího a přicházejícího. Naučení schází; pří
padné by bylo, jak se proti bezpráví hájiti.
Čl. 83. o zapření Petrově. »Kohout zakokrhal« řečeno už dříve. Naučení
schází (příležitosti ke hříchu se varovati). Obrázek nezdařený, viz jen oheň! Nemožno.
Čl. 84. o zoufalství Jidášově. »Ale on mlčel«, lépe ale Ježíš mlčel. „A povstavše« zbytečný přechodník. Poukázati na proroctví Zachariášovo o 30 stříbr
ných, jakož i Jesaiovo : »Líce své dal jsem rvoucím.«
Čl. 85. o P. J. před Pilátem a Herodem. »Neboť se domnívali, že by se po
skvrnili,« pouze domnívali? Či to nebylo poskvrněním dle zákona? Naučení schází
(o křivé žalobě a křivém svědectví).
Čl. 86. o bičování a trním korunování. Poukázáno sice na předpovědi, ale
lépe by bylo uvésti je. Naučení schází; na př. o hříšníkovi, který taKé dává před
nost místo Bohu ďáblu, jako Židé, kteří žádali Barabáše a Ježíše zavrhovali. Bylo
by dobře připomenout tajemství bolestného růžence (2. a 3.). Obrázky budou za
vádět k frivolnosti; lépe vynechat.
Čl. 87. o odsouzení Páně na smrť. Naučení neobratné: »Jak ohavno
jest hřešiti z bázně před lidmi 1« Nebezpečný dvojsmysl. Bráti podíl, snad lépe
účastniti se.
Čl. 88. o ukřižování Páně. Naučení frasovité. Proroctví uvésti. Což o bo
lestném růženci (4. a 5. taj.), o křížové cestě nic?! Naučení schází (trpělivě nésti
kříž svůj).
Čl. 89. o posledních slovech Páně. Nadpis: »Kterak Pán Ježíš skonal« ne
vhodný. Výklad o hodinách pod čarou zbytečný. Naučení bude se vztahovat na
jednotlivá slova Páně: modliti se za nepřátele; na pokání není nikdy pozdě; starati se o rodiče ve stáří; v bolestech k Bohu mysl povznášet! atd. Připomenut
o Velkém pátku a o zvonění ve 3 hod. každý pátek.
Čl. 90. o pohřbu Páně. »Vytekla z něho krev a voda«, lépe Sch. »vyšla«
nebo vyřinula. Proč Maria »Magdalská« ? (dříve nazývána buď jen hříšnicí nebo
Marií). Naučení schází. Bylo by dobře vzpomenout! hrobu Božího, Bílé soboty.
Příležitost poučit o spolku arimatejském. Na obrázku tělo Kristovo není zavinuto·
(Pokračování.)
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Návrh na úpravu katechismuV komisi katechismové ref. FR. SUCHOMEL.

2. článek víry.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho.
V druhém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus jest:
1. jediný Syn Boha Otce,
2. pravý Bůh,
3. náš Pán.
Při křtu Pána Ježíše v řece Jordáně a při jeho proměnění na hoře Tábor volal Otec nebeský .
»Tento jest Syn můj milý.<

Ježíš Kristus jest jediný Syn Boha Otce:
1. to dosvědčil sám Bůh Otec;
Kaifáš tázal se Pána Ježíše: »Jsi ty Kristus, Syn Boží?< Pán Ježíš odpověděl: »Ano, já jsem.<

2. to pověděl sám Pán Ježíš;
Pán Ježíš ptal se jednou apoštolů, za koho jej mají, a sv. Petr odpověděl: »Ty jsi Kristus’
Syn Boha živého.<

3. to věřili a učili svati apoštolově.
Pán Ježíš žil svatě, ani jeho největší nepřátelé nemohli mu vytknouti nějaký hřích.
Ježíš Kristus činil svou všemohoucností četné zázraky, na příklad: proměnil vodu ve víno,
utišil bouři na moři, nasytil několika chleby tisíce lidí, uzdravoval nemocné pouhým slovem, křísil
mrtvé a svou mocí sám vstal z mrtvých.
Ježíš Kristus předpověděl svou vševědoucností, že ho Jidáš zradí a Petr zapře, že bude ukři
žován a vstane z mrtvých, že vstoupí na nebesa a sešle Ducha svátého, že Jerusalem bude rozbořen.

Ježíš Kristus dokázal, že jest pravý Bůh:
1. svým svátým životem,
2. svými zázraky a proroctvími.
Ježíš Kristus jest náš Pán, protože jest Bůh a náš Vykupitel.
Anděl zvěstoval Josefovi: »Josefe, synu Davidův, přijmi Marii k sobě! Mocí Boži stane se
matkou Syna Božího. Dáš mu jméno Ježíš, neboť on spasí lid svůj od hříchů.«

Jméno Ježíš znamená Vykupitel a Spasitel.
Ježíš Kristus jest náš Vykupitel, protože nás od hříchů a věčného zavržení
vykoupil; jest náš Spasitel, protože nám milost a spásu zasloužil.
Druhou neděli po Zjevení Páně světíme svátek nejsvětějšího jména Ježíš.

Jméno Kristus neb Messiáš znamená: Pomazaný (Páně).
Naučení: Vyslovuj ^pozdrav: »Pochválen bud Ježíš Kristus«, nábožně a uctivě skloň hlavu,
kdykoliv vyslovíš nejsvětější jméno Ježíš.

3. č 1 á n e k v í r y.
Jenž se počal z Ducha svátého, narodil še z Marie Panny.
V třetím článku víry se učíme, že Syn Boží mocí Ducha svátého se stal člověkem.
Anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že bude matkou Boží.

Matkou Pána Ježíše jest Panna Maria.
25. března světíme svátek »Zvěstování Panny Marie«.

Otec jeho nebeský vyvolil mu za pěstouna svátého Josefa.
19. března jest svátek sv. Josefa.

Syn Boží stal se člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a spasil.
Ježíš Kristus narodil se v Betlémě ve chlévě.
Svátek Narození Páně světíme 25. prosince.

Narozenému Spasiteli přišli se poklonit nejprvé chudí pastýřové betlémští,
pak mudrci od východu. Pastýřům zvěstoval narození Spasitele anděl, mudrcům
zvláštní hvězda.
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Osmý den po svém narození obdrželo božské dítko jméno Ježíš.
Svátek obřezání Páně světíme 1. ledna.

Panna Maria a svátý Josef nesli čtyřicátého dne Pána Ježíše do chrámu a
tam jej obětovali.
2. února světíme svátek obětování Páně (Hromníc).

Svatá rodina utekla se do Egypta, poněvadž král Herodes chtěl Pána Ježíše
usmrtiti.
Svátek nevinných dítek, povražděných z rozkazu krále Herodesa, světí se 28. prosince a jme
nuje se •mláďátek«.

V Egyptě zůstala svátá rodina až do smrti Herodovy, pak; vrátila se do
země israelské.
Pán Ježíš šel ve 12 letech se svými rodiči do Jerusalema do chrámu a
zůstal tam tři dny mezi učiteli.
V Nazaretě byl Pán Ježíš svých rodičů poslušen a zůstal u nich až do
30 let.
Když bylo Pánu Ježíši 30 let, šel k řece Jordánu a dal se od Jana Křtitele
pokřtíti.
Po svém křtu postil se na poušti 40 dní a nocí a byl od ďábla pokoušen?)

Po svém návratu z pouště počal Pán Ježíš konati dílo našeho vykoupení.
Pán Ježíš konal jako Vykupitel trojí úřad: učitelský, kněžský a královský.
Pro svůj trojí úřad má Pán Ježíš jméno Kristus.
Ježíš Kristus učil, co máme věřiti a konati, abychom přišli do nebe. ·
Naučení. Pán Ježíš příkladem svým tě učí: Buď poslušen svých rodičů, ve škole buď pozorný
a v kostele rád prodlévej.

Promluva na L neděli po Velikonocích.
Napsal JAN PLEŠINGEJÍ, katecheta. ;

• Hle, stal jsi se zdravým; již nehřeš,
aby se ti co horšího nepřihodilo.«
(J. 5, 14.)

Rychle jako vlny řeky plynou před našimi zraky slavnosti církevního roku.
Již ukončena opět slavnost velikonoční, již dozněl jásot nad z mrtvých vstáním
Páně a dnešní nedělí počíná obyčejné pohodí velikonočního okruhu. Jméno a
význam dnešní neděle jsou vám jistě dobře známy. Jmenuje se »nedele bílá«,
poněvadž v křesťanském starověku novokřtěnci o ní naposledy v bílém rouchu
vstupovali do domu Božího a po vyslechnutí promluvy biskupovy totéž zamě
ňovali za obyčejný oděv.
Co bylo asi podstatným obsahem takové promluvy k novokřtěncům ? Táž
obsahovala zajisté vážné napomenutí, aby pokřtění neodkládali přijatou ozdobu
duše, milost a nevinnost, tak jako mění se roucho tělesné, nýbrž by je jako nej
dražší poklad vždy pečlivě opatrovali. Tak počíná sv. Augustin svou promluvu
těmito slovy: »Významná slavnost velkonoční ukončuje se dnes, a proto mění no
vokřtěnci oděv; však kéž by vždy podrželi tu ozdobu, které na křtu sv. nabyli.«
Drazí! Nemá toto napomenutí pro nás již žádného významu? Má jej dojista, neboť i my povstali jsme s Kristem v době velikonoční; obrátivše se upřímně
*) Tuto dobu připomíná nám čtyřicetidenní půst; počíná se popeleční středou a
končí Bílou sobotou.
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k Pánu, dosáhli jsme dobrou zpovědí stavu milosti. Kéž bychom nikdy neklesli
znovu do hrobu hříchu, z něhož jsme právě povstali; neb opětný pád jest
hrozným zlem. Abych vás pak s pomocí Boží chránil před tímto velikým ne
štěstím, promluvím dnes o podstatě takového pádu, byste poznali, že týž jest
1. ohavnou věrolomností, 2. černým nevděkem, 3. neodpustitelnou lehkomyslnosti.
Opakováni těžkého hříchu, od kterého hříšník po upřímné zpovědi byl roz
hřešen, jest především ohavnou věrolomností, poněvadž ruší se tím úmluva s Bo
hem uzavřená.
Dr.! Před málo dny uzavřeli jste i vy takovou sv. úmluvu se svým Bohem.
Po zpytování svědomí slíbili jste mu před zpovědí velikonoční, ..že odřeknete se
pýchy a neposlušnosti, a že vůbec budete se hříchu varovati; a tento dobře
uvážený slib opakovali jste ve zpovědnici před náměstkem božím. Pán přijal
tento váš slib a vyplnil se své strany hned, co slíbil každému kajícímu hříšníku ;
odpustil vám spáchané hříchy a oděl vás rouchem posvěcující milosti, Touto
nebeskou ozdobou přioděni přiblížili jste se ke stolu Páně a spečetili jste úmluvu
s Bohem uzavřenou tím, že přijali jste tělo a krev božského Spasitele jako zá
ruku své budoucí věrnosti.

Tato sv. úmluva, kterou nekonečný Bůh ve svém milosrdenství uzavírá
s bídnými tvory, bývá opětným pádem do těžkého hříchu hanebně rušena. Uzavrou-li lidé mezi sebou smlouvy, pokládají to za věc cti, aby do posledního
bodu vyplnili ujednané podmínky, a jestliže jednotlivec vlastní vinou nedostojí
své povinnosti, pak jest veta po jeho dobrém jménu, pak pohrdá se jím jako
bezcharakterním člověkem. Ncní-li to, však daleko ohyzdnější, zrušiti smlouvu
uzavřenou s Bohem? Není-li ohyzdnější, roztrhnout! pouto přátelství s Bohem a
vrátiti se do okovů otroctví ďábla? To činí právě zpětný hříšník, jak líčí to Tertulian ; »Hle, člověk byl ve službě u Boha i u ďábla a poznal oba pány a nyní
vrací se opět od služby Boha k službě ďábla, jakoby byl v této býval šťastnejší
než v oné.«· Zdali pak taková věrolomnost oproti Bohu, nevyzývá jeho spra
vedlnost ku přísnému potrestání? Ano, dojista; v tom ujišťuje nás apoštol, když
varuje: »Nemylte se: Bůh nebývá bez trestu tupen.* — Proto, drazí, napomínám
vás slovy sv. Jana Chrysostoma: »Varujte se hříchů, z nichž jste povstali! . . .
Považte, že vina hříchu po odpuštěni jest větší, že rána, která opět otevře se po
zahojení, více bolivá, a že člověk po dosaženi milosti hříchem více se poskvrňuje.
Proto ukazuje se zdraví nehodným ten, kdo po uzdravení sám se poraní, a ne~
zasluhuje býti očištěnu ten, kdo po dosaženi milosti opět se poskvrňuje.*
2. Zpětný hříšník jedná hanebně proto, poněvadž neocenitelné dobro milosti
s černým nevděkem od sebe odhazuje.
a) Dr.! Kéž bychom si hluboko vštípili v pamět, jak skvostným darem jest
milost posvěcující. Jí smazává se pravdivě a skutečně smrtelný hřích — to nej.
větší, ano jediné zlo, nejohyzdnější skvrna, která duši činí mrtvou; jí přeměňuje
se vniterně křesťan, jí stává se z nespravedlivého spravedlivým, z otroka a ďábla
přítelem a dítkem Božím, bratrem a spoludědicem Ježíše Krista; jí povznáší se
daleko nad svou přirozenost k nádhernému obrazu nejsvětějšího Boha, ano stává
se, jak vyjadřují se apoštolově, »účastným božské přirozenosti, chrámem božím,
obydlím nejsvětější Trojice.«
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Posvěcující milost jest tedy nejdrahocennějším dobrem, které nám Bůh ve
své lásce a milosrdenství mohl uděliti jako velikonoční dar — dobrem, za něž
mu srdcem a ústy ustavičně máme děkovati,
b) A co činí zpětný hříšník? Odhazuje od sebe tento vznešený dar boží
jako neužitečnou, bezcennou věc. Neraduje se z toho velikého štěstí, že jest
dítkem a přítelem božím, neraduje se z nabyté čistoty a krásy své duše, nýbrž
vrhá ji hned opět v ohyzdný kal hříchu. M. d.! Není-li to ohyzdným nevděkem
k nekonečné dobrotě boží? Místo, aby s úzkostlivou pečlivostí opatroval nádherný
ten klenot, vrhá jej zpětný hříšník do bláta. Místo, aby stále vděčně velebil
dárce, splácí mu zlým. Jest nevděčné, dobré spláceti zlým, vrcholem však ne
vděku jest užívati dobrodiní jako zbraně proti dárci. Dr.! Zda nebude se mstíti
takový nevděk? Kdo by mohl o tom pochybovat!? Čím častěji křesťan zahrává
si s milostí, tím činí se jí nehodnějším a spěje k jisté záhubě, jak učí apoštol
v tomto podobenství: »Země, která často pije přicházející na sebe déšť a rodí
byliny . . , přijme požehnání od Boha, ale která vydává trní a hloží, zavržena
jest a blízka zlořečení, a její konec jest spálení.«· Proto opakuji opět se sv. Janem
Chrysostomem : »Varujte se takového nevděku, abyste se neukázali nehodným
božské milosti.·«

3. Zpětivý hříšník počíná si konečně nanejvýš lehkomyslné a pošetile, ani
sladký pokoj srdce promarňuje za okamžitou rozkoš.
a) Dr.! Sv. zpovědí nabyli jste vedle posvěcující milosti také opět klidu
svědomí. — Ó, jak velikým jest štěstím dobré svědomí! Dle slov Ducha božího
jest »ustavičnou hostinou«, při níž člověk stále požívá pokoje. »Kdo má dobré
svědomí,«, ujišťuje sv. Jan Chrysostom, »ten žije daleko rozkošněji, než ten, který
tone v samých zábavách.« Dobré svědomí propůjčuje dále nebeskou útěchu,
která udržuje lidské srdce i v největších pozemských strastech. Kdo přestál více
strastí a pronásledopání než sv. Pavel? Však dobré svědomí naplňovalo jeho srdce
útěchou a radostí, jak píše v listu svém ke Korinthským: »Naplněn jsem po
těšením, mám hojnou radost při všem našem souženi,« Dobré svědomí jest
konečně pramenem pokoje a klidu, který neopouští ani v hodině smrti. Když
sv. Tiburtius od pohanského soudce k smrti byl odsouzen, pravil k němu:
»Ustanov, co se ti libí', vše lhostejno jest tomu, kdo za průvodce má dobré
svědomí.« —

b) A toto velké a trvalé štěstí promarňuje zpětný hříšník za nízkou cenu
okamžité smyslné rozkoše, kterou mu poskytuje hřích. Jaká to zpozdilost! Jaká
lehkomyslnost!
M. D.! Leží-li vám právě vaše štěstí na srdci, varujte se takové pošetilosti,
takové lehkomyslnosti. Zachovejte Bohu, svému Pánu, slíbenou lásku a věrnost;
pak máte také sladký pokoj sami s sebou, — onen oblažující pokoj, který dle
božského písma převyšuje každou pozemskou radost, ano každý pojem.

M. Dr.! Pozorovali jsme dnes zpětný pád do smrtelného hříchu v jeho
ohyzdné podstatě a poznali jsme jej jako hanebnou věrolomnost, černý nevděk
a neodpustitelnou lehkomyslnost. — Kéž by má prostá slova, která jediné vaše
věčné i časné blaho mají za účel, s milostí Boží povzbudila vás ku skálopevnému
úmyslu, že za každou cenu zůstanete věrnými Pánu.
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Odřekli jste se, př., ovšem hříchu; však to, co ke hříchu vede, zlá totiž
žádostivost, to zůstalo v srdci. Roztrhli jste ovšem ta pouta, ve kterých vás
držel svět a ďábel, však satan a jeho pomocníci mají ještě sta nových lákadel,
aby vás opětně lapili a stáhli do propasti. Proto bděte pečlivě, obnovujte denně
své předsevzetí a posilujte je horlivým požíváním prostředků milosti. K tomu
napomínám s apoštolem: ^Kdo se domnívá, že stojíš, hleď, abys nepadl.* »Povstali-li jste nyní s Kristem, hledejte, co svrchu jest.·* Amen.

Exhorta na neděli III. po velikonocích.
Život a duše.
(Frant. Malý.)

Ve starověkých dějinách čteme, že Zalenkos, zákonodárce Lokrův epizefyrských v jižní Itálii, vydal r. 660 př. Kr. také jeden přísný zákon, jehož přestou
pení se mělo trestati vypíchnutím obou očí. Ale první, kdo tento zákon překročil,
byl zákonodárcův vlastní syn. Dovedete si představili, jak se ubohý otec proto
trápil. »Kéž bych nebyl buď zákonodárcem nebo otcem!« zahořekoval prý; potom
však rozhodl takto, řka: »Otec a syn jsou jedno tělo a jedna krev, tedy skoro
jedna osoba. Já si dám jedno oko vypíchnout! z lásky k synovi, druhé pak ať
si dá vypíchnout! syn z úcty k zákonůml« Tak se také stalo, a dobrotivý otec
vzal na sebe polovici trestu synova. Ó jak miloval syna svého!
Ale ještě větší láskou planulo srdce našeho Spasitele! Neboť on nevzal za
nás pouze polovici trestu, nýbrž vypil hořký kalich až na dno, obětovav život
svůj za naše spasení. Všecky lidi tedy miloval Pán Ježíš, ale nejvíce své apoštoly
a učedníky.
Avšak také oni milovali svého božského Krista jako synové. A proto, milé
děti, se nedivte, že se zarmoutilo srdce jejich a slzami že se zalily oči jejich,
když se s nimi při poslední večeři loučil slovy: »Maličko, a již neuzříte mne!«
Jak by se neměli rmoutiti? Či raduje se snad hodné dítě, když je opouští otec nebo
matka? Nikoliv, ale pláče, naříká a je smutno. Atak byli smutni také apoštolově,
když slyšeli z úst nejupřímnějšího přítele, nejlepšího otce, Vykupitele: »Maličko,
a již neuzříte mne!«
Milé děti, i v životě našem platí, co řekl Pán Ježíš: »Maličko, a neuzříte
mne!« Neboť, dejte pozor! něco jest, co i my jistě ztratíme, a to je náš život
tělesný. Ale něco s námi stále potrvá, a to je naše duše. Já bych vás rád o této
pravdě teď poučil . . .
1. Když si milý Otec nebeský umínil stvořiti prvního člověka, zařídil ve své
moudrosti již předem všecko tak, aby byl člověk tady opatřen vším pohodlím
v míře nejhojnější.
A přece, ohlédnete-li se teď, děti, ve světě kolem sebe, vidíte, že život
lidský není nic jiného než urputný boj, čili jak čteme v Písmě sv., že bojování
je život člověka. Shledáte, že lidé musejí podnikat! všecky možné i nemožné,
těžké i lehké práce, aby si uhájili život vezdejší a předčasně nezemřeli třeba
hladem.
Jedni vylézají na vysoké střechy a strmé věže, druzí sestupují do hlubo
kých šachet pod zemi (jako na př. horníci v Příbramských stříbrných dolech
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nebo v uhelnách Kladenských). Pro zachování života vrhají se mnozí v jícen
rozbouřeného moře a zkoumají dno mořské ; jiní v potu tváři celé noci pracují,
aby sobě a dětem na chléb vydělali. Pro zachování života potýkají se lidé s divou
zvěří; a jiní ubozí podrobují se na vlastním těle nebezpečným operacím lékař
ským. A to všecko proto, že život vezdejší je přec jen sladký dar od Boha.
Ano, sladký, ale krátký — a platí o něm slova Spasitelova: »Maličko — a
neuzříte mne!«
Krátký je život náš a letí jako pták, jako loď brázdící oceán, jako rychlo
vlak, projíždějící polem i lesy. Život náš jest jako květinka, jež zdobí lučiny a
sady. Jak dlouho trvá krása květinky? Maličko, Přijde sekáč a zkosí všecko na
pořád, trávu i květy. Proto dobře napsal prorok Izaiáš: »Všeliké tělo jest jako
tráva a všeliká jeho krása co květina polní. Tráva uschne a květina zvadne,
když vítr přes ní zavane.«
Vy, děti, jste ho teprve nedávno počaly žiti, ale brzy prchne i vaše mládí,
vyrostete, sestárnete a i vy budete moci jednou zvolati: »Maličko, a již ne
uzříte mne!«
‘ Ale, proč vám to všecko povídám? Proč? Když je život náš tak krátký,
abyste si ho vážili,1 abysté byli opatrní a zbytečně si života svého neukracovfelí.J
Vy si važte svého těla a svého zdraví!
2. Ale hlavně si važte své duše. Tělo se rozpadne v prach, ale duše ne-’·
umře. Neboť sám Spasitel dal nám ujištění, že neumře, a slíbil nám život věčný,
když řekl : »Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, takť mi;sí povýšen býti Syn
člověka, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život "věčný. (Jan 3, 14.)
Jen si všimněte svého nitra, a poznáte, že tam je'duše. Tato duše pro
zrazuje svou činnost jak v srdci, tak i v hlavě; každá myšlenka, každá žádost
řeč i skutek pocházejí z duše. Je ta duše věru přepodivná bytost, viďte! Žije
v našem těle a my ji nevidíme; jak se tam dostala, neviděl žádný a žádný
posud lékař ji nevyzkoumal, ani žádný lučebník nejlepším drobnohledem ji nevyzpytoval. Jen jediná bytost ji dobře zná a v tělo naše na čas vložila — a tato
neskonalá bytost jest milý Pán Bůh.
Největší předností člověka jest, že má duši, kterou může svého Stvořitele
poznávati a milovati. Ale o této duši neplatí výrok dnešního evangelia: »Maličko,
a již neuzříte mne!« Ne, nikoliv! Duše zůstane, i když se tělo proměnilo v prach!
Duše potrvá, i kdyby ten prach byl rozmetán do všech úhlů světa. Duše je
zkrátka nesmrtelná.
A teď pozor, děti! Také z vás každému dal Pán Bůh duši, a sice jednu,
jedinkou duši! A tuto svou jedinou nesmrtelnou duši musíte mu zase odevzdati
čistou. Musíte!
Víte proto, čeho vám je nejvíce potřebí? Abyste snad byli bohatí? Abyste
byli velmi dlouho živi? Abyste měli krásné šaty? Ne, toho všeho není vám nej
nutněji třeba! Ale jednoho jest potřebí: abyste měli krásnou, nevinnou duši,
Neboť, co je plátno člověku, byť i celý svět získal, ale na své duši škodu
trpěl?«
Na konec vám ještě povím příběh.
Roku 1804 narodila se dívenka jménem Bartolomea. Když jí bylo 12 let,
dali ji rodičové do klášterní školy, kde jeptišky vyučují dívky. Jednou vyprávěla

Ročníkmi II.;

VESTNÍK-KATECHEŤSKÝ

Strana 59.

jim ctihodná učitelka o tom, jaké zalíbení má Pán Bůh na dětech, jichž dušička
je nevinná,; čisfá, svätá.. Pak se zeptala dětí:; »Nuže, která z vás by chtěla býti
svátou ?< Všecky se h'á$ily. »Dobrá,« usmála se učitelka, »ale která z vás to
chce první dokázati skutkem?« Zase volaly všecky: »Já, já.« Ze žertu dala uči
telka o ýom hlasovati; los padl na Bartolomeu. Ta měla nesmírnou radost a při
znala se, že když se konalo losování, modlila se v duchu Otčenáš. — Od tohoto
dne byla Bartolomea vskutku den ode dne zbožnější, poslušnější a pokornější;
stala se později též ctihodnou učitelkou, spoluzakladatelkou kláštera a zemřela
po letech v pověsti svatosti.
Milé děti, i vy jste všecky povolány ke svatosti. Poslouchejte tedy svých
rodičů, učitelů a jiných hodných lidí, varujte se hříchů těžkých a zachováte si
tak duši krásnou a Bohu milou. Amen.

Promluva na neděli V. po Velikonoci či prosebnou.
Původ prosebných průvodů a jejich účel.
Napsal JAN PLEŠINGER, katecheta.

Neděle dnešní 5. po veliké noci nazývá se od lidu nedělí prosebnou, a týden
nyní následující týdnem prosebným či křížovým. Toto pojmenování má dvojí
důvod. Předně poučuje nás evangelium, které církev dnes dává předčítali, o nut
nosti a vlastnostech modlitby prosebné; neb Pán mluví takto ke svým učení
kům: »Amen, amen, pravím vám·. Zaškoliv prošiti budete Otce ve jménu mém,
dá vám. Až dosud jste' za nic neprosili ve jménu mém. Proste a obdržíte, aby
radost vaše byla dokonalá.«· Za druhé přednáší církev v následujících nyní třech
dnech, t. zv. prosebných, zvláštním způsobem Ježíši Kristu, prostředníku mezi
Bohem a lidmi, své touhy a prosby, aby týž při svém vstoupení na nebesa před
ložil je u trůnu věčného Otce.
Křesťanské osady shromažďují se totiž v těchto dnech v domě božím a
putují sdruženy kol svých kněží s křížem v čele do přírody, procházejí modlíce
se a zpívajíce role a osady a obcují, dospěvše zpět do chrámu, t. zv. mši pro
sebné. Tyto mimořádné pobožnosti, které v týdnu prosebném jakož i o svátku
sv. Marka v celé katol. církvi se konají, jmenují se průvody prosebné a liší se
od slavnostních processí tím, že tyto mají ze účel hlavně chválení a velebení
Boha, ony vsak vyprošení milosti a požehnání božího. — Abychom průvodům
těm náležitě porozuměli, budeme dnes krátce rozjímati: 1. o jich původu a
2. o jich účelu.
Původ pobožností ukazuje nám, jak jsou ctihodný a jaký jest jich význam
pro nábožensko - mravní život věřících. Odpovím tedy na otázku, jaký jest
původ prosebných průvodů vůbec, a o sv. Marku a dnech křížových zvlášť.
a) Prosebné průvody jsou tak staré, ano starší než církev sama; nebo jak
učí bible, byly tyto již ve st. Zákoně u lidu israelského v obyčeji. Tak obcházel
na př. Josue, jak všem nám známo, na rozkaz Boží s archou úmluvy sedmkráte
město Jericho a vyprosil tím podivuhodné vítězství nad nepřátelským městem;
taktéž David král dal archu úmluvy ve slavném průvodu, kterého súčastnil se
všechen lid, z domu Obededoma přenésti do Jerusalema. Israelité putovali každo
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ročně v průvodech k velikým výročním slavnostem do sv. města; i božský Vy
kupitel přidružil se, když dosáhl 12. roku, k těmto poutím. A čím konečně byl
slavný vjezd Páně do Jerusalema, než přeslavným procesím, které Spasitel vedl
do chrámu?
Dle příkazů božích v Zák. starém a dle příkladu Ježíše Krista podržela
i církev sv. od počátku posvátné průvody. Není nám sice nic bližšího o tom
známo, poněvadž však již Tertullian okolo r. 200 jmenuje bohoslužebné průvody
starobylými pobožnostmi, uzavíráme právem, že tytéž apoštolského jsou původu.
Z průvodů pak prosebných, jichž zavedení sahá ještě do doby křesťanského
starověku, jsou processí v den sv. Marka a v týdnu křížovém předepsány dnes
v celé katolické církvi.
b) -»Litanie většin o slavnosti sv. Marka pocházejí z konce 6. století. —
Roku 589 vypukla v Římě nakažlivá nemoc, která mezi obyvatelstvem města
strašlivou způsobila spoustu. Vzduch byl otravnými látkami tak přeplněn, že
v krátké době mnoho tisíc lidí bylo epidemií zachváceno. Hrozná nemoc měla
z pravidla velmi krátký průběh. Na okamžitou nevolnost dostavilo se prudké
kýchání — a oběť klesala mrtva k zemi. Poněvadž pak kýchání bylo bezpečnou
známkou onemocnění a brzké smrti, povstal mezi věřícími krásný, ještě v době
naší obvyklý zvyk, kýchajícímu přáti »Pozdrav Bůh«, obyčej to, kterým tehdy,
dle svědectví starých, mnozí od smrti byli zachráněni. — V této všeobecné tísni
konal sv. papež Řehoř Vel. za velkého účastenství římského lidu prosebný ·
průvod ulicemi města, při kterém zpívány byly litanie o všech svátých, aby Pán.
na mocnou přímluvu Matky Boží a svátých odvrátiti ráčil těžkou svou metlu.
Výsledek této pobožnosti byl, že mor ve všech ulicích, jimiž bralo se processí,
ihned ustal. Aby za toto podivuhodné vyšlyšení proseb milosrdnému Bohu stále
bylo děkováno, jakož i na vyprošení toho, aby křesťanstvo od podobných běd
vždy bylo chráněno, rozšířil sv. otec jmenovaný prosebný průvod na celou
církev. —
c) »Litanie menšil prosebného týdne děkují svůj původ podobné příčině.
Okolo polovice 5. stol, byla navštívena jižní Gallie mnohými a těžkými útrapami;
zemětřesení a sopečné výbuchy bořily města a vesnice, rozvodněné řeky pu
stošily pole, hlad á nemoci zachvátily nesčetné lidi. Poznávaje v těchto všeobec
ných pohromách trestající ruku boží, napomínal sv. Mamert, který v téže době
seděl na biskupském stolci ve Vienně, své diecesány, aby o třech dnech před
svátkem Nanebevstoupení Páně, společnými průvody a modlitbami hleděli ukrotiti
hněv boží. Že sv. biskup prosebné průvody právě na jmenované dny ustanovil,
toho příčinou byla beze vší pochybnosti blízká slavnost Nanebevstoupení, jakož
i právě slyšené evangelium o modlitbě prosebné, které, jak lze dokázati, již tehdy
pátou neděli po velikonocích bylo předčítáno. Synoda orleanská nařídila tuto
slavnost již r. 511 pro všechny církve Gallie, a totéž učinila synoda Catalonská
r. 517 pro Španělsko. Strašlivé zemětřesení v Itálii přimělo konečně Lva III. ke
konci 8. stol, k zavedení litanií těchto v římské církvi, odkud se ponenáhlu roz
šířily po celém katolickém světě.
M. Dr.! To o původu prosebných průvodů. A k čemu má sloužiti dějepisný
ten výklad? Mým úmyslem bylo, vás tak přesvědčit!, že ctihodné průvody jsou
nanejvýš ctihodnou církevní pobožností, kterou žádný křesťan, jenž toho jména
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zasluhuje, nesmí opovrhovat!. — Naše úcta však a naše důvěra vzroste ještě,
vážíme-li mnohonásobný účel, který církev sv. nyní s prosebnými průvody
spojuje.
2. Pozorujeme li dobu, ve které prosebné průvody se odbývají, možno zře
telně poznati trojí jich účel. Slavíme je v době velikonoční, abychom na jevo dali
život milosti a ctnosti, získaný velikonoční sv. zpovědí, před svátky svatodušními,
abychom vyprosili si nadpřirozených darův a milostí Ducha sv., konečně v době
setí, abychom vyprosili zachování plodin polních a vůbec pozemské požehnání.
a) Především jsou prosebné průvody přirozeným projevem posvěcující mi
losti a božských ctnosti. Dojista jako přirozený život tělesný, tak musí i nadpři
rozený život duševní, život to milosti a božských ctností na venek se projevovati. To děje se pak při prosebných průvodech. Když s křížem v čele konáme
veřejné průvody, ukazujeme před celým světem, že vrátili jsme se kajícně k pra
poru Vykupitele, který jsme veřejně opustili, a dokazujeme svou víru, svou
naději a lásku k Ukřižovanému. A právě v tom jest hlavní význam prosebných
průvodů, které jsou veřejným vyznáním naší víry a naší oddanosti k Ježíši Kristu,
a proto nejen záslužným skutkem, nýbrž i výborným prostředkem ku vzdělání
bližních.
b) Dále jsou prosebné průvody dobrou přípravou ku svátkům svatodušním·
Jak připravovali se apoštolově na slíbeného utěšitele a dárce milosti? O tom vy
pravují skutky ap. toto: »Po Nanebevstoupení Páně vrátili se s hory Olivetské do
Jerusaléma; a když tam přišli, vstoupili do večeřadla, kde zůstali. Všichni apo
štolově trvali jednomyslně na modlitbách se ženami a Marií, matkou Páně a
svými bratřími.* Př.! Společná a vytrvalá modlitba jest tudíž správnou přípravou
ke svátkům svatodušním; společná a vytrvalá modlitba jest prostředkem k vy
prošení nadpřirozených darův a milostí Ducha sv. Dr.! Víme, že mnoho potře
bujeme milosti Boží, neboť jsme obklopeni nepřáteli, kteří nás hledí oloupiti o
stav milosti. Nuže, prosme ve dny průvodů proseb, především o nějaké přispění,
kterým můžeme přemoci nepřátele své spásy a setrvati v životě milosti.c) Konečně řekl jsem: konáme pros, průvody v čas setí, abychom vyprosili
zachováni plodin polních a vůbec pozemské požehnání. — Jako naše věčná spása
závisí na milosti, tak jest i naše pozemské blaho podmíněno požehnáním božím.
Ovšem jsou lidé, kteří nikde nechtí viděti žehnající ruku Páně a myslí, že
úrodnost polí závisí jen na pečlivém vzdělání půdy, udržení zdraví, že jest vý
hradně dílem vlastní opatrnosti a odstranění nemoci, účinkem jistého léku; jsou
lidé, kteří každý šťastný výsledek prací svého povolání připisují toliko vlastní
činnosti a obratnosti. Však tento bezbožný náhled, který má svou příčinu ve
slabosti víry, vyvrací písmo i zkušenost. Písmo dokládá: »Nestaví li Pán domu,
nadarmo pracují, kteří ho staví. Neostříhá-li Pán města, nadarmo bdi ten, kdo
ostřihá je.* A denní zkušenost potvrzuje to, že všechno lidské snažení a úsilí
est bez úspěchu, nedává-li Pán svého požehnání. Věčně pravdivým zůstává
krásné křesťanské přísloví·. »Na božím požehnání vše záleží.* — A kdo, dr., činí
se hodným božského požehnání? Odpovídám: Ten, kdo se vytrvale modlí; nebo
Pán slibujé slavně v dnešním evangeliu: »Amen, amen, pravím vám·. Začkoliv
prošiti budete Otce ve jménu mém, dá vám.* »Proste a obdržíte.* Tuto pod
mínku pozemského požehnání naplňujeme pak při pros, průvodech; společné a
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vytrvale prosíme v íitaniích, církví předepsaných, Pána, aby zachoval úrbdu zem
skou a chránil před neúrodou, hladem, nemocemi, válkami a jinými strastmi.
M. Dr.! Všichni toužíme po pozemském blahu; nuže, užijme s horlivostí dnů
prosebných, bychom si je vyprosili! Prosme o stálé zdraví a o zdar prací svého
povolání! Prosme i o zachování plodin zemských! Neb, ač nemáme sami polí a
luk, která potřebují božského požehnání, jest tato prosba přec pro nás povin
ností, vděčností k rodičům a dobrodincům, jichž rukama dává nám Pán pokrm
a oděv.
Dr.! Má-li trojího účelu, který církev spojuje s pros, průvody, býti do
saženo, třeba, aby naše modlitba měla ony vlastnosti, na které poukazuje Ježíš
v dnešním evangeliu ; musíme se modliti ve jménu Ježíše, t. j. musíme s Ježíšem
býti ve spojení posvěcující milostí a v pokorném uznávání své nehodnosti, skládati
v něho všechnu svou důvěru. Modlitbě ve jménu Ježíše jest přislíbeno jisté vy
slyšení: »Začkoliv prošiti budete Otce ve jménu mém,« pravit sám, *dá vám.«
Tedy předstupme v těchto dnech se všemi svými duchovními i tělesnými po
třebami k milosrdnému Bohu v tomto jménu; pak zkusíme sami na sobě, že
máme všemohoucího přímluvce u Otce — Ježíše Krista, spravedlivého. · Amen.

Z naší organisace.
Spolek katechetů v království Českém konal II. členskou schůzi dne 2
m. m. v místnostech spolkových- za přítomnosti 30 členů.
Po zahájení schůze sděluje' předseda smutnou zprávu o úmrtí dlouholetého
člena spolku, dp. Jar. Pihlera, katechety ze Smíchova. Když vylíčil stručně čin
nost zesnulého kollegy ve spolku katechetském, vybídl přítomné, aby povstáním
vzdali čest památce jeho a súčastnili se pohřbu v počtu nejhojnějším.
»Zesnulý kollega«, dí předseda, »zaslouží si toho od nás v plné míře
neboť byl jedním z těch, jemuž nebylo nikdy za těžko vykonati to, co by bylo
ku prospěchu spolku. Svědomitá byla práce jeho jednatelská i knihovní. Requiescat
in pace.«
Protokol minulé schůze přečten, probrán a schválen.
Předseda spolku německých katechetů pražské arcidiecese, dp. Josef Sinik
z Tachova, sděluje přípisem, že v úterý velikonoční konána bude v Praze kon
ference předsedů německých diecesních spolků katechetských, na níž projedná
vány budou tyto otázky: 1. započítání let v duchovní správě strávených do služby
katechetskě; 2. pohřebné pro katechety; 3. sestátnění měšťanských škol; 4. sta
vovské zastoupení v zemské školní radě; 5. rozmnožení vyučovacích hodin ná
boženských na škole měšťanské a zavedení vyučování náboženství jednou toliko
hodinou v I. třídě školy obecné; 6. rozdělení známky z náboženství na vysvěd
čeních školních: a) z náboženství vůbec (t. j. znalost nauky náboženské), b)
z výkonu nábožen. předepsaných cvičení. K žádosti dp. kollegy Josefa Sinika za
vedena debata o těchto bodech, výsledek debaty sdělí na úterní konferenci povelikonoční zástupce spolku katechetů v království Českém.
Spolek uspořádá stálou výstavu náboženských pomůcek, aby byla zvláště
mladším kollegům dobrým vodítkem, kterých pomůcek (zvláště obrazů) lze nejlépe
při vyučování náboženství užiti.

Rojník XIII.

Strana 63.

VESTNÍK KATĚCHETSKY

Ve příčině vyplácení remunerace systemisovaným katechetům za hodiny
přespočetné upozorňuje předseda členy spolku na výnos c. k. zemské školní rady
ze dne 31. října 1908 č. 43.332, uveřejněný v katechetské příloze čísle 1. z roku
1909. Každý jiný způsob je nezákonný a svědčí o odvážném byrokratismu a malé znalosti zákonů školských právě u těch, kteří je spravedlivě zacho
vávat! mají.
Kollega František Suchomel přednesl vypracovaný 2. a 3. článek víry,
jak je navrhuje komise katechismová; uveřejní se v dubnovém čísle »Věst
níku katechetského«. O 4. článku víry pojednávala komise katechismová 16
března.
Došlé dopisy budou vyřízeny jednatelem. Ve příčině pohřbení ohněm byla
živá debata.
Návrh kollegy Em. Peška, katechety ze Žižkova, aby členové spolku kate
chetského za zemřelého svého člena obětovali vždy jednu mši svátou, odkázán
příští valné hromadě.
Po té schůze skončena.
Bda.
Členem spolku katechetů se stal kolega dp. Rod Josef, katecheta z Rozdě
lova okr. Kladno. Vivant sequentes !
·

—Z praxe a různé.
Slovanští katechéti na postupu. Vpo·
sledních dvou létech zavládl mezi slovan
skými katechety zvlášť čilý a úspěšný ruch
na poli organisačním i otázek stavovských
a paedagogických. Zvláště pak mezi kate
chety všech slovanských větví zcela ote
vřeně a důrazně volá se po náboženských
učebnicích, které by vyhovovaly požadav
kům nejen církve, ale též požadavkům
školy a lidu slovanského. Nynější hlavní
učebnice náboženské — katechismus a bi
blická dějeprava požadavkům těm nevyho
vuje, ba urážkou slovanského lidu i slovan
ských katechetů jest, že jsou jim vnucovány
za učebnice překlady knih německých, tím
smutnějším úkazem jest, že v poslední době
opět za učebnici vnucuje se upravený pře
klad německé Panholzerovy biblické děje
pravy. Což by se nenašlo mezi slovanskými
katechety tolik zkušených a prakticky osvěd
čených katechetů, aby mohly býti sepsány
a vydány pro slovanské děti, knihy slo
vanskou mluvou a slovanským duchem
psané ? Pokud jsme informováni, stěžují si
na toto smutné faktum všichni katechéti.
Dále naprosto nepaedagogickým a nevhod
ným jest, že za učebnici katolickému nábo
ženství pro celou měšťanskou školu a ještě
pro střední školy předepsán stále jeden velký
katechismus a to katechismus otázkový, kde

'

se musí žádati, aby žactvo odpovídalo sou'
vislým vypravováním. Co’ž nebyla dosu^
nikde při visitacích a zkouškách tato ne’
srovnalost poz'Orována ? Mezi českými kate"
chety zvláště mnoho si stěžováno, že se
jedná o nich bez nich a často i proti nim
tain, kde se jedná o důležitou věc a oni
přináší a nabízí v tom nejlepším úmyslu
své síly a zkušenosti. Přes to však v po
slední době pozorovati, že slovanští kate
chéti organisují se ve spolky a sdružení a
vynucují si přec v mnohých otázkách ná
ležitého respektu. Zvláště úspěšně pracují
katechéti jihoslovanští, poněvadž se jim do
stává podpory mravní i hmotné od biskupů
a ordinariatů, tam svolána řada sjezdů a
kursů, kde hnuto opravou katechismu a bi
blické dějepravy tak, že snahy ty nedají se
již-umlčeti.
J. L.
K otázce katechismové. V mnichov
ské diecesi ustavilo se pětičlenné komité,
které podjalo se potřebné akce na úpravě
katechismu, činnost onoho komité vykazuje
již úplné přepracování první části kate
chismu o víře, při tom však pracuje komité ne
únavně dále, tak že možno očekávati, že v době
krátké bude předložen bavorské konferenci
biskupů k posouzení a schválení úplně pře
pracovaný nový katechismus. My příleži
tostně uveřejníme ukázky mnichovských ná-
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vrhů, abychom povzbudili podobnou akci i
u nás k čilejšímu tempu, zjednali jí živějšího
zájmu a pochopení i podpory hlavně mezi
duchovní vrchností a veškerým duchoven
stvem.
J. L.
Kollega triumfator. Během posledních
dvou let zaneseno bylo do seznamu jmen
světových a spolu ve vědě i umění uzná
vaných jmen jméno Hartmann, upozorňující
veškeren hudby a umění milovný svět na
Tyroláka, řeholníka P. Dra Hartmanna, dnes
pětačtyřicátníka, muže v plné síle tělesné a
obdivované tvůrčí síle duchovní jako skla
datele oratorií. Skromný řeholník, kdysi
varhaník a sbormistr při jerusalemském ko
stele sv. Hrobu, bývalý ředitel slavné hu
dební školy římské sv. Chiara, předchůdce
mistra Pietro Mascagni, přes to, že je římsko-katolickým knězem, řeholníkem, v ha
bitu vystupujícím, působí rozruch svým
jménem Hartmann, jako skladatel epochál
ních Oratorií »Sv. Petr«, »Sv. František«,
»Sedm posledních slov Páně«, »Smrť Kri
stova« a v poslední době i třikráte opako
vaným. úplně napřed vyprodaným provede
ním oratoria »Večeře Páně«. Hartmann
uchvátil svými díly umělecký hudební svět
v Americe, Rusku, Německu, Anglii, Itálii,
Hartmann, jedině řeholník Hartmann může
se pochlubili, že J. V. císař František Jo
sef I. nejen milostivým byl protektorem jeho
koncertu ve Vídni, nýbrž, že jedině jeho,
Hartmanův koncert, v posledních 25 letech
výjimečně císař pán osobně navštívil a až
do konce vyslechl. A tajemná zvláštnosť skla
deb Hartmannových ? Hartmann do
vede svými skladbami i ty nej
větší lhostejníky dovésti do
onoho náboženského, zbožného,
náladového rozpoložení, jak si
přeje.
J. L.
Přirážky k osobní dani z příjmu.
Obec Pražská hodlala počíti v roce 1910
s vybíráním 30% přirážky k dosavadní
osobní dani z příjmu polovinou na uhražení
potřeb školních a druhou polovinou ke hražení potřeb obecních, avšak sbor obecních
starších usnesl se dne 7. února t. r. na tom,
aby pro letošek tyto daně nebyly vybírány.
Pojišťování školní mládeže proti
úrazům. Městská pojišťovna v Praze za
vede pojišťování dětí škol obecných, měšťan
ských i středních za roční poplatek 1 K
proti tělesným úrazům ve třech stupnicích :
1. proti invaliditě náhradu 3000 K, úmrtí 5%
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a dočasného léčení 1 °/a z uvedeného obnosu
3000 K.
J. L.
Příznak doby aneb krkavci matka.
Přišla ke mně před krátkou dobou nevlastní
matka mého žáka, jejíž rodinu mám vedenu
v obálce »skrz na skrz rodiny zlodějské«,
a sama začala mi žalovati, že
její syn ukradl jablka a že oni to
museli za toho darebáka platit, proto že
prosí, aby jejich syn byl dán do
p o 1 e p š o v n y.
J. L.
Odporučujeme pánům kollegům z Prahy
a okolí, aby se svými žáky navštívili biograf
»Illusion* na Václavském náměstí se ži
vými obrazy v každém směru nádhernými.
»Život, utrpěni a smrt Ježíše Krista*.
Obrazy nádherně kolorované a výtečně foto
grafované v délce 1.200 m ve 6.000 sním
cích působí mocným dojmem. Smluvili jsme
snížení pro školy na 20 a 10 haléřů. Při
hlášky přijímá dp. Jos. Jonák, katecheta
Praha-VII. Bělského tř. 904.
J. L.
Velký obrázkový katechismus uspo
řádal Dr. Ant. Podlaha, cena váz. výtisku
K 1'60, vydán vlastním nákladem ve pro
spěch Útulku pro zmrzačené dívky »Růžen
cové Výrobny« v Praze. — Dnes prozatím
vydání knihy pouze oznamujeme, ponechá
vajíce obšírnou kritiku, co na knize dobrého
i špatného do příštího čísla.
J. L.
Katechetům mimo službu. V D o 1.
Břežanech uprázdní se místo záme
ckého kaplana s povinností denně ce
lebrovali, ve 3 tř. vyučovat! v místní škole,
v den sváteční exhortu a odpolední služby
Boží v zámecké kapli. Odměnou svobodný
byt, naturálie a 630 K. Žádosti J. Eminenci
do 15. dubna. — Místo zámeckého
kaplana v Hohenbrucku ve Štýrsku,
celebrovali, v den sváteční exhortu německy
a sv. svátosti, odměnou svob. byt s celým
zaopatřením a 400 K, intence volny. —
Místo v zámku Stiříně od 1. května
do konce října, celebrovali, exhortu, od
měnou byt se zaopatřením a peněžní hoto
vosť. Na obě místa žádosti kníž. are. konsistoři, na poslední do 15. dubna. J.L.
Konkursy. V okrese plzeňském obsadí
se definitivně místo katechety při mesián
ské dívčí škole v západ, obvodu v Plzni.
Žádosti do Plzně nejdéle do 16. dubna 1910.
— V okrese vysokomýtském vypsáno místo
katechety při mést. škole chlapecké ve
Skutči. Žádosti k okresní školní radě ve
Vys. Mýtě do 30. dubna 1910.
J.L.

Knihtiskárna družstvs Vlast v Praze

---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
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PŘÍLOHA

»vychovatele« k XXV. ROČNÍKU.

REDAKTOR JOS. JONÁK, Praha-VIL, Bělského třída č. 904
OBSAH : Maria, pějem Tobě. — Veliká dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro
katolickou mládež škol měšťanských a vyšších tříd škol obecných. — Valná hromada
»Spolku katechetů v království Českém«. — Úprava osnovy či katechismu. — Návrh na
úpravu katechismu. — Promluvy na VI. neděli po velikonocích a na 1. po sv. Duchu. —
Z naší organisace. ■— Z praxe a různé.

Maria, pějem Tobě.
Ze svých rukopisů na rozloučenou věnuje
Jos. Jonák.
Maria, pějem Tobě,
již probudil se máj,
a nesem v této době,
co dal nám luh i háj;
hle! u noh tvých jak svítí
sta čarokrásných kvítí!
[: Maria, Maria, ó Maria! :]

Ty neodmítneš květy,
ó slitovnice všech,
jez Tobě chudák kletý
vil v žalu, bolestech!
Ty slyšíš výkřik bolu,
ó pohleď na nás dolů!
[: Maria, Maria, ó Maria! :]

Ó zahradnice v sadě,
kde Boží vzrůstá květ,
chraň vždy nás proti zradě,
již stroji klamný svět,
ať zapudíme skvěle
vždy svoje nepřátele!
[: Maria, Maria, ó Maria! :]

Veliká dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro ka
tolickou mládež škol měštanskýeh a vyšších tříd škol obecných.
Posuzuje prof. XAV. DVOŘÁK.

IV. Oslavení Pána Ježíše.
ČI. 91. o vzkříšení Páně. Naučení logicky nejasné. Bylo by
zmrtvýchvstáním Páně bylo naplněno proroctví i co sám o sobě
věděl; tudíž je pravdou učení jeho i božství jeho. Bylo by také
o velikonocích, o svěcení neděle.
ČI. 92. o Marii Magd. »Uzřela Ježíše, an stojí,« Sch. dodává
ní.« »Nevím, kde ho položili«, ač je v Písmě sv. a přece u nás se

předeslati, že
Pán předpo
připomenouti

jasněji »před
říká »kam (!)
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jste ho položili«; kde patrně podle latiny »ubi«. Naučení schází; zmrtvýchvstá
ním dokonáno vykoupení naše, stali jsme se opět dítkami božími.
Cl.· 93. o dvou učednících do Emaus jdoucích. Těžká stylisace: »Byli přede
dnem u hrobu jeho a nenalezše (!) těla jeho, přišli, pravíce (!), že andělé se zje
vili jim, řkouce (!), že jest živ«. (!) »Uvedli nás v podivení« (germ. ?) Písmo sv.
praví »zastrašili nás«. Naučení schází; kdo miluje Pána, rád o něm slyší·
Také v následujícím článku schází naučení zvláště důležité o ustanovení svátosti
pokání.
Rozdělení článků 95. a 96. v Sch. logičtější. Naučení (96.) zase citát z Písma
svátého dosti obšírný z listu k Filip. Nelze schvalovat. Obrázek neodpovídá textu
článku.
Díl druhý. Skutkové svátých apoštolů.
Cl. 97. o volbě nového apoštola. Naučení schází.
Cl. 98. o seslání Ducha sv. Oddělen od předešlého. »V jednom večeřadle«
neshoduje se s předešlým čl., kde se praví, že vrátili se s hory Olivetské do domu,
kde obyčejně (!) bývali. K čemu uváděti všechna jména rozličných příchozích do
Jerusalema: Partští, Medští, Elamitští, obyvatelé Mesopotamie, Judska, Kappadocie.
Pontu, Asie, Frygie, Pamíylie, Egypta, Libie, Říma, Kretští a Arabští ? Možno
toho žádat! ?
Čl. 99. o uzdravení chromého. Přímá řeč Petrova na 18 řádcích! Sch. má
celý článek drobně a tím už jaksi vylučuje z osnovy školní. Naučení schází.
Na obrázku Jan hledí ven z obrázku, jako bývá při fotografiích — je to rušivé,
činí to dojem hry.
Také v následujícím článku příliš mnoho přímé řeči; naučení schází.
Čl. 101. o Ananiášovi a Safiře. »Mládenci vzali jej a vynesše pochovali« —
proč přechodník? Vzali jej, vynesli a pochovali, bylo by snazší pro žáky naše.
Naučení velmi vhodně mohlo by se vztahovat na zamlčování hříchů ve svaté
zpovědi.
Čl. 103. o sv. Štěpánovi. Naučení schází. Obrázek ukazuje Šavla, sedícího
vedle Štěpána — což není možno, byl by vydán sám úrazu kameny.
Čl. 104. o sv. biřmování v Samaří. »By i oni« těžce vyslovitelné — proč
ne: »by též oni« ! Obrázek neodpovídá textu, který se nezmiňuje o žádných ohni
vých jazycích.
Čl. 105. o komorníku ethiopském. Naučení schází, ač je typické pro doklad,
kterak i pohané poznávali pošetilost pohanství a jako proselyté církve židovské
očekávali Spasitele. Působení bible mezi pohany 1
Čl. 106. o obrácení Šavlově. Naučení schází (o spolupůsobení s milostí
Boží.). Obrázek neodpovídá textu, který praví, že byli muži, provázející Šavla,
ohromeni. (!)
Čl. 107. o Petru, navštěvujícím obce křesťanské. Zase obsahuje přímou řeč
na plných 12 řádcích. Jaký z toho užitek? O Pavlovi nelze jistě říkati, že založil
mnoho obcí věřících, když nebylo řeči potud o jeho cestách. Naučení schází
(uznávání Petra, jako hlavy hned od prvopočátku). Následující články vypravují
o cestách Pavlových, sněmu Jerus. a smrti sv. apoštolů. O cestách Pavlových
lze říci, že v tom rozsahu do knihy pro školy obecné a měšťanské nenáleží. Na
učení vesměs chybí.
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V závěrku zmiňuje se správně a vhodně autor o knihách Písma sv. Nov.
zákona; ale bylo by dobře jasněji zmíniti se o tradici od počátku.
Tímto ovšem nejsou vyčerpány všechny nedostatky knihy. A není vlastně
ani třeba vyčerpávati jich, když v podstatě zpracování již pochybeno, tak že ne
může o zavedení jejím do škol obecných a měšťanských býti řeči. Skoda, že pokus
zklamal! Bylo by nyní nejlépe, kdyby o zpracování nové zasadil se katechetský
spolek sám (jako již na katechismu pracuje) a pak nejd. Ordinariátu ke schválení
předložil?! Byla by to cesta přirozená a nejbezpečněji vedoucí k cíli. A cíl je
nesmírně vážný, dáti pevný základ náboženského vzdělání budoucím generacím !

Valná hromada „Spolku katechetů v království Českém“.
(ANT. BENDA.)
(Dokončení.)

Výbor spolku katechetů byl tedy nucen projednat! a zároveň propracovat!
návrh valné hromady na založení samostatného časopisu katechetského. To také
stalo se ve II. řádné výborové schůzi dne 28. dubna 1909 v níž byl návrh přijat.
Nový časopis spolkový nazván »Věstník katechetský«. Tak res facti.
Avšak dne 29. září a 4. října po čilé debatě usneseno pouze rozšířit! přílohu
pod titulem »Věstník katechetský« za těchto podmínek:
1. Smlouva s dp. Škrdlem budiž učiněna na 2 leta 1910 a 1911.
2. Každé číslo dosavadní »Katechetské přílohy« bude rozšířeno o 4 strany,
cena zůstane nezvýšena.
3. Dosavadní »Katechetská příloha« obdrží název »Věstník katechetský«,
pod nímž může býti nápis »Příloha Vychovatele«.
4. Na titulním listě Vychovatele nebuď více vytištěno »Orgán katechetského
spolku v Praze.«
5. Redaktor »Věstníku katechetského«, jehož si sám výbor zvolí, obdrží 100 K
roční remunerace místo dosavadních 80 K.
Tyto všecky podmínky konečně družstvo Vlast přijalo. Ve členské schůzi
dne 22. prosince t. r. předseda spolku předložil návrh úmluvy Družstva Vlast se
spolkem katechetů v království Českém na rok 1910 a 1911, který byl
předsedou a jednatelem našeho spolku podepsán. Tolik všemu členstvu na vy
světlenou.
Za příčinou sesílení -organisace vážně pomýšleno na svolání přátelského
sjezdu katechetského, na němž by se katecheté vzájemně poznali a o časových
otázkách porokovali. Pro mnohé obtíže však sjezd odložen na dobu pozdější.
Vyzván však byl odbor Plzeňských katechetů, aby v Plzni samé svolal v době
letní přátelskou schůzi katechetů, kteroužto akci výbor spolku všemožně hodlá
podporovali.
Na valnou hromadu pozváni byli i nečlenové spolku, aby se přesvědčili
o správnosti a dobré snaze výboru spolku katechetského : spolku celému v kaž
dém ohledu prospěti. Jednatel řídil se úslovím: »Kdo tluče, bude mu snad ote
vřeno.« Stanou se všichni ti ostatní také členy našeho spolku ? Na členské schůze
písemně zváni zpravidla všichni členové z Prahy a předměstí i blízkého okolí,
dále ti, kteří si o to požádali, a předsedové odborů z Plzně i Kladna. Dle usne
sení výboru byl každý člen v roce do schůzí členských jednou pozván. Při
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tom jest mi prohlásit! usnesení výboru, aby tomu, kdo 2 léta neplatí,
Vychovatel více zasílán nebyl. Legitimaci obdrží každý ihned po zaplacení člen
ského příspěvku.
Náš spolek uznán jest vskutku za důležitou korporaci, nebot Národní rada
vyzvala jej, aby delegátem svým súčastnil se prací národních, je zastoupen 5
delegáty ve Svazu páedagogickém, má delegáta svého v zemské radé nepolitické
organisace katolíků v království Českém a Jest členem Katolické besedy v Praze.
(Z toho nejlépe patrno, jak katolický budějovický Hlas Lidu o činnosti našeho
spolku lhal! Red.)
Jinak súčastnil se spolek náš valné hromady -»zemského sdružení katolických
spolků v království Českém a pozván byl k slavnostnímu večírku na oslavu
35letého jubilea Mariánského spolku křesťanských dcer v Praze. Při oslavě
25letého trvání Družstva Vlast byl spolek náš zastoupen kollegou Jar. Slavíčkem,
kollegou jednatelem při slavnosti položeni základního kamene katolického paeda
gogia Školských bratří v Bubenči. Kollega Josef Jonák za spolek náš účastnil
se I. českého sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné pod protekto
rátem královského hlavního města Prahy, konaném ve dnech 27., 28. a 29.
června 1909. Mnoho členů přítomno bylo posvěcení pomníku vlasteneckého
kněze Václava Beneše Třebízského na Vyšehradě, na nějž spolek náš přispěl
50 kor.
Mimo to spolek náš přispěl 100 K na vlastenecký milionový dar Ú. M. Š.
Finance spolkové, ač letos bylo daleko větší vydání než léta předešlá, jsou ve
velmi dobrém stavu, jak o tom zevrubnou zprávu podá kol. pokladník. Utěšenou
pro spolek náš je i výroční zpráva kol. knihovníka.
Přehlédneme-li činnost spolku našeho v tomto správním roce dle zápisní
knihy letmo nastíněnou, vidíme zcela jasně, že výbor spolku katechetů v král.
Českém neopomenul ničeho, co týkalo se zájmů všech katechetů, ať již to bylo
po stránce vzdělávací a národní, právní, hmotné a organisační. Konečně musí
vysloven býti dík všem těm, kteří členské schůze pilně navštěvovali a k tomu
přispěli, aby spolek náš stal se svým členům milým a prospěšným. Domnívám
se, že snaživá práce našeho spolku, konaná opravdu ku blahu církve sv. na roli
školské, zocelí staré a povolává nové, odhodlané, horlivé a neochvějné pracovníky,
vzbudí mu příznivce a podporovatele i na místech vyšších, nebo snaze dobté,
tužbě ušlechtilé, rádo dává nebe dojít cíle !
S rozhorčením tedy odmítáme všeliké osočování a utrhačné pomluvy i ne
kalé nátlaky téch, kteří usilují o špatnou pověst našeho spolku a neprávem
usilují smýšlení ve spolku očerniti dokonce i na místech vyšších. Však kdo
pravdě laje, ten ji zastává, bude platiti i zde. My organisujeme se v lásce a ne
zlomné oddanosti ku Svému milovanému Arcipastýři, zvláště proti těm, kteří
chtějí náboženství ze škol odstraniti. Těm platí naše organisace, těm platí i náš
boj, v němž s vědomím, že bojujeme za svátou věc, vytrváme a také bohdá
s pomocí Boží i zvítězíme. Hrozeb a denunciací mnohých tak předobrých pánů
se nebojíme, ale mužně za svátou svou povinností půjdeme v před, v pomoc Boži
doufajíce.
Skládaje pak dnes po jednoroční činnosti svou jednatelskou funkci, s uspo
kojením pohlížím zpět na vykonanou práci ve správním roce 1909 a přeji spolku
našemu — čekáf nás v budoucnosti ještě mnoho a daleko nesnadnějších úkolů

Ročník Xlll.

VĚSTNÍK KATECHETSKÝ

Strana 69.

za nepříznivější asi doby —, aby v dalším působení svém uvnitř i na venek,
stále více a více mohutněl a zkvétal, čemuž volám z hloubi své duše upřímné
»Zdař Bůh« !
Zpráva jednatelova, která se živým zájmem byla vyslechnuta, odměněna
hojným potleskem přítomných, předsedovým projevem díků a po té jednomyslně
schválena.
Zprávu pokladní podává kol. Jar. Přítel. Jmění spolkové, ač bylo v tomto
správním roce daleko větší vydání než roku 1908, vzrostlo o 139 K 24 h, takže
celkový příjem za rok 1909 jest 1621 K 53 h, z nichž zbylo čistého jmění spol
kového 178 K 09 h. Celkové jmění spolkové ku konci XIII. správního roku činí
1531 K 46 h a výkaz jeho jeví se takto:
Ve spořitelní knížce Vinohradské spořitelny............................................... K
795'84
Ve
»
»
»
»
»Právní fond«
................. » 21206
V poštovní spořitelně.......................................................................................... »
125'69
V pokladně na hotovosti.................................................................................. »
78'09
Na dlužných příspěvcích.................................................................................. »
319'78
Úhrnem . . . K 1531'46
Všeobecný souhlas, s kterým byla přijata zpráva pokladní byl pro poklad
níka dostatečným důkazem uznání a díků členstva, a když oba revisoři účtů
navrhli absolutorium, tlumočil předseda kollegovi pokladníkovi srdečný dík jmé
nem spolku.
Zprávu knihovní podává kollega V. Hála. Knihovna spolková v uplynulém
správním roce rozmnožena o 38 svazků, takže čítá nyní 350 svazků. Knihy do
knihovny jednak koupeny jednak darovány. Dárcům vysloveny nejsrdečnější
díky. Vypůjčování knih bylo hojné. Referát kol. knihovníka odměněn potleskem a
proto, když revisoři navrhli knihovníkovi absolutorium, vzdává i jemu předseda
za neúnavnou práci knihovní vřelý dík za celý spolek.
Po referátu knihovním přikročeno k volbám, před nimiž byla stanovena do
hoda v ten smysl, aby ve výboru byli zástupci všech diecesí, zástupcové
stávajících odborů, zástupcové z Prahy a předměstí. Za odstupující členy
výboru zvoleni kollegové : Adam, Konopík, Herynk a Hála hlasováním
tajným. Za resignovavšího kollegu Jar. Přítele zvolen kollega Bečvář. Za ná
hradníky akklamací zvoleni kollegové : Štamfest, Vilhelm, Dycka a Vlasák
z Košíř ; revisory účtů : kollegové Janota a Curda ; revisory knihovny kollegové
Hladík a Kudrna.
Za delegáty do Svazu paedagogického zvoleni kol.: Pešek ze Žižkova, Dr.
Rath, Slavíček, Tichý a Bečvář.
Volný návrh podal toliko Josef Jonák ve příčině obsazování biskupského
stolce v Litoměřicích. Poněvadž všaK tento návrh nebyl napřed ve výboru pro
jednán a nejdůstojnější knížecí arcibiskupské konsistoři oznámen, nemohl spolek
katechetský žádné přání na příslušných místech přednésti, aby na biskupský
stolec v Litoměřicích byl dosazen muž, který by vyhovoval všem požadavkům
litoměřické diecese. Proto vznesen byl celou valnou hromadou jednomyslný apel
na přítomného zástupce nejdůstojnější kníž. arcibiskup, konsistoře, aby se osmělil
J. E. nejdůstojnějšimu arcipastýři našemu projevit! přání spolku katechetského jako
prosbu, aby při obsazování stolce biskupského v Litoměřicích také na naše bratry
patřičný zřetel byl vzat.
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Po tomto jednaní přihlásil se ke slovu kol. Jar. Zika, jednatel plzeňského
odboru a pravil: »Jménem »Kroužku katechetů plzeňských« dovoluji si vysloviti
srdečný a bratrský pozdrav. Nebudu se zmiňovati o tom, jak »Kroužek« náš na
Českém západě pracuje, protože dočtete se o tom ve Vychovateli, kterýžto ča
sopis právě uveřejňuje naši celoroční činnost. Jako novinku oznamuji, že 19.
ledna t. r. pořádáme společnou schůzi západočeských katechetů a vážně pomý
šlíme na prázdniny svolati sjezd všech katechetů a spolu uspořádati výstavu
katechetských pomůcek. Prosím, abychom všichni svorně, s bratrskou láskou
a úsilovně pracovali na hájení svých stavovských zájmů a na činnosti vzdě
lávací, abychom všichni, kdož se cítíme býti povolanými, věnovali síly své
hnutí organisačnímu a v něm rádi pracovali, a tak abychom všichni třeba
roztroušeni po naší milé vlasti, pracovali na rozšíření království Božího zde
na zemi.
Hoďme vše osobní přes palubu, svorně pracujme, buďme v dnešních do
bách, dobách to moderního pohanství majákem, který ukazuje ve spolku katechetském bezpečnou cestu nejen svým členům katechetům, nýbrž i celému na
šemu národu a všechny vede a sjednocuje ve vzoru našem, Kristu Pánu ! Všechno
konejme s Ním a pro Něho, a této činnosti »Zdař Bůh!«
Proslov ten uvítán byl potleskem všech přítomných členů.
Po několika věcných poznámkách a dotazech z oboru školského, jež byly
k úplné spokojenosti presidiem zodpověděny, byla valná hromada za XIII. správní
rok za povznesené nálady o 6. hodině skončena, když přítomný zástupce nej
důstojnější kníž. arcibiskupské konsistoře, vdp. prof. Em. Žák, vyslovil ujištění,
že o průběhu celé valné hromady k uspokojení celého spolku katechetského J. E.
bude referovati.
*
*
*

Potom konána I. výborová schůze co ustavující, za funkcionáře zvoleni:
předsedou Jan Konopík, na Král. Vinohradech, čp. 1010.; místopředsedou Jindř.
Rotta, v Mnichově Hradišti; jednatelem Antonín Benda, v Praze-VII., čp. 976.;
pokladníkem Václav Hála, na Královských Vinohradech, čp. 25.; redaktorem »Vě
stníku katechetského« Josef Jonák, v Praze-VIL, čp. 904., a knihovníkem Václav
Bečvář ze Žižkova. Další členové výboru jsou: V. Adam z Pardubic, Slavíček
ze Smíchova, Herynk Matěj z Kladna, Josef Smítka z Jistebnice u Tábora, Strnad
z Prahy a František Košák z Plzně.
Bda.

Úprava osnovy či katechismu ?
(Přednesl J. v kroužku západočeských katechetů.)

(Pokračování.)

To jsou asi hlavní důvody směřující ku reformě osnovy náboženské, a
tyto důvody kriticky důkladně rozebral a zvláštní návrh ku novým osnovám
podal universit, docent mníchov. Dr. Göttler ve své brožuře : »Jednotná osnova
nábožen. vyučování.« —
Po mnohých zkušenostech, důkladném studiu a po dohodě s předními
autoritami, jako jsou dnes Förster, Willmann, Krieg, Bergmann, podává spisovatel,
byv jimi vybídnut, návrhy k osnově zcela nové. Pravím zcela nové, neboť návrhy
ty jdou tak daleko od staré osnovy, že jsou nám ideálem, k němuž se budoucí
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doby teprve budou blížiti. Je to reforma hluboká, důkladná, reforma od kořene,
není možno jí provésti docela, ale přece snad bude možno myšlenkami těmi
aspoň v něčem se říditi. Hlavní myšlenky jsme též zde ve schůzích probírali
a dle toho spracovali osnovu pro I. tř. Pojednání uveřejněno ve článku v »Křesťan,
škole.«
Zmiňuji se pouze o prvním stupni. První stupeň je biblicky názorné vy
učování. V tomto období podává se názor, tvoří představy nábožen. Katechetou
jsouce vedeny, formulují děti a tvoří nejdůležitější poznatky nábož., jakýsi druh
biblických katechesí, k čemuž jako učebná kniha dostačí biblická dějeprava.
Sem spadá celé období obecné školy — tedy i rok první sv. zpovědi a
prvního sv. přijímání. Pokud je třeba určitějšího poučení při přípravě k těmto
svátostem,'ať dá se ve 4. a 5. roce dítěti do ruky ne katechismus, ale modlitební
kniha vhodně upravená.
Zvláště důležité jsou vývody Gottlerovy o modlitbě. Osnovy k tomu ne
přihlížely a nepopřávaly času, aby modlitby mohly býti dostatečně vykládány a
hlavně, aby děti bylý poučovány o modlitební knize, jak jí mají používati, aby
se s nimi probrala a vysvětlila celá kniha a ne jen několik písní.
A přece psychologicky nejbližší forma pro dítě je modlitba. Ve formě
modlitby mnohem spíše, a snáze přijme a zase vypoví nábožen. představy, jichž
vyučováním nabylo, mnohem spíše než má-li je odříkati v abstraktních větách
katechismu. V pozdějším věku většina vědomostí nábožen. opakuje se vlastně
i u velkých lidí ne katechismem, ale modlitbou.
Zajisté tedy by se doporučovalo upustiti v prvém období (škola obecná)
od abstraktních pouček katechismu a podati je vé formě modlitby. Nebo modlitba
je vlastně cíl nábožen. vyučování a nejlepší výsledek dobré hodiny je vlastně
nálada dětského srdce, z něhož plyne modlitba, ať už jsou to výrazy obdivu
Boží moudrosti, moci, ať díků, lásky a důvěry, ať předsevzetí či prosby. První
tedy systém, vyplývající z nábožen. vyučování, je modlitební kniha, zpěvník a ne
katechismus.
To ovšem je pro první přípravu k sv. zpovědi a k sv. přijímání pro 4. a
5. tř. obecné školy. Pro tyto dvě třídy učebné knihy by byly biblická dějeprava
a modlitební kniha vhodně upravená.
A toto je největší přednost návrhů Gottlerových, napřed kniha modlitební
a potom katechismus, proti dřívějšímu opáčnému zvyku, napřed katechismus a
potom modlitební knihu.
Myslím pak, že modlitební kniha do návrhů Gottlerových nebyla vzata jen
tak bez důvodu, ale že to má kořeny hlubší. Zdá se, že spočívá na hlavn
zásadě dnešního vychovatelství a to je samočinnost.

Paedagogika od Komenského až do Pestalozciho a Froebla, kde je vlastně
vrchol její, propracovala se k tomuto názoru.
(Dokončení.)
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Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.
(Pokračováni.)

IV. článek víry.
Trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest.
Ve čtvrtém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus trpěl, na kříži umřel a pohřben byl.
V neděli před svou smrtí jel Pán Ježíš slavně do Jerusalema.
Ve čtvrtek na to jedl Pán Ježíš s apoštoly při večeři beránka velikonočního, ustanovil svátost
oltářní a mši svátou.
Po poslední večeři odešel Pán Ježíš na horu olivetskou, tam krví se potil, byl od Jidáše zrazen,
od svých nepřátel jat a ke Kaifáši odveden.
U Kaifáše velerada židovská odsoudila Pána Ježíše na smrt a vsadila do žaláře.
V páték ráno odvedli Ježíše Krista k Pontskému Pilátovi, kdež byl bičován, trním korunován
a na smrt kříže vydán.
Pán Ježíš nesl kříž na horu Kalvárii, tam byl ukřižován a umřel ve 3 hodiny odpoledne.
Při smrti Ježíše Krista stalo se mnoho zázraků : slunce se zatmělo, země se třásla, skály se
pukaly, hroby se otvíraly, mnozí zemřelí vstali z mrtvých a opona chrámová se ve dví roztrhla.
Josef z Arimathie a Nikodém pochovali v pátek tělo Ježíšovo v novém, ve skále vytesaném
hrobě.
Na tyto události vzpomínáme si na květnou neděli, zelený čtvrtek, velký pátek a bílou sobotu.
Smrt Páně připomínáme si také každý pátek při zvonění ve 3 hodiny odpoledne.

Pán Ježíš trpěl a umřel z lásky k nám.
Ježíš Kristus trpěl a umřel, aby nás vykoupil a spasil.
Naučení: Modli se rád modlitbu: »Klaníme sc Tobě, ó Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme Tobě
že svátým křížem svým svět jsi vykoupil.«

V. článek víry.
Sstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých.
V pátém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus
1. sestoupil do pekel,
2. vstal z mrtvých.

Duše Ježíšova sestoupila po jeho smrti do pekel neboli předpeklí.
Předpeklí bylo místo, kde duše spravedlivých před Kristem zemřelých lidí
bez bolestí čekaly na Vykupitele.
Duše Pána Ježíše sestoupila do předpeklí, aby duším spravedlivých zvěsto
vala, že jsou vykoupeny a že za krátko přijdou do nebe.
Duše Ježíše Krista vrátila se třetího dne opět do těla a Pán Ježíš vyšel
slavně z hrobu.
Zmrtvýchvstání Páně světíme na hod Boží velikonoční. Svatý apoštol Pavel napsal: »Kristus
vstal z mrtvých třetího dne a viděn jest od Petra a potom od jedenácti. Potom viděn jest více než
od 500 bratří spolu, z nichžto mnozí až dosaváde živi jsou, a někteří zesnuli.« (1. ke Kor
15. 4. - 6.)

Že Ježíš Kristus z mrtvých vstal, víme od svátých apoštolů; oni jej po jeho
zmrtvýchvstání mnohokráte viděli a s ním mluvili.
Naučení. Pán Ježíš vstal z mrtvých, také já vstanu z mrtvých; to věřím a doufám.

VI . článek víry.
Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího.
V šestém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus
1. vstoupil na nebesa,
2. sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího.

Ježíš Kristus vstoupil na nebesa čtyřicátého dne po svém zmrtvýchvstání.
Čtyřicátého dne po hodu Božím velikonočním světíme svátek nanebevstoupení Páně.
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Ježíš Kristus vstoupil na nebesa s hory olivetské před očima svých učedníků.
Ježíš »sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího«, znamená, že Ježíš Kri
stus i jako člověk s Bohem Otcem a Duchem svátým všemu světu vládne.
Naučení. V životě svém následuj příkladu Ježíše Krista, abys i ty vešel do slávy jeho.

VIL článek víry.
Odtud přijde soudit živých i mrtvých.
V sedmém článku víry se učíme, že Ježíš Kristus opět s nebe přijde, aby nás soudil.

Ježíš Kristus přijde zase s nebe na konci světa.
. Ježíš Kristus bude soudit všecky lidi, živé i mrtvé, to jest dobré i zlé.
Pán Ježíš řekne dobrým: »Pojďte požehnaní Otce mého, vládněte královstvím vám připraveným
od ustanovení světa.« (Mat. 25, 34.)
Zlým řekne: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, který jest připraven ďáblu a slu
žebníkům jeho.« (Mat. 25. 41.)

Soud lidí na konci světa nazývá se soud obecný.
Naučení. Jaký soud vyřkne Kristus nad tebou? Bude to radostné: »Pojďte požehnaní . . .« či
hrozné : »Odejděte ode mne, zlořečení . . ?«

Promluva na VI. neděli po Velikonocích.
O účincích sv. biřmování.
Napsal JAN PLEŠINGER, katecheta.

I.
Když praotec Jakob sestaral v Egyptě a roznemohl se, povolal k sobě dva
syny Josefovy, za vlastní přijaté, Efraima a Manassesa, vztáhl ruce své a položiv
na hlavu jejich, řekl: »Bůh požehnejž dítek těchto, af jmenuje se nad nimi jméno
mé a jména otců mých Abrahama a Isáka..— A otevřeme dále první knihu krá
lovskou a čteme tam: »1 vzal Samuel roh s olejem a pomazal Davida uprostřed
jeho bratří. I sestoupil Duch Hospodinův na Davida od tohoto dne.«
Dva různé děje z Písem sv. předvedl jsem vám nyní na mysl. A proč jsem
tak učinil? Protože dvé těchto dějin, sloučíme-li je v jedno, převhodným jest nám
obrazem sv. biřmování, o němž dnes hodlám k vám promluviti.
Ctihodný patriarcha Jakob, přijav dítky Josefovy za vlastní, vzkládá na ně
ruce své a mluví slova posvátná, slova požehnání, vyslovuje při tom tři jména,
jméno Abrahamovo, Isákovo a jméno své. — I my, ač zrozeni jsme byli ve stavu
hříchu prvotního, byli jsme přijati za vlastní dítky Otce nebeského, a to na křtu
svátém, tam stali jsme se syny Božími a dědici věčného spasení. A nyní posílá
Bůh ctihodného svého zástupce, nástupce apoštolů, vélekněze, biskupa k nám
dítkám svým. Ten skládá ruce své na nás, říkaje slovo posvátné, slovo boží;
jmenuje při tom tři svátá jména, andí: -»Znamenám tě znamením kříže a biřmuji
tě křižmem spasení ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého.»· — Nečiní li tu biskup
podobně jako Jakob, skládaje ruce a říkaje slovo boží?
Než také o křižmu spasení zmiňuje se biskup. Co jest křižmo? Jest to
balsam s olejem olivovým smíšený. Ten naznačen v našem druhém podobenství
olejem, jímž pomazal Davida, syna Isaiova, muž boží Samuel. Jakob vzkládá ruce,
Samuel maže olejem; Jakob pak krom toho promlouvá slova svátá. Co v podo
benství činí dva muži boží, to činí při biřmování muž boží jeden, biskup, vzkládaje
ruce, maže křižmem a říkaje slovo boží. A které pak jsou účinky tohoto posvát
ného úkonu?
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Při křtu sv. nabývá křesťan posvěcující milosti boží, sv. biřmováni pak
působí plnost té milosti, rozmnožuje ji neobyčejnou měrou. Jak skvělý to účinek
oné svátosti. Zda nepřeje si člověk, který vyvázl z nebezpečenství života a nabyl
opět zdraví, aby měl síly a zdraví více? A který křesťan, poněkud jen dbající
o spásu duše, nepřál by si, aby símě milosti při křtu zaseté svátým biřmováním
rozmnožilo se stonásobně?
Však jiný ještě účinek zvláštní má sv. biřmování. — Po všechny časy bylo
u národa israelského a jest podnes snad u národů všech ve veliké vážnosti po
žehnání skládáním rukou udělené od rodičů, zvlášť od rodičů umírajících, pozů
stalým dětem, jak slyšeli jsme před okamžikem o Jakobovi, žehnajícím synům
Josefovým. A co bylo účelem toho požehnání? Požehnání to mělo zabezpečit!
dítkám přízeň a ochranu Boží na všech stezkách jich života. I milý náš Pán,
Ježíš Kristus, odcházeje z tohoto světa, požehnal svým učeníkům. Neb čteme
u sv. Lukáše : *A pozdvih rukou svých, dal jim požehnáni. I stalo se, když je
žehnal, bral se od nich, a nesen jest do nebe.* A požehnání to bylo zajisté mocné
a účinné. Deset dní na to objevil se účinek ten, o němž Církev krásně pěje v hod
svatodušní: »Přišel oheň božský, který nepálí, ale osvěcuje; netráví, ale svití;
a nalezl, že srdce učeníků jsou nádoby čisté; a rozdělil jim dary lásky; alleluja,
alleluja.* — Ó laskavý Otče náš, Ježíši Kriste, nad námi nevztáhneš rukou
svých? Nám nedáš božského ohně Ducha sv., pro nás nemáš darů Jeho
lásky ? —
Nermutiž se srdce naše! Ani na nás nezapomněl dobrý náš Pán, ač již
opustil tento svět. Nám posílá zástupce svého biskupa při biřmování. Ten vzta
huje ruce své nad námi a v tu chvíli děje se to, co vztažením rukou se nazna
čuje. Přicházíme pod ochranu Ducha sv., oheň lásky rozněcuje se v našem
srdci, a udělují se nám dary Ducha sv., jichž u vyznání víry budeme potřebo
vat!. Dar moudrosti, abychom k dosažení života věčného příhodných a bohumi
lých užívali prostředků, abychom nedali se zaslepit! leskem bohatství a časného
blaha, abychom i před tváří smrti viděli jasně, že pravé dobro čeká nás teprve
v životě‘druhém a poznávali, že smrt, která nás čeká, jest nejvhodnějším právě
prostředkem k jeho dosažení. Dar rozumu, abychom pravdám víry vždy lépe
rozuměli, a dárce všeho, Boha, od věcí stvořených, a dobré od zlého vždy roze
znávali. Dar rady, abychom v pochybnostech, hlavně ve věcech spásy se týka
jících, všeho omylu se uvarovali, dar umění, abychom se naučili všelikým po
čínáním svým Boha velebiti a duši posvěcovati, dar síly, abychom všeliké poku
šení ke zlému přemáhali a trápení pozemské trpělivě snášeti mohli, dar zbožnosti,
abychom sobě modlitbu a služby Boží zamilovali a bázně boží, která by nás
pobádala, abychom se z lásky k Bohu varovali všeho, co by Ho mohlo
uraziti. —
Než ještě více působí milost posvátná sv. biřmování, a proto uděluje se
ještě jedním viditelným znamením, mazáním křižmem.
Staří bojovníci, hotovíce se k zápasu, mazali údy své olejem, aby jejich
údy byly hbitý a ohebný a také proto, aby, bojovalo-li se s obnaženými rameny,
ruka odpůrcova nemohla udržeti hladkých údův olejem pomazaných.
Svatí otcové, svědkové prvotního učení staré církve, učí, že biřmováním
stává se křesťan duchovním vojínem Kristovým. Jeho úlohou jest, vyznávati sta
tečně víru v Krista Pána, ano hájiti ji slovem a skutkem, ba i životem jako svati
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mučedníci. To není boj lehký, a proto potřebí křesťanu duchovní posily, duše
jeho má býti hbitá a ochotna k boji a nepřemožitelná. A to vše naznačuje a
uděluje se mazáním křižmem, jež působí na duši tak, jako olej působíval na tělo
starých bojovníků. Mažeť pak se tělo biřmovancovo znamením kříže, aby pama
toval, že nese odznak krále Krista na své duši, jinak nezrušitelný, jímž se liší
od nebiřmovaných. Tak učila vždy církev a svědkem toho budiž jmenován sv.
Řehoř Nazianský, jenž dí: ^Biřmovaný obdrží znamení, které ho i k pohřbu do
provází, i po smrti zůstává.«
Př. 1 Poznali jsme v dnešní úvaze účinky svátosti biřmování. Především
jsme viděli, že se biřmováním rozmnožuje posvěcující milost, a že svátostná mi
lost jeho jest udělení darů Ducha sv. a vtisknutí nezrušitelného znaku na posilu
a hájení pravdy.
Některým z vás, kteří již biřmování jste, dostalo se již všech těchto darů.
Jste bojovníky Kristovými, sedm mečů dal vám do rukou Velitel váš, sedmeru
zbraň proti nepříteli. Jak jste jí užili ? Nestydíte se za víru svou ? Vyznáváte ji
rádi a hájíte ji v čas potřeby? Žijete tak, jak biřmovanému žiti sluší? Odpověz
každý
sám sobě a dle toho posuzuj, co tě čeká na věčnosti. — A vy, kteří
dosud biřmováni nejste, jak připravujete se na přijetí sedmi darů Ducha svátého?
Věkem prospíváte, zda-li pak též prospíváte milostí u Boha i u lidí? O, schází
vám jistě mnoho, velmi mnoho, abyste byli podobni Pánu Ježíši, o němž jako
jinochu to evangelista podotýká. Tuším, že máme všichni biřmovaní i nebiřmovaní dosti příčin z hloubi srdce volatí; »Přijď, sv. Duše! Naplň srdce svých vě
řících a zapal v nich oheň lásky své.« Amen.

Exhorta na neděli I. po sv. Duchu.
Apoštolské vyznání víry.
FRANTIŠEK MALÝ.

Dabšelim, vůdce indického kmene, měl knihovnu, která se skládala z něko
lika tisíců svazků. Protože všech těchto knih nemohl přečisti, kázal vybrali z nich
nejlepší. Ale i těch bylo ještě několik set svazků. Dal tedy z nich zhotovili výtah,
který obsahoval 50 svazků. I to bylo mnoho pro starého vůdce. Požadal svého
moudrého rádce, který byl křesťanem, aby mu podal jádro těchto 50 svazků.
Křesťan přišel již druhý den s malou knížečkou, kterou mu byl daroval
katolický missionář. Podávaje ji vůdci řekl: »Vznešený pane, v této knížečce
čtěte každodenně! Porozumíte-li slovům tam obsaženým, budete opravdu moudrý
a šťastný do smrti i po smrti!« Dabšelim-knihu přijal, četl, s milostí Boží jí porozumněl a blaženě umřel.
Jste zvědavi, která knížka to byla? Dříve než vám to prozradím, řeknu, že
i vy takovou knížku máte a z ní se učíte. Je to katechismus. Nesmíte si mysliti,
že katechismus je pouze pro vás — děti! Ne! Pro všecky křesťany jest. Neboť
se v něm vykládají hlavní články našeho náboženství.
Jak víte, v katechismu vykládá se také článek víry o nejsv. Trojici, jejíž
slavnost po svatodušních svátcích v neděli světíme ; a je tam zmínka o tom,
jakým způsobem vyznávati můžeme víru v nejsv. Trojici? Víru v nejsv. Trojici
vyznáváte, kdykoli děláte kříž na čele, na ústech a na prsou — ale také kdy
koli se modlíváte »Věřím v Boha« neboli apoštolské vyznání víry.
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Neboť v apošt. vyznání víry se jedná o Bohu Otci Stvořiteli, dále o Bohu
Synu Vykupiteli a Duchu sv. Posvětiteli. Milé děti, dnes vám chci krátce vylo
žit! toto apoštolské vyznání víry, a sice ukáži vám, k čemu ap. vyznání víry
jest, od koho pochází a co v sobě obsahuje . . .
1 .) V našem městě jest několik spolků, na př . . . Když se takový spolek
čili jednota zařizuje, mají zakladatelé nejpřednější péči o stanovy, podle kterých
by se členové spolku řídili a spravovali. Co je obsaženo ve stanovách? Ve sta
novách se jasně určí účel spolku a udávají se prostředky, jak tohoto účelu dosíci lze. Takové stanovy jsou opravdu duší spolku, a kdo k němu přistoupí, musí
se podle nich říditi; jinak beze stanov by se spolek ani neudržel, neboť kolik hlav
olik smyslů, a každý by dělal, co by chtěl.
Také naše škola je takovou jednotou, jejížto členy jste vy. Aby zde ve
škole panoval pořádek a něčemu jste se naučili, musíte se říditi podle určitých
stanov čili podle řádu školního.
Už tedy víte, co jsou stanovy. Teď ale pozor!
Jsou-li stanovy potřebný každému spolku a každé škole, tím spíše musí
míti pevné a jisté stanovy největší jednota, největší spolek, k němuž patříte vy
já a k němuž mimo nás patří ještě 260 milionů lidí — a to jest sv. Církev
katolická. Zaplať P. Bůh, tyto stanovy v Církvi máme!
2 .) Pán Ježíš založil Církev, sv. apoštolově složili stanovy, které i vy dobře
znáte. Je to apoštolské vyznání víry neboli modlitba »Věřím v Boha«. Tuto mod
litbu má každý katolický křesťan uměti na pamět, ať školák, ať dospělý, neboť, —
abych vám to řekl známými slovy katechismu, — co má katolický křesťan věřiti,
je krátce obsaženo v ap. vyzn. víry.
Tedy od sv. apoštolů pochází toto vyznání víry! Když se totiž chtěli roze
jiti do celého světa, sestavili si určité stanovy, podle kterých budou kázati, aby,
jsouce od sebe vzdáleni, přece v učení stejně pokračovali. V Jerusalemě se posud
ukazuje místo, kde se na těchto stanovách čili vyznání víry usnesli. A toto vy
znání víry udrželo se stejné až na naše doby, a vy se modlíte totéž »Věřím
v Boha* jako apoštolově.
Kdokoli pak chtěl býti pokřtěn, musil dřív zpaměti odříkati toto vyznání
víry; musil mu ale také dobře rozuměti, nejen ho odříkati. Abyste i vy, mé děti,
dobře chápali tuto modlitbu, když se ji modlíte, povím vám ještě, čemu učí. —
3 .) Apoštolské vyznání víry učí, že nás stvořil Otec nebeský, zjehožto ruky
a moci vyšlo všeliké tvorstvo na nebi i na zemi. Že po spáchaném hříchu pro
padlo lidstvo hněvu Božímu, avšak hněv tento že netrval věčně. Aby se s lidmi
opět usmířil, Bůh Otec poslal Syna svého na svět, vybral mu nejčistší matku
Marii, a to v té době, když král Herodes panoval.
Ježíš Kristus žil zde v tomto slzavém údolí 33 léta a podstoupil hroznou
smrt kříže pod vladařem Pontským Pilátem. Uložen do hrobu s tělem, duší svou
sestoupil do předpeklí, aby spravedlivé odtud vyvedl do nebe. Vstal pak z mrtvých,
vrátil se opět do své nebeské otčiny a požívá tu jako nějaký král nejvyšší slávy
a moci nad veškerým tvorstvem.
Aby však jeho apoštolově nezůstali tu jako sirotci, poslal jim v památný
den židovských letnic Ducha sv., který je utvrdil ve víře a posilnil ku hlásání
slova Božího. — Tomu nás učí ap. vyznání víry o nejsv. Trojici.
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Avšak ještě více nás učí, totiž: že ani my na světě mezi sebou nejsme
sirotci, nýbrž že jsme ve spojení s dušemi v nebi a v očistci, a že by nás Ježíš
Kristus rád všecky shromáždil v nebi. Ale ježto do nebe nevejde nic nečistého,
dává nám ap. vyzn. víry ještě tu útěchu, že i největší hříšníci mohou zde na zemi
ve sv. zpovědi dosíci odpuštění hříchů...........
Toť obsahem ap. vyznání víry ! Abych vám však ještě více ukázal, jakou
má cenu, budu vám vyprávěti příběh:
Dne 29. dubna slavili jsme památku sv. Petra Veronského, který se na
rodil ve Veroně v Itálii r. 1205. Otec jeho nebyl katolík, ale posýlal syna do
školy katolické. Tam se Petr učil pilně a přilnul záhy celým srdcem k víře ka
tolické. Když jednou šel do školy, potkal svého strýce, který též byl nekatolíkem.
Strýc se ho ptal, čemu se naučil ve škole. Hošík začal odříkávati ap. vyznání
víry. Ale sotva vyslovil první článek víry: »Věřím v Boha Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,« vykřikl zlostně strýc, že P. Bůh nestvořil svět, aby se
tedy tak dále nemodlil. Hodný školáček nedal se zaleknouti, odříkal celou mod
litbu a dodal, že nikdy jinak věřiti nebude.
Strýc žaloval to otci. Ale ten, protože syna miloval, neublížil mu, nýbrž
posýlal ho do oné školy dál. Petr vystudoval pak i vysoké školy, zůstal vždy
nábožný a mravný, byl později vysvěcen na kněze a mnoho bludařů obrátil na
pravou víru. Tím roznítil proti sobě nenávist nepřátel, kteří jej tajně (29/4 1252.)
zabili sekerou a dýkou. U velkých bolestech modlil se ještě »Věřím v Boha« a
pak skonal. — Vidíte, tak si vážil sv. Petr Veronský i v mládí i v umírání ap.
vyzn. víry! A proto nemám tedy jiného přání, než abyste se ho i vy rády modlily,
i když vstáváte i když uleháte; abyste se ho modlily po celý život i v poslední
hodince smrti. Amen.

Z naší organisace.
Spolek katechetů v král. Českém konal III. členskou schůzi 6. m. m.
v místnostech spolkových za účasti 30 katechetů. — Protokol minulé schůze
přečten a po dodatku kol. Jonáka, že ku stálé výstavě náboženských pomůcek
připravuje se dále půda, schválen.
Jednáno o výnosu nejd. k. a. konsistoře pražské ze dne 12. ledna 1910.
N. E. 1953/1909 (Ord. 1. č. 2.) ve příčině »Slavnosti na počest Ježíše, přítele
dítek,« jímž se doporučuje, aby dpp. katechéti a učitelé náboženství zařizovali
takovéto slavnosti, a to především v kostele. Přečtěn program slavnosti, jak
navrhuje nejd. k. a. konsistoř. Na školách, které mají zvláštní samostatné kaple
pro své školní bohoslužby, lze dobře v některou neděli letní nebo v den prvního
sv. přijímání školních dítek slavnost takovou uspořádali. Kde však mládež školní
navštěvuje v neděli a ve svátek služby Boží ve farním kostele, pro které vymě
řena jest poměrně doba dosti krátká, tu snad postačilo by, kdyby katecheta
aspoň ve vhodné promluvě na thema: »Ježiš, přítel dítek«, význam slavnosti
dítkám připomněl.
Školní rada, p. Dr. M. Kovář zaslal spolku k posouzení píseň, kterou napsal
pro tuto slavnost a připomíná, že dá k ní složití vhodný nápěv. Píseň dána k po
souzení p. prof. Xav. Dvořákovi.
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Školní rada, vdp. prof. J. Šauer z Augenburgu dopisem vyslovuje přání,
aby »Věstník katechetský« přinášel promluvy k takovým slavnostem, písně, básně,
vhodné příběhy a j.
Kol. Pešek Em. ze Žižkova upozorňuje na píseň: »Ježíši, Pane můj!« (Drů
bek, str. 94) a praví, že nápěv písně jest lehký a dítky rády ji zpívají.
Dp. Jos. Ptáček, duchovní správce ve Valentinům (Praha-VIII.) pracuje
na úpravě katechismu dle zásad komise katechismové, a to část: »0 přiká
záních«.
Jednatel spolku podává obšírný referát o velikonoční schůzi německých katechetských spolků diecesních. Mnohé věci byly velice interesantní, mnohé se
však vymykají veřejnosti. Přání německých kollegů, aby aspoň jednou do roka
konala se společná schůze katechetská, v níž by se o společných otázkách po
hovořilo a docílil se jednotný postup v domáhání se práv katechetských, Spolek
katechetů v král. Českém rád vyhoví.
Kol. Frant. Suchomel z Vršovic referuje o 5., 6. a 7. článku víry v nové
úpravě; část ta v květnovém čísle »Věstníku katech.« se uveřejní.
Kol. Simon z Nuslí uvádí na přetřes dotazníky, jež zemský výbor království
Českého před nedávném zaslal správám škol a v nichž se žádá, aby do 3 dnů
bylo mu oznámeno: a) kolik jest na škole definit. a kolik zatím, poboček;
b) kolik jest v jednotlivých třídách dětí. Dotazník zmíněný vyvolaly neutěšené
finanční poměry zemské. I žádosti za udělení osobních přídavků budou prý až
do dělnosti sněmu českého pozastaveny.
Kol. Benda z Prahy-VIII. upozorňuje na nové vydání »Liturgiky« p. prof.
Xav. Dvořákem.
Po sdělení předsedově, že příští schůze komise katechismové koná se ve
středu, 20. dubna v místnostech spolkových, schůze skončena.
Bda.

Liturgika katolická pro školy obecné, měšťanské a vyšší ústavy dívčí. —
Napsal Xav. Dvořák, nákladem »Unie«, cena váz. 1 K 30 h. — Liturgické pole
těší se poslední dobou znatelnější přízni našich spisovatelů i nakladatelů a to
vším právem a zároveň vždy s novým a novým pokrokem i úspěchem. Dvořá
kova liturgika již při pouhém zběžném listování zaujme svým praktickým a
přesně plánovitým uspořádáním, při bedlivějším pak prohlížení a srovnání mu
síme doznati, že zahrnuje v sobě bohaté zkušenosti ze školní prakse se zřetelem
na žactvo i naše poměry. Zvláštní předností Dvořákovy liturgiky je, že je proti
všem dosavadním knihám liturgickým pro děti lehká, liturgika s katechismem ne
pozorovaně se tu snoubí, jedna druhou doplňuje, podporuje a oživuje za šťa
stného používání dějin.
Jsme si jisti, že kollegové s radostí po této knize sáhnou a na školách
svých zavedou na prospěch náboženského vyučování, kde děti hravě opakují
biblické dějiny, katechismus a seznamují se s významnými ději církve svaté se
zřetelem na svou ‘vlast. Odpadá tu úplně ona nechuť k liturgické knize, v níž
se jednotlivé obřady suchopárně, nezajímavě a nezáživně rozebíraly či vlastně
jen vypočítávaly. Kniha Dvořákova okrášlena jest 67 obrazy, které do jednoho
s uměleckým vkusem a účelně jsou voleny i provedeny. Každý ten obrázek,
Dvořákem volený k dětem mluví, s textem úzce souvisí a věcně mu odpovídá.
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Pro žactvo škol národních snad bude nutno některé články vynechati anebo
zkrátiti, žáci pilnější a nadanější snadno i ty si osvojí. Kniha jest ministerstvem
vyučování i ordinariaty schválena.
j. L.
Xaver Drořák·. »Kontemplace«. — Nákladem vlastním, v ceně K 1'60. —
Dvě publikace od téhož autora dostaly se nám před uzavřením tohoto čísla do
rukou. Neúnavný, ideální náš Xaver Dvořák vydobyl si svými pracemi literár
ními hlavně jako poeta pořadí nejpřednější, tak že ’si ho váží vybraný a
uzavřený výkvět našich literátů prvního řádu. A české čtenářstvo — ? — Většinu
Dvořákových spisů — rozebralo. Poslední práce Dvořákova zaslouží si, aby
zdobila stůl každého kněze, řeholníka i řeholnice, zvláště se hodí pro ony intimní
okamžiky, kdy člověk po celodenním pachtění za povinností ve svém pokojíku
usedá neb pokleká, aby místo sáhodlouhých modliteb v meditaci pozvédl se
k Bohu svému a přitulil se do záhybů nejsvětějšího srdce Páně. V něžných slo
vech básnických najdeš tolik útěchy v opuštěnosti, v neklidném svědomí, tu zase
k adoraci tolik nových a nových myšlenek, že Kontemplace Dvořákovy opět a
opět k vykonání důvěrné pobožnosti do ruky vezmeš.
J. L.

Z praxe a různé.
Schůze pražských vikariátu a ka-^lidu určené povznésti a i hmotně spíše podtecheti. V předešlém měsíci svolali nově ; pořiti než ubozí katechéti a kaplánkové,
jmenovaní vikáři Pražští přidělené faráře, kteří při bídných platech svojí úřední po
kaplany a katechety, ne však učitele nábo vinností jsou až dosti přetíženi. Přes to vše
ženství na středních školách a professory jest i nyní nižší duchovenstvo ochotno přiuniversitní, ti prý jsou dle vyšších instrukcí nésti oběti finanční i mravní, ale chce a
vyjmuti, rádi bychom věděli proč. Všeobecně musí věděti na co a co za to bude míti!
překvapeno bylo svolané duchovenstvo, že Neznámému bohu mozolně vydělaný groš
se jim ukládá povinná daň tisková nejméně při dnešních bídných poměrech nižšího du
20 K, aniž se bylo dříve s duchovenstvem chovenstva do bezedného jícnu vkládati bylo
a to hlavně s katechety a kaplany jednalo. by při nejmenším nekatolickým hospodář
Proto správně bylo na některých schůzích stvím. Či nemají páni dosti na zkušeno
poukazováno k tomu, že není pro intellistech s družstvem sv. Vojtěcha, kde ubily
genta nic tak odporného,jako říci mu: »Ty
se takové statisíce beze všeho effektu, leda
musíš !< Přirozená odveta na to je: »A to že se vydávaly »Katolické Listy«? Na schů
snad přece nemusím!« Přiznáváme rádi po zích se předkládá rozpočet na zdokonaleni,
třebu vyhovujícího časopisu, každá organi- zlidovění a zlevnění dosavadního Čecha
sace je na tom lépe, než organisace kněž s fingovaným (!) deficitem a žádá se, aby
ská a katolický náš lid. Časopisecké a kněží jej úpisy kryli. Nebude to družstvo
tiskové poměry katolické u nás jsou velmi sv. Vojtěcha čís. 2.? Je-li třeba obětí, jsme
zanedbány, na nízkém stupni obchodního ochotni je přinésti na dobrou věc s vědo
pochopení. Jsme do těch poměrů tolik za
mím, že nebudou mamy. Proto chceme,
svěceni, že uznáváme potřebu nezbytného abyste nám dříve objasnili otevřeně vaše
radikálního řezu na obrození katolického plány, abychom se mohli přesvědčili, že naše
listu u nás, uznáváme také nezbytnou po peníze budou s obchodnickou prozíravo
třebu značných obětí i hmotných i morál stí na dobrý úrok uloženy, že poměr mezi
ních a tu bychom my volali do zbraně dosavadním majitelem a našimi zástupci
v první řade professory universitní jest vykrystalisován a účelně vyjasněn tak,
i učitele náboženství středoškolské, pro aby nám dával záruku, že to budé list
tože by se od nich dalo přec očekávali. že osobně nezávislý, list katolického kněž
po příkladu professorů-laiků při své vyšší stva i lidu a to trvale. Žádáme ve sroz
kvalifikaci a dostatku volného času mohli umění s mnohými zasvěcenci, aby pro za
by literárně časopisy katolickému našemu mýšlenou akci utvořeno bylo komité admi-
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nistrační a redakční a dosavadní majitel ať
zůstane jen a pouze majitelem, ač bychom
nejraději viděli, abychom byli katolického a
hlavně kněžského listu sami majiteli. Pak
teprve se ukáže, že list, který za sebou má
několik tisíc katolických kněžl a k tomu
tisíce katolického lidu, nebude každou chvíli
na nás žádati vedle kolportérských obětí
ještě časté a značné finanční oběti, ale že
bude jen na prospěch katolické věci i finan
čně aktivní.
J. L.
Ježíšek českých dětí jest název serie 16
pečlivě provedených obrazů ze života Ježíšova
do 12 let, která se zamlouvá jak barevnýma
uměleckým provedením, dle paedagogických
požadavků dětem přiměřeným sidealisováním,
praktickým rozměrem 26 X 20, tak zvláště
přirozeným a k dětem se snižujícím stylisováním následujících výjevů z mládí
dětem milého Ježíška: Zvěstování Panně
Marii, Cesta Panny Marie a sv. Josefa do
Betlema, Anděl zvěstuje narození Páně be
tlémským pastýřům, Andělé oslavují naro
zení Páně, Pastýři spěchají poklonit se Je
žíškovi, Dojemný výjev z jeslí betlémských,
Děti před jeslemi, Cesta svátých tří králů,
Sv. králové v Jerusalemě, Sv. králové v Be
tlémě, Obětování Páně, Výstraha před Herodesem, Svatá rodina na útěku, Návrat
z Egypta, Ježíš v chrámě, Ježíš vzor dětem.
Velikost obrazů jest prakticky volena tak,
aby se jich mohlo s prospěchem užiti co
školní pomůcky k náboženskému vyučování
i co vhodné, poučné a milé knihy dětem,
zároveň pak aby mohla býti celá serie
obrazů co nejlacinější. I v tom směru předčí
tato serie podobné cizí publikace. (Jpisovací
cena stanovena 3 K, krámská 5 K. Objed
návky předem přijímá vydavatel Jos. Jonák,
katecheta, Praha-VII. 904. Během čtrnácti
dnů došla četná řada objednávek upisovacích, redakce prosí, aby každý, kdo

s vydáním oznámené publikace sympatisuje, přihlásil se k odebrání; dojde-li
dostatečný počet přihlášek, bude cena
oněch obrazů vkusně svázaných snížena
na 2 K.
J. L.
Vybízejme děti, zvláště v nynější době
k šetření rostlinstva, parků, ovocných stromů,
osení i zvířat, hlavně zpěvného ptactva, hnízd
jeho i hmyzu. Ochrana zvířat patří k nej
působivějším prostředkům mravní výchovy,
ač při tom uznáváme, že v prvé řadě má
nám záležeti na výchově dětí opuštěných,
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ohrožených, tím již omezíme týrání zvířat.
Nepodceňujme týrání zvířat s pokryteckým
odkazováním, že místnější je ujímati se lidí.
I kdyby se zdálo týrání zvířat menším po
kleskem — málem se začíná, velkým se
končí !
J. L.

Dějiny stavitelských památek cír
kevních od Lehnera místo za 80 K jen za
30 K možno koupiti. Kdo by se o tu vý
hodnou koupi zajímal, dozví se adressu pro
dávajícího od Jos. Jonáka, Praha-VII., Bělského tř. 904.
Pohřebné. Na některé dotazy znovu
odpovídáme, že po úmrtí katechety podobně
jako učitele, vyplácí se trojnásobné měsíční
služné (quartal) ale jen základní služné
s quinquenálkami, ne však s aktivními a ji
nými přídavky.
J. L.
Jmenování. Definitivně byli ustanoveni
kolegové katechéti: Vilém Eismann na měšť.
chl. šk. ve Skvrňanech, Dr. Fr. Karban na
I. ob. d. šk. na Kladně, Jan Krátký na měšť.
chl. šk. v Plzni, F. Pilný na ob. d. šk.
v Kročehlavech, V. B. Vrátný na měšť. chl.
šk. v Sedlčanech, Jan Sokol, katecheta měšť.
šk. ve VysókémMýtě, AI. Křemen ve Mšeně
(okr. Mělník), Josef Valenta, na ob. škole
v Náchodě, Josef Procházka v Břevnově
(okres Smíchov), Jan Hradil v Kouřimi,
Stanislav Pospíšil v Čáslavi.
J. L.
Činnými členy spolku se stali: Vá
clav Havelka, katecheta v Mladé Boleslavi
a Stanislav Pospíšil, katecheta měšť. šk.
chlapecké v Čáslavi, Vilém Havlák, farář
v Hobšovicích pp. Slaný.
J. L.
Konkurs. V Žižkově při 1. ob. škole
dívčí obsadí se definitivně místo katechety.
Žádosti okresní školní radě v Žižkově do 25.
května.
(Zasláno.)
Náboženská výstava v Budějovicích.
Na četné žádosti i nejdůstojnějším ordinariatem biskupským podporované - má býti
uspořádána letošního roku v polovici čer
vence v Českých Budějovicích výstava katechetských pomůcek a vůbec všeho, co
souvisí s vyučováním náboženství ve škole.
Žádáme uctivě dpp. kolegy, aby na dopis
nici adressované: Frant. Hůrský, katecheta
v Českých Budějovicích, Kláricova ul. čís.
700, ráčili oznámiti, které pomůcky by mohli
na výstavu zapůjčit! (knihy, obrazy, dia
gramy a jiné). Všecky vzniklé ( výlohy ?se
hradí.
Výstavní komité.

Knihtiskárna družstva Vlasť v Praze.
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»vychovatele« k xxv. ročníku.

REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

OBSAH; Katechetika v různých zemích.— Promluva na IIL, V. a VI. ned, po sv. Duchu.
— Úprava osnovy či katechismu. — Návrh na úpravu katechismu. — Z naší organisace.
— Z praxe a různé.

Katechetika v různých zemích.
Začneme s Francii. Ve Francii bylo odstraněno povinné vyučování nábo
ženství z úředního programu vyšších škol dekretem ze dne 24. prosince 1881.
Stalo se předmětem nepovinným; na přání rodičů vyučoval mu duchovní, státem
placený a to až do r. 1907, kdy státní odměna byla odepřena a honorování ná
boženského vyučování bylo uloženo rodinám, podobně jako placení fakulta
tivních hodin pro hudbu a tanec. Učitel náboženství se stal úplně závislý na
štědrosti a blahovůli rodičů, jakož i milosti dětí. Ty nejsou povinny účastniti se
vyučováni, nýbrž účastní se ho potud, pokud se to srovnává s náboženským
přesvědčením rodičů a jejich vlastním přáním, mohou však i potom chyběti, kdy
koli se jim zlíbí. Dle toho lze si mysliti, že počet pravidelných posluchačů je tak
skrovný, že několik ročníků různého věku a vzdělání dlužno spojití v jednu třídu.
Nějaké vyučování dle osnovy je nemožné, nelze mysliti na rozšíření neb pro
hloubení učebné látky, práce katechetu netěší a proto také málokdo se uchází
o podobné místo.
Ještě hůře tomu je ve školách elementárních. Školní zákon z roku 1882
vyloučil z nich úplně vyučování náboženství a zákon z r. 1886 prohlásil za pří
pustné ustanovovat! výhradně laiky na státních školách. Náboženské vyučování
bylo nahrazeno »morálkou a občanským vyučováním«. Zavedené laické kate
chismy pojednávají o povinnostech lidí vespolek, ke státu, k rodině, dále o či
stotě, zdraví a pod. (Viz laická morálka francouzská, roč. XXL a XXII. »Vycho
vatele«.) Uvážíme-li, že na těch školách působí namnoze učitelé lhostejní, ano
i nepřátelé náboženství, kteří se nespokojují s vyloučením jakéhoholi nábožen
ského vyučování a působení, nýbrž dokonce přímo podrývají a sesměšňují víru
dětí, pak nelze se diviti, že stav francouzské mládeže je smutný a chápeme
plnou měrou, proč francouzští biskupové vybízejí uvědomělé katolíky, aby rázně
a neohroženě potírali školu státní v pravdě zhoubnou.
Co se týká methody, jaké se užívá při náboženském vyučování ve Francii,
pokud vůbec o něm lze mluviti, zmiňuje se W. Pichler, že u příležitosti jistého
katechetského kursu odvětil kterýsi znalec Francie na otázku, jaká se pěstuje
methoda ve Francii· »Vůbec žádná«. Ke katechetice, jak se jí u nás věnuje péče,
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je prý nedůvěra, jako vůbec ke všemu, co se importuje z Německa, které je jim
protestantské. Leč týž poznamenal, že to lze přijmouti cum grano salis, řka, že
paedagogika se pěstuje od Školských Bratří a v náboženském vyučování se užívá
methody vysvětlovači (erklärend). O francouzském katechismu praví dr. Falk:
»Zamlouvá se pro svou jednoduchost.« (Viz Katechismus francouzský diecése pa
řížské v »Katech, příl.« r. 1904.)

Jak tomu ve Spanélích? Stav náboženského uvědomění a vyučování v této
zemi líčil Wolfle v časopise: »Katechetische Blätter« (r. 1905 a 1907). Nábožnost
ve Španělích je prý všeobecná. Bohatý i chudý navštěvují pilně chrámy a účastní
se hojně přijímání sv. svátostí. I růženec modlí se tu pravidelně jako v Irsku.
Jakýmsi měřítkem zbožného charakteru toho národa mohly by býti kláštery a
řády, jichž je tu dosud hojnost. Je to však pravá zbožnost, založená na přesvěd
čení, je to plod náboženského vyučování? Té otázky, praví Wolfle, nelze bohužel
kladně zodpověděli, naopak nutno vyznati, že náboženství Španělů je sdruženo
namnoze s velikou nevědomostí ve věcech náboženských, a to i u osob, kde
bychom_ pravý opak předpokládali. Nechybíme snad, řekneme-li, že nábožnost
Španělů je více tradicionellní; zda však odolá bouřím, které v budoucnosti jistě
se dostaví, jiná otázka. A přece té nevědomosti nebudeme se příliš podivovali,
přihlédneme-li k jejím bližším příčinám. Ve Španělsku totiž není dítě povinno
choditi do školy na náboženské vyučování. Proto vyrůstají tam mnohé děti a to
zejména chudší bez jakéhokoli vyučování a také bohatším nedostává se vyučo
vání pravidelného, dostatečného. Mnohé děti jsou odkázány na náboženské po
učování svých rodičů, kteří sami toho moc neznají, neřkuli aby jiné ještě
měli učiti. A kde udílí se náboženské vyučování, tam plno nedostatků. Me
morování a vpravování v pamět obstarávají zpravidla učitelé a učitelky, jsou-li
dobré vůle; pakli jsou smýšlení nepřátelského, mohou od vyučování upustiti.
Výklad katechismu od duchovního zřídka kde se děje; i příprava na první sv.
přijímání, spokojí se, jak bylo zjištěno, toliko několika promluvami od faráře (asi
3 vyučovací hodiny), po případě jen s přípravou ve zpovědnici (!). Zámožnější
rodiče posílají své děti do kláštera na dvouměsíční přípravu. Po prvním sv. při
jímání přestává opět povinná účast náboženského vyučování. Stanovení věku pro
první přijetí svátostí ponechává se zvláště v lepších rodinách vůli rodičů a proto
sotva lze pořádati nějaké všeobecné přípravné vyučování pro celé ročníky a mimo
to klérus sám namnoze se uhýbá povinnosti vyučování náboženského a tudíž
sám zbavuje se mocného prostředku, působiti na mládež i lid. Farář sice má
místní dohled na elementární školy a koná několikrát za rok náboženskou zkoušku.
Kde naopak je škola zcela v rukou laiků, může vláda i zakázati náboženské vy
učování, což se již mnohdy stalo. Na školách vyšších není náboženského vyučo
vání obligátního, to opět ponecháno libovůli jednotlivce. Dobrovolná účast je však
namnoze velmi skromná a omezuje se toliko na jediný kurs, v němž nějaký du
chovní má týdně jednu neb dvě konference. Zákon sice opravňuje biskupy, by
dozírali na náboženské vyučování na vyšších ústavech, ale to je na papíře, ve
skutečnosti téměř nikoli. Náboženské učebnice jžáků nevyhovují nikterak poža
davkům doby; obsahují krátké sestavení základních pravd křesťanské víry, kdežto
apologetika a církevní dějiny leží úplně ladem ; nedostatek ten pociťují prý i se
mináře kněžské.
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Opozdilost methody náboženského vyučování, která zásadně záleží v učení
se nazpamět katechismu a biblické dějepravě, počíná se již uzňávati ave velkém
počtu farností počínají se zaváděti třídy či kursy, v nichž duchovní vyučují ná
boženství týdně aspoň jednu neb dvě hodiny. Také i ve větších městech jsou
zvláštní spolky, jichž údové vyučují hlavně děti chudé.
red.
(Pokračování.)

Promluva na III. neděli po sv. Duchu.
Napsal FRANT. HRADSKÝ, proíessor.
»Radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci
svou, která se ztratila. <
Luk. 15, 6.

Před Davida, který smrtelně zhřešil, předstoupil prorok Nathan a vypravoval
mu podobenství o chudém muži a jeho ovečce. Ovečka byla jeho veškerým
jměním. Odrostla u něho a jeho dětech, jídala z jeho chleba, pila z jeho číše
a byla mu milá jako dítě. Ale jistý bohatec, jenž měl mnoho ovcí, chtěje uctíti
hosta, vzal ovečku chudému a připravil z ní hody. David rozhněval se náramně
a zvolal: »Zivf jest Hospodin, že hoden jest smrti muž, kterýž to učinil.*
Sv. Jan Zlatoústý obrací to podobenství na hříšníka, řka: »Tvá duše je tou
ovečkou. Bůh ji stvořil a tobě svěřil jako vzácný poklad svůj a také tvůj; ty pak
hříchem ji zabíjíš. Dáváš ji v lup a plen cizinci t.j. ďáblu, který ji věčně zahubí, ponecháš-li mu ji. Ó vrať ji Bohu a sobě! Obmyj ji v kajícnosti a ozdob milostí!
Zaraduje se nad ní Bůh, bude jako pastýř, který nalezl ztracenou ovečku svou.
Obraz Krista, dobrého pastýře, byl oblíben již ve starověku křesťanském.
Máme o tom pěknou legendu, kterou starqdávný spisovatel klade do doby císaře
Augusta.
Bohabojný muž opustil hlučný Řím, aby na poušti se oddal svátým my
šlenkám. Byl večer. Pojednou na kraji lesa spatřil krásného pacholíka, jehož oči
zářily jako hvězdy a vlas vlnil se jako zlato. Měl šat pastýře a v útlé ruce hůl.
Na andělské tváři jeho však spočíval smutek a v řasách leskly se slzy. Podivil
se muž a pravil: »Dítě drahé, jak jsi přišlo v tuto poušť a co tu děláš?« —
»Otec mne poslal,« odpovědělo pachole. »Má sto ovec a jedna z nich se mu
ztratila; zabloudila a jest v nebezpečí, že bude od zlých vlků rozsápána. Otec
můj miluje ovce své i poslal mne, svého jediného syna, abych zbloudilou přivedl
zpět do ovčince.«
»A kdo je tvůj otec,« ptal se muž? — »Můj otec? Jest králem, jehož říše
je bez hranic. Palác obývá ze zlata a drahých kamenů. Tisícové tisíců slouží
jemu.« — »Co pravíš?« divil se muž. »Takovým mocným panovníkem je tvůj
otec? Ale, což záleží mu na ovečce? Nemá jich nadbytek?« — »Má,« odpověděl
pacholík, »ale právě tuto ztracenou miluje láskou nezměrnou. Touží po ní a
musím mu ji přivésti i kdybych svůj život měl pro ni nasaditi. A já tak učiním,
nebo miluji jí jako můj otec.«
»A nemohl tvůj otec posiati některého ze svých sluhů?« namítal muž. —
»Na pokyn jeho legie vojínů by vytáhly, aby mu ji přinesli.« — »Proč posílá
tebe, svého jediného syna a nástupce?« — »Mne poslal,« odpovědělo pachole,
»aby ztracená ovečka poznala, jak otec ji miluje. Řekl mi: Jdi ty! Ty ji také
miluješ. Volej ji hlasem, který zná. Až jej uslyší, pospíší k tobě. Rád jsem šel
a hledám ji hlasem lásky.«
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Tu zaslzel muž pohnutím a řekl: »Drahé dítě, přeji ti, abys ji našel. A najdeš-li ji, uchop hůl svou a ztrestej ji. Takovou láskou pohrdati, to zasluhuje
zajisté přísného pokárání.« — »0 nikoliv,« odpověděl pacholík; »toho neučiním.
Ani já, ani otec můj si toho nepřeje. Ale rozevru náruč svou, vložím ji na srdce
své, budu ji láskati a zvolám: O, milá ovečko, pojď k pánu svému, nebo čeká
na tebe. Ani netušíš snad, v jakém jsi byla nebezpečí. Jak jsme se o tebe stra
chovali! Pojď, a radost veliká bude v domě otce mého.«
Ťak asi starodávné vypravování. Pochopili jste zajisté, že líčí lásku Boha
Otce, -»který Syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v Něho véří, neza
hynul, ale mel život věčný.«
V Betlemě zjevilo se v pastýřském chlévě pachole překrásné, syn krále
králů ; Kalvárie vypravuje, co Učinilo podle vůle otce svého pro ztracenou ovečku
boží. Ó, duše má, která jsi touto ovečkou, viz, jaká je tvoje cena před očima
božíma! Sv. Bernard odpovídá: -»Jsi Bohu vzácná jako Kristus sám.« A Spasitel
sám dí: »Jakou dá člověk výměnu za duši svou?« Chce říci: nic jí nevyváží.
Celý svět je jako bláto v přirovnání k ní.
»Deum vales,« volá sv. Hilarius; »božskou cenu máš.« Ach, dobrý pastýři,
budeš hledati také duše mé, kdyby snad pobloudila? A Spasitel odpovídá: Ano!
Co jsem učinil pro všecky lidi, činím pro každou duši zvlášť; hledám jí, nabízím
Otci svému za její spasení svou krev, svou smrt, své zásluhy. Až do konce lid
ského života jí hledám a neustávám.
Milé dítky, važte si duše své a opatrujte ji, aby vždy se skvěla v kráse
milosti boží posvěcující. Bez milosti je jako ovečka ztracená a zubům vlků vy
daná. Jestliže milostivý pastýř, P. Ježíš, jí nenajde, neočistí, neozdobí, nedonese
k otci svému, zahyne na věky.
K největším řádům se počítá řád zlatého rouna. Původ jeho sahá dle po
věsti do daleké minulosti. Fryxos, syn krále Thessalského, měl prý ovečku se
zlatou vlnou. Nejslavnější jeho rekové dostaly z ní po vláknu a zvali se proto
rytíři zlatého rouna: »equites aurei velleris.« Byli nad míru váženi, tak že menším
zlem byla každému smrt, nežli ztráta rytířství zlatého rouna. —
Člověk jest rytířem božím. Má bojovati vítězný boj proti pokušením
a hříchům. Na křtu sv. obdržel nebeský řád zlatého rouna, t. j. vznešenou okrasu
milosti posvěcující, která jej činí dítkem božím, vzácným před celým nebem. Při
sv. biřmování byl ještě zvlášť slavně na rytíře božího pasován, aby bojoval ví
tězně boj proti všelikému zlému a říci mohl jednou se sv. Pavlem na konci
života: »Dobrý boj jsem bojoval!«
Svatí, znajíce cenu duše, hotovi byli k největším obětem i za duše cizí.
Sv. Pavel, jenž P. Ježíše tak nesmírně miloval, zvolal jednou, že by od něho
chtěl i oddělen býti, kdyby tím mohl bratry své spasiti! (K Řím. 9, 3.) Sv. Ignác
řekl: »Kdybych jednou nohou stál už v nebi a zakoušel jeho blaženosti, ale ohledná
se viděl, že bych prodlévaje na zemi, mohl duši spasiti, opustil bych ráj, abych
ji zachránil.
Sv. Terezie nabízela se Bohu ke všelijakým mukám za spásu ztracené duše.
Sv. František Xav., jehož apoštolské cesty se rovnají délkou několikerému
objemu země, byl ochoten ještě tisíckráte více podniknout! pro spásu jediné duše.
Tito svati znali cenu duše a oceňovali vykupitelské dílo P. Ježíše. Ty starej
se aspoň pečlivě o duši vlastní. Varuj se všeho co ji kazí, ke hříchu ponouká
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ke zlému svádí, snižuje. Varuj se špatných knih a společníků, neslušných zábav,
všeho, co budí náruživosti, co omamuje smysly. Varuj se všeho, co odvádí od
Boha a od sv. přikázání jeho. Přijímej svátosti, aby silná byla proti pokušením,
jimž nelze se vyhnouti 1
Nesmrtelný biskup Brynych, jsa ještě kanovníkem v Praze, míval v úzkém
kroužku jinochů přednášký. Mnohý z nich skutečně stal se nadšeným bojovníkem
za pravdu boží a blaho lidu. Kdysi měl řadu přednášek o duši. Do schůzí při
šel jeden z tehdejších socialistických vůdců. Ani nevěděl, že má duši. Věřil, jak
čítal v nevěreckých svých novinách, že je jen vyvinutějším zvířetem, a že až
jednou umře, přestane zrovna tak býti, jako zajíc, kterého myslivec zastřelil. Přišel
si tu pověru katolickou, jak pravil, poslechnout. Biskup Brynych vyložil podrobně
nauku o duši. Poslední přednášku měl. na slova: »Zachraň duši svou pro nebe!«
Náš socialistický vůdce byl hluboce vzrušen. Mám duši, znělo mu v nitru, ne
smrtelnou duši! Myslil jsem, že jsem jen vyvinutější zvíře, a hle, jsem bytost
vznešená, Bohem milovaná, jeho obraz! Než ty ubohá duše má, jaká asi jsi?
Zdaliž je na tobě co čistého? Tak asi mluvil k sobě zbloudilý muž. Přemýšlel
dále, bojoval proti předsudkům a lidským ohledům, začal se modliti a do chrámu
choditi. Dnes je výborným křesťanem, který nevynechá ani jednoho dne, aby
vděčně v modlitbě nevzpomněl na biskupa Brynycha, blahé paměti.
Dobrý pastýř nebeský ho hledal. Chodil za ztracenou svou ovečkou, volal
ji hlasem milosti v duši, až k němu přišla. Je jeho. Jednou vezme ji na bedra
svá a odnese k Otci svému do ráje. V nebi byla radost, když se navrátila. A bude
ještě větší, až se tam zjeví ozdobena věčnou slávou.
Milé dítky, volám k vám slovy velikého biskupa: »Chraňte duši svou,
opatrujte ji, nemáte nic dražšího 1 Amen.

Promluva na V. neděli po sv. Duchu (k svátku sv. Aloise).
Napsal JAN PLEŠINGER, katecheta.
»Chce-li kdo za mnou přijití . . . .«

V údolích mezi pahorky a nížinami, kterými švýcarské a tyrolské Alpy
svahují se do roviny italské, plní vody alpské četná jezera. Sotva lze mysliti co
krásnějšího nad severoitalská jezera, na jichž březích snoubí se divoká velebnost
severu a milá jemnost jihu, a kde čarovná příjemnost podnebí naplňuje srdce
divnou, nevýslovnou lahodou.
Nejvýchodnější z těch jezer jest Lago di Garda, proslulé rozlehlostí a krá
sným zbarvením svých vod, které od jihu k severu přecházejí z nejhlubší zeleně
do nejnádhernějšího modra. Jižně toho jezera leželo před 300 lety vévodství Mantovské, jemuž vévodil knížecí rod Gonzagů. Rodný hrad té dynastie ležel v ny
nějším městečku Gonzaga. Každé století přinášelo rodu tomu nový vzrůst moci
a slávy. Příbuzenské svazky poutaly jej již nejen se dvory italskými, nýbrž
i sahaly za Alpy do Bavor a Rakouska; dcery vévodů Mantovských stávaly se
císařovnami a dcery císařské vévodkyněmi Mantovskými. V italských válkách
vlál v předních řadách prapor Gonzagů a synové toho rodu opět veleli vojskům
císařským a benátským. Také mnoho knížat církevních vyšlo z rodu Gonzagů ;
neméně než 10 kardinálů zdobí rodokmen sv. Aloisa a mezi nositeli této vysoké
důstojnosti byli mužové proslulí svatostí a vzděláním.
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Časem vypučely z kmene rodu toho mocné větve poboční, mezi nimiž v 16.
stol, vynikají markrabata z Castiglione. Linie ta měla jméno od zámku Castiglione
a soujmenného města, které leželo as uprostřed mezi Mantovou a Brescii
v rozkošné krajině, kterou Italové ve své lahodné řeči nazývají »sladkým úsmě
vem přírody.« Tam kdo vešel mocnými branami do města, zdálo se mu, že
octl se v milé, letohrady poseté krajině, kde každý dům obklopen byl vinicemi
a zelenými zahradami. Na výšině nad městem vypínal se pevný hrad, kde ve vší
nádheře, kterou umění milovné století zdobilo sídlo knížecí, sídlely hlavy rodiny
Gonzagů. A v tom zámku narodil se dne 9. března 1568 zbožným, knížecím
manželům, markraběti Ferdinandu a Doně Martě ten, jehož památku příští úterý
slaví katolický svět, a jehož úctu církev obzvláště mládeži školní doporučuje.
Jest to sv. Alois.
Míním dnes podati život, jaký sv. Alois jako jinoch vedl na zámku otcov
ském. Kéž byste se přiblížili aspoň poněkud tomu světci svým životem.

Vizme, jak se žilo v 16. století! Známkou toho věku je požívavost a rozkošnictví. Hrady šlechticů přestaly již býti pevnostmi a proměnily se v nádherné
paláce s veselým zevnějškem. V nevelkém dvoru hemží se množství služebnictva
všeho druhu. Úzké schody vedou ze dvora k sálu, kde se zdržuje domácí slu
žebnictvo ; síní, určenou pro komorníky, kráčíme v průvodu šlechticů, službu
konajících, řadou sálů do předsíně vrchnosti. Stropy pokojů jsou klenuty a ma
lovány freskami; fresky zdobí též vrchní část stěn, spodní jich část jest pokryta
flanderskými koberci. Síně naplněny jsou výtvory starého a nového umění, so
chami, ebenovými skříněmi, vykládanými zlatém, stříbrem a drahokamy, malbami
na kovu neb mramoru, skvostně pracovanými nádobami aneb drahocenně váza
nými knihami. Nábytek zhotoven jest z jemného pozlaceného dřeva a opatřen
různými ozdobami. V ložnicích stojí bohatě pozlacená, železná lože s oponami
z hedvábí a atlasu, ve které všity jsou znaky domácího pána. Koberce pokrývají
podlahu a sametové polštáře klekátka, nad nimiž vznášejí se stříbrné kříže.
V sále, spoře osvětleném, konečně zasedá vévodská rodina se vznešenou spo
lečností. Dámy sedí podle stěn na pozlacených pohovkách, potažených hedvábím
a damaškem. Bohatý oděv, ozdobený zlatými řetězy a šňůrami perel, skvostné
vějíře, rukavice a střevíce, vyšívané zlatém a hedvábím, oslňují oko. Páni stojí
ve skupinách a hovoří o denních událostech; po boku houpá se jim kord, hlavu
zdobí nízký sametový klobouk, s úzkou střechou a pérem a s ramenou splývá
pláštík, přehozený přes úzký kabátec. V jídelně stojí stůl se stříbrným a zlatým
stolním náčiním, často velmi uměle a bohatě pracovaným. Je-li domácí pán kní
žetem, posluhují při hostině jen šlechtici. Po skončené hostině následují obvyklé
zábavy: hra, tanec, divadelní představení aneb hudba.
Tak žilo se ve vysokých domech 16. století, a pravděpodobnětaké v Ca
stiglione. A v tom století a v takových pokušeních žil Alois jako poustevník.
Kolem sebe a na sobě netrpěl přepychu. Jeho pokoj byl malý, úprava lože jed
noduchá, jeho oděv více než jednoduchý. Zvláště vyhýbal se styku se ženami.
Když jeho matka poslala k němu tu neb onu dvorní dámu, aby mu vyřídila
nějaký vzkaz, nedal jí vstoupiti, přijal vzkaz u pootevřených dveří a zkrátka se
poroučel.
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S otcem ujednal jakousi úmluvu, že vyplní s radostí každé jeho přání,
ušetří-li ho otec toliko návštěv paní. Otec mu v tom vyhověl a tak nazýván
byl Alois brzy žertem nejinak než nepřítelem žen. —
Ku přísné zdrželivosti při stole, kterou již dříve pěstoval, přidal týdně tři
posty, tak že ve středu, v pátek a sobotu žil jen o chlebě a vodě. Při zvláštních
příležitostech nedostačovala mu tato trojice dnů a rozmnožoval ji ještě. Jeho
služebnictvo vážilo potají míru jeho pokrmu a shledalo, že váha ráno a večer
nepřesahovala jedné unce t. j. 2. loty. Jest to dosti k životu, mínil, a více není
zapotřebí. Obyčejně zvykal si jisti to, co nejméně bylo chutné.

Také jiné skutky kající konával Alois v tento čas. Bičoval se zprvu třikráte
v týdnu, pak každodenně vícekráte až do krve; za pás kající sloužila mu spo
jená kolečka od ostruh; své lůžko učinil si vloženými kusy dřeva pravým ložem
kajícím. —
Při tom dlouho se modlíval, že jeho služebnictvo nikdy nevstoupilo do míst
nosti, aby ho nezastihlo v modlitbě, a často dlouho čekati musili v předsíni, než
modlitbu dokončil.
V dolních místnostech zámku, v místnostech pro hru nebylo ho téměř viděti.
Večer před odpočinkem rozjímal a též ráno přede mší svátou. Velikou část noci
probděl v modlitbě, a to za okolností, které mu působily nový kříž.
Pokryt jen nočním oděvem, klečel totiž celé hodiny ve svém pokoji ve studenu
že úplně prokřehl; několikráte klesl na zem, ale neustal, až přemohl pocit zimy
a mohl věnovati se za všech okolností své modlitbě. —
Plodem toho života modlitby a kajícnosti byla ona téměř nebeská vzneše
nost ducha, v níž vše pozemské jevilo se mu nekonečně malým a nedůstojným.
Když v zámcích viděl nádheru a lesk tehdejší doby, mohl se sotva zdržeti
úsměvu, zvláště když ten, který žil v takovém přepychu, na tom si zakládal a do
mníval se proto býti velikým a šťastným.

»Co si zakládáti na svém -vysokém rodu ? Jaký jest rozdíl mezi popelem
žebráka a knížete?« tak mluvíval. Jen ti byli mu velikými, kteří pro Boha vše
obětují a opouštějí. —

Jiným ovocem toho pohrdání světem bylo vroucí a srdečné spojení
s Bohem, které při nejmenší příležitosti přecházelo v tiché roznícení. Když byl
ve chrámu aneb pohlédl na sv. obraz, ztratil smysl a srdce pro vše jiné a po
třeboval jisté chvíle, než opět tak dalece se vzpamatoval, že mohl odpovídat! na
otázky sobě kladené. Při jménu Matky Boží uchvacovalo jej pokaždé neobyčejně
radostné pohnutí. Často slýchávali jej mluviti: »0, kéž bych mohl Boha milovali
jak zasluhuje toho jeho velebnost! Jak krásné asi je v nebi, jestli-že již tu na
zemi jedno slovo v něm tak může blažili!*
Tak žil syn knížete 16. století; ve všem pravý opak své lehkomyslné doby.
Kolik radostí a požitků života bylo mu přístupno, ano se mu téměř vnucovalo
a kdo staral se méně o ně, ano kdo bránil se jim vážněji a rozhodněji? Upro
střed bohatství žil chudě, uprostřed požitku zdrželivě, uprostřed slávy skromně?
Sv. Alois poskytuje nám obraz největšího sebezapírání, nejkrajnější přísnosti pro
střed radostí světa. Život takový, jako sv. Alois vedl ovšem nám nesnadno na
podobit!, možno to jediné osobám omilostněným, zvláště k tomu povolaným. Než
Život ten plný sebezapření jest s to v nás oživiti a upevníti důležitou myšlenku.
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Za našich dob ozývá se na všech stranách světácké heslo : »Jez, pij . . .«,
požitek smyslný klade se za cíl lidského života. A přec není tomu tak. Kdo se
kdy přidržel zásady té, nenašel pokoje, štěstí a klidu; a neštasten ten, kdo již
v mládí vrhl se do víru rozkoší a radostí, kdo nikdy nedovedl se přemáhati a
zapírati; ten stal se otrokem svých vášní, prožil neužitečně čas nej dražší, čas
přípravy k budoucímu povolání a nevyplní místa ve společnosti, které mu vykázala
prozřetelnost Boží.
Proto, a to pravím zvláště těm, kteří již zakrátko opustí naši školu, kéž vždy
a zvláště v letech, ve kterých připravovat! se máte k budoucímu povolání, tane
vám před očima obraz života mladého světce, života plného sebezapření a připomíná
vám ono heslo, kterým říditi se mají vyznavači Kristovi a které jediné je s to
přinésti štěstí: » Chce-li kdo za mnou přijití, zapři sebe sám, vezmi kviz svůj a ná
sleduj mne!* Amen. —

Promluva na VI. neděli po sv. Duchu.
FRANT. MALÝ, kaplan.

Majitel obrazárny chtěje se odstěhovat! do ciziny, rozprodával lacino všecky
obrazy. Lidé se k němu přímo hrnuli, a v několika dnech bylo prodáno na sta
obrazů představujících děje, osoby a krajiny. Zbyl ještě obraz ukřižovaného
Pána Ježíše Krista. Když ho nikdo nekupoval, dal se tam donésti chudý slepec
a za laciný peníz jej koupil. Řekl: »Když si každý koupil svého bůžka (milý
obraz), koupím já si svého Pána Boha.« Kupec namítl žertem: »Ale, stářečku,
vždyť ani toho svého Pána Boha nevidíte!« Slepec odvětil; »To se mýlíte, pane!
Ač jsem slep, já dobře vidím Pána Boha, ale vidoucí ho nevidí.«
Ten slepec mluvil pravdu. Neboť kdo nemiluje a nechce znáti P. Boha,
také ho nevidí. Ale kdo má upřímné, nezkažené, čisté a nevinné srdce, vidí Pána
Boha všude kolem sebe v přírodě! Vždyť celá příroda je dílem rukou Božích
a celá příroda nám zvěstuje, že jest nad námi všemohoucí P. Bůh, který všecko
řídí a spravuje. Ó jak krásná jest příroda! Večer můžete pozorovat! na nebeské
obloze milliony hvězd a ve dne sluneční jas. Slunce a hvězdy volají k vám: »Nás
P. Bůh stvořil.« Slyšíte líbezný zpěv ptactva, těšíte se z vonných květin na jaře,
vidíte vlnící se lány polí, pozorujete poletující motýle — a to všecko volá k nám:
»Hle, jak moudře všecko Bůh řídí!«
Ba ano, milé děti, všude v přírodě můžete poznávati P. Boha! Řeknu ještě
více : v přívode vidíte denně na tisíce zázraků které koná Bůh před našimi zraky.
Dnes vám z těchto zázraků připomenu tři — a vy z nich poznáte, jak moudrý
a mocný jest Bůh. —
1. Ve dnešním evangeliu jsem vám četl, kterak P. Ježíš zázračně rozmnožil
chleby. Něco podobného děje se stále. Vy jste si toho snad ani nepovšimli.
Nuže, poslouchejte! Když jste si na podzim vyšli na procházku do polí, co jste
viděli? Stráně holé, pole požatá, mrtvá. A přece ne mrtvá! Neboť na poli před
tím pracoval rolník, oral, vláčel, upravoval půdu a pak zasel do ní trochu zrní.
Země ztuhla mrazem, napadl sníh a pod tímto bílým příkrovem osení spalo. Ale
zavanuly první jarní větry, slunce vystoupilo výše nad obzor — a ejhle, na poli
se děje jeden zázrak za druhým. Mrtvé osení se probouzí k životu, pučí, rostemění se v stéblo, na každém stéble se objeví klas a v něm 30 —100 zrnek obil,
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nich. Pravím: z jediného zasetého zrnka vyrůstá nových 30—100 zrnek! Milé
děti, není tohle veliký zázrak? A kdo jej vykonal? Rolník? Oráč? Nikoli, ale všemouhoucí P. Bůh, který nejen rozmnožuje zrnka obilná, ale který dává z jedi
ného jádra třešňového vyrůsti mohutnému stromu, na němž se zase rodí tisí
cero plodů.
A přece jsou na světě lidé, kteří říkají, že není Boha. Zdaliž neplatí o nich
výrok onoho slepce, který řekl, že vidoucí Boha nevidí ?
2. Povím vám o jiném zázraku. Který měsíc je v roce nejkrásnější? Máj !
Proč máj? Protože v máji kvetou zvláště ovocné stromy. Často už jste viděli tyto
ovocné kvéty a přece jste si jich doopravdy nepovšimli. Škoda! Neboí jak je každý
ten květ krásný! Jak pravdivá jsou slova Kristova, že ani Šalomoun ve své
slávě nebyl tak oděn, jako jeden jedinký takový kvítek! A jak se P. Bůh o každý
ten květ stará!
Narodí-li se některému králi prvorozený syn, je z toho velká radost v celé
říši. Drahocenný jsou plénky či obaly jeho útlého těla, nádherná jest jeho ko
lébka, ale nade vše veliká jest péče o to, aby syn zůstal zdráv a vyrostl v muže
a budoucího krále. Podobně postaral se Bůh i o každý ovocný květ, aby vyrostl
v ovoce. Slyšte !
Na větvičce ukáže se pupenec, který je 3—4 pevnými a dobře uzavřenými
přikrývkami obalen a tím proti zimě, hmyzu a dešti chráněn. První obal je tvrdší
a chrání lépe. Druhý jest jemný a často barevný. Třetí obal se zárodečku ovoce
dotýká a proto jest jemný jako hedvábí, aby mu neuškodil. Tyto obaly se zne
náhla otvírají a padají dolů, když jich zárodek ovoce již nepotřebuje. Právě tak,
jako dítě zbavuje se plének a peřinky, když už bez nich býti může !
Žáci, kdo to vše tak moudře a důmyslně zařídil? Zahradník? Člověk? Ni
koliv, ale nejvýš moudrý P. Bůh, který se na vás dívá z každého květu. —
3. Ale ještě nejsem hotov! Jiného zázraku v přírodě si musíte ještě povšimnouti!
Prohlížíte-li na jaře bedlivěji rostliny, nalézáte na nich často hromádky ku
liček. Jsou to vajíčka některého motýle. Takové vajíčko skrývá v sobě opravdový
zázrak. Když bylo nepohnutě určitý čas na svém místě leželo, rozpukne se jeho
obal a z -vnitra vystoupí housenka, která se ihned živí hltavě rostlinou, na níž
se byla zrodila a vůčihledě roste. Když dorostla, proměňuje se v kuklu. Zevnější
kůže této kukly jest pevná a rohovitá a v ní odpočívá housenka jako v nějaké
rakvi. Nepřijímá žádné potravy, ale víc a více se mění a utváří v budoucího
motýle. Konečně vývoj jest ukončen, kukla se rozpukne a vystoupí překrásný
motýl (admirál, paví oko, babočka osyková, otakárek a j.) Jeho křídla jsou ještě měkká,
ale na vzduchu rychle tuhnou a nově zrozený motýl vynese se vzhůru.
Jaký to zručný aviatik! Jak podivuhodný a spolehlivý aeroplan! Čtyři křídla
upevněná uprostřed na útlém těle, pokrytá šupinami jako peřím, šupinami, jež
tvoří zároveň nejpestřejší a nejpravidelnější mosaikové kresby! Kdo uspořádal
tento létací přístroj? Kdo jej stvořil? Čí oko bdělo nad vývojem housenky v mo
týle? Odpověd je samozřejmá: nejvýš moudrý P. Bůh! —
A tak už nyní z těchto tří zázraků poznáváte určitě, že nad námi a nade vší
přírodou vládne Bůh, který všecko řídí a spravuje, a jen blázen tvrditi může,
že Boha není. — Važte si každého stébla obilního a nedejte mu zahynouti pod
vašimi kročeji! Milujte každý kvítek a každý lístek a netrhejte jich zbytečně!
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»Přivykejte, děti, k tomu,
byste neškodily stromu.
Pán Bůh sám jest jeho původce
a chce, aby nesl ovoce.«
Ty pěkné verše jste snad už leckde četly. Kdo miluje květy, miluje i lidi
i Boha. A jako ten motýlek vzlétá se země vzhůru, tak i vy, kdykoli se nachá
zíte v kvetoucí přírodě, pozdvihujte mysl svou vzhůru k Pánu Bohu a vzpo
meňte si, že už král David napsal tato slova: »Nebesa vypravují slávu Boží a
dílo rukou jeho zvěstuje obloha.« Amen.

Úprava osnovy či katechismu ?
(Přednesl J. v kroužku západočeských katechetů.)
(Dokončení.)

Účelem vychování lidské bytosti je podporovat! rozvoj božské ideje v člověku.
Rozvoje toho lze dosíci jenom činností, neboť rozvoj závisí na činnosti. Samočinnost, dobře řízená, je hlavní věcí, o níž dlužno ve vychování pečovati.
S dítětem od ranního věku nakládej jako s konatelem, tvořitelem. V toin je úplná
protiva mezi, vychováním novým a starým. Staré vychování mělo za cíl učení,
člověk byl bytostí, jež se učila a si pamatovala, nové vychování nepokládá
bytost lidskou tak mnoho za učící se, jako spíše za tvořitele, konatele. Úspěch
vychování neurčuje se tím, co chovanec ví, — nýbrž co koná, čím jest.
Schopnosti třeba je rozvíjeti a proto dítě má býti vedeno k činnosti, samočinnosti,
aby je rozvíjelo.
V náboženské pak výchově tato samočinnost, k níž dítě vedeno býti má,
je bez odporu modlitba, svátostné úkony a bohoslužba. Proto Gottler rozdělil též dle
toho osnovu — první 3 tř. jsou třídy modlitby, 4 a 5 tř. třídy svátostné a pak
teprve přijde katechismus.
Tím zajisté zodpověděna je též otázka, zda dříve mělo by se pracovati
o úpravě katechismu. Důvody zde pronesené jsou tak závažné, že v první řadě
volají po změně osnovy a ostatní otázky musí se tomu podříditi, tedy i otázka
katechismu. Poukazuje se ovšem k tomu, že katechismus náš je příliš dogmaticky,
ne methodicky a paedagogicky sestavený. To však myslím, že leží již z části
ve věci samé, katechismus zůstane vždy katechismem. Kolik tu bylo již rad a
pokynů, kolik katechismů zpracováno a který je lepší?
V prvním čísle »Věstníku katechetského« máme ukázku nové úpravy
katechismu; je to práce pilná a snaha její nese se k tomu, jak tam naznačeno,
aby katechismus byl vhodnou, lehko srozumitelnou a milou knížkou, z níž by se
děti rády učily a si ji zamilovaly.
Ptáme-li se však, na kolik toho dosaženo, aneb kolik se stalo opra/, jež
by skutečně nám zaručovaly změny takové, po nichž dnešní práce ve škole
volá, — zdá, se nám, že katechismus i tentokráte zůstává »katechismem.«
Konečně katechismus nejlépe upravený, nebude-li učivo přiměřeně rozděleno
a osnovou v jednotný plán sloučeno, neprospěje nám ničeho a ponechá nás
opět v těch obtížích, ve kterých vězíme dnes. O úpravě katechismu napsáno
několik článků v »Křesťan, škole« a vyznívají v ten smysl, napřed je třeba osnovy
dle praxe vhodně upravené a pak teprve dle toho knihy.
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Ostatně měniti katechismus je práce veliká, jež potřebuje dlouhé doby a
vytříbeni názorů — a pak konečně není ani v dosahu naší činnosti. Rakouský
episkopát je zavázán k jednotě katechismu a tedy podstatné změny musili by
schválili všichni, což je pravdě nepodobno.
Ke konci poukazuji k tomu, že změnou osnovy náboženské dle návrhů
Gottlerových, až jednou k úplnému jich uskutečnění dojde, zasáhlo by se
i hluboko do otázky katechismu. Neboť pro školu obecnou byla by učebnou
knihou biblická dějeprava a modlitební kniha. Nesnáze katechismu by pro obecnou
školu tím byly odstraněny, pro měšťan, školu pak nemá ta otázka již takových
obtíží.
Není tedy třeba měniti učebné knihy, nejde o tormu učení, ale o hloubku.
Nejde o objasňování pojmů, ale jak uchopiti cit, buditi interess, posíliti vůli,
aby učivo utkvělo pro život, dávati dětem non multa sed multum a k tomu
musí dopomoci vhodným roztříděním látky změna osnovy.

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismově.
(Pokračováni.)

VIII. článek víry.

Věřím v Ducha svátého.
V osmém článku víry učíme se o Duchu svatem.
Pan Ježíš vstupuje na nebesa, řekl svým apoštolům : »Jdouce, učte všecky národy, křtíce je
ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého.« (Mat. 28, 19.)
Sv. Petr řekl Ananiáši: »Proč pokoušel ďábel srdce tvé, abys lhal Duchu svátému? Neselhal jsi
lidem, ale Bohu.« (Sk. ap. 5; 3, 4.)

Duch svátý jest třetí božská osoba a pravý Bůh.
Ježíš Kristus těšil apoštoly, rmoutící se pro jeho odchod, řka: »Já pravdu pravím vám : užitečno
jest vám, abych já odešel, neboť neodejdu-li. nepřijde k vám Utěšitel; pakli odejdu, pošlu ho kvám.«
(Jan 16, 2.)

Ježíš Kristus seslal Ducha svátého v neděli, desátého dne po svém nanebe
vstoupení.
Deset dní po svátku nanebevstoupení Páně světíme svátky svatodušní.

Duch svátý sestoupil na apoštoly v podobě ohnivých jazyků.
Duch svátý apoštoly:
1. posvětil,
2. osvítil, že učení Kristovo dobře znali, a posílil, že je neohroženě hlásali,
3. dal jim dar rozličnými jazyky mluviti a zázraky činiti.

Duch svátý posvěcuje nás a pomáhá nám při všem dobrém.
Duch svátý se jmenuje Posvětitel a Utěšitel.
Naučení. Modli se před každou důležitou prací k Duchu svátému: Přijd, Duše svátý! Naplň
srdce svých věřících a zapal v nich oheň lásky své. Ó Bože, který jsi srdce věřících Duchem svátým
osvítil a poučil, dejž nám, abychom v témž Duchu ptávě smýšleli a z jeho útěchy vždycky se ra
dovali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

IX. článek víry.
Svatou církev obecnou, svátých obcování.
V devátém článku víry učíme se:
1. že jest svátá církev obecná,
2. že jest obcování svátých.
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1. O založení a uspořádání církve.
Ježíš Kristus založil církev.
Ježíš Kristus založil církev takto: shromaždoval kolem sebe věřící a dal jim místo sebe
představené.

Ježíš Kristus vyvolil za představené církve dvanáct apoštolů.
Ježíš Kristus ustanovil nejvyšším viditelným představeným neboli nejvyšší
viditelnou hlavou církve apoštola Petra.
Ježíš Kristus ustanovil apoštola Petra nejvyšší viditelnou hlavou církve těmito slovy:
1. »Ty jsi Petr (t. j. skála) a na té skále vzdělám církev svou, a brány pekelné jí nepřemohou.«
(Mat. 16, 18.)
2. A tobě dám klíče království nebeského. A cokoli svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi;
a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi. (Mat. 16, 19.)
3. Pasiž beránky mé . . . Pasiž ovce mé. (Jan 21; 15, 17.)

Neviditelnou nejvyšší hlavou církve jest Ježíš Kristus sám.
Ježíš Kristus založil církev pro všechny lidi a všechny časy.
Svatý Petr přišel do Říma, tam působil 25 let a tam zemřel, byv ukřižován hlavou dolů; jeho
svátek světíme 29. června.

Nástupcem sv. Petra jest římský biskup neboli papež (svátý Otec).
Nástupci svátých apoštolů jsou biskupové.
Biskupům pomáhají kněží.
Církev katolická jsou všichni pravověřící křesťané se svými duchovními
představenými, s římským papežem, biskupy a kněžími.
Představení církve nazývají se církev učící, ostatní věřící církev slyšící.

2. O známkách církve.
Ježíš Kristus řekl Petrovi: »Ty jsi Petr, a na té skále vzdělám církev svou.«

Ježíš Kristus založil jen jednu církev.
Kněz při mši svaté modlí se každou neděli: věřím v jednu, svátou, obecnou a apoštolskou
církev. —

Ježíš Kristus dal své církvi čtyři známky, aby od jiných nepravých církví
patrně se rozeznávala.
Známky pravé církve jsou tyto:
jest: 1.· jednotná, 2. svátá, 3. obecná, 4. apoštolská.
Církev římskokatolická jest jednotná; neboť
má jednu nejvyšší viditelnou hlavu,
hlásá všude totéž učení a
uděluje všude tytéž svátosti.

Církev římskokatolická jest svátá; neboť
má učení, které k svatosti vede,
velí svým členům, aby svátostmi se posvěcovali
a svaté skutečně má.

Církev římskokatolická jest obecná; neboť
od času Ježíše Krista ustavičně trvá,
je po celém světě rozšířena
a stále se rozšiřuje.

Církev římskokatolická jest apoštolská; neboť
její představení jsou nástupci apoštolů,
učí všemu, čemu učili apoštolově,
uděluje svátosti, které udělovali apoštolově.

Církev římskokatolická má čtyři známky církve Kristovy a proto jest pravá,
od Ježíše Krista založená církev.
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3. O úkolu církve.
Ježíš Kristus vede lidi církví římskokatolickou k večnému spasení.
Ježíš Kristus odevzdal církvi svůj trojí úřad a zajistil jí ustavičnou pomoc
Ducha svátého, abý lidé v ní spasení (nebe) dojiti mohli.
Učitelský, kněžský a pastýřský úřad Ježíše Krista vykonávají představení
církve.
Církev římskokatolická jest v učení svém neomylná.
Pan Ježíš slíbil apoštolům a jejich nástupcům: »Já s vámi jsem po všechny dny až do skonáni
světa. < (Mat. 28, 20.)
Ježíš Kristus slíbil posiati Ducha svátého těmito slovy: »Já prošiti budu Otce, a jiného Utěšitele
dá vám, aby s vámi zůstával na věky, Ducha pravdy.« (Jan 14; 16, 17.)

Církev římskokatolická jest v učení svém neomylná, protože Ježíš Kristus
zajistil jí ustavičnou pomoc svou a pomoc Ducha svátého.
Neomylně hlásá učení Ježíše Krista
1. papež spolu s biskupy,
2. papež sám.
Papež hlásá neomylně učení Ježíše Krista, když jako nejvyšší hlava církve
všechny věřící učí, co mají věřiti a co mají činiti, aby do nebe přišli.
Římský papež hlásá neomylně učení Kristovo;
stupcům :
1. »Ty jsi Petr a na té skále vzdělám církev svou
2. »Já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá,
(Luk. 22, 32.)
3. Pasiž beránky mé . . . pasiž ovce mé. (Jan 21;

neboť Ježíš Kristus řekl Petrovi a jeho ná
a brány pekelné jí nepřemohou.« (Mat. 16, 18.)
a ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.«

15, 17.)

Církev římskokatolická samojediná vede lidi jistě a bezpečně k věčnému
spasení; proto se jmenuje samospasitelná.
Členové církve musí věřiti, čemu církev učí, a konati, co ona přikazuje, aby
skutečně do nebe přišli.
Naučení: Važ si toho, že jsi členem církve římskokatolické, k ní svým slovem i životem se
hlas a jako katolický křesťan všude se chovej!

4. O obcování svátých.
K obcování svátých náležejí:
1. pravověřící na zemi (církev bojující),
2. svati v nebi (církev vítězná) a
3. duše v očistci (církev trpící).
Obcování svátých hlavně v tom záleží, že členové toho obcování vespolek
se milují a si pomáhají.
Pravověřící na zemi pomáhají si modlitbou a dobrými skutky.
Pravověřící na zemi pomáhají duším v očistci hlavně modlitbou, dobrými
skutky a zvláště mší svátou.
Svatí v nebi pomáhají pravověřícím na zemi a duším v očistci svojí pří
mluvou u Boha.
Obcování svátých připomínají nám tři svátky a to:
Obcování věřících na zemi: svátek posvěcení chrámu, (třetí ned. v říjnu.)
Obcování věřících na zemi se svátými v nebi: svátek všech svátých, (1. listopadu.)
Obcování věřících na zemi s dušemi v očistci: svátek dušiček, (2. listopadu.)

Naučení. Modleme se za sebe vespolek, aby hříšní z hříchu povstali, spravedliví v dobrém
setrvali a trpícím aby bylo spomoženo! — Poroučejme se denně v přímluvy svátých božích, zvláště
patronů svých! — Pomáhejme horlivě duším v očistci!
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»Na dušičky vzpomínejme,
z očistce jim pomáhejme,
budou na nás vzpomínat,
až budeme umírat.« (Píseň.)

Poznámka: Zvláště tento článek doporučuje se všem p. t. interessentům ku bedli
vému uvážení. Jakýkoli návrh bude vřele vítán a respektován.

Fr. Suchomel, referent.

Z naší organisace.

—-----

Spolek katechetů v král, českém konal čtvrtou členskou schůzi dne
4. května v místnostech spolkových. Protokol minulé schůze přečten a po někte
rých dodatcích předsedových schválen. — Anglická život pojišťovací společnost
»The Gresham« zasílá spolku připiš svého zástupce, v němž poukazuje na vý
hody životního pojišťování, jaké poskytuje katechetům. Kol. Strnad upozorňuje
na naše domácí ústavy pojišťovací a radí přítomným kollegům, aby v prvé řadě
na tyto se obrátili, chtějí-li se dáti pojistiti a poskytnou-li jim rovněž takých vý
hod, anebo snad ještě větších, s těmi smlouvu uzavřeli.
Jednota katol. duchovních diecese brněnské zasílá projev proti vyloučení
náboženství ze škol, jak Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě se byl
usnesl a žádá povolané k tomu činitele, aby důsledně prováděn byl zákon naři
zující mravně náboženskou výchovu mládeže, a aby vše, co by bylo této na zá
vadu, bylo ze škol, vyučování odstraněno. Konečně si Jednota přeje, aby projev
její uveden byl v širší známost. Projev ^uveřejněn též v časopise »Vychovatel«
r. XXV. str. 103. — Kol. Jos. Višňák z Č. Dubu stěžuje si, že rodiče bez vy
znání brání dítku svému, jež jest vyznání katolického, míti účast při nábožen
ských cvičeních. Katecheta učiní v takovémto případě nejlépe, požádá-li správce
školy, aby záležitost oznámena byla c. k. okresní školní radě. Školní úřady jsou
tu v prvé řadě povinny, aby rodiče, kteří dítku svému brání súčastňovati se nábož. cvičení, (ač to-to často s pláčem svému katechetovi to žaluje a rádo by ná
boženské povinnosti plnilo) poučily, co zákon v té věci nařizuje. Katecheta učiní
zadost jak svým povinnostem, tak i svědomí svému, jestliže rozumným způsobem
vysvětlí takovýmto rodičům, jsou-li vůbec k tomu přístupni, význam náboženskomravní výchovy pro celý život dítěte. Na rodiče padá první zodpovědnost za vý
chovu dítek, v tomto případě pak i na svůdce a nepřátele nábož.-mravní výchovy.
— Dp. P. Jos. Šimon, křižovník v Praze-I. č. 197, nabízí ke koupi úplně nové
»Dějiny stavit, památek cirk.« od Ferd. Lehnera za 25 kor. — Kroužek katechetů
plzeňských činí návrh, by spolek katechetský žádal k. a konsistoř, aby pro kate
chety škol obecných a měšťanských, kteří by pro vzdělání svoje konali cestu
do Svaté země neb do Itálie, ustanovena byla zvláštní podpora resp. stipendium.
Jednatel spolku připomíná k tomuto návrhu, že bude nejlépe, jestliže v každém
jednotlivém případě kollega sám žádost o podporu k. a. konsistoři si podá. —
Týž kroužek žádá dále, abychom všichni v příčině úpravy katechismu (hlavně
pokud se morálky týče) připojili se k akci professorů středoškolských. K tomuto
návrhu sděluje předseda, že komise katechismová, která si vzala za úkol upra
vení nynějšího katechismu, několikráte již — jak ve »Vychovateli«, tak v »Čechu«
— vyzvala nejen professory středoškolské, ale duchovní vůbec ke spolupůsobení,
avšak kromě vldpp. prof. VI. Hornpva, prof. Xav. Dvořáka a J. Ptáčka, nikdo
dosud ku práci se nepřihlásil. — Školští Bratři v Bubenči zaslali spolku provo
lání v příčině získání příspěvků na stavbu katol. paedagogia. Provolání rozdána
mezi přítomné členy s prosbou, by rozšířili je mezi svými známými a tak nové
dobrodince dílu eminentně katolickému získali. — Vldp. prof. Xaver Dvořák da
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roval knihovně spolkové svůj spis: »Stručná apologetika křesť.« pro učebné kursy
škol měšťanských a diagram znázorňující jednotlivé částky mše sv. Dárci vyslo
veny upřímné diky. — Kol. Frt. Suchomel z Vršovic přednesl vypracovaný 9.
článek víry, jak jej navrhuje komise katechismová; uveřejněn bude v příštím
čísle: »Věstníku katechetského«. — Ve· volných návrzích zmiňuje se předseda
o útocích »Práva lidu« na spolek katechetský v příčině návštěvy školní mládeže
na biografických představeních, znázorňujících život Ježíše Krista a praví, že
spolek sám žádných výprav dětských na zmíněná představení nepořádal, nýbrž
ponecháno to na vůli katechety.
Výborovou schůzi a to řádnou, konal spolek 11. května ve 3 hod. odp. za
přítomnosti všech výborů. Kollegům česko-budějovickým povolen příspěvek 50
korun ke hražení výloh s výstavkou katechetských pomůcek, jež pořádaná bude
o letošních prázdninách v Čes. Budějovicích. — Školským Bratřím v Bubenči
poskytnut příspěvek 50 korun na stavbu katolického paedagogia. — Přijato no
vých 10 kollegů za činné členy spolku. — Předseda děkuje kol. pokladníkovi za
snahu příměti kollegy-nečleny, aby vstoupili do organisace katechetské. — Ježto
dosavadní kol. redaktor »Věstníku Katechetského« pro churavost vzdal se vedení
»Věstníku«, zvolen za redaktora kol. Jaroslav Slavíček ze Smíchova. — Pro
komisi katechismovou objednány tři polské a tři augsburgské katechismy v Knih
kupectví Kotrbově. — Přátelský sjezd katechetů východních Čech pořádán bude
po prázdninách. — Pořádání stálé výstavy náboženských pomůcek odloženo na
dobu pozdější, až budou vyhlédnuty pro ni místnosti. — Výbor souhlasí, aby
s kollegy německými konala se společná schůze v Praze; co se doby týče, tu
nechť si kol. němečtí sami dle své možnosti stanoví. — Dluhující členové budou
upomenuti. — Ze spolkové knihovny mohou si i venkovští členové vypůjčovali
knihy; poštovné ovšem musí sami hraditi. Kroužek katechetů plzeňských po
dává návrh, aby požádána byla k. a. konsistoř v Praze, by každoročně vypiso
vala zvláštní stipendium pro katechety obec, a měšťanských škol, kteří by za
účelem dalšího vzdělání konali cestu do svaté země neb do Itálie. Výbor spolku
přijímá návrh ten a podá ke všem čtyřem konsistořím v království českém žádost
v podobném smyslu. K návrhu téhož kroužku podána bude žádost k. a. konsistoři v Praze, aby tato u c. k. zemské školní rady k tomu působila, by kate
chetům dán byl volný čas súčastniti se vikariátních porad.
—ík.

Z praxe a různé.
O Bernardu Bolzánovi výtečném uči
teli a kazateli (f 18. pros. 1848) píše svob.
p. Helfert ve Věstníku k. č. spol. nauk
1909 nové listinné zprávy týkající se jeho
processu a justiflkace od vídeňské vlády.
Z nich vychází na jevo, že církevní i svět
ské úřady ujímaly se Bolzána co nejvřeleji,
že však přímluvy jejich u císaře Františka
nic nespomohly. Helfert se domnívá, že
císař mu nemohl odpustili z exhort, kde
mluví o době, v níž se zavedou ústavy
(Verfassungen) a na to místo, že upozornil
jej tehdy přemocný Josef Frint, jehož přede
psaného »Handbuch der Religionswissen
schaft« Bolzáno neužíval a věcnou kritikou
samolibost jeho urazil. Slov »Verfassungen
gen, Constitucion« před císařem, francouz-

_:

skou revolucí trapně zkoušeným nikdo ne
směl vyslovili; sám lékař jeho tělesný
nesměl mluviti o »konstituci těla«, nýbrž
o »Leibesbeschaffenheit«.
Kratší a lehčí formuli zpovědní pro
školní mládež schválil nejd. k. a. Ordinariát
v Praze pod č. 4528 ze dne 20. dubna
b. r. — Formule obsažena jest v brožurce:
■»Nejkratší poučeni o svátosti pokání pro
ty, kdož po prvé k sv. -zpovědi přistu
pují.«· Poučení, jež má též velmi praktické
zrcadlo, jest upraveno dle něm. od Jana
Ev. Pichlera, známého katechetského spiso
vatele ve Vídni. Německý originál má již
3. vydání. České vydání jest poněkud ob
šírnější a má přídavkem životopis sv. Jana
Nep, a 2 obrázky dle originálu Seitzova
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v Animě v Římě; Sv. Jan zpovídá kiálovnu a sv. Jan jest hozen do Vltavy.
Kdežto něm. mnohem stručnější originál a
bez obrázků stojí 3 hal., stojí 1 exempl.
českého rozšířeného a 2 obrázky opatře
ného vydání 4 hal.; 50 kusů 2 K 30 h
franko, 100 kusů 4 K 40 h franko u fy.
Kaplan a Scherlink, Vinohrady, Bla
nická 4-16. Firma vydala též pohlednice
dle obrazu Seitzova; 100 kusů za 4 K.
Katecheté dle návodu pracující ulehčí práci
sobě i dětem, mimo to přispívají k rozmno
žení úcty sv. Janské, proti níž nedávno
»Český Učitel« své věrné ve škole do boje
volal. I proto tedy zasluhuje brožura hoj
ného rozšíření mezi školní mládeží.
Letošní hlavní prázdniny: C. k.
minist. vyučování a kultu vynesením ze
dne 18. dubna 1910 č. 16.500 nařídilo,
aby školní rok 1909/10 na všech středních
školách, paedagogiích a školách nautických,
kde by měl končití 15. července 1910,
ukončen byl bez výminky dnem 2. čer
vence 1910 a aby školní rok 1910111
začal výminečně 9. záři 1910.
Dále, že ve školním roce 1910/11 na
školách uvedených kategorií ukončiti jest
I. semestr již dnem 31. ledna a II. semestr
započíti 1. února 1911. Normální prázdné
dny mezi oběma semestry ve škol, roce
1910/11 odpadají.
Toto ustanovení má po rozumu § 171
def. řádu škol, a vyučovacího a provádě
cího předpisu platnost pro školy měšťanské.
Ředitelé a správcové škol mají do konce
října 1910 podati zprávy, jaký vliv mělo
přeložení a prodloužení letošních prázdnin
na tamní škole po stránce didaktické a dis
ciplinární.
Minutové zpovědi dětí. Loni v »Korrespondenzblattu« ve dvou článcích dopo
ručoval je jistý farář od Salzburgu a na
vrhoval, by formule zpovědní se odříkala
společně od žáků všech a j. Tak by se
prý zredukovala zpověď na nejnižší míru
1—2—3 minut, a že za hodinu by se jich
vyzpovídalo 30—40—60. — Leč přiznává
se, že právě se mu dostalo od konsistoře
v Salzburgu 7. V. 1910 dekretu, v němž
táž vyslovuje své politování nad jeho
články, jimiž dal podnět ku povrchnosti,
resp. odbývání zpovědi. — Byť bychom i vě
řili pisateli, že ho vedla nejlepší snaha pro
dobrou věc, nebylo lze se ubrániti dojmu,
že jeho návrh by otevřel v praxi bránu
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nejhoršímu šlendriánu. Trvání jednotlivých
zpovědí je příliš závisle na individualitě
dětí a nelze stanovití nějaké paušální mě
řítko platné o všech a o každém zvlášť.
Celkem lze říci: Nedělati exhorty, aniž
zkrátka odbývati.
S pravdou ven? V parádním čísle
březnovém »České Mysli« věnovaném na
počest 60. naroz. Massarykova, ohřívá dr.
Ot. Kádner vzpomínku na process Massarykův s katechety, ale nikoli dle realisti
ckého hesla s pravdou ven. Tentokrát pra
vda by se mu nehodila do krámu a proto
píše: »V posledních letech Massaryk s ne
ohrožeností sobě vlastní vstoupil v čelo těch,
kdož se domáhají odcírkevnění školy a svo
body její a učitelstva. Známá schůze stu
dentská u Helmů 24. ledna 1906, při níž
Massaryk uváděl doklady toho, jak kate
cheté denuncují učitelstvo, byla podnětem
soudního řízení, žaloby 308 katechetů, jíž
mělo býti jednou pro vždy zmařeno jeho
úsilí o svobodu školy, ale jež nemohla skon
čit než osvobozením neohroženého mluvčího
a zastance pravdy. Materiál, který byl sne
sen pro tuto rozepři soudní a uveřejněn
v Zrcadle kátechetů 1906, podává vskutku
neuvěřitelné doklady toho, jak katechéti po
stupují proti lidem pokrokovým; bohužel
nebyly to ani zdaleka doklady všecky a
řada jejich od té doby narostla o další pří
pady, namnoze ještě křiklavější.« Kdo by
se neusmál těmto řádkům? Pokrókáři mají
vždycky kuráže dost, jen ne před soudem.
Calumniare audacter, ale před soudem quod
fecisti nega — to jejich heslem.
Definitivními katechety ustanoveni byli
při školách měšťanských : Václav Vrátný
v Sedlčanech, Jan Kovář v Bystrém; při
školách obecných : František Pilný v Kro
čehlavech.
Konkursy : Definitivně obsadí se místo
katechety: 1. Při měšť. škole dívčí v ues.
Třebové (do 26. června 1910 incl.)
C. k. o. š. r. v Lanškroune 4. května
1910.
2. Při měšť. škole chl. ve Vysokém n.
Jiz. a
3. při obec, školách v Jilemnici za
odměnu ročních 1260 K s povinností vy
učovat! katol. náboženství na jmenovaných
školách 18 hodin týdně (obé do 6. čer
vence 1010).
C. k. o. š. r. v Jilemnici 21. května
1910.

Knihtislrárn« družstva viasf v Praze.
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K XXV. ROČNÍKU.

REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

OBSAH; Katechetika v různých zemích. — Promluva na VIL a VIII. ned. po sv. Duchu.
— Návrh na úpravu katechismu. — Světelné obrazy v kostele a ve škole. —
Z praxe a různé.

Katechetika v různých zemích.
(Pokračování.)

Přejděme k Itálii! V posledních dnech únorových r. 1908. stal se jakýsi
krok ku předu, že byla v parlamentu italském vybojována křesťanská škola. Ne
náleží sice ani dosud náboženství ku předepsaným předmětům vyučovacím, přece
však budova školní musí býti propůjčena knězi k náboženskému vyučování, žádají-li toho rodiče. Mohou ovšem zastupitelstva obecní i toto právo zákonem
poskytnuté učiniti illusorním, jak ukázal příklad městské rady v Římě; přes to
však ona koncesse parlamentu znamená úspěch pro italské katolíky. Před tím
byla omezena katechese toliko na kostel. Náboženství vyučoval buď kněz, neb
jeptiška, anebo jiná zbožná osoba. Samozřejmo, že účast dětí byla slaba a ne
pravidelná. Jakou methodou se dělo vyučování katechismu? Zdá se, že vedle
nepatrného vysvětlování záleželo hlavně v učení se nazpamět. Proslulý mnichov
ský odborník v katechetice Stieglitz účastnil se r. 1905 veřejné zkoušky v Catanii na Sicílii, která se konala u přítomnosti kteréhosi kardinála a líčí ji takto:
»Asi 15 hochů postavilo se po obou stranách tribuny . . . Najednou začne první
žák s první otázkou katechismu a obrátí se ke druhému, ten dá odpověď a táže
se třetího; a tak to jde dále, až celý katechismus od začátku až do konce je
odemlet (heruntergeschnurrt) s podivuhodnou sběhlostí jazyka — bez oddechu,
bez jakéhokoli dotazování se katechety. Asi po pěti minutách slyšeti zvonek —
smích u posluchačů! Co se stalo? Jeden žák totiž uvázl v odpovědi; na pokyn
katechety musí ihned odstoupiti. Za chvíli opět zazní osudný zvonek. Konečně
zbude jeden jediný. Hudba vpadne a pozdraví vítěze; ten obdrží vítěznou cenu
100 lir a posadí se na čestné místo. Ještě dva jiní bojovníci byli vyznamenáni
cenou.« Stieglitz dodává: »Lse schváliti takovéto mechanické odříkávání kate
chismu střídavě s otázkou a odpovědí od začátku až do konce? Něco takového
jsou s to dovésti jen žáci s neobyčejnou pamětí; méně nadaní nemohou konkurrovati ani při největší píli. Není to však deprimující pocit? A nemají děti ano
i mnozí posluchači dojem, že znalost otázek katechismových je hlavní věcí v ná
boženství? Jak zahanbující však pro žáka, jenž musí odstoupiti za smíchu publika?
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Hojné slzy zřejmě a s dostatek to zjevily, jak to zabolelo ubohé klučiny, že
jejich několikaměsíční horlivá práce byla nadarmo. Je to paedagogické P A vedie
toho mlácení prázdné slámy — kterak jinak lze to nazvaci — nemohli jsme se
zbýti záludného podezření, zda by asi sami katecheté při takovém trapném rigo
rosu byli obstáli? Aspoň působilo podivným dojmem, že nahlíželi v otázky ka
techismu, kdežto žáci je musili nazpamět odříkávati. Kdybychom měli z tohoto
examina souditi na katechisování vůbec, pak bychom řekli, že to tam s katechesí vypadá bledě. A přece v takové zemi, jako je Itálie, kde škola nedělá pra
nic pro náboženství, měl by katecheta vše vynaložiti, aby upoutal interess dětí a je
nadchnul k životu náboženskému. (Katech. Blätter 1905, XII, str. 327.)
Inspektor Jägerhuber v Mnichově sděluje o náboženském vyučování v kostele
S. Maria Maggiore v Římě: »V dlouhých řadách lavic seděly děti a odříkávaly
nazpamět ponejvíce společně text katechismu před dozírající dámou; někdy byla
dána jednotlivci mimoděk otázka, ale pak šlo to zase v odříkání chutě dál. Snad
úmysl tu byl dobrý, ale lze pochopiti, že tímto způsobem radost z vyučování
náboženství spíše klesá než stoupá. (Katech.-blätter, 1907, I., str. 24.)
Ano, jsou i osady, kde duchovní správce se domnívá, že učinil své povin
nosti zadost, ohlásil-li na př. v neděli s kazatelny, že příští pátek budou míti děti
u věku od 9—10 let sv. zpověď; a vybídne-li rodiče, by děti své připravili ku
přijetí sv. svátostí. (Katechetische Monatsschrift 1905, V.)
Nelze tu právem užiti slov Písma: »Maličcí žádali chleba a nebyl, kdo by
ho lámal jim?< (Jerem. 4, 4.)

Také z italských katechismů a to i nejlepších nelze získati příznivého
soudu, jaká methoda vyučovací je obvyklá. Jakkoli jsou obsažné a poučné pro
dospělé a katechety, pro děti je v nich látky mnoho a mluva těžká. Zdá se, že
v Itálii si nepotrpí na paedagogiku a methodiku; a Wölfle praví, že o specielní
methodice náboženského vyučování se nepřednáší v seminářích, ježto, jak jistý italský
duchovní sdělil, látka učiva, která se studuje v theologických kursech, je toliko
širším rozvedením toho, co krátce je obsaženo v katechismu.

Lze však kojiti se nadějí, že svrchu zmíněná koncesse parlamentu a reformy
nynějšího sv. Otce přinesou brzkého a hojného zlepšení. Veliké zásluhy má
Pius X. zavedením jednotného katechismu, který prozatím je určen pro římskou
diecési, jehož však zavedení doporučeno bylo všem ostatním italským biskup
stvím. *)
V katolické Belgii jsou vedle škol státních, školy privátní zákonem přípustné,
jimž dostává se státní podpory, ukázal-li se dobrý prospěch při návštěvě školního
inspektora nebo při konkursech. V katolických obcích bývá tato privátní škola
spolu veřejnou školou národní. Farář vyučuje náboženství a dozírá nad školou,
jejíž učitelské síly musí míti státní diplom, ale jinak jsou prosti každého jiného
vlivu.
Není nezajímavo popatřiti blíže na vyučování školní a zvláště náboženské
evangelických konfessí.
*) Pisatel tohoto článku má tento katechismus (Compendio
po ruce a pojedná o něm v některém z příštích čísel , Věstníku«.

della dottrina cristiana* — 1908.)
red.
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Tak na př. dle švédského zákona o školách národních ze dne 26. srpna 1898
má náboženský duch pronikati veškeré vyučování, učitel má jím býti proniknut
a církevní úřady mají dohlížeti k tomu, by vyučování začínalo se a končilo mod
litbou a zpěvem, náboženství pak aby .bylo podstatným předmětem vyučovacím.
Rovněž dánský zákon o školách národních ze 24. března 1899 klade
důraz na křesťanský charakter školy a v Norvéžsku dle zákona z 9. května 1896
náleží farář k místnímu představenstvu školy a biskup vedle školního inspektora
k vrchnímu dohližitelskému úřadu.
red.
(Pokračování.)

Promluva na neděli VII. po sv. Duchu.
(Svátek Navštívení Panny Marie.)
Napsal proí. Xav. Dvořák.

„ Od této chvíle blahoslavenou mě budou
nazývati všichni národové*

Dvě něžné duše spočinuly sobě v náruči. Maria a Alžběta! Matka Spasi
telova a matka jeho předchůdce! Ústa jejich mluví z plna srdce a ta srdce plna
milosti Ducha svátého.
Už podruhé Maria slyší podivuhodný pozdrav: »Požehnaná mezi ženami.*
V Nazaretě, odkud přispěchala plna radostného chvatu, z úst anděla, zástupce
nebešťanů a teď promluvila i země ústy Alžběty, jako zástupkyně pozemšťanů.
Nebe i země souhlasí s pozdravem Matky Boží. Od té chvíle nikdy nevyzněl ze
světa ten podivuhodný pozdrav; úcta mariánská z úst jednotlivců vzrostla jistě
zázračným způsobem v úctu veškerenstva. Jaké to echo odpovídá andělu a sv.
Alžbětě, echo tři sta millionů, odrážející se do všech roků, století, tisíciletí . . .
To dává zřítí Duch svátý nejsvětější Panně v náručí sv. Alžběty a ona
hlásá v nadšení prorockém: »Aj od té chvíle blahoslavenou mne budou zváti
všichni národové.* Ano všichni. Nebo není národa církve katolické, který by jí
nějak neuctíval: modlitbou, písní, obrazem, sochou, oltářem a chrámem. Kdy
bychom mohli slyšeti všecky ty vzdechy a modlitby mariánské, šeptané v chý
ších, domech, v chrámech i mimo chrám nocí i dnem, byla by to jako bouře,
burácející všemi moři a dobývající nebes.
Ale, moji milí přátelé, co je příčinou, že úcta mariánská tak se rozšířila a
sevšeobecněla?!
Jsou to zajisté ty užitky její, jež přináší všemu lidstvu. Rozjímejme chvíli
nábožně o této pravdě k svému utěšení! — Kéž nás Duch svátý provodí mi
lostí svou!
1. Maria! Ó drazí, vyslovím-li to jméno, vzchází v duši mé nejluznější
obraz ženy, zářící krásou všelikých ctností. · Prorok, u vidění zírající v dálkách
budoucích století Marii, volá unesen: »Všecka jsi krásná, poskvrny nenínatobé!*
A tak plane obraz její křesťanskému světu av vábí krásou ctností k výsostem
křesťanské spravedlnosti, ba víc křesťanské dokonalosti. Ona jest oním zrcadlem,
na jehož neporušené stříbrné hládi shlížíme ^své nedostatky, své skvrny. Od ní
učil se svět pokoře tam v chudičké chýši v Nazaretě, nebo při jesličkách v Be*
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tlerně, od ní trpělivosti na cestě křížové, když meč bolesti pronikl mateřské její
srdce, od ní odevzdanosti do vůle Boží, když mrtvé tělo do klína jí kladli. Od
ní zbožnosti po všechen její život od sladkého Magnifikat až po shromáždění apo
štolů, očekávajících po 10 dní na modlitbách příchod Ducha sv.
Ale od ní učil se svět také té nejkrásnější z ctností, čistotě,
V Marii zazářila tato nebeská ctnost takovou silou, že tisíce tisíců křesťanů
zvábila do liliových zahrad svých. Ach sčítejte jen ty zástupy poustevníků a
poustevnic, mnichů a řeholnic, kteří všichni zasvětili své srdce svátému panictví 1
A všichni ti byli vroucími ctiteli Marie Panny. To už je v přirozenosti lidské
že koho člověk miluje, tomu se i připodobňuje. Maria přitahuje svět a po
vznáší k nebesům.
Pravda, že Kristus jest naším vzorem, jeho příklad cestou spravedlnosti a
dokonalosti, ale Maria, toť jeho nejdokonalejší odlesk; Maria ukazuje, jak za
příkladem Kristovým nejvýše lze se povznésti. A pak Kristus — toť pro nás
nejen člověk, ale i Bůh: a mysl naše ztrácí naděje možnosti dosáhnouti takové
mety. Ale Maria je jedna z nás, ne víc než jako my — a mysl naše se vzpru
žuje a naděje možnosti roste!
2. A co znamená Maria teprv pro svět hříšníků! Útočiště hříšníků! Vzývá
ji litanie loretánská.
Ale od kdy dostalo se jí tohoto čestného názvu, kdož vypoví! Zdá se, že
od té chvíle, kdy po pravé straně kříže Kristova stála, jako prostřednice mezi
Kristem a Dismasem, lotrem po pravici. Prosebné pohledy její nesly k srdci Je
žíšovu kajícný vzdech lotrův: »Pane, rozpomeň se na mne, až přijdeš do krá
lovství svého!« Přítomnost její upravila cestu milosti a vyvolala ona slova nevý
slovného smilování: *Ješté dnes budeš se mnou v ráji!« Ó drazí, od té doby,
kdo sečte ty zástupy hříšníků, kteří skrze Marii došli slitování ve chvíli nejvýš
kritické, ba snad už jen jediné a poslední.
Když už není žádné naděje, v Marii jest ještě milost možná. Maria, toť
maják, jenž oslnivým světlem ozařuje hlubiny zkázy a vyvádí bezpečně lodi ku
přístavu. Když Maria prosí za hříšníka — tuť prosí všechno nebe, prosí i Syn
Boží, Kristus Ježíš. Může-li Bůh oslyšet jediného Syna svého ? Toť radost jejího
mateřského srdce: zachraňovat, což bylo zahynulo. Dokonávat dílo, které započal
Syn její, od té chvíle, kdy se vtělil.
Není-liž každá duše vykoupencem Kristovým? Maria shledává ty krůpěje
Kristovy nejsvětější krve, aby v žádném zmařeny nebyly.
Miluje svého Syna jako žádná matka nemilovala dítěte svého, jako žádný
tvor Boha svého. Víť, že to jest radost Syna jejího nejsladší, jak sám pravil:
»Radost · nad jedním hříšníkem pokání činícím vetší jest, než nad devadesáti
devíti spravedlivými,« A proto ta její úsilná snaha, aby rostl počet jejích kajícníků. A čím byl bolestnější pád, tím vzácnější vítězství, získá·li hříšníka. Kdo
odolával Synu, nemůže odolati něze matky, a tak roste počet obrácených do tisíců
a do millionů. Ó jaká svátá pýcha pro mateřské srdce její, když tyto duše může
přivésti do ovčince Syna svého!
3. Ale, moji přátelé, my všichni, spravedliví nebo hříšníci, koho máme
v Marii!
Vzýváme ji jako uzdravení nemocných, potěšení zarmoucených, pomocnici
křesťanů ’
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Od svatby v Káni Galilejské kolikrát už zaprosila Syna svého: Pomoz,
nemají! Pomoz hynou! Pomoz, trpí! Ó přátelé! ne nadarmo modlíte se a zpí
váte: »Vzpomeň, o Královno milá,, že nebylo slýcháno, že bys koho opustila,
když je k Tobě voláno! Ty ho slyšíš a vyslyšíš jeho prosby zajisté; zajisté!«
Maria, toť spomocnice v každý čas. Co by vám mohla vypravovat! jen její
poutní místa. Ach, kolik to jejích slitovnic po všem světě! Vmyslete se-jen na
chvíli v takové místo poutní světové! Lurdy. Tisícové tisíců ze všech národů
hrnou se k tomuto trůnu jejího milosrdenství. Tisíce tisíců rukou sepiatých
u vroucí zbožnosti zvedají se k ní vzhůru, tisíce tisíců pohledů, zalitých slzami,
upírají se v nezvratném očekávání k ní jako k matce své, tisíce tisíců retů vzly
kají k ní modlitby své. A Maria rozdává milosti štědře prosebníkům svým, plýtvá
nebeskými poklady, neboť poklady jí svěřené jsou nevyčerpatelný a studnice,
odkud váží milosti, jest bezedná — jest to láska jejího Syna, jsou to jeho
nesčetné zásluhy. Kdyby milliony let svět trval a milliony millionů přicházely,
nikdy se nevyčerpá její bohatství.
A tak tisícové tisíců odcházejí do domovů svých, naplněni jejími dary a
roznášejí slávu její po celém okrsku země. Tak roste její úcta po širé zemi a
nevyhyne, dokud jeden člověk zbude, který vyznává jméno Krista, nejsvětějšího
Syna jejího.
Nuže, drazí přátelé! K těm ctitelům mariánským chceme i my náležeti,
Světlý příklad předků září před námi. To byl čestný titul národa českého »národ
mariánský*. Milá bývala Maria Panna Cechům, milí bývali Cechové Marii Panně.
Toho bohdá nebude, abychom' my, dědicové otců svých, zpronevěřili se heslu
jejich. A úcta mariánská přinese i nám požehnání a dá rozkvésti národu na
šemu v lepší budoucnost a viděti zlatý věk míru i štěstí.
Amen.

Promluva na VIII. neděli po sv. Duchu.
(Svátek sv. Cyrilla a Metoděje.)
Napsal prof. FRANT. HRADSKÝ.

>Což rozdělen jest Kristus ?> (Kor. 1, 15.)

Slavíme památku sv. Cyrilla a Metoděje. Se srdcem pohnutým vzpomínáme
na vznešené postavy soluňských bratří, kteří mají zásluhy neocenitelné o pokřestění Cechů a vůbec Slovanů.
Přišli na Velehrad v době, kdy v Řecku připravoval se rozkol· který roztrhl
roucho Kristovo, jak praví sv. Bernard, t. j. který porušil jednotu církve, zasadiv
jí ránu, z které krvácí dosud. Zel, že rozkol nejvíce stihl Slovany. Z 110 mil. kře
sťanů, žijících v rozdělení od papežské stolice, je největší část Slovanů.
Které byly příčiny rozkolu? Jest žádoucno znáti je, nebo rozšiřují obzor
ducha, odkrývají srdce jednotlivců a národů, jsou výstražným poučením nám a
budoucím. Příčiny tak velikých událostí nevznikají náhle, ale jsou jako nemoc,
která léta se tvoří. Nebojuje-li se proti ní, vypukne potom silou, proti níž lékařské
snahy jsou mamy.
Tak také po staletí připravoval se neblahý rozkol. Vyvíjel se z osvětových
protiv západu a východu, světa římského a řeckého. Církev po staletí urovnávala
tyto protivy, ale když úpadkem národů východních, zvláště řeckého, protivy ty
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vzrostly tak, že ani největší sjednocující moc na zemi, katolická církev, nebyla
s to, aby jim čelila, nastal rozkol, rozdělení východu od západu. Je »Kristus roz
dělen?« horlil sv. Pavel. Ano, nyní byl rozdělen rozkolem.
V prvních stoletích, v době pronásledování, tyto protivy ukazovaly se jen
málo. Všecko ovládala říše římská, utrpení obracelo mysl křesťanů tak vroucně
k Bohu a spojovalo je v lásce boží, že odstředivé snahy pozemských a světských
zájmů mizely ve velkolepé jednotě víry a lásky.
Přišla doba svobody církve. Roku 323 přenesl Konstantin svůj trůn do
Cařihradu. Vzdělanost byla do té doby hlavně řeckého původu. Řečtina byla i na
západe jazykem kulturním, jsouc rozšířena hlavně v rodinách lepších. Také
v církvi převládala. Od čtvrtého století řečtina na západě upadá. Za sto let po
přeložení císařského dvoru do Cařihradu, umí řecký málo kdo. Latina převládala
do té míry, že papežský dvůr musil užívati tlumočníka, šlo-li o dohodnutí s Řeky.
Na východě latina nikdy se nevkořenila. Řekové jí pohrdali jakožto řečí bar
barskou. Všude vládla téměř výhradně řečtina. Za krátký čas byl pořečtěn také
císařský dvůr. Ani Fotius, původce rozkolu, neznal latinsky, ač náležel k nejuče
nějším mužům své doby. Tak z úpadku řeči řecké na západě a z národní přemrštěnosti Řeků vznikla protiva, která rostla dále a dále.
Co tuto protivu dvou světů, dosud vírou spojených, živilo?
Od čtvrtého století pěstováno na východě s obnovenou zálibou studium
vzdělanosti starořecké. Křesťané libovali si zvláště v řecké filosofii. Tato filosofie
konala křesťanské vědě vzácné služby. Křesťanská věda navázala na výsledky
mnohatisícileté kultury, zjevenými pravdami božími ji opravila a doplnila, takže
ve století pátém vidíme rozmach křesťanské filosofie a bohovědy, jemuž nenalé
záme v dějinách hned podobného. Než běda! Do rozvoje tohoto zasáhla brzy
nesmírná pýcha Řeků a plodila tak odvážné rozumářství, že bludy filosofické a
náboženské se rodily měrou nebývalou a neslýchanou. Řím, strážce víry, sloup
a utvrzení pravdy, nemlčel ovšem. Jednal šetrně, ale každé odsouzení bludů,
každé napomenutí ranilo národní fanatiky řecké, jichž pýcha po vzrůstu politické
moci východu neznala mezí. Tak dva světy, východ a západ, se odcizovaly. Do
jedenáctého století byla sice jednota víry zachována, ale protivy tak se přiostřily,
že bylo tteba jen pyšného a odvážného muže, aby je dovršil rozkolem. Takový
muž se našel ve Fotiovi, patriarchu cařihradském. Největší odborníci v této
otázce uvádějí jakožto hlavní příčinu rozkolu rozdíly kulturní, především pak pře
hnanou pýchu řeckou. (Grivec, Vých. otáz. cirk. p. 12.)
Zastavme se zde, pomíjejíce dnes příčiny jiné !
Rozkol vyvíjel se dlouho. Strašlivé dílo roztržení církve jest událost tak ve
liká, že jen dlouhým živením odstředivých snah mohlo vzniknouti. Tak posvátné
svazky, jako jednota víry a lásky, netrhají se na ráz. Sám Spasitel, jenž při po
slední večeři tak dojemně horlil a se modlil za jednotu všech (Jan 17, 20 n.),
chránil jich zajisté všemožně. Ale násilí svobodné vůli nečiní ani Bůh. Když pak
rozkol se stal, byl trvalý.
Nás Slovany poškodil nejvíce. Rusy na staletí odřízl od pramene osvěty,
jež byly na západě. Pravda-li, že pád Cařihradu a podmanění Balkánu pod moc
tureckou byly trestem božím za veliký hřích, stiženi jím opět četní Slované. Do
dnes rozkol jest velikou příčinou, že slovanští národové ani osvětově nejsou
sjednoceni. Ba i týž národ rozdvojuje jako : Srby a Bulhary.
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Má trvati nešťastný rozkol věčně? Krásná a ušlechtilá jest zajisté snaha
těch, kteří pracují na jeho odstranění. Jako katolíci přejeme si, aby se naplnila
vůle Kristova a aby »byl jeden ovčinec a jeden pastýř.« Jako vyznavači pravdy
dokonalé přejeme si, aby čistých zdrojů spásy dostalo se všem bloudícím bratřími
Jako Slované zvláště si přejeme, aby na nás osvědčila se veliká a blahodárná
sjednocující síla církve katolické a aby jednota víry položila pevný základ k sjed
nocování dalšímu. Krásná, ušlechtilá a vlastenecká jest taková snaha. A jsou
mnozí, kteří jí věnují všecky síly těla a ducha. Na posvátném Velehradě, kde sv.
Metoděj byl arcibiskupem, má své sídlo. O svati bratří, věrozvěstové naši, kteří
pevně stáli jste k Římu, jako hlavě a srdci církve, vzbuďte nové nadšence této
snahy a žehnejte pracím jejich, aby luzný sen sjednocení církví a velikosti Slo
vanů brzy se naplnil! Básník >sv. Ludmily* pěje u příchodu Bořivoje na Vele
hrad k Svatoplukovi:
»Svatopluk tvůrce moravské říše,
Bořivoj kníže největší z Cech
věrného bratrství prázdnili číše. —
Ach, komu prsa nezvlní vzdech!
Osude trpký, žaluje v stesku,
proč jsi nám rozbil nádherný hrad,
který tak slibně v zářivém lesku
stavětí počal nám Velehrad?

•

Duše se chvěje, obraz zříc v dáli
moci a slávy, které by dal
slovanské matce, českému králi
souzvuk všech srdcí, spojený sval.

Se slzou rosnou, velebný hrade,
za tebe spíná vnuků se dlaň,
před boží trůn své modlitby klade
horoucně prosíc: zase nám vstaň !«

Však nechci mluvití k vám toliko řeč historickou a slovanskou. Slyšte dále!
Zvolna vyvíjely se příčiny rozkolu. Tak i v každém jednotlivém srdci lid
ském nevěra, bezbožnost, vášně nevznikají náhle. Ponenáhlu řadí se bludný
předsudek ku předsudku, ponenáhlu umírá zbožnost a bázeň boží v srdci, po
nenáhlu blednou ideály, ustupujíce všednosti, nízkosti, sobectví, ponenáhlu
mohutní vášeň. Čeho včera lehkomyslník se lekal, tomu dnes se směje. Tak od
stupně ke stupni kráčí do své zkázy. Jak je s tebou, příteli? Jaký jsi byl před
rokem a jaký jsi dnes? Znamenáš sestup a klesání v spravedlnosti, mravnosti,
svědomitosti, nábožnosti? Obrať záhy! Bojuj proti proudu! Odpírej! Sice přijde
chvíle pádu. Najde se Fotius, jenž přetrhá směle posvátné svazky, které s Bohem
tě spojovaly. Pád, jenž dlouho se připravoval, dlouho pravidelně také trvá.
Zvláště osudný bývá pád, který vyšel z trvalého bludného nazírání na víru,
církev, život, kterému smělé rozumářství, světská mysl, ješitnost a pýcha dláždí
cestu. Potom obrat je těžký, nebo znamená zříci se světa, který samolibost ducha
si zbudovala a jenž tělu hoví.
Zjednotlivců skládáse národ. Jací jsou jednotlivci, takový jest národ. V celém
národě cesta rozvoje ke zlu a dobru jest ovšem delší. Ale vážní pozorovatelé
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veřejného života snadno postřehují, stoupá-li národ vírou, ■ spravedlností, mrav*
ností, charakterem, nebo klesá-li do opáčných chyb. Myslíte, že národ bezbožný
a nemravný může se udržeti a kvésti, jen když je vzdělaný, chytrý, bohatý,
mocný? Dějiny světa a všichni opravdoví myslitelé nám odpovídají: mýlíte se!
I kdyby Bůh ho strpěl — nestrpí ho na dlouho — ale kdyby ho strpěl, zahyne
přece, zahyne přiloženým právem spravedlnosti a rozvoje. Snad právě tehdáž,
když se bude zdáti na výši, bude státi nad propastí. Milujete rodnou zemi? Mi
lujete svůj národ? Přejete vlasti zdaru? Buďte zbožní, spravedliví, ctnostní, cha
rakterní ! Budete většími vlastenci, nežli mnohý, kterému se pomníky staví. Vy
budete solí a sluncem národa, vy záštitou jeho před Bohem, vy jeho spasiteli.
Sebe reformujte a zreformujete národ kolem sebe! Národní vady pominou. Ne
buďte modláři frází, hesel, lesklých komet, hlučných veličin, buďte ctiteli a vy
konavateli věčné pravdy jako sv. Cyrill a Metoděj, které národ po tisíciletí slaví
jako největší své dobrodince, které i církev staví nám za posvátné vzory !
Jdete na prázdniny. Znamenitý vychovatel pozoroval dítky nejvíce při hře.
Tu říkával, když jsou svobodny, poznávám jich náklonnosti. Budete nyní svo
bodnější. Osvědčíte se? Či rozvážou se nezřízenosti, které jste dosud čestně
ovládali? Vrátíte se s blaženým vědomím, prospěl jsem v charakternosti, nebo
osvědčil jsem se i při svobodě, anebo přijdete horší? O kéž velebný zjev bratří
soluňských vás provází, abyste všude, kde se zjevíte, svítili slovem a skutkem,
a šířili blaživou naději, že ve vás dorůstá Bohu budoucí oslavenec, církvi chlouba,
slovanstvu uvědomělý člen, milému národu zdárný syn. K tomu volám: Sv. Cy
rille a Metoději, orodujte za drahou naši mládež ! Amen.

Návrh na úpravu katechismu
Z komise katechismové.
(Pokračováni.)

X. článek víry.
Odpustení hříchů.
V desátém článku víry se učíme, že katolická církev má od Ježíše Krista moc odpouštět! hříchy.
Ježíš Kristus řekl apoštolům: »Přijměte Ducha svátého: kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se
jim a kterýmž zadržíte, zadržány jsou. (Jan, 20, 22. 23.)

Toliko biskupové a kněží mají moc hříchy odpouštětL
Hříchy se odpouštějí hlavně na křtu svátém a ve svátosti pokání.
Na křtu svátém odpouští se hřích dědičný a hříchy spáchané před křtem svátým. Ve svátosti
pokání odpouštějí se hříchy spáchané po křtu svátém.
Naučení: »Doufej synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji;« řekl božský Spasitel nejednomu
kajícímu hříšníku; tak mluví i k tobě ústy služebníka svaté církve, kdykoliv svátost pokání hodně
přijímáš.

XI. a XII. článek víry*
Tela vzkříšeni; život večný.
V jedenáctém a dvanáctém článku víry se učíme, že jednou z mrtvých vstaneme a budeme
Věčně živi.
Svatý Pavel napsal: »Uloženo jest lidem jednou umříti, a potom bude soud.“ (K žid. 9.27.)

Ročník XIII.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Strana 105.

Pozemský život náš končí smrtí.
Při smrti oddělí se duše od těla.
Bůh řekl Adamovi po jeho pádu: »Prach jsi a v prach se navrátíš. 1. Mojž. 3, 19.

Tělo lidské po smrti rozpadne se v prach.
Duši lidskou odloučenou od těla soudí Bůh.
Soud duše lidské hned po smrti nazýváme soud soukromý neboli zvláštní.
Bůh soudí duši lidskou z celého života pozemského; ze všech myšlenek,
řečí a skutků.
Po soudu soukromém dostane se duše buď do nebe neb do očistce neb
do pekla.
53. Podobenství o boháči a chudém Lazarovi.

Nebe jest místo, kde spravedliví jsou věčně blaženi.
Sv. Jan napsal: »Nevejde do nebe nic poskvrněného.« (Zjev. sv. Jana 21. 27.)

Do nebe se dostane, kdo bez hříchu umřel a tresty za spáchané hříchy
vytrpěl.
Svatý Jan napsal o blažených v nebi: >A setře Bůh všelikou slzu s očí jejich; a smrti už ne
bude, ani kvíleni, ani křiku, ani bolesti už nebude; nebo první věci pominuly.« (Zjev. sv. Jana 21, 4.)
Svatý Pavel dí: »Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, při
pravil Bůh těm, kteříž jej milují.« (1 ke Kor. 2, 9.)

Blaženost nebeská záleží v tom :
1. že spravedliví v nebi jsou na vždy sproštěni všeho utrpení;
2. že na Boha patří a s ním se radují.

Očistec jest místo, kde duše zemřelých lidí trpí časné tresty*
Do očistce se dostanou duše lidí, kteří buď v lehkém hříchu zemřeli neb
za své hříchy zasloužených trestů na zemi nevytrpěli.
Duše v očistci trpí:
1. nesmírnou bolest, že nemohou k Bohu;
2. rozličné muky, které jim Bůh přisoudil.
Duším v očistci můžeme v jejich utrpení pomáhat!, poněvadž jsme s nimi
obcováním svátých spojeni.

Peklo jest místo, kde zavržení trpí věčné tresty.
Do pekla se dostane, kdo zemřel v těžkém hříchu.
Ježíš Kristus praví o pekle, že tam bude pláč a skřípění zubů (Mat. 22, 13.); oheň věčný
(Mat. 25, 41) neuhasitelný, červ neumírající (Marek 9, 42. 43.)

Tresty zavržených záleží v tom:
1. že nikdy se nedostanou k Bohu;
2. že trpí nejhroznější muka a neustálé výčitky svědomí..
Sv. Jan napsal v evangeliu: »Přichází hodina, ve které všickni, kteří v hrobech jsou; uslyší
hlas Syna Božího a půjdou ti, kteří dobře činili, na vzknšení života, ti však, kteří zlé činili, na vzkří.
šení soudu.« Jan 5, 28. 29.

Ježíš Kristus obnoví v poslední den naše těla, spojí je s jejich dušemi a lidé
vstanou z mrtvých.
Pán Ježíš vzkřísí naše těla z mrtvých, aby spravedlivé i na těle odměnil,
hříšníky pak potrestal.
Svatý Pavel dí: »Všichni zajisté vstaneme z mrtvých, ale ne všichni budeme proměněni (= osla
veni).“ I. Kor. 15, 51).

Těla spravedlivých budou oslavena, těla pak hříšníků nebudou oslavena.

Strana 106.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Ročník XIII.

Po vzkříšení našeho těla bude poslední soud.
>1 půjdou zlí do trápení věčného (=- pekla), ale spravedliví do života věčného (= nebe).< Mat. 25,46·
Hříšníci budou věčně nešťastni v pekle, spravedliví věčně blaženi v nebi.
Naučení: Vím, umru jednou — však nevím kdy; vím, souzen budu — však nevím jak;
vím, dál budu žít — však nevím kde! ‘ Dle vůle Boží, vím, budu mřít; dle vůle své však, mám
souzen být; dle věčné rady dál budu žít! Je nebe radost, muka je peklo zas, pro věčnost stihne
to, ono nás; to, dítě, uvaž, však dokud čas !

Apoštolské vyznání víry končíme slovem Amen; chceme tím říci, že pevně
věříme, čemu v této modlitbě se učíme.
Fy. Suchomel, referent.

Světelné obrazy v kostele a ve škole.
Píše JOS. J.ONÁK, katecheta v Praze.

Vynález fotografie v dnešních dobách stal se přístupný lidem všech vrstev,
všeho stáří. Staří — mladí ozbrojují se těmi broušenými kouzelnými skly vy
puklými, by na svých cestách zachytili krajiny a výjevy pozoruhodné, poučné a
pamětihodné, aby pak doma znovu a znovu mohli se pokochati pohledy na věrné
reprodukce skutečnosti, aby také svým známým lépe mohli vylíčiti, znázorniti to,
co zvláště jejich pozornost upoutalo a pro jiné poučným býti se jeví. Jedno
duchý obrázek jest výbornou pomůckou k obnovení zažitých představ, ale i k
vysvětlení a k správnému tvoření si představ nám dosud neznámého. Zvětšovací
skla v panoramatech, stereoskopech jsou velkým pokrokem k učebnému využití
fotografie, nejvěrnější reprodukci skutečnosti.

Avšak pravou epochou ve fotografickém světě po strojích projekčních
(skioptikon) jest pro dnešní dobu biograf, souvislé předvádění výjevů a krajin.
Biograf však pro svoji nákladnou a složitou manipulaci zůstal daleko za skioptikonem, strojem projekčním, který se stal v dobách dnešních strojem poučení, sebevzdélání a zábavy všech vrstev. Suchopárná řeč, přednáška, doprovozena pro
jekcí příslušných obrazů, stává se zajímavou, poutavou, pochopitelnější a proto
také účelnější a poučnější. Věda, škola, veškery spolky vystihly a také se ucho
pily již se vší energií stroje projekčního — jen spolek všech spolků zůstává
dosud nevšímavým. Což nepřineslo by velikého užitku doprovázení kázání,
konferenčních řečí, missií a pod. promítáním příslušných obrazů ? Zvláště doba
adventní, svatopostní, missijní, různých cyklů, významných jubileí a slavností je
k tomu vhodná.

Promítací stroj jest v dnešní době laciný, nic dražší než stroj fotografický
manipulace s ním jednoduchá, dá se ho užiti i v chrámech, kam není zavedeno
světlo, náklad na promítání jest nepatrný a kdyby bylo k svrchu uvedeným úče
lům použito vlastního stroje projekčního, klesl by na sumu nepatrnou.
O obrazy ku promítání (diapositivy) není dnes také nouze, mnohé obchody
mají na skladě řadu sérií ze Starého zákona, Nového zákona, života Páně, utr
pení Páně, Svaté země, Asie, Egypta, Řecka, Itálie, ze života svátých, z dějin
církevních a podobně. Cena vzhledem ku použití a trvanlivosti jest rovněž ne
patrná.
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Stojí za uvážení a jistě i za zkoušku uskutečnit! v Praze kázání do
provázená projekcí obrazů. Návrh'ten přiléhá a dobře se provésti dá při obmý
šlené redukci kázání v pražských kostelích.
Stroj projekční se může do různých kostelů i do různých farností i s obrazy
půjčovati. Náklad spojený by se jistě z milodarů kryl v takové míře, že by se
mohlo zakoupiti strojů více a že by se mohly nejen zakoupit! veškery dosavadní
příhodné serie diapositivů, nýbrž že by se mohly k zamýšleným cyklům a slav
nostem nové účelné obrazy obstarávati.'

Snad by se doporučovalo, zříditi malé konsorcium, které by se za sou
hlasu a podpory nejdůstojnějších ordinariátů a duchovenstva věci energicky a
s úspěchem ujalo.
V novější době nerado spokojuje se poslucháčstvo pouhými slovy, ono touží
nejen o věci, místě, události slyšeti, ale chce, aby mohlo tytéž také vedle ostat
ních smyslů hlavně zrakem vnímati. ’Z velké části však bývá spojeno s velkými
obtížemi, mnohdy docela nemožno ukázati skutečný předmět svým posluchačům,
za to však, dík vynalezení fotografie, možno předložití velmi snadno a lacino
věrný obraz předmětu, o nějž se jedná. Samo sebou se rozumí, že čím více se
blíží obraz předmětu, tím jistějším jest jeho účinek k vytvoření správné před
stavy, pochopení a k jasnému názoru. Proto si nová doba vytvořila mimo oče
kávání zvláštní druh přednášek se světelnými obrazy, při nichž bez odporu se
podává k lepšímu a trvalejšímu pochopení, obraz, který po všech stranách nej
více odpovídá skutečnosti.
Mimo používání světelných fotografických obrazů při veřejných přednáškách
hraje skioptikon se zvětšenými obrazy fotografií věrně zachycenými úlohu zvláště při
studijních přednáškách lékařských a přírodovědeckých, kde zdrobnělé praeparaty
velmi výhodně předkládány posluchačům ku pozorování a studování. V posled
ních pak letech přijala i škola střední, měšťanská i obecná skioptikon — promí
tací stroj za nezbytnou učebnou pomůcku, které lze použiti při dějepise, země
pise a vědách přírodních a která považována dnes za >vydatnou studnici vý
chovy i vzdělávání«. Velké procento škol i venkovských má dnes již vlastní
skioptikon s různými seriemi diapositivů — světelných fotografií na skle.
Skioptikon došel v krátké době také obliby a takového ocenění, že možno
s jistotou očekávati, že se ho bude používati na všech školách, aby se žactvu
veškero učivo předkládalo co možno za nejlepšího názoru,
v
v
v , ,
Nesloužilo by katechetovi ke cti a náboženskému vyučovaní ku pro
spěchu, kdyby k používání skioptikonu při vyučování zůstal nevšímavým a lho
stejným.
Vždyť právě vyučování náboženství potřebuje zvláště názorného vyučování,
to eminentně názorným činí skioptikon. Právě vyučování náboženské tak, jak
za dnešní doby se jeví, zvláště potřebuje, aby se počínalo a stále proplétáno bylo
názorem pokud možno nejvíce, aby tak oživeno stávalo se dětem zajímavým,
příjemným a záživným. Uznává-li pak katecheta obyčejný obraz za vydatnou
pomůcku, čím více jí jest takřka oživený obraz fotografický, .který odpovídaje
věrností svou skutečnosti, promítacím strojem zvětšen a dostatečným proudem
světelným tak řka plastickým učiněn, zrealisován, stává se tak nejvhodnějším,
ideálním obrazem ku podpoře vyučování často abstraktního.
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Právě v tom spočívá přednost světelných obrazů, že jsou dostatečně velký
a zřetelný, takže mohou najednou za největšího klidu i z daleka celou třídou
býti pozorovány. Obyčejné obrazy nástěnné bývají nejčastěji ručně malovány,
tiskem pak ve zvětšeném sice měřítku reprodukovány, přes to však, nehledě
k tomu, že často neodpovídají skutečnosti, musí býti předkládány jen určité
části dětem postupně; tím nastává nevyhnutelný neklid, přerušování vyučování,
ztráta drahého času. Fotografické obrazy světelné, věrností svou předmětu sku
tečnému co nejvíce se blížící, promítány jsou v temné místnosti, kde zraky
všech posluchačů s horečnou pozorností upjaty jsoú jen a jen na známou stěnu
bílým plátnem v rámu vytvořenou, tu pak u dětí vyloučena jest veškerá roz
tržitost a nepozornost.
Ze své vlastní zkušenosti mohu čtenáře ujistiti, že použití světelných
obrazů ať již při biblickém, katechismovém, liturgickém neb dějepisném vyučo
vání nezměrně vynahradí katechetovi obstarání někdy snad ještě s překážkami
spojené hlavně tím, že žáci mu vděčni za to budou, k náboženskému vyučo
vání s láskou a učelivostí nadšenou budou docházeti, učivo pochopí a si za
pamatují, a že katecheta si vyučování vlastně ulehčí a rychlejším tempem s jistým
výsledkem probéře.
Jak jsem se již zmínil, jest oživení vyučování náboženského s promítáním
světelných obrazů spojeno dosud zvláště na některých místech s obtížemi.
Ku promítání třeba především projekčního a to dobrého projekčního stroje
vypraveného silným osvětlováním. Na některých školách, snad alespoň v každém
již okrese mají projekční stroj, kde dosud stroj zaveden není, může katecheta u pří
slušných korporací za stroj žádati, učitelstvo jej bude jistě oběma rukami podporovati. Jinde snad mají některé spolky svůj stroj, ty pro školní účely jistě jej za
půjčí. Ostatně myslím, že by se touto otázkou již jednou měl též Spolek kate
chetů v království českém účelně zabývati, ten mohl by míti svůj vlastní stroj,
zvláštní serie světelných obrazů. Snad dokonce se najde mezi čtenáři této stati
šlechetný dobrodinec, který pro tak eminentně dobrou věc katechetskému spolku
stroj projekční věnuje.
Dôležito jest k dobrému stroji vydatné světlo připojiti, aby obrazy mohly
býti nejen dosti jasny, ale také dosti veliký. Tu jsem však sám seznal, že této
věci se právě na venkově věnuje málo pozornosti. Dobré čočky a silné osvět*
lení jsou tu nej důležitějšími činiteli, jinak i ty nej lepší fotografie nemohou na
lézt! uplatnění.
Obyčejné acetylénové světlo bývá obyčejně slabé, nej praktičtější jest světlo
elektrické, to však jest jen zřídka v sálech přednášky k disposici, ale dá se úplně
nahraditi světlem Drúmondovým; do plynové, Gasolinové lampy pouští se kyslík,
jímž vytvoří se osvětlení pro velké obrazy dostačující. Má-li se docíliti obrazu
úplně čistého a všude stejně osvětleného, třeba pozor míti na to, aby střed pla
mene lampy procházel ohniskem čočky a aby obraz byl promítán na čisté nesešívané plátno bílé v rámu napjaté a v přesně kolmé poloze k projekčnímu stroji
postavené, do místnosti pak nesmí míti přístup ani světlo denní ani z obyčejných
lamp nebo svící.
Druhá starost jest obstarání dostatečného počtu zdařilých obrazů na skle —
diapositivů. Diapositiv jest vlastně fotografie místo na papíře na skle a proto
sluje světelným obrazem. Má-li zvětšený diapositiv podati pěkný a zřetelný obraz,
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musí býti dělán jen z dobrých fotografických snímků ostrých a nesmí býti příliš
tmavý — hustý, zvláště když k oživení se ještě koloruje barvami anilinovými.
Vyrábění diapositivů jest vlastně milou a vděčnou zábavou, kterých si může du
chovenstvo samo nadělati celé řady sérií, protože mezi duchovními jest dosti
osvědčených fotografů-amateurů, kteří cestují do Palaestiny, Říma, na poutní
místa, mají přístup do všech obrazáren a pod. Pisatel těchto řádků sám by byl
ochoten pomáhati při sestavování jednotlivých sérií a prosí jen majitele negativů
z Itálie, Říma, poutních míst, reprodukce kostelních obrazů, které se dotýkají
učiva z biblického dějepisu, katechismu, liturgiky neb církevního dějepisu. Tak
by se daly bez velkého nákladu sestaviti a vytvořiti celé řady sérií světelných
obrazů, jež by se mohly pak pořadem do jednotlivých osad půjčovati.
Myslím, že uvedené tuto myšlenky stojí v zájmu náboženském nejen za
uvážení, ale také provedení v praxi.
Jinak jsem ochoten na dotazy, v obor ten spadající, ochotně bližší vysvě
tlení podati a naopak rady a pokyny s povděkem přijímati.
Též účelným by bylo, kdyby katechetský spolek neb jiná korporace uspo
řádala pro duchovenstvo společnou schůzi, na které by odborný mechanik se
známil posluchače se zařízením projekčního stroje a jeho obsluhou a některý
přednášející s praktickým používáním k uspořádání přednášky neb kázání, dopro
vázené světelnými obrazy.

ZZ=ZZZZZZZZ=ZZZZZZ

Z praxe a různé.

Spolek katechetů v král, českém
konal V. členskou schůzi dne 22. t. m.
v místnostech spolkových. Protokol minulé
schůze přečten a po některých vysvětleních
jednatelových schválen. — Kollegové česko
budějovičtí zvou katechety k návštěvě vý
stavky náboženských pomůcek a spolu dě
kují za dar 50 K, jenž jim byl na výlohy
s výstavkou spojené poskytnut. Výstavka
uspořádána bude v biskupském semináři
v Čes. Budějovicích a potrvá od 25. čer
vence do 1. srpna t. r. Jest žádoucno, aby
kollegové v hojném počtu výstavku navští
vili. — Prof. X. Dvořák daroval spolkové
knihovně své náboženské učebnice. K do
tazu kol. Kohouta z Gol. Jeníkova sděluje
předseda, že katechetům přináležejí quinquenálky od nastoupení služby vůbec. — Dp.
Ant. Andrlický zasílá vypracovanou stať ka
techismu : »0 církvi a obcování svátých«
a sděluje, že i na ostatních částech kate
chismu pracuje. Elaborát odevzdán ku po
souzení a ku použití komisi katechismové.
— Kroužek katechetů plzeňských pořádá
schůzi katechetů západočeských v Plzni
dne 22. června; zvláštním dopisem vzdává

kroužek díky kol. Jonákovi za redigování
časopisu spolkového a lituje, že týž násled
kem choroby vedení listu vzdáti se musil.
Redakci listu převzal ochotně kol. Jar. Sla
víček ze Smíchova. — Ve příčině opatření
náboženských pomůcek (zvláště obrazů) pro
školu obraťtež se kollegové nadp. Václava
Červinku, katechetu v Královicích u Plzně,
který nejlépe v té věci poraditi dovede. —
Po vyřízení některých drobnějších věcí končí
předseda schůzi s přáním veselých prázdnin
kollegům.
ík.
Encyklika t. zv. boromejská. — Ke
konci května t. r. vydal sv. Otec Pius X.
encykliku u příležitosti 300. výročí kanonisace sv. Karla Boromejského, v níž velebí to
hoto světce jako velikého průbojníka kato
lické pravdy proti protestantské reformě
v době, vyznačené tridentským koncilem.
Sv. Otec praví, že nynější modernistické
hnutí je obdobné s hnutím, které potíral
sv. Karel Boromejský, poněvadž se pokouší
způsobiti všeobecné odvrácení se od víry a
církevních nauk, odpadnutí to, které je tím
nebezpečnější, že se chystá a skrývá v lůně
církve. Papež vyzývá duchovní pastýře, aby
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chránili katolickou víru proti zvráceným ná
zorům modernismu a udává k tomu pro
středky, zejména vyučováni katechismu.

Potírá odstranění náboženství ze škol,
poukazuje na prostředek kazatelny a udílení
svátostí a doporučuje kněžstvu kázeň a po
slušnost. Biskupové mají zachovávati věr
nost panovníkům a vladařům, pokud naři
zují spravedlivé věci, mají se jim však vzepříti, jakmile by byli nespravedlivými. Zmi
ňuje se o jistých národech, kde pod ne
pravým jménem svobody sc provozuje nej
horší tyranství a varuje před neblahými
dnešními piklemi, které mají za účel vyrvati
křesťanské národy z lůna církve, což je da
leko horší methodou boje než kterákoli jiná.
— Mocný rozruch způsobila tato encyklika
v Německu, kde protestantismus cítil se býti
uražen; ale diplomacie Vatikánu dovedla
vlny utišiti a třeba tam encyklika nebyla
veřejně prohlášena, dosáhla i tam svého
účelu. Ano i více! Ukázalo se, že ani ve
20tém století hlas papeže není hlasem vo

lajícího na poušti.

Výnos k. a. konsistoře o inten
cích ze dne 6. května 1910 totiž: kterak
zameziti, by při úmrtí kněze nezůstaly mše
sv. neodsloužené, se stipendiem neuhraženým: 1. Nikdo nehromaď si mešních sti
pendií více, než by snadno mohl odsloužiti. Neomlouvá ani sebe lepší úmysl na př.
chtíti věnovati stipendium na opravu kostela,
kostelní věci, účely charitativní a p. — 2.
O přijatých a odsloužených mešních stipen
diích budiž vedena přesně intenčni knížka
(nedoporučuje se znamenat! je v direktáři).
— 3. Pred vykonanou persolucí nebudiž
penéz za mše sv. nikdy upotřebeno; mají
se uschovati v uzavřené obálce s označe
ním jich. — 4. Vikáři a arcikněží ať přihlédají
při kanonické visitaci, mají li všichni kněží
odsloužená stipendia manuální, ale i mše
sv. fundačni (erekční), jakož i mše fundi
religionis, o nichž dáno podrobné nařízení
25. května 1899. — 5. Při úmrtí beneficiáta je povinností k. a. vikáře, aby co
nejdříve zjistil, zůstaly-li po zemřelém ně
jaké neodsloužené mše sv. manuální neb
nadační. Za neodsloužené nutno míti

všecky ony mše sv., jichžto persoluce
není podpisem jména zřejmé doložena,
neb při nichž není uvedeno jméno cizího
persolventa, jemuž byly ku persoluci od
stoupeny. Za takové mše sv. dlužno z po
zůstalosti zajistiti potřebný penéžitý obnos.
Podobně ma si vésti

beneficiat v dohodě
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s k. a. vikářem, zemře-li katecheta, kaplan
neb jiný knéz na jeho osadě. Ve správě
o úmrtí kněze budiž referováno o persoluci
intencí mešních.
• Katechetská sekce rakouské Společ
nosti Leonovy nedávno měla schůzi, při
níž předseda podal přehled o činnosti sekce
v roce minulém. Ode dne svého ustavení
23. března m. r. mela sekce pět schůzí,
z nichž čtyři byly věnovány kongressu ka
techetickému. Idea kongressu byla důkladně
probrána, program nastíněn, publikace pří
pravná pojednávající o »základních otázkách
katechetiky« rozdána a vrchnímu úřadu cír
kevnímu podána prosba o schválení konání
kongressu. Řízení sekce záleží na čtyřčlen
ném předsednictvu, přípravy ke schůzím
sekce a provedení jich návrhů obstarává
výbor práce, jemuž mimo předsednictvo ná
ležejí další čtyři členové. Ze 38 themat
»základních otázek« pro 27 již získáni re
ferenti, také zřízení katechetického musea
je již v proudu. I otázka místa pro něj
dobře a lacino rozluštěna blahovolným a bez
platným postoupením tří krásných místností
ve školní budově od města Vídně.

Dva veliké mezinárodní kongressy
budou se konati v srpnu t. r. a to : Jeden
v Paříži (4.—7. srpna) a má na pro
gramu »vyučováni na školách národních*
stav vyučování školního v různých 'zemích
— povinná návštěva^ školy, její nutnost,
příčiny, dosavadní neúspěchy jejítam, kde je
zavedena a kterak jim odpomoci — cíl
učebné látky na škole obecné (methoda a
osnova učebná) — vzdělání učitelstva —
výchova a vyučování mládeže ve věku škole
povinném.) Ze schůzí našeho Paedagogického Svazu známo, že již dříve učiněny
kroky k episkopátu rakouskému, by na tento
kongress vyslal schopnou osobnost, jež by
hájila stanovisko paedagogiky katolické. —
Druhý kongress v Brusselu (21. —24. srpna)
u příležitosti světové výstavy tamnější má
na programu »domácí výchovu« (studium
dítka — výchova dítka v rodině — anormální děti — podpůrné prostředky dobré
výchovy dětí, na př. feriální kolonie, lázeň
ská místa, spolky pro potírání tuberkulosy,
ochrana mládeže a j. — bibliografie). Na
tento kongress rozhodla se mimo jiné i Volná
myšlenka posiati své tři delegáty, jsou to
známí rytíři její : Loskot (bude prý refe
rovat o povaze českého národa, jak ji známe
z doby nejslavnějšího rozvoje, na který
nutno navázati) Bartošek (probere právní

Ročník XIII,

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

stav svobody svedomí u nás, nátlak kul
turní, politický, náboženským nacionálni, so
ciální) ,a Myslík (dá návrh na světovou
oslavu mistra Jana Husa u příležitosti 5001etého výročí upálení a vyzve k hojné účasti
na kongress r. 1915.) Referáty přednesou
prý v řeči francouzské a proto již nyní
obracejí se na českou veřejnost o podporu
hmotnou (to bod hlavní ovšem, který ne
chybí při žádné akci Volné Myšlenky).
Která věda odpírá víře ? Národní
Obzor 4. VI, 1910 píše: »Školština . . «
Ale i v přírodních vědách jaký ubohý vý
sledek! Člověk vystuduje střední školu a ne
zná jediného ptáčka, jediné květiny. Mořil
se tam undulační theorií a snad se v ní
dokonče vyznamenal a zakládá si na tom.
Ale když se jednou kdysi kdesi s tím po
chlubil, musil se dát zahanbit. Nebof co ze
Školy věděl, že jest faktem, teď se dozví,
že je to jen pouhou hypothesou (!) pouhým
pokusem, nějak si vůbec vysvětlit přírodní
úkazy. Ač je to pouhá pomůcka k zjedná
vání si zkušenosti nikoli zkušenost sama,
to žáku nikdo neřekl, ba professor fysiky
týral snad svou undulační theorií žáky, jako
by ani jediné slabiky nesmělo se z ní vy
pustit . . . Takového vědění, které nám
bylo vtloukáno do hlavy, jako svátá, doká
zaná (!) skutečnost jest mnoho a mnoho . .
hypothesa na hypothesu (!) ... a žákům
se předkládá . . . jako dokázaná skutečnost.
A to i tehdy, kdy hypothesa sama již vědecky
nahrazena jinou(!!)!« — Zajisté skvostné to
přiznání. A potom víra se má srovnati s touto
vědou !
X.
Zříkají se mistra. Již dříve v Přehledu
Em. Chalupný („Kus nedobrovolného živo
topisu*) odmítá, že jako vychovanec vyšel od
Masaryka, nyní pak v témž časopise Kar.
Krofta popírá »vliv Masarykův na české
dějepisectví.« Je to příliš brzy po jubilejní
slávě a prof. Massaryk může nyní uvažovati
o tom, jak rychle pomíjí sláva světa, zvláště
ta vylhaná!

Návštěva kostela dítek ve Vídni
byla nedávno předmětem obšírné debaty ve
vídeňských listech katolických. Prý ani ka
toličtí rodiče nepošlou dítky v neděli do
kostela, nemají času, pozdě se vstává a
myslí se na výlety a ne na kostel. Otázka
rozvinula se na sjezdě žen katolických a
tak dostala se do diskusse. Z obecenstva
opět obviňovali katechety samy, oni prý
jsou tím vinni, poněvadž nikde sami boho
služeb pro dítky nekonají. Měli by dítky
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k bohoslužbě ochotnější, kdyby ji sami
konali. — Bučí tomu jak buď, ale zdá se,
že trochů viny bude na obou stranách’

h.
Naše chlouba: Prof. dr. Alois Musil
je již opět na cestě a to tentokráte velmi
nebezpečné, ježto hodlá procestovali krajiny^
kde jsou domovem cholera a mor asijský.
Nedávno zaslal svému přátelskému kroužku
ve Vídni, list datovaný il. května z Da
mašku a opět 20. května, kdy píše, že za
dva dny bude již nocovati v poušti. Vídeň
ská akademie věd věnovala mu nadšenou
vzpomínku ve své schůzi 30. května ko
nané a turecký velevyslanec ve Vídni jako
dříve opět zakročil u Porty, by věhlasného
cestovatele na cestách všemožně podporo
vala.
Názorné vyučování. Ve smíšené far
nosti slovácké poučoval pastor při nábo
ženské hodině protestantské děti o doko
nalosti jejich víry xímto názorem : Vzal do
ruky dozrávající, naprasklý vlašský ořech a
vykládal dětem, že ta zelená slupka, která
již černá, hnije a snadno se odloupne, zna
mená víru židovskou ; pevná, tvrdá sko
řápka znamená víru katolickou. A nyní
řekl slavnostně: »Teď dejte, děti, pozor, co
vám ukáži pod tou skořápkou, to je to nejkrásnější a významně naznačuje naši evan
gelickou víru.« Rozloupl ořech a v něm
bylo — shnilé jádro!
L.

Nové dvě zdařilé písně. Píseň ke sv.
přijímáni pro dítky, slova od P. Fr. Žáka
T. J. a nápěv od kapelníka dómu K. Douši.
Partitura a 40 hlasů stojí toliko 1 korunu.
Objednávky vyřizuje P. Fr. Žák u sv, Ignáce
v Praze. Slova písně jsou prostinká, v pravdě
dětská a dojemná. Verše vyhovují přísným
požadavkům uměleckým. Nápěv — dvojhlásý
— je pravým kabinetním kouskem srdečné
prostoty, umění a něhy. Zvláště refrain:
»ó přijď, ó přijď a proměň srdce nám svou
přítomností v boží chrám« mluví k srdci.
Úprava je T kusná. — Tamtéž a za týchž
podmínek lze dostati jinou neméně cennou
píseň ke sv. Janu Nepomuckému. Je
jednohlasá, lidová a jistě nejlepší z dosa
vadních svatojanských. Lid se jí naučí
hravě.
Rozmanitosti: Sv. Otec Pius X. slavil
své narozeniny 2. června. Narodil se v Riese,
v městečku provincie trevírské a zasedl na
stolec sv. Petra 4. srpna 1903. — Mezi
konkurrenty o cenu z nadace probošta dra.
Mik. Karlacha na literární práce četli jsme
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též jméno koll. katechety dra. Ign. Ratha.
Bohoslovecká fakulta uznala všecky práce
(»obnovení katolického náboženství po bitvě
na Bílé Hoře«) za dobré, přisouzení ceny
1000 kor. záleží na kapit. vyšehradské. —
Intronisace ndp. biskupa litoměřického msgra
Josefa Grossa, jehož zvolení naplnilo české
katechety uspokojením, konala se 5. června
v Litoměřicích; po obřadech a vyslyšení
deputací odebral se njdp. biskup do Radahofu, kde bylo shromážděno české a ně
mecké duchovenstvo diecesní u společného
obědu. Byv pozdraven jedním německým a
jedním českým knězem, děkoval v německé
i české řeči. —Ve Skrbkově sanatoriu ze
mřel lO.června P. Tomáš Flusek, katecheta
v ústavu hluchoněmých na Smíchově, ve věku
43 let, na zánět slepého střeva. Působil na
ústavě 15 let a proslul lidumilností a láskou k
těmto ubohým tvorům. Exequie ve chrámu P.
sv. Štěpána vykonal prelát msgr. Kmoch, jenž
v něm ztrácí pokorného a horlivého spolu
pracovníka. Ordinován byl r. 1893 v Praze;
zvláštní, že z toho ročníku již sedm jich
zemřelo: Chvála, Schreiber, Pilný, Minavík, Škola, Heran a nyní Flusek; ozna
čení z nich byli katechety. — Jeho Veli
čenstvo jmenoval zemským inspektorem po
t Kastnerovi vlád, radu Fr. Bílý-ho, ředit,
c. k. reálky na Žižkove. — V neděli 12.
června byl slavně instalován na Smíchově
nový farář vdp. Frant. Tauš. Ve své zdra
vici appelloval i na přítomné katechety, by
jej podporovali na vinici Páně. Bouře po
tlesku, provázející slova jeho byla zá
rukou, že dobré svazky mezi katechety,
občanstvem a duchovní správou budou pě
stovány v míře nebývalé. — Kol. J. Tatzauer z Michle vynalezl novou konstrukci
reflektoskopu a bude jej vystavovat! na ka
tech. výstavě v Budějovicích. — Kroužek
katechetů plzeňských uspořádal ve středu
22. června schůzi katechetů západočeských.
Podrobnou zprávu jakož i referáty přinese
náš »Věstník«. — Kol. Suda, katecheta
z Blovic oznamuje, že 7. Července bude se
pořádati v Nepomuku výstava pomůcek
k náboženskému vyučování!; tyto před
měty pak budou zaslány do výstavy budě
jovické. — V Budapešti koná se katechetský kurs od 28. června do 4. července.
Bude tam též přednášeti z Vídně rektor
magnificus dr. Svoboda a předseda vídeň
ského katech, spolku. — Spolek katechetů v
král Českém účastnil se v hojném počtu
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slavnosti odhalení pomníku f probošta Václ.
Štulce na Král. Vyšehradě 29. Června o
4. hod. odp. —

Vyzvání: Spolek má na rozdání 4 expl.
Podlahová: Výkladu katechismu. Kdo by
z kollegů členů si ho přál, dopiš předse
dovi spolku (Jan Konopík — Král. Vino
hrady)! Bude-li petentů více, rozhodne mezi
nimi los.
Noví členové spolku: Frant. Boštík
(Pardubice), Frant. Dvořák (Kardašova Rečice), Vrátný Václav (Sedlčany), Jos. Vác.
Zelinko (Chrudim).

Definitivně ustanoveni byli na měšf.
škole : Jan Porický v Ledči; na obec, škole:
Frant. Mudra v Kladně.

Konkurs: Definitivně se obsadí místo
katechety při měšf šk. v Přibyslavi (do
16. července 1910) C. k. o. š. r. v Chotébori 28. května 1010.

Z listárny redakce: V této rubrice
odpovídá Spolek stručně tazatelům, kteří
opominuli přiložiti na odpověd marku. J. V.
v K.: Žádaná kniha není ve spolkové
knihovně. V. V. v S.: Podmínkou úplných
výhod v onom sanatoriu jest: Složití pro
vždy 50 korun a býti aspoň půl roku členem.
Přijetí sprostredkuje vdp. Ant. Hora, prof.
na c. k. paedagogiu v Praze.
Výstava katechetských

pomůcek

pro školy obecné, měšťanské i střední konati se bude v Českých Budějovicích ode
dne 24. do 31. července inclusive. Dle
došlých přihlášek slibuje býti výstava >
zvláště pomůcek pro školy obecné a mě
šťanské, velmi pěkná. V den zaha'jení vý
stavy a pak i při četnějších návštěvách
jejích podají hlavní vystavovatelé slovní
výklad. S výstavou spojena bude dne 26.
cervence odpoledne o 3. hod. též vzorná
praktická katechese dle »Středního kate
chismu« o otázkách 226.—233. kdy modlí
me se náležitě ! Přednese ji vdp. ThC.
Lhotský, prof. při c. k. paedagogiu v Sobě
slavi. Přihlášky račte adresovati: Frant.
Hůrský, katecheta v Č. Budějovicích, Klaricova ul. č. 700. — Výstavní komitét.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.
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VĚSTNÍK KATECHETSKÝ
PŘÍLOHA »VYCHOVATELE« K XXV. ROČNÍKU.
REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

OBSAH: Katechetika v různých zemích. — S pravdou ven ! — Mariánské kázáni. —
Návrh na úpravu katechismu. — Z naší organisace. — Z praxe a různé. —

Katechetika v různých zemích.
(Pokračování.)

Z posledních událostí v Anglii posud tane v živé paměti vzpomínka na volbý
do parlamentu v r. 1906, když odstoupil Balfour a král pověřil vůdce liberálů Campbella-Bannermana utvořením nového kabinetu. Volby měly pro liberální stranu
výsledek neobyčejně skvělý. Liberální strana slibovala, že provede některé naléhavé
záležitosti a záhy vytasila se s oblíbeným kulturním programem všech liberálů :
odtrhnout! školu od církve. Ale návrh její přijatý v dolní sněmovně narazil na
rozhodný odpor horní sněmovny. Tak útok proti křesťanské škole byl odražen a
dosavadní práva církve na školu neztenčena.
Kterak v Anglii usiloval o pokrok v katechetice proslulý kardinál a vůdce
anglokatolicismu J. H. Newman
)
*
a jak v Irsku jednotliví biskupové ustanovili
diecésní inspektory pro náboženské vyučování, o tom podává několik dat W.
Pichler.

V Irsku pochvaluje si stav katechetiky. V konání náboženských povinností
jsou prý Irčané vzorem; zanedbávání nedělních bohoslužeb je vzácností; týdně
přistupuje se ke sv. svátostem, ano i několikráte v týdnu, což pravidlem jest
zvláště u dívek a paní; smíšená manželství se téměř nevyskytují a jsou něco
neslýchaného. Dle toho i náboženská výchova mládeže je téměř naprosto zdárná
a venkoncem katolická. O to pečují mnohé kláštery mužské i ženské, jichž jen
v Dublině je ke 100. Ale i světský klérus horlivě pracuje na tomto poli, neboť
v seminářích či kollejích věnuje se katechetice značná péče. Tak na př. v nej
větším irském semidáři v Maynooth (ménúdz) dějí se přednášky o katechetice
a studující theologie jsou již tu uváděni v praktickou katechesi. Specielních
katechetských časopisů, konferencí nebo spolků není dosud v Irsku. Náboženství
vyučuje kněz i učitel. Učitele ustanovuje farář a biskup stvrzuje. . . Děti chodí
do školy do 14. neb 15. roku a v náboženství jsou vyučovány pravidelně denně
půl hodiny . . . Pro ty, kteří vychodí školu elementární jsou po delší část roku
t. zv. Sunday Schools (nedělní školy) asi jako u nás pokračovací nedělní, spojené
*) Čti: Ňumen (* 1801, f 1880).
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s katechesí. Methoda, jak se zdá, převládá tam analytická. Učebnice jsou však
velice různé, neboť každá diecése má svůj katechismus a těch diecésí čítá Irsko 33.
O jednom takovém katechismu blíže se zmiňuje Wölfle a vytýká mu některé
vady i co do zevnější úpravy i co do vnitřní ceny. Ke konci však čině parallelu
mezi Španělskem a Irskem, dává rozhodně tomuto palmu chvály a to nejen pokud
se týče vyučování a výchovy mládeže, ale i pokud se týče praktického osvědčování
náboženství. Svůj soud opírá o svůj delší pobyt v obou zmíněných zemích,
kdy měl příležitost zmíněné jednotlivosti seznati zvláštní zkušeností.
V Anglii v náboženském vyučování mládeže jsou obdobné poměry. Katolické
školy mají tam charakter škol soukromých. Vyučování náboženství je úkolem
učitelů, kteří mu věnují pravidelně denně hodinu, z čehož připadají týdně 4 hodiny
na katechismus a ostatní na biblickou dějepravu a liturgiku. »Povinností duchov
ních toliko je, dohlížeti na náboženská vyučování a týdně dvakrát neb třikrát po
hodině v jednotlivých třídách vyučovati ... V neděli udílí se katechese v kostele
pro ty, kteří školu již vychodili a chodí do zmíněných sunday schools, ač dobro
volně. Mezi učitelem a knězem je úplná harmonie. Ti i oni a rovněž církevní
úřady věnují náboženskému vyučování největší pozornost. Wölile se zmiňuje též
o methodě a ukazuje dva katechismy, z nichž každý obsahuje 370 otázek a od
povědí, vedle denních modliteb křesťana. Řeč je jednoduchá a snadno srozumi
telná. Rozdělení malého katechismu, schváleného od kardinála Vaughána*) a biskupů
anglických, je skoro totéž jako našeho rakoúského. V ostatním však zdá se, že
neklade se přílišný důraz na methodu, neboť »zvláštní přednášky o katechetice
nenalézají se ve všech theologických seminářích; naproti tomu je zvykem, že
příští kněží-katecheté v sousedství svého semináře katechesují v katolických
školách, což ovšem není vždy možné, ježto mnohé semináře se nalézají v angli
kánských krajích. O katechetských konferencích, píše jistý anglický duchovní,
neslyšel jsem ani v Anglii ani v Irsku.
Pohlédněme za moře do Ameriky! V této zemi svobody jsou školy státní bezkonfessijní a soukromé konfessijní. Školy konfessijní nedostávají od státu ani centu
podpory, za to však jsou úplně nezávislý ve své organisaci, učebném plánu atd.
Učícími silami ano i ředitelkami jsou na katolických školách většinou dámy, na
mnoze řeholnice. Mužské osoby učící náležejí hlavně kongregaci Paulistů, řádu
vzniklému na půdě americké a kongregaci křesťanských Školských Bratří. Paulisté
zabývají se vyučováním náboženství katolických dětí, které chodí do škol státních
bezkonfessijních, a působení jich je požehnáno! V konfessijních školách vyučuje
se náboženství denně anebo aspoň třikrát týdně po jedné hodině a pravidelně
mu vyučují učitelky. Farní duchovenstvo není s to vyučovati pro své starosti
pastorální v rozsáhlých osadách, řízení spolků, pořádání schůzí, správu školy
a j. V seminářích dostává se duchovním katechetického vzdělání přednáškami, prak
tický návod však chybí; alumni ze semináře bývají posíláni v neděli do různých
farních kostelů v městě, aby měli křesťanské cvičení.

Amerika má dobré učebnice pro náboženské vyučování (Katechismus od
Färbera, Biblickou dějepravu od Schustéra), výtečné komentáře k nim (většinou
překlady německých děl), časopisy, které podporují pěstování katechese, pastorální
konference, v nichž mimo jiné projednávají se i otázky katechetské. Lze tedy
*) Čti. Voan (* 1832, f 1903), kardinál a arcibiskup westminsterský.
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říci, že o vyučování náboženství je tam celkem dobře postaráno, pokud tomti
dovolují mnohé překážky a značné obtíže, jež v cestu se staví katechesi jednotné
a řádné.
Bohužel, ze 6 millionů katolických dětí navštěvuje katolické školy toliko
čtvrtina; většina rodičů dává přednost raději státním školám, které mají dostatek
učících sil a hojnost učebných prostředků, a v nichž celé vyučování se děje
bezplatně a j. Hlavní důvod všeho toho smutného zjevu záleží v tom, že chudší
rodiče chtí se uvarovati dvojího vydání na státní a konfessijní školy, které by
jim vzešlo, kdyby jejich děti do konfessijní školy chodily.
Red.
(Pokračování.)

S pravdou ven!
V poslední době stává se dosti často, že mnozí. řečníci z řad učitelských
usilujících o novou úpravu jak služebních povinností tak i platů učitelských,
užívají k získání veřejnosti důvodů, jež buď s pravdou nikterak se nesrovnávají,
aneb byly by i s to poškoditi zájmy druhých, jestliže by se k takovémuto po
čínání mlčky přihlíželo.
Tak předstírá se na př. neinformované veřejnosti, jakoby katecheté v po
stavení svém ve škole požívali nějakých zvláštních výhod oproti učitelstvu svět
skému.
Takový případ stal se před nedávném.

Zemská ústřední jednota uč. měšf. škol vypracovala petici k říšské radě za
vydání říšského zákona o organisací měšťanských škol. Dne 9. června t. r. konala
se schůze školské sekce Svazu českých měst na staroměstské radnici, v níž
uvedená petice byla projednávána. Stanovisko Z. Ú. J. a odůvodnění petice podal
odb. uč. J. O. Černý, náměstek starosty Z Ú. J.
Nás z celého odůvodnění petice za postátnění měšf. škol zajímá to, co
řekl o katechetech.
»Žádáme, abychom postaveni byli na roveň katechetům, kterým zákonem
zemským snížena byla doba služební na 35 let, týdenní počet povinných hodin
vedle exhorty snížen jim na 20 a všem po lOleté službě na obecné škole vy
měřen plat o 400 K vyšší, jako by učili na škole měšťanské. Týdenní hodiny
přespočetné honorovány jsou jim 90 K, učiteli však 40 K. Říšský zákon z r. 1869
postavil sice učitele na roveň katechetům, avšak zemským zákonem dekretována
byla méněcennost učitelova; tím nejlépe je dokumentován duch zemského posel
stva proti škole i učitelstvu«. (Škola měšť. č. 13, 1900, str. 289.)
Tak mluvil náměstek starosty Z. Ó. J., odb. uč. J. O. Černý před zástupci
českých měst!
Především vidí uzákoněnu méněcennost učitelstva oproti katechetovi v tom,
že služební doba vyměřena na 40, druhému pak na 35 let. Na první pohled
zdálo by se, že katecheté jsou tím v jakési výhodě oproti učitelstvu; ve skuteč
nosti však není tomu tak.
Dlužno uvážiti, že zákon žádá na odborném učiteli měšť. školy absolvování
ústavu učitelského o 4 ročnících, kdežto katecheté vesměs vykazují vzděláni
akademické, trvající plných 12 let. Mám za to, že kdyby dnes zákon vyžadoval
na učitelstvu měšť. škol vzdělání ne akademické, ale jen středoškolské, nepouka-
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zoval by odb. uč. J. O. Černý už na katechety, ale nejméně na profesory středo
školské. —
V příčině povinnosti vyučovací u katechetů stanoví zákon, že zvláštní učitel
náboženství, zřízený se stálým platem, jest povinnen vyučovali až do dvaceti dvou
(a ne dvaceti!!) hodin týdně. Počítá se sice katechetům měšť. škol exhorta dvěma
hodinami, avšak tam, kde katecheta těchto pro školní mládež nekoná (na př. mají-li
hoši a dívky dvou místních měšť. škol, společné služby Boží), jest přidržován
úřady školními vyučovati dvacet dvě hodiny týdně.

Počet vyučovacích hodin uložený katechetovi jest fakticky vyšší než u svět
ských učitelů škol obecných i měšťanských, z nichž mnozí vyučují často méně
hodin týdně, v jedné jen (na obec, škole) neb nanejvýš v několika třídách (na
měšť. škole) téže školy, kdežto katecheta povinnen vyučovati vždy nejen ve všech
třídách školy měšťanské, ale i na různých školách obecných.
Co by tomu as řekl mnohý učitel školy měšť., kdyby počátkem školního
roku okresní inspektor mu nařídil vyučovati třeba češtině ve všech třídách školy
měšťanské a na škole obecné až do nejvyššího počtu zákonem mu předepsaných
hodin týdenních ?
A bylo by to jen analogické s tím, co se děje katechetovi měšť. školy ne
po jeden rok, ale po celou jeho služební dobu!

Pro učitele měšť. školy byl by takový rozkaz inspektorův tyranstvím, pro
katechetu však nikoliv!
Odb. učitel měšť. školy nemůže dle rozhodnutí správního soudu býti nucen
(netvrdím toto já, nýbrž odb. uč. J. O. Černý), aby učil týdně nejvyšší počet zák.
hodin; pro katechety však rozhodnutí taková neplatí.
Další tvrzeni odb. uč. J. O. Černého, že všem katechetům po lOleté službě
na obecné škole vyměřen plat o 400 K vyšší, jako by učili na škole měšťanské,
jest s pravdou v příkrém odporu a může nanejvýše narážeti na osobní služební
přídavek katechetů škol obecných, kteří po lOleté službě ztrávené na školách obec
ných nemohli postoupili na školu měšťanskou. Ovšem přídavek ten neobnáší
400 K, nýbrž jen 200 K a jest do pense nevpočitatelný.

Než i tento přídavek katechetů škol obecných jest jen spravedlivým dů
sledkem toho, co zákon poskytuje učitelstvu světskému. Vždyť def. učitel obec,
školy II. tř. jest po lOletém působení svém na škole obecné jmenován učitelem
I. tř., čímž se mu základní jeho služné zvýší o 400 K do pense vpočítatelných.
Konečně i poslední tvrzení odb. uč. J. O. Černého, že týdenní hodiny přespočetné honorovány jsou katechetům 90 K, učiteli však 40 K, není pravdivo.
Odb. uč. J. O. Černý jest asi špatným znatelem škol, zákonů. Kdyby si
byl vzal do ruky Vládní věstník z roku 1908, čís. 11.. nalezl by tam vynesení
c. k. zem. škol, rady ze dne 31. října 1908, č. 43.332, jímž vyměřeny remunerace
za přespočetné hodiny katechetům se stálým platem ustanoveným.

Snad byl v omyl uveden říjnovým zák. katech, z r. 1907 (resp. dopl. zák.
katech, z 14. pros. 1888), v němž v § 7. odst. 2. se praví: »Roční remunerace
za jednu týdenní hodinu vyučovací vyměřena zvláštnímu učiteli náboženství škol
obec. 70 K, zvláštnímu učiteli náboženství škol měšť. 90 K, světskému učiteli
však 40 K ročně.«
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Než nutno především konstatovat!, že zákon tento netýká se odborných škol
měšť., ježto na žádné měšť. škole v král, českém náboženství nevyučuje světský
učitel, nýbrž katecheta.
Zákon ten netýká se též ani katechetů se stálým platem ustanovených,
nýbrž katechetů toliko za remuneraci vyučujících.
Školní úřadové totiž nejsou daleko tak benevolentní při zřizování míst
katechetských, jako jsou, jedná-li se třeba o systemisování místa učitelského
»extra státům* na škole měšťanské.

Zákon sice stanoví, že zřízeno má býti místo katechetské, je-li na škole
16 hod. pro vyučování náboženství; ale školní úřadové čekají vždy, až jest jich
22 a více.
Každý okresní inspektor musí nám přisvědčit!, že daleko větší práce a na
máhání mu působí vymoci u školních úřadů zřízení místa katechetského než
jakéholiv místa učitelského.

Kdežto na mnohých měšťanských školách jsou již dávno zřízena učitelská
místa »extra státům*, jsou v království českém ještě mnohé měšťanské školy, na
nichž katecheta s akademickým vzděláním a odbornou zkouškou katechetskou vy
učovali musí za pouhou remuneraci právě tak, jako absolvent ústavu učitel
ského o 4 ročnicích beze zkoušek učitelských!
Čí méněcennost jest tím dekretována: učitele neb katechety?
Katecheté obec, a měšť. škol nedostávají za vyučování náboženství v přespočetných třídách ani o haléře vyšší remunerace, nežli dostává světské učitelstvo
za vyučování předmětům nepovinným!
*

Kollegové!
Blíží se doba, v níž učitelstvo obec, a měšť. škol chystá se předstoupit!
s novou úpravou svých platů a povinností před sbory zákonodárné.
Katecheté obecných a měšťanských škol budou se rovněž domáhati zlepšení
svých zájmů.
Povinností jednoho každého z nás jest, aby veřejnost náležitě byla informo
vána o našem postavení ve škole dnešní.
S pravdou ven!
Jan Konopik,
katecheta na Kr. Vinohradech’
t. č. předseda spolku.

Mariánské kázání.
P. FRANT. ŽÁK T. J.
Obsah: Všenárodní sjezd Mariánský v Solnohrade. — 1. P. Maria byla u nás vždy ctěna.
2. Úcta Mariánská přišla se sv. Metodějem k nám. 3. Přišla k nám již rozvinutá a hned se ujala
4. Liturgická úcta P. Marie u nás do Karla IV. — Úcta P. M. tvoří rys české národní povahy.

» V lidu uctěném vkořenila jsem se.*
Sir. 24, 16.

V posledních letech konají se všenárodní Mariánské sjezdy. Letos konal se
takový kongres v Solnohradě. Dříve již odbýval se jeden v Německu a jeden ve
Španělsku. Roku 1912. bude v Remeši, staroslavném korunovačním městě fran
couzském.
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Všenárodní čili internacionální sjezd Mariánský byl tedy tyto dny v Solno
hrade. Účastník z Prahy píše o něm toto: Město bylo ozdobeno prapory. Ulice
hemžily se hosty z blízka a dáli. Vše spěchalo do arcibiskupského chrámu, kde se
konala shromáždění. Pod presbytářem na epištolní straně byla estráda pro biskupy
a vysoké hodnostáře duchovní a světské. Naproti podobná estráda pro předsedu
a výbor sjezdový. Za sedadlo uprostřed chrámu platilo se 10 korun, a nedo
stávalo se jich. Předsedou sjezdu byl biskup Napotnik. Kněží bylo několik set,
biskupů 22, lidu na tisíce. Sjezd trval dva dny. Při uvítací slavnosti mluvili zá
stupci dvanácti národů ve dvanácti řečech. Slované byli zastoupeni také. Za
Slovince mluvil slovinský biskup lublaňský Jeglič, za Poláky polský professor
z Ruského Polska, za Čechy královéhradecký biskup Doubrava. Mimo ně byli
na sjezdu arcib. olomoucký Bauer a budějovický Hůlka. Jednotlivé národnosti
měly svůj chrám, kde se mohli zvlášť shromažďovat! k bohoslužbě jako doma;
mnohé utvořily zvláštní národní sekce mimo společná shromáždění večerní.
Mariánské družiny z blízka i dáli tvořily kolem svých praporů malebné skupiny.
Četně zastoupena byla šlechta a třídy vzdělané. Při těch spoustách lidstva byl
všude pořádek, který ani stoupajícím nadšením nebyl porušen. Na kůru skvělá
hudba, při níž provozována také mše od českého skladatele, střídala se s výbor
nými řečmi dole. A všecka ta nádhera vědy, umění, zbožnosti oslavovala Matku
boží, P. Marii, světlou nebes královnu, mistrovské dílo tvůrčí moci boží, jak ji
nazývá Arnošt z Pardubic ve své Mariologii. Tisíckráte vysloveno tu její jméno,
rozlévající duchovní radost v srdci přítomného lidu. »V lidu uctěném vkořenila
jsem se*. V pravdě se vkořenila v srdcích všech katolických národů. A jak
ukázal jeden z řečníků, i mezi protestanty začíná se ujímati úcta k P. Marii.
J. M. pan biskup Doubrava líčil ve svém uvítacím proslovu, jak český národ
ctí P. Marii. Když zmínil se o písní »Tisíckrát pozdravujeme tebe«, přál jsem si,
píše řečený účastník, aby tisícové toho lidu ji spustili. Aj, jak by se otřásl celý
chrám jejími zvuky. Druhého dne večer zpívali Slovinci píseň ku Panně Marii.
V celém nádvoří, kde slavnost se končila, tisíceré zástupy ani nedýchaly. Píseň
měla tklivý národní ráz.
Chci navázati na slova nejdp. biskupa hradeckého a ukázati, jak P. Maria
se vkořenila v našem milém národě. Také český národ je národem Mariánským,
jsa libozvučným akkordem v úchvatné písni, kterou všichni národové oslavují
Matku boží. Nebes Královno, přispěj mi, abych tak učinil důstojně k Tvé cti
a chvále.
*
*
*

1. Pohleďme do dějin českých! Dobrých tisíc let je národ náš katolický.
Asi 150 let nabyl vrchu husitismus a asi 50 let bojovaly různé protestanské sekty
násilím i zradou o nadvládu. Husité byli ctiteli P. Marie. Zbývá tudíž jen asi
těch 50 let z tisíciletých našich dějin, kdy Matka boží byla nectěna, ano zneuctívána. Ale i v tomto kratičkém období utrakvisté a katolíci ji ctili, ba katolíci
právě tehdáž ctili ji se zvýšenou vřelostí, hledajíce u ní pomoci pro nešťastnou vlast.
Věřili s církví, že P. Maria jest mocnou vítězkou nad bludy, milosrdnou matkou
všem, kdo se k ní utíkají, a proto právě tehdáž, kdy zděděné víře a zemi hrozila
záhuba od nepřátel, horoucně ji vzývali. Vzpomeňte si na válku proti Bedřichu
Falckému, hlavě revolucionářů domácích a cizích vetřelců, vzpomeňte na pře
slavné hájení Prahy proti krutým Švédům! Kdo to byl, jenž plnil je nadšením,
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obětavostí, nadějí? P. Maria to byla! Z té doby pochází památné
Pražany spojilo na obranu rodného města v jeden mocný a vítězný
»Milá bývala P. Maria Cechům, milí budou Cechové P. Marii.* A
lze říci, že úcta Mariánská vládne v Cechách dobrých tisíc let, že
všechen jeho osvětový a náboženský život jest jí proniknut. O tom
přesvědčit! ještě podrobněji, pohlédneme li do doby starší.
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2. Zajděme do minulosti, kdy první hvězda víry zasvitla do pohanských
temnot, jež obestíraly ducha našich předků. Vyšehrad naplněn je modlami. Kolem
Prahy vystupuje dým obětních zvířat ke cti Peruna, Morany a jiných bohů
a bohyň. Lid neví, že jest jeden Bůh, nezná jeho vlastností, nemá tušení o svém
původu, svém účelu a cíli, nemyslí ani na ideály mravní dokonalosti. Tu blíží
se s Bořivojem k nám muž svátého zápalu v. očích. Věrozvěst Slovanů, veliký
arcibiskup velehradský žehná po prve naši vlast křížem křesťanským. A co přináší
sebou vedle kříže? O kom mluví, když vypravuje lidu o Synu božím, jenž se
vtělil? Koho dává kněžně Ludmile jako překrásný vzor ženy před oči? O Marii,
Matce boží káže se zápalem, jaký jen láska dává, její obraz, dle starodávné
legendy, přináší darem Ludmile. Na tom obrazu Maria drží Jezulátko na rukou.
Jest to památné palladium národa českého, milostný obraz Staroboleslavský.
Proto praví básník :
»O víro předků l Jak tvůj půvab sladký !
Bůh přišel do Čech v náruči své matky.
Tys, obraze, se vzorem lidu stal,
jenž s vírou vždycky věrnost spojoval«

Básník chce říci, že roztomilá něžnost českého lidu je krásným plodem
Mariánské úcty. Je to důkaz, že hluboce vkořenila se Maria v lidu našem. Hned
první naše světice sv. Ludmila a první světec sv. Václav vynikají tklivou něžností
svých povah. Nebyla to slabost, nebo mučedníci nejsou slaboši, ale pevnost
v křesťanských zásadách, uhlazená, zušlechtěná, proniknuta úctou k té, která se
silou královny mučedníků spojovala něhu srdce Ježíšova dle slov Páně: »Učte
se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem.« (Mat. 11, 29.)
Tento obraz, který sv. Metoděj Ludmile prý odevzdal, darovala kněžna
sv. Václavu, milému vnuku svému. Básník píše, že odcházeje na Tetín a loučíc
se s ním pravila:
»Tento obraz, s dítkem boží Matku«,
při těch slovech se ji ruka chvěje,
»drahý odkaz otce Metoděje,
od babičky přijmi na památku l
Byl mi vzácný nad vše pomyšlení,
těchou v strasti, silou v opuštění.
Z Cařihradu do Čech přines' jej,
Václave, ten v uctivosti měj !«

Sv. Václav jej choval ve veliké úctě a. nosil prý jej na prsou. Po jeho smrti se
ztratil, ale r. 1160 byl pluhem rolníka vyorán. Lid jej ctil jako drahou památku.
Když se připravovalo zbouření odrodilých a zrádných stavů, katolíci, tušíce zlé
časy, vypravili z Prahy r. 1609 památné procesí do Staré Boleslavě. Byl to krok
odvážný, nebo protestanté zuřili proti každému projevu katolické víry. Od té
doby nazýván Staroboleslavský obraz P. Marie palladiem, t. j. štítem země České.
Pout vedli hlavně členové Mariánské Družiny šlechtické a měšťanské. A dodnes
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putují tam věrní Čechové, kteří dědictví sv. Metoděje, Ludmily a Václava ne
zradili a nezapřeli. Hle, tak jediný obraz milostný je pomníkem ustavičné vřelé
úcty Čechů k P. Marii od začátku křesťanství do naší doby. »V lidu uctěném
vkořenila jsem se.*
Křesťané, nestyďte se za svou úctu Mariánskou a nevšímejte si -posměchu
a vtipů! Kdo se nám posmívá? Lidé, kteří mají svou moudrost z protestant
ského Berlína nebo světácké Paříže. Dr. Durdík, znamenitý filosof český, jehož
jistě nelze nazvati klerikálem, pravil r. 1875 ke studentstvu: »Není lepších důkazů
o povrchnosti a mělkosti mysli, než oplzlé vtipkování a výsměch při činech nábo
ženských. Kdo starou babičku v posměch uvádí a tupí, že se modlí k svému
patronu, ten nestojí nad ni, ten stoji neskonale hluboko pod ni, al je kdokoli
a byl kýmkoli graduován.* Kjeho slovům lze dodati: A tím je politováníhodnější,
že nectí vznešenou bytost, k níž po tisíc let jeho předkové pohlíželi s podivem
a láskou. To rozumářské a chladné mudrlantství z Berlína jistě nikomu srdce
nerozehřálo pro ideály pravdy, dobra a krásy, to pařížské světáctví ještě nikoho
mravně nepovzneslo, ale ta úcta Mariánská od dob sv. Metoděje až do dnes
sílila, zušlechťovala, těšila naše předky. Proto při ní zůstaneme i my, nebo nám
ji odkázali jako dědictví.
3. Tato úcta Mariánská byla hned na počátku u nás rozvita. Náš znamenitý
dějepisec Winter napsal jednou, že úctu k P. Marii rozšířili hlavně Jesuité na
počátku 17. století. Nebylo by to zajisté nic zlého. Naopak byla by to zásluha.
Pravda jest, že úctu tu velmi pěstovali a tím mnohého, jenž přemlouváním nebo
násilím byl sveden k odpadu od mateřské své církve, obrátili. Ale tvrzení Winterovo přec nebylo správné. Znamenitý učenec také ihned opravil svůj omyl, jak
mile mu byl ukázán; jeť mužem poctivým, kterému jde především o pravdu.
Úcta Mariánská přišla k nám už dokonale rozvita a také hned krásně se ujala.
Sv. Metoděj přišel k nám totiž z východu, který, což mimochodem podotýkám,
tenkráte nebyl ještě od západu t. j. od Říma odtržen, nýbrž uznával papeže za
svou nejvyšší hlavu a náměstka Kristova. Na Východě byla P. Maria tehdáž
velmi uctívána. Věda, umění výtvarné, závodily v její úctě. K nejkrásnějším
básnickým plodům prvního tisíciletí na Východě, dávno před sv. Metodějem,
čítají se hymny na P. Marii. Jděte jen do Řecka nebo do Ruska, dnes, bohužel,
v rozkolu se nalézajících, t. j. neuznávajících sv. Otce za viditelného zástupce
Kristova nad celou církví. Ale jděte tam, a ihned bude vám biti do očí veliká jich
úcta k Bohorodičce a potěší srdce vaše! Ta úcta zůstala jim z dávných dob
a způsobí zajisté, že oni, jsouce věrni Matce nebeské, opět jednou se vrátí
k matce pozemské, církvi. Tu velkolepě rozvitou úctu Mariánskou přinesli
sv. Cyrill a Metoděj, apoštolově naši k nám. První chrám náš na hradě Pražském
byl zasvěcen P. Marii. První milostný obraz u nás byl obraz Staroboleslavský,
obraz P. Marie s Ježíškem. Také u Rusů, kteří uctívají asi 160 milostných obrazů
Mariánských, prvním takovým milostným obrazem byl obraz P. Marie, zvané
Koršunské. Je z roku 993, tedy z doby pokřestění Rusů. Stavba Mariánských
kostelů a oltářů, uctívání Mariánských obrazů, čtení a zpívání Mariánských
hymen a písní, Mariánské pouti — toť zajisté jsou význačné rysy Mariánské
úcty; a to vše přišlo k nám a ujalo se hned s příchodem křesťanství, nebo
o všem tom máme hojné stopy v dějinách. Národ český je národem Mariánským
hned od svého pokřestění. Kdo z našich předků desátého století, a dříve již,
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stal se křesťanem, stal se zároveň ctitelem Matky boží. Pravdu má tudíž básník
svrchu uvedený.
>0 víro předků I Jak tvůj půvab sladký,
Bůh přišel do Čech na loktech své matky!

Přišel a mluvil našim předkům, aby ctíce Syna, ctili také svátou jeho matku.
Ó, ten obraz Staroboleslavský je významnou pro nás památkou! A tato úcta
byla hned rozvinutá, skvělá jako na Východě, odkud k nám světlo víry přišlo.
4. Vedl jsem vás na samý počátek křesťanství u nás. Neujalo se ovšem na
ráz, neproniklo ducha a srdce okamžitě, nepokrylo najednou zemi chrámy, sochami,
obrazy ani nevytvořilo hned skvělou liturgii. Přeměna národa z pohanství na
křesťanství, z nevzdělanosti k vzdělanosti není dílo několika let. Leckde trvalo
staletí. A přec píše o prvních staletích křesťanství v Čechách prof. Orel, přihlížeje
zvláště k úctě Mariánské; »Marii Panně holduje dláto sochařovo, jí slouží per
gamen, na nějž péro vpisuje nadšené hymny, pro ni staví Čech chrámy a oltáře,
jí věnuje i posvátný zpěv. Není umění, není snahy lidstva, není vědy, jež by
nečinila stěžejným svým bodem kult *
)
Mariánský.«
Řečený badatel míní tím
dobu od počátku křesťanství do Karla IV. Už tehdáž zval se národ náš s oblibou
národem Mariánským.

Zastavme se trochu při době až do Karla! Všimněme si aspoň církev
ního zpěvu a obřadů církevních! Rozvoj jich šel rychlým krokem, nebo
Čechové mohli se učiti už u jiných, na Východě i na Západě. Na Východě
ovšem méně, nebo bylo tam daleko a Řecko, sídlo východní vzdělanosti, klesalo.
Bylo proto štěstím pro nás, že ujalo se v zemi české obřadnictví latinské. Litu
jeme ovšem, že zahynula u nás liturgie slovanská, ale liturgie latinská byla pro
nás tehdáž nezbytná, poněvadž Západ stal se středem vzdělanosti a Západ byl
latinský. Spojením se Západem naučili jsme se jeho osvětě, ano k ní také činně
přispívali, a tak byli jsme s to, abychom se ubránili mocným svým sousedům,
Frankům a Němcům, jsouce vyzbrojeni proti nim zbraněmi stejné vzdělanosti.
Na úctě Mariánské se tím nic nezměnilo, nebo na Západě v církvi latinské měla
už své velikány nemenší nežli na Východě.
V 10. století založeno v Praze biskupství. Tím veškeré bohoslužby rychle
a pevně se zorganisovaly. Tiché mše tehdáž nebylo, a proto nebylo také lidové
písně jako nyní. Zpívalo se mnoho, velmi mnoho, ale byl to zpěv liturgický,
t. j. obřadný; byl latinský. Česká lidová píseň vyvinula se potom ze zpěvu
liturgického. Nepřehledné jsou liturgické zpěvy Mariánské. Zvláště v klášteřích
a velkých kostelích kvetly. Vizme některé příklady:
Ve století 12. žil v klášteře Milevském horlivý pěstitel zpěvu, opat Gotšalk.
Zemřel r. 1184. Při jeho smrti řeholníci a řeholnice bez ustání pěli žalmy, hymny,
litanie za mrtvé. V sobotu pak zpívali dva členové řádu za zemřelého opata
»mši sv. za mrtvé ke cti P. Marie«. Jest to zajisté zvláštnost nám neobvyklá:
»Mariánská mše svátá za mrtvé«. Jak hluboká byla úcta, jak veliká důvěra
ku P. Marii u našich předků, když oslavovali ji také mší za mrtvé. Patrně chtěli
míti v ní zvláštní přímluvkyni za svou duši, až umrou, jsouce přesvědčeni, že
asi lepší a mocnější orodovnice nemohou zvoliti. A tato mše za mrtvé ke cti
P. Marie stala se záhy všude oblíbenou, nebo přemnohé fundace z různých
*) Věstník M. D. I. str. 42.
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českých měst této mše o tom svědčí. Můžete si přáti lepšího důkazu o veliké
úctě našich předků ku P. Marii? Sotva! Nebo tu nejde o nějakou okázalost ani
o nahodilé vzplanutí citu; tu běží o věc nejvážnější, o smrt a věčnost.
Ve 13. století ujímá se všude po Čechách ranní mše sv. k P. Marii. V Praze
žil tehdáž u sv. Víta kanovník Vít, muž neobyčejný. Chodil do znamenité školy,
již tu biskup zřídil, stal se knězem u téhož chrámu a později kanovníkem.
Zásluhy děkana Víta o domácí liturgický zpěv jsou veliké. Náš znamenitý badatel
v církevním zpěvu dr. Nejedlý jej oslavuje jako jednoho z největších mužů
tohoto století. Za něho byl při chrámě chór P. Marie t. j. sbor pěvců ke cti
Matky boží. Vít jej zdokonalil. Sbor zpíval každý den ráno mši sv. k P. Marii,
tak zvanou maturu. Nebyla to mše zádušní jako ve století 12., ale mše radostná,
která potom nesmírně se rozšířila. Řečený dr. Nejedlý praví, že zakládání její
se stalo zrovna horečkou. Pěvci nezpívali ovšem stále totéž, nýbrž skládali si
vždy nové a nové zpěvy mešní. A tak liturgická literatura Mariánská v této
době velkolepě rozkvetla. 'Zpěvy ty přecházely do lidu, znárodňovaly, počešťo
valy se. V těchto Mariánských zpěvech dlužno hledati první zárodky našich
rorátů, velkolepých to písní Mariánských. Vznikly ovšem tak, jak je máme,
teprve v době husitské, ale půda, z které vyrostly, jsou liturgické zpěvy doby
před Karlem a za Karla. Vy jste se zajisté už nejednou podivovali starým našim
kancionálům. Kolikráte potkali jste se s iniciálkou Mariánskou, kolikráte s Marián
skou mší, Mariánskými sekvencemi t. j. hymnami na P. Marii.
To vše začalo v 13. století a rozvilo se až neuvěřitelně ve století 14., století Karla >
vroucího ctitele P. Marie, století Arnošta z Pardubic, proslaveného skladatele
spisů o P. Marii, i dnes ještě znamenitého, století Jana z Jenštejna, básníka a
hudebníka církevního, jenž požíval a požívá dosud u odborníků jména světového.
Tenkráte u sv. Víta denně oslavovalo přes 100 dokonale vycvičených pěvců ráno
při matuře P. Marii. Tenkrát pořízeny byly ohromné knihy liturgické, které dnes
plní několik sálů v knihovnách, chovány jsouce jako drahý poklad. Tenkráte
nejen o Mar. svátcích, ale po každé bohoslužbě a mimo ni hlaholily chrámem
umělé antifony n. p. Zdrávas královno a sekvence Mariánské. Tisíckráte a tisíc
kráte znělo z úst pěvců v umělých figurách a z úst posluchačů tichým zbožným
šeptem sladké jméno Maria, den co den, týden co týden, rok co rok ozývalo se:
Zdrávas, milosti plná. Tyto zpěvy upravoval si potom lid doma také po českú
a zpíval si je, jak svědčí Tomáš ze Štítného. České zpěvy tak se rozmáhaly
i v chrámě na úkor zpěvu liturgického, že zvláštním výnosem musely býti
omezeny. A vše jásalo vstříc milované Matce boží. Zdaž neměl pravdu později
Plachý, slavný obhájce Prahy proti Švédům, když volal k lidu: »Milá bývala
P. Maria Čechům, milí budou Čechové P. Marii,« dodávaje mu takto mysli?
Tehdáž plnilo se slovo sv. Augustina: »Splývaly zpěvy ty v uši mé, do srdce
mého očištěná se prýštila pravda, vzplanul tam oheň zbožnosti a proudily se
slzy, a dobře mi bylo* (Conf. 9, 6.)
Ještě chci se zmíniti^ jak Karel IV. rozmnožil Mariánské chrámy v Čechách.
V Praze byly už před ním 4 kostely zasvěcené P. Marii, mezi nimi památný
chrám Týnský. Stavě hrad Pražský, zbudoval hned vedle sněmovní síně kapli
P. Marie; buduje Nové Město, postavil kostel P. Marie Sněžné a kostel P. Marie
na Slovanech. Podobně činil i jinde. Po té chci připomenoutj, že arcib. Jan
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z Jenštejna, sepsal a složil službu ría svátek Navštívení P. Marie, kterýžto svátek
jeho přičiněním byl v Římě schválen a r. 1386 Pražskou synodou t. j. církevním
sněmem prohlášen za svátek zasvěcený. Z Prahy rozšířil se do ciziny. Dnes ještě
slaví se tímto způsobem v Trevíru. Proto je tam tento svátek, ač není u nás již
zvláštním zasvěceným dnem, slaven slavnostněji. Bohužel, že liturgii Jana z Jenštejna
nahradili jsme jinou, nebo my Cechové svého málo si vážíme a cizímu rádi
poklonkujeme. Na konec ještě jen podotknu, že velkolepá úcta P. Marie trvala
i v době husitské. Hus sám byl velikým ctitelem P. Marie, často a nadšeně
o ní kázal; máme ještě ty jeho spisy. Husité, kteří nějaký čas, ale jen na
krátko, totiž asi na 2 léta latinskou řeč v kostele proměnili v českou, vytvořili
z liturgických písní 13. a 14. století naše Mariánské roráty. Slova jejich sice
za mnoho nestojí, ale melodie, které jsou z rozkvětu církevního zpěvu minulého
století, jsou překrásné. Jsou z latinského chorálu tak utvořeny, že mají národní
ráz. A to jest vzácný rys na nich. Jest důkazem, že Husité opěvovali P. Marii
nejen ústy, ale i srdcem, tím českým srdcem svým, které od předků přijali.
Písně českobratrské a protestantské už nejsou české, nýbrž německé. Ten lid
odpadl nejen od církve, ale i od národa.
*

*

*

Než dosti už! Uvedl jsem lásky vaše na hranice křesťanství u nás. Přes
tisíc let je tomu. A co jste viděli? S Kristem přišla k nám také P. Maria.
A český lid hned si ji zamiloval. Byl to patrně dobrý lid, byť i pohanský. Ten
světlý krásný zjev čisté Panny a boží Matky dobyl si rázem jeho srdce. Pak jsme
prošli, ovšem jen letem, první století křesťanská u nás, při čemž poukázal jsem
nikoliv na veškerou úctu Mariánskou — to v jednom kázání není ani možno, —
nýbrž na liturgickou oslavu P. Marie. Opět jste viděli, že se vkořenila v lidu uctěném.
A také liturgické úcty P. Marie mohl jsem se jen zběžně dotknouti!

Nuže ptám se vás, milovaní křesťané: Náleží úcta Mariánská ku pravé
české povaze? Je charakteristickým rysem ducha národního? Tisíc let s ní národ
žil, tisíc let v ní tvořil díla umělá i lidová, tisíc let k Marii se modlil, utíkal,
s jejím jménem na rtech umíral. Čeští bratří a protestanté ji zavrhli, a hle, duch
jejich písní je cizí, německý. Když tedy úcta Mariánská jest jedním z prvků,
z nichž česká národní povaha se skládá, vyznejme pravdu: pravý český člověk
má úctu k P. Marii, tento nejlíbeznější květ na stromě křesťanství v srdci.
Proto Matce boží chceme zůstati věrni!
Ale dbejme též, aby tato úcta zůstala v lidu v pravdě národní! Uvedl jsem
v úvodě, jak na všenárodním sjezdu Solnohradském dojemně působila národní
Mar. píseň. Tu mluvil duch lidu k Matce boží, tak jak tento lid mluví doma
k matce pozemské jazykem i srdcem mateřským. U nás přespříliš rozmohly se
písně cizí, přeložené, nečeské n. p. písně májové. Máme svých dost. Těm P. Maria
lépe porozumí, nebo jsou z českého, upřímného srdce. Tak jak doma věříme,
tak jak doma cítíme, tak jak žijeme a se milujeme, tak chceme mluviti a zpívati
také k nebeské své Matce. To bude řeč srdce našeho, řeč upřímná, řeč radostná,
řeč nadšená. A ty, Maria, ty ji uslyšíš, ty se z ní zaraduješ, ty jí požehnáš.
Věčně budou Čechové tobě milí, svátá boží Matko a milená Matičko naše 1 Amen,
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Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.
(Pokračováni.)

Úvod.
Ježíš Kristus pravil: Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho
a ostatní bude vám přidáno.« (Mat. 6, 33.)
Svatý Augustin píše:
pokoje najde v tobě.«

»Tys, ó Pane, pro sebe nás stvořil, a naše srdce nepokojno jest, až

Jsme na světě, abychom konali, co Bůh chce, a do nebe se dostali.
Bůh chce, abychom věřili a přikázání zachovávali.
Bůh pomáhá nám do nebe svou milostí.
O víře, přikázáních a milosti učíme se v náboženství.
Naučení: Ó Bože, pomáhej mi, abych učení víry dobře znal, tvá přikázání věrně zachovával,
a jednou k tobě do nebe se dostal; neboť co by mi bylo plátno, kdybych celý svět získal, na duši
však škodu utrpěl.

O víře.
Máme věřiti, co Bůh zjevil (oznámil).
To, co Bůh zjevil, jmenuje se krátce zjevení Boží.

Bůh učinil svá zjevení ve starém zákoně skrze patriarchy a proroky, v novém
zákoně skrze Ježíše Krista a apoštoly.
Zjevení Boží obsaženo jest v písmě svátém a v ústním podání.
Písmo svaté nazývá se také bible, ústní podáni tradice.

Písmo svaté jest psané zjevení Boží.
Napsali je z vnuknutí Ducha sv. svati mužové.
Některá pro dítky upravená vypravování z písma sv. jsou obsažena v knize, které se říká děje
prava biblická.

Ústní podání jest zjevení Boží od apoštolů kázané, ale nenapsané.
Některé pravdy ústního podání zaznamenali svati mužové (svati otcové).

Čemu věřiti máme, učí nás katolická církev skrze papeže a biskupy.
Naučení: Ó můj Bože I Věřím všemu, co jsi zjevil a čemu nás skrze svou katolickou církev věřiti
učíš. V té víře chci žiti a umříti. Ó Bože, rozmnož viru mou!
F. Suchomel, referent.

Z naší organisace. ----------------------------Kroužek katechetů plzeňských

uspořádal 22. června 1910 v Měšťanské besedě schůzi katechetů ze západních
Čech za účasti 31 kollegů. Schůzi zahájil předseda »Kroužku« kol. Košák, uvítav
vldp. školního radu Frt. Pilnýho a zástupce řádu Dominikánského. V delší pro
mluvě zmínil se o nynějších poměrech náboženských, o vyučování náboženství
a o osnově. Na to kol. Bouzek, katecheta zjDoubravky, referoval: »0 účasti
mládeže školní na službách Božích všedního dne.« Z rozsáhlé debaty, která po
ukončení referátu se rozvinula, vyznělo přání, aby všude tam, kde služby Boží
všedního dne pro mládež jsou zavedeny, se při nich setrvalo, a aby mládež
vhodným způsobem byla k návštěvě co nejčetnější vybídnuta. Kol. Boh. Stašek,
katecheta z Mýta přednášel: »Výzkumy biblické prof. dra Musila a vyučování
náboženství«. Po velice obsažné přednášce byl kol. Stašek požádán, aby před
nášku'svou uveřejnil v některém katechetském listu. Předseda kol. Košák refe
roval: »Výstavy katechetských pomůcek«^. Upozornil, že před 17. roky při
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učitelské výstavě v Plzni, byla uspořádaná též katechetická výstava některými
plzeňskými katechety. Letos bude konána výstava v Č. Budějovicích od 24. do
31. července. Projevuje přání, aby podařilo se v Praze zříditi stálou výstavu
katech, pomůcek a během času i menší výstavu v Plzni. Při rozhovoru kol. Suda
z Blovic ohlašuje, že u příležitosti vikariátní porady v Nepomuku bude tam
zřízena výstavka katech, pomůcek a zve přítomné k účasti. Kol. Píč referoval:
»Úprava osnovy«. K této úvaze svědomitě zpracované připojil pak kol. Zika
návrhy osnov pro L, II. a III, tř. ob. školy, jak již na schůzích »kroužku« byly
přijaty. O úpravu osnovy jevil se na schůzi veliký zájem a bude se dále
v otázce této pokračovat!. Konečně referoval kol. Košák: »0 právních poměrech
katechetů.« Všechny referáty vyslechnuty byly s velikou pozorností; rozhovory
a různé dotazy svědčily o zájmu na otázkách stavu našeho se týkajících. Do
slovem p. předsedy byla zdařilá schůze ukončena.
P—ý.

Výstava katechetická v Č. Budějovicích. (Původní zpráva). Zahájena byla
v sálech kněžského semináře, slavnostně dekorovaných, v neděli 24. t. m. o 10. hod.
dopoledne. Přítomni byli pánové p. t.: Tom. Pfauser, kanovník, jakožto nábož.
inspektor a zástupce bisk. ordinariátu, kancléř M. Lafata, zástupce bisk. konsistoře,
rektor Boček a vicerektor dr. Poustka za kněžský seminář, prof. theologie dr. K.
Statečný, gener. superior P. Karpíšek a P. Dolejšek za kongregaci Nejsv. Svátosti,
c. k. místodržit. tajemník J. Vysoký v zastoupení dvor, rady Křikavy, jakožto
předsedy okr. škol, rady, c. k. okr. šk. inspektor J. Durych, ředitel dívčích škol
K. Bartuška, vrch. soud, rada J. Vierheilig, náměstek starostův J. Zink, městský
radní Stegmann za městskou radu, říd. učitel Částka za německé zdejší školy,
dvě ctih. školské sestry de Notre Dáme z ústavu pro hluchoněmé a hojně ducho
venstva domácího i přespolního, učitelek a jiných pánů i dam z Budějovic.
Výstava všeobecně překvapuje, nikdo z návštěvníků neměl tušení, že katecheté
mohou poskytnout! tolik a tak poučných a názorných pomůcek, jimiž abstraktní
pojmy náboženské činí zajímavými, srozumitelnými a pochopitelnými. Na tisíce
uměleckých obrazů, diagramů, nákresů, modelů a j. mimo rozsáhlé a bohaté
ukázky literatury katechetické, je tu roztříděno ve třech posluchárnách, jakož
i na chodbách semináře. Vystavovatelů je celkem 50 a to: praeláti msgre Rodler
a msgre Skočdopole, několik farářů, z nich zvláště V. Michka ze Stálce u Tábora,
jenž vystavuje celou řadu pěkných kreslených obrazů, diagramů a modelů, jeden
kaplan, přes 40 katechetů, prof. V. Hornov z Poličky a j. Z katechetů zvláště
hojně předmětů vystavují: Červinka z Královic u Plzně, Tatzauer z Michle u Prahy
Sabatka a Malý ze Sušice, Volf z Klatov, Zamazal z Mar. Hor, Suda z Blovic,
Jedlička z Budějovic a j.; zvláště však Fr. Dvořák z Kardašovy Řečice, jenž dovedl
příjemný dojem, který si účastníci odnášeli z výstavy, zvýšiti svým poutavým
výkladem, jemuž také vedle kol. Jedličky z Budějovic a far. Michky a j. přísluš
lví podíl na zásluze o zdar výstavy. Tolik lze prozatím v celku referovat! s po-í
těšením při uzavírce našeho listu a na počátku výstavy ; podrobný popis a rozbor
výstavy, která, bohužel, potrvá toliko do 31. července, bude následovat!.
—a—
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Z praxe a různé.

Idea cyrillo-metodějská a husitská. dobré stránky moderní společnosti a snaží
Na Morav.ě oslavovali 5. července sv. apo se na ně navazovat!. Odkud ta děsná ne
štoly Slovanstva Cyrilla a Metoděje, v Če návist proti církvi, která nám dala přece
chách oslavovali 6. července Husa. Oni dva světce : Václava, Ludmilu, Vincence de Paula,
vytvorili éru die všeobecného soudu pože Františka Sáleského, Karla Boromejského ?
hnanou, tento vytvoril éru, o níž při nej- Odpověď najdeme na poli nadpřirozeném:
menším úsudky se rozcházejí. Pestovali
»Kristus nepřišel poslat na zem pokoj, ale
v dětech ideu cyrillomethodějskou, znamená meč«. Pravdy, jež hlásáme, odsuzují svět
pracovat! ve smyslu Lva XIII. pro dobrou bu v jeho žití a bytí a proto se světu nelíbí,
doucnost Slovanstva. Idea cyrillo-metodějská aniž kdy líbiti budou. Bude stále volat:
jediné je schopna sloučiti všecko Slovan
»Tvrdá je řeč tato, kdo ji může slyšeti?«
stvo, kdežto idea husitismu je rozlučuje a Svět bude vždy proti církvi, ale v tom
k tomu lze dodati, že Němci spíše se smíří právě se jeví její božství, že ona přes ten
s národem cyrillo-metodějským (resp svato boj trvá ustavičně. Má-li však horlivá čin
václavským) než s husitským.
nost se dařiti, nic neprospěje, leč láska.
Pastýřský list, který věnoval J. M. p. Nejhorší zlo v řadách kněžstva je pessimism.
biskup litoměřický svému kněžstvu, je pln Zoufá nade vší záchranou, protože chrániti
myšlenek pozoruhodných a časových. Nově nechce. Čeká úrody tam, kde bylo málo
nastolený pastýř jest dobrým znatelem různo- anebo vůbec nebylo osíváno. Odkud víš,
tvárných poměrů své diecése a slibuje svému že tvá horlivost neprospívá ? Pracuj, jakoby
kněžstvu, že jsa první mezi nimi úřadem, vše na tvé horlivosti záleželo a za úspěch
chce býti i prvním v práci a starostech o nebudeš zodpověděn. Bůh má svůj čas a
duše svěřené. Zná mnohé obtíže. Doba dnešní hodinu, jeho Duch působí kdy a kde chce,
má signaturu časů posledních, k čemuž se to pro nás tajemství Prozřetelnosti boží. Ně
druží i starost mnohého kněze o živobytí a které ubohé duíi usoudil teprve na konci
budoucnost. Ale síla a vznešenost, jíž ani zjeviti své milosrdenství. A ten chudý lid,
svět neupře svého uznáni, se jeví právě ve který hřeší z nevědomosti, převráceného vy
zřeknutí se prostředků hmotných a zůstati chování, nepřekonatelných předsudků, nouze
věren službě církve. Nejdůležitější otázkou života, ten by neměl míti podílu na milo
je, jak zříditi pastoraci, abychom srdenství božím? Jisto je, že právě tento
byli »solí země« a »kvasem«. Dlužno uznati, lid plní chrámy naše, kdežto shromáždění
že ve všech oborech pastorace se pracuje volnomyšlenkářů a nevěrců, mezi nimiž při
více než jindy i zbožnost, že mohutní, ale padá tomuto svedenému lidu, jen úloha stas druhé strany nelze neviděti, že nevěra činí tistů, dokazují, jak t. zv. »lepší třídy« proti
obrovské pokroky. Nezuří zjevným bojem pravdě boží se prohřešují. Služme tedy tomu
kulturním, působí tiše. Je to především lidu rádi a nebuďme nevrlí, nezříme-li hned
učený agnoticism a trochu hrubší subjecti užitku své duchovní správy na něm. Dlužno
vism, potírající jakékoli positivní zjevení a novými cestami rozširovali pravdy staré.
slibující zbudovati společenský život dle čistě Nyní, kdy nepřítel vpadl na celé čáře k nám,
přirozené a kulturní mravní soustavy. Ten nikdo z nás nesmí dáti přednost pokoji a
duch prosakuje z učitelských stolic v mládež klidu tiché samoty a nerušené modlitby a
studující, ale i v kruhy živnostenské a děl soukromého studia před úmornou činností
nické; k němu se druží hnutí odpadlické, a neklidem moderní správy duchovní. Ne
jež dosud, ač skrytě, působí; dále podkopná stačí jen býti neúhonného života kněžského,
práce volnomyšlenkářských organisací, umělá ale i pečovati o bližní, jimž zkáza hrozí.
agitace pro reformu manželství a zákonité A k tomu stačí srdce Boha, milující a tou
uznání sňatků kněží a systematický boj proti žící, aby veleben byl lidmi a zvláště těmi,
náboženským cvičením mládeže — tedy ne kteří ho neznají. Láska ta ovšem musí býti
přátel dosti. Léčivé prostředky pak uvádí dle sdružena s pastorální opatrností. Nám kněžím
encykliky sv. Otce »Pascendi gregis«. Sv. pak třeba solidarity. Nesloučila-li by nás
Otec sleduje vše trpělivě, neustupuje ani jota nadpřirozená vznešenost povolání, pak
od nadpřirozených pravd, nýbrž vyhledává by tak společná nouze učinili musila. Pod-
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mínkou pak solidarity je sensus catholicus a
integra vita sacerdotalis. Opak jich je
pohoršením a působí více nevěrců, než bohaprázdné spisy. Nezřízený život kněze škodí
náboženství, působí, že svět má ostatní kněze
za pokrytce, kněžství za řemeslo a životem
oněch ospravedlňuje své neresti. Cor mundum proniká k srdci, cor immundum činí
posluchače chladny i při strojené horli
vosti. K udržení se na výši katolického kněž
ství posléze nestačí jen víra, nýbrž duch
víry a ustavičného nežného spojení se
svátostným Ježíšem. Pracujme, jako by
vše na naši práci záleželo, ale modleme se
též vroucně, jako bychom jen modlitbou
všeho dosáhli. (List datován 29. června na
sv. Petra a Pavla).

Návrh na úpravu platů učitelských
na Moravě. Učitelské organisace moravské
žádají následující úpravu služebních svých
příjmů :
1. Služné učitele obecné a měšť.
školy budiž rovno služnému státních
a zemských úředníků XI.—VIII. dietní
třídy. Postup v jednotlivých třídách plat,
děj se týmže způsobem jako u stát. úřed.
Učitelé buďtež na roveň postaveni úřed
nictvu se vzděláním středoškolským. Je-li
učitel obecné školy jmenován učitelem
školy měšťanské, postoupí o třídu plat,
výše.
2. Aktivní přídavek jako u státního
a zemského úřednictva.
3. Funkční přídavek pro řídící a ře
ditele obnáší na školách o 1.—4, třídě
400 K, na 5, a vícetřídní škole 500 K,
na měšť. škole 600 K; za každou parallelku 50 K. Spojovali školy se ne
připouští.
4. Učitelé, kteří se nestali správci škol,
obdrží starobní přídavek do 20 let
200 K na obecné škole, 300 K na měšť.
škole; po 25 letech o 100 K více.
5. Všecky přídavky jsou do pense vpočítatelné.
6. a) D e f. učitel má nárok na byt o 2
pokojích, kuchyni s příslušenstvím (nej
méně 100 m2 s vedl. míst.).
Obec jest povinna obstarali učiteli byt
a může si zaň čítati až 2/, akt, přídavku.
b) Provisorní učitelé byt o 1 po
koji neb polovici akt. příd. XI. hodn. tř.
c) ředitelé a řídící učitelé byt o 3 pok.
s přísl,, kde takový byt není možno za
opatřili, mají zvláštní přídavek 200 až
300 K.
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7. Zatímní učitelé (před zkouškou
způsob.) obdrží remuneraci 1200 K.
8. Zatímní místa buďtež obsazována kon
kursem.
9. Novou úpravou příjmů státního úřed
nictva mění se i příjmy učitelstva.
Návrh tento předložen zemskému výboru
moravskému, aby se o něm vyslovil dříve,
než bude podán zemskému sněmu a aby,
dříve než bude o něm rozhodnuto, svolána
byla anketa, do níž bj’ byli pozváni zá
stupci organisací českého i německého uči
telstva.
—ík.

Německý spolek učitelů škol mě
šťanských na letošní valné hromadě své
dne 16. května konané usnesl se na těchto
požadavcích :
1. Učitelstvo měšť. škol mějž příjmy jako
st’tní úředníci X.—VIII. dietní třídy.
Služné sestává:
a) ze zákl. služného 2200 K;
řýzosmitrienálek, z nichž dvě
první a dvě poslední jsou po 300 K,ostatní čtyři po 400 K!
c) z aktivních přídavků; do 9.
služ, roku rovná se akt, přídavkům X., do
20. služeb, n IX. a po této dobé Vlil. hodn.
tř. stát. úř. Ředitelé měšť. škol obdrží mimo
to 600 K fu nk č n í přídavek a 800 K při
byt e č n é.
Odb. učitelé, kteří po 20 letech služeb
ních nestali se řediteli, obdrží osobní
přídavek 400 K.
Služba 35 let od zkoušky dospělosti pro
školy obecné.
Do pense počítají se aktivní, funkční
i osobní přídavky.
Povinnost týd. vyuč, činí pro ředitele 10,
pro odborn. učitele 20 a po 25 služ, rocích
18 hodin.
Remunerace za hodiny přespočetné a
předměty nepovinné obnáší 100 K za každou
týd. hodinu.
Náklad na školy měšťanské hradí stát.
—ík.
Prázdninová novota, že totiž letos
začínají prázdniny na středních a obecných
školách dříve a také končí dříve, jeví již
své starosti. Úmysl vyučovací správy byl,
prázdniny v měsíci září odstranit a přeložit
na začátek července, aby prázdninové mě
síce byly celý červenec a celý srpen; a
škola by končila koncem června a počínala
začátkem září. Ale mnohým městským rodi
nám se to nehodí do rozpočtu. Mají-li více
dětí a také na školách ministerstvu vyučo
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vání nepodrobených, musí čekati až obojí
děti ukončí. Prázdniny v úřadech počínají
pravidelně 15. července do konce září a
neprispôsobi li se, škola bude na překážku. A
kromě toho počítá nějaký vídeňský profes
sor v N. F. Presse, že dny v září mají
průměrnou temperaturu vyšší než dny z po
čátku července a dokládá číselné záznamy
v letech od r. 1905 —1908. A to prý je
teplota ve stínu a na volném vzduchu mě
řená. Možno takovou teplotu snésti na konci
roku, když práce se skonává, kdy člověk
ponenáhlu od dubna si na ni navyká. Ale
na počátku roku prý by byla nemožná a
velmi obtížná. Proto prý se zdá, že prázdniny
červencové neprospějí nikomu ani žákům
ani rodičům ani učitelům.
Nové obrázky patronů. První serie.
Jeden na každý měsíc. Dvanáct obrázků
stojí 20 hal. Objednávky vyřizuje P. Frant.
Žák T. J. u sv. Ignáce v Praze. Na rubu
je výklad tajemství nebo krátký životopis
světce (světice). Ve verších oslavuje se jeho
ctnost a povzbuzuje se k ní, Obrázky jsou
vesměs umělecké. Jsou od Dvořáka (Madonna s děťátkem), Vosmíka (Kristus na
poušti), Urbana a jeden od Matějky (sv.
Hedvika). Jsou černé, ale mají mimo to tonový
podtisk, některé zlatý, jiné růžový, jiné opět
jiný, tak že činí dojem obrázků barevných.
Dávati tajemství nebo některého světce k
zvláštnímu uctívání pro měsíc a ku pěstování
jeho ctnosti jest zajisté krásná cvičba. Ob
rázky jsou krásné, některé velmi krásné a
laciné. Upozorňujeme na publikaci, jež za
sluhuje povšimnutí. Jest si zajisté přáti, aby
brzy následovaly serie další. Tak pro každý
měsíc byl by větší výběr. Podnik znamená
zároveň krok k vybavení se z cizího zboží.
Odporučujeme je věru co nejvřeleji.
Rozmanitosti. Podíl údů Dědictví sv.Janského (20 K pro vždy) přináší letos několik
knih, z nichž zvláště katechetům doporuču
jeme č. 1. »Lid český s hlediska prostoná
rodně náboženského« od Karla Procházky.
Cena 3 K. —-V první třídě velehradského
gymnasia bylo koncem škol, roku 26 žáků,
z nichž 9 prošlo s vyznamenáním a 2 pro
padli ; do první třídy se přijímá. — Snad
se splní naše zbožné přání, že v Luhačovi
cích na Moravě bude zřízen kněžský dům.
V tyto dny zajímá se o to »Kněžský pod
půrný spolek« a svolává výbor a členy ku
poradě o nahodilé koupi domu. — Pokud
se týče pašijových her v Horní Amergavě,
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upozorňujeme, že na základě slibu provozují
se každých deset let. Slavný herec Devrient,
kdysi upozornil na umělecký význam těchto
her. V letošním roce konají ss ještě v srpnu
3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31.,
v září 4., 8., 11., 18., 25. Je-li přílišný nával,
že divadlo nestačí, opakují se v následujících
dnech nezkráceně. Trvají od 8. hod. ranní,
do 6. hod. odpoledne. — Jako každý vy
nález i kinematograf může sloužiti dobru i
zlu. Z té příčiny počínají úřady si všímati
kinematografických představení. Tak vídeň
ská okr. školní rada oovolila dětem přístup,
jsou-li dotýčná představení označena pro
děti. Programy však musí předem schváliti
správcové škol. Rodiče jednající proti zá
kazu, budou varováni, pak potrestáni. —
Také v Novém Yorku starostové zakázali
znázorňování pouličních zápasů mezi bělochy
a černochy pro děsný účinek jejich. Z jiného
důvodu ovšem ozývaly se u nás hlasy, a to
pánů pokrokových, proti kinematografickým
představením pro mládež, a kámen úrazu
našli teprve v »pašijových obrazích«. —
Jeho Veličenstvo jmenoval 12. července zem
ským inspektorem (po odstouplém dvor. rad.
Wenigovi) Frant. Haase, ředitele c. k. reáln.
gymn. na Smíchově. — Katechetická vý
stavka v Nepomuku, pořádaná vikariátem
nepomuckým v kreslírně piaristické školy
chlapecké, o níž zásluhu má kol. Suda,
katecheta z Blovic, se zdařila. Diagramů,
přehledných tabulek, pomůcek schválených
i soukromých a j. na 250 čísel. Dobrá to
předzvěst katechetické výstavy budějovické
— V nových osnovách pro dvouleté školy
obchodní je pojata také nauka náboženství,’
jíž dosud odborné školy nemívaly. —

Definitivně ustanoveni byli na měsť.
škole: Josef Zelinka v Chrudimi, Ar
nošt Oliva v Novém Strašecí.

Konkursy: l.Ve smíchovském školním
okresu obsadí se definitivně:
Místo katechety při obecné chlapecké
škole v Košířích.

Žádosti doložené osobním, nekolkovaným
průkazem podati jest cestou úřední c. k. o. š. r.
na Smíchově do 15. srpna t. r.

C. k. okresní školní rada na Smíchově,
dne T. července 1910.

2. Při měšf. šk. chlapecké v Dolních
Královicích (do 2. září 1910). C. k. o. š. r.
v Ledči 18. července 1910.

Knihtiskárna drníštva Vlast v Praze

ROČNÍK XIII.

ZÁŘÍ 1910.

ČÍSLO 9.

VĚSTNÍK KATECHETSKÝ
příloha

»vychovatele«

k xxv. ročníku.

REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Katechetika v různých zemích. — Hlavní příčiny neúspěchu v náboženském vyučování
— Promluva na XVIII., XIX. ned. po sv. Duchu a na sv. Václava. — Z praxe a různé.

Katechetika v různých zemích.
(Pokračování.)

Srovnáme-li stav katechetiky v Německu s dosud líčenými poměry v zemích
zvláště románských, objeví se nám obraz poněkud utěšenější, ač vyjmeme-li
krajiny, kde katolíci tvoří nepatrnou menšinu a kde státní neb obecní úřady více
méně jsou k nim lhostejný.
Všude zavedena povinná návštěva, školy národní spočívají na bási konfessijní, náboženství náleží ku předepsaným učebným předmětům, duchovní vyučují
mu buď sami anebo s učiteli, na vyšších školách jsou ustanoveni zvláštní učitelé
náboženství, veškeré náboženské vyučování je podřízeno dohledu biskupovu, vy
učovací knihy musí býti od něho schváleny atd.
Pokud se týče vyučování náboženství, píše W. Pichler, že vzorem v Německu
jest diecése rottenburská (ve Wirtemberku). Má velmi dobrý katechismus i velmi
dobrou biblickou dějepravu, přepracovanou Schuster-Meyovu. Gustav Mey složil
také proslulé katechese
)
*
pro nižší třídy školy obecné, jichž užívání na všech
školách tam je obligátní, majíť býti návodem a vzorem při katechesi ve škole.
Pro přípravu ku pokání napsal farář Huck, který byl čtyři roky U Meye vikářem,
výbornou příručku. Pro vyšší stupeň napsali farář Möhler a J. G. Ratgeb kommentáře k diecesánnímu katechismu, z nichž první (K. Mohler: Kommentar zum
Katechismus für das Bistum Rottenburg, 4 díly, 3. vyd.) uznává se všeobecně za
nejlepší. Ježto proslulý Knechtův kommentář
)
**
přihlíží a druží se k Meyovu spracování biblické dějepravy, je katechetovi tím usnadněna příprava k vyučování.
Pro liturgické ponaučení je velice užitečná dieCesánní modlitební kniha. Učebná
osnova je v mnohém směru vzorná, moudře stanoví v poměru k jiným osnovám
vhodnou míru k memorování, Tak na př. je předepsáno pro první tři školní roky
(při dvouhodinném týdenním vyučování katechetově a dvou půlhodinném opako«
vání učitelově): a) modlitby: Otčenáš a Zdrávas, andělské pozdravení, tajemství
*) G. Mey: »Vollständige Katechesen für die untere Klasse der katholischen
Volksschule« 12. vydání (Freiburg, Herder — 1906.)
**) Praktischer Kommentar zur Biblischen Geschichte von Dr. Fr. J. Knecht)
20. vyd., 6 Μ, 60 f. (Freiburg, Herder.)
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růžence, modlitba ranní, večerní a k andělu strážnému; b) z katechismu: Apošt.
vyzn. víry, sedm svátostí, přikázání boží a církevní; c) průpovědi pro důležité
stati učebné . . . mimo to pro každé dítě, které přes dva roky chodí do školy
jednotlivé části z bibl. dějepravy, určené od katechety. (U nás v Rakousku mají
na nejnižším stupni méně nadané děti učiti se z katechismu 158 otázkám a nada
nější 199!) Zmínky též zasluhuje, že v diecési rottenburské velmi dobře je po
staráno o katechetické vzdělání theologů.
A přece tu chválu, kterou pronáší o zmíněné diecési, zmírňuje W. Pichler
poznámkou, že tak utěšený stav katechetiky není ve všech diecésích; i v Německu
laboruje náboženské vyučování z příčin často uváděných, jako jsou: nevhodné
katechismy, pochybená methoda, zanedbávání názoru a proto i tam odtud slyšeti
časté stesky a stížnosti odborníků v katechetice, jež s dostatek uvádí Pichler ve
své známé knize.
Ale i jiní skrytí škůdcové hlodají na kořenu náboženského vyučování, kteří
občas se také zjevně ukáží. Tak učitelstvo z Brém a Hamburku podniklo útok
proti náboženskému vyučování. K nim se. přidalo učitelstvo saské, které loni na
svém valném shromáždění přijalo en bloc these referenta, z nichž třetí a čtvrtá žádá
osvobození mládeže od povinného konfessijního náboženského vyučování a od
stranění církevního dozoru na náboženství.
Prakticky provedlo již odstranění náboženského vyučování město Lipsko,
vypustivši je pro první a druhý školní rok z rozvrhu hodin. Ve všech pak větších
německých městech jsou odbočky »Společnosti pro ethickou kulturu« založené
v New Yorku r. 1876. Týdenní orgán »Ethická kultura« má pomoci laické morálce,
aby se dostala do škol a zaujala místo konfessijního náboženského vyučování
Nově ustavený spolek r. 1907 »Deutscher Bund fúr weltliche Schule und Moralunterricht« svým názvem již zřejmě naznačuje program, cíl a cestu. Ještě obšír
něji o tom poučují první letáky a vyzvání téhož spolku vydané dr. Levým
»Weltlicher Moralunterricht in der Schule, eine Forderung der Zeit«, o témž po
jednávají polemiky Gurlitta a Tewse. Všecky snahy čelí k tomu, vypuditi konfessijní a posléze i křesťanské vyučování ze školy a školu zbaviti především
vlivu církve a ji úplně laicisovati. Tento cíl od zmíněných útočníků nebývá sice
otevřeně hlásán — toliko sociálně-demokratičtí stoupenci činí tak se zarážející
upřímností — ale krok za krokem hledí se k němu tiše dospěti. Potěšitelným
zjevem je, že učitelstvo výslovně katolické nejen nemá nic společného s podob
nými snahami, ano daleko je jich a svůj protest vyslovilo nejednou v slavnostní
formě a jej opřelo o principielní důvody. Je to »Katolický svaz učitelů v Ně
mecku« a »Spolek katolických německých učitelek«. Bohužel, že v boji protj
náboženskému vyučování jsou mnozí dle jména katolíci, kteří víry pozbyli, anebo
se stali vlažnými a lhostejnými a tací katoličtí učitelé podávají indirektní pomoc,
doplňujíce onen šik nepřátelský.
Boj proti církevnímu vyučování náboženskému, zkušenost,' že náboženské
vyučování nepřináší u mnohých žádaného ovoce, pokroky jež didaktická věda
nepopiratelně učinila, nově vzniklá nebezpečí, ohrožující víru a mravnost, to jsou
okolnosti, jež nutí, by se věnovala zvýšená péče náboženskému vyučování
a vedou k úvaze, kterak bylo by je lze přizpůsobit! dle obsahu i methody po
žadavkům přítomné doby. Z těch důvodů vzniklo i katechetické hnutí, jei nyní
již jedno a půl desítiletí budí odborníky k úsilovnější činnosti a vážnému studiu
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a své členy více neb méně ovládá. Zvláště čilé je v Rakousku, Jihoněmecku
a Švýcarsku ; Severoněmecko hraje spíše roli diváka, pokud se týče vyučování
náboženství na škole národní, kdežto náboženské vyučování na vyšších učilištích
nalézá tam horlivé péče. Podobné hnutí již tu bylo: Po prvé na konci 18. století,
když počala se uplatňovat! reakce proti tehdy obvyklému výhradně pěstovanému
mechanicKému učení se nazpamět a kteráž reakce pokládala za vrchol umění
katechetického pravdy náboženské z dítek vyvozovati naprostým dotazováním,
na místě aby hleděla pravdy ty v ně vkládati.
Zástupci této reakce zvaní sokratikové, uchýlili se tím od církevního prin
cipu (»fides ex auditu«), vyvozujíce pravdy náboženské z rozumu a pak teprve
ze zjevení je dokazujíce, kdežto naopak má se díti; mají býti čerpány především
ze zjevení a od člověka přijímány věrou ovšem provázenou rozumovým poznáním,
vůlí a srdcem. A neváháme tvrdíti, že nynější racionalismus a nevěra z valné
části má svůj kořen v tehdejší pochybené náboženské methodě vyučovací, jež
mimoděk dítě vedla ku planému rozumářství, jakož i ješitné domýšlivosti, aby si
zvykalo mluviti o všem směle a opovážlivě. A tak tehdy odpůrci sokratiků, stojíce
na správném stanovisku církve, hájili je s úspěchem a zdařilo se jim zavěsti
katechesi do správných kolejí. To byla éra tehdejšího katechetického hnutí.
Charakteristikou nynějšího hnutí je »spor o katechismus«. Řadu katechismo
vých kritiků započal Jakub Spengler, professor theol. z Giessenu (z Hessenska)
spiskem »Plan zu einem neuen Katechismus«, kde uvádí principy, na nichž by
měl býti založen a posuzuje současné nejznamenitější katechismy, počínaje od
Kanisiova. Pak následoval Hirscher, který poukazoval na nedostatky dosavadních
katechismů a zvláště daleko široko známého katechismu Deharbova a sám nové
tvořil. A od té doby otázka katechismu již neutuchla; nové návrhy se opakovaly
(Fröhlich, Lederer, Kluge), dosavadní katechismy byly přepracovávány a Upravovány
dle přání jednotlivých diecési. Otázka katechismová vrhá své stíny v nejnovější
hnutí katechetické. V Bavorsku usiluje se o jednotný katechismus'; jako takový
byl navržen »Střední katechismus Deharbův« opravený od P. Lindena, ale po
břitké kritice světícího bisk. Knechta a prof. Hartla s toho sešlo. Würtembersko
nedbajíc Bavorska rozhodlo se pro samostatné vypracování katechismu. Hlavním
rysem katechismové reformy jsou dva body, v nichž aspoň docíleno všeobecného
souhlasu, totiž zjednodušení a usnadnění učebné látky. Spor se vede o uspořádání
látky a tato souvisí opět nejúžeji s methodou vyučovací.
Také na učebnicích biblické dějepravy se pracovalo mnoho. Výběr biblických
článků, jak je Schuster pořídil, tvořil od té doby jako nějaký pevný kanón, od něhož
jen nepatrně se uchýlili někteří novější. Hlavním úkolem bylo upravení textu
a o to hlavně zasloužili se Mey, dr. Knecht, Ecker, Stieglitz. Leč mimo nejroz
šířenější biblickou dějepravu Mey-Knechtovu, jsou v německých diecésích mnohé
jiné v oběhu, takže splnění přání jednotné biblické dějepravy je ještě v daleké
budoucnosti.
Výkladů ke katechismu a biblické dějepravě je velký počet a mnohých ještě
obsáhlejších, než žádá školní kniha. Některé dospěly již k několikanásobnému
vydání, což je potěšitelným důkazem, že přípravě ksv. náboženství se věnuje
velká péče. Ve všech je také patrná snaha, nejen podati materiál pro výklad,
nýbrž i látku dle methodických pravidel spořádati, aby její podávání přinášelo
hojného ovoce. Vedle starších výkladů katechismových od samého Deharba, jsou
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novější jako Dreher, Gerigk, Hoffmann, Jäger, Klose, Mey, Möhler, Nist, Rathgeb,
Schmitt, Schröder, Schubert, Wiedemayer, Wächter a j. nečítaje v to menších
výkladů k jednotlivým partiím. Mezi kommentáři biblickými je také u nás více
než známý Schustrův, vždy v novém a hojnějším zpracování, dnes již v sedmém
)
*
vydání.
V menších rozměrech toliko pro školu jsou díla Beck, Ecker, Gils,
Gottesleben, Knecht, Seidl a j. Mimo mnohé výklady specielní archeologické,
liturgické a zvláště církevního roku, od jichž vypočítávání upouštíme, zmiňujeme
se, že i církevní píseň nalezla své pěstitele v theorii i praxi. Výklady písní podali
Ewald, Galle, Jüngling, Kemp (tito čtyři podávají výklad písní obsažených v diecesánních zpěvnících severoněmeckých, Walther (pro diecési štrasburgskou).
V Prusku věnuje učebný školní plán více času liturgickému vyučování ve škole
než kde jinde.
Na poli methodické literatury pak zříti je v Německu potěšitelný ruch
a práce, ze dvaceti jmen citujeme toliko tři význačná Kaschner, Krieg, Schöberl.
Neméně než deset pěstitelů paedagogické literatury lze uvésti, kteří též ve
svých příručkách přihlížejí ke katechetice. Hlavní a nejrozšířenější katechetické
listy uvádíme: »Katechetische Blätter« pro Jihoněmecko a »Katechetische Monat*
schrift
pro Severoněmecko. Red.
(Pokračování.)

Hlavní příčiny neúspěchu v náboženském vyučování.
JOSEF SMÍTKA, katecheta v Jistebnici.

Navazuje na úvodní článek »Věstníku katech.«,
)
**
kdež jest navržena celá
řada otázek časových přímo volajících o upřímné odpovědi, pokusím se o zod
povědění otázky 8.
Chceme-li býti sami k sobě upřímní a aspoň v důvěrnosti mluviti si pravdu
nepokrytou, můžeme snad nejkratčeji ohlásiti svoji bolest známým povzdechem
přísedících velerady: »Vidíte, že nic neprospíváme?« ... A i největší optimista
mezi námi, jemuž se to zdá přespříliš, nedovede toto »nic neprospíváme« zmírniti
leda na »skoro nic!
*
Může-li nám co býti útěchou, jest to jen smutné poznání,
že tato neplodnost a bezvýslednost náboženského vyučováni není jen ve škole, nýbrž
jest všeobecná. Možno přece směle říci, že snad nikdy dříve nebylo tak vše
stranně dbáno o náboženský výcvik katolíků ať v kostele nebo ve spolcích a to
slovem i tiskem jako právě teď, ale zdárného ovoce této zvýšené činnosti ne
najdete. Všude patrno jakési náboženské zvlažnění, ochablost nebo lhostejnost
a i tam, kde se ukazuje na uvědomělejší a sebevědomější život katolický jako
někde ve hnutí spolkovém, opravdové, radostné, vroucí a neotřesitelné náboženské
nadšení to není.
Toto sevšednění jakési, ba možno říci úpadek náboženského cítění, smýšlení
i žití přirozeně přenáší se na děti už z domu otcovského, dříve ještě nežli začaly
choditi do školy. Jen zkuste zeptati se dětí na nejobyčejnější starokřesťanské
zvyky a modlitby! Proto přední povinnost náboženské výchovy dětí připadá
*) Dr. Schuster u. Holzhammer: Handbuch zur Biblischen Geschichte. I. Starý
zákon (dr. Selbst.) 12 M. 50 f. 11. Nový zákon (dr. Schäfer) 10 M. 50 f. (Herder,
Freiburg). Cena zdánlivě sice vyšší, ale přece nízká, vážíme-li poklad v nich skrytý,
pro školu i kostel i sebevzdělání. Objednávku sprostredkuj! naše katolická knihkupectví.
**) Věstník katech, čís. 1. v lednu r. 1910.
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škole. A co koná za dnešních poměrů škola? Ani nejlépe nábožensky smýšlející
učitel nemůže dnes vykonati pro náboženské vzdělání mládeže to, co kdysi
mohl; máť svou vlastní učebnou látku tak rozsáhlou přesně vymezenu a času
k tomu rozšířenými prázdninami značně méně. A což teprve tam, kde je učitelstvo
protináboženské?
Nechybím tedy jistě, řeknu-li, že téměř celá výchova náboženská připadá
učiteli náboženství — katechetovi. Katecheté jsou hlavní a skoro i jediní stavitelé
chrámu, jenž má býti dítěti spasným útočištěm pro celý další život. A jak jsme
my katecheté k tomuto tak důležitému úkolu připraveni? Katechety nebo učiteli
náboženství ve školách obecných a měšť. bývají namnoze kněží mladší. Starší
páni faráři — kde mohou — rádi této povinnosti se zbavují, přenechávajíce ji
silám mladším, zdali také lepším, jest jiná otázka. Ba i mnohý stárnoucí katecheta
utíká na sebe menší faru, aby se z tohoto nepříliš sladkého jha vyvlékl.
Příprava naše na rozumné vedení mládeže a praktické, účélné vyučování
wž z kněžského semináře trpěla citelnými nedostatky. Připouštíme ovšem loyálně
tu a tam výminky. Ale i přes to mladý kněz-katecheta velmi často se zamyslí,
proč nebylo těmto věcem katechetickým na bohosloveckém učilišti popřáno více
času, třeba na újmu některého jiného předmětu, jehož znalost ani zdaleka tak
nutná není každému knězi, jako právě studium katechetické, kdyžtě přece snad
každý mladý kněz katechisovati musí!
Takto však jsme my katecheté v náboženském vyučování většinou samoukové.
Co tu chyb a jednostranností naděláme, co se nabloudíme, než si najdeme pravou
cestu; mnohému se dříve všecka práce bez výsledku vynakládaná znechutí
a pak myslím, že dětské duše jsou příliš vzácným materiálem, nežli abychom
s nimi měli dělati takovéto pokusy.
Řekne někdo: »Vždyť jsme absolvovali theologickou vědu a na tohle bychom
nestačili?« Pravím rozhodně, že ne; neboť může býti někdo i velikým učencem
a nemusí býti proto ani dostatečným učitelem zvláště malých dětí, neboť jejich
duše jest zcela jiným světem, než v jakém žijeme my velcí.
K čemu je tedy mladý katecheta odkázán? Ke školním pomůckám a cvičeb
nicím. Ale jak uboze chudí jsme právě v tomto oboru náboženských pomůcek pro
názorné vyučování. Kromě několika biblických obrazů, mapy Palestiny s církevním
rokem a snad několika obrazů k liturgice nenajdete při většině i hodnětřídních
škol ničeho. Tu je každý odkázán sám na svou dovednost (umí-li na př. kresliti,
anebo na svou kapsu. Neumí-li kresliti anebo nemá-li dost peněz na koupení
všech možných obrazů z nákladných illustrovaných časopisů, nemá pro dětské
oko a potěšení ničeho.
Zbývají tedy jen ty naše cvičebnice — katechismy a bibličky, liturgiky
a církevní dějepisy. V liturgice ba i v církev, dějepisu stal se poslední dobou
aspoň slušný obrat k lepšímu, ale za to v katechismu a biblické dějepravě jsou
nedostatky až křiklavé, jež vyžadují nutně co možná brzké nápravy. Podrobné
odůvodnění toho spadá ovšem do otázek jiných (3. a 4.) referentů, ale ani já
nemohu toho pominouti mlčením, neboť právě nedostatky těchto našich nábožen
ských cvičebnic velmi mnoho zavinují i neúspěch náboženského vyučování. Naše
děti mohou zajisté vším právem užiti známé výčitky židovských posluchačů:
»tvrdá jest řeč tato i kdož jí může rozuměti!« Upozorňuji v tom ohledu na
důkladnou fakty doloženou knihu Pichlerovu: »Unser Religionsunterricht, seine
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Mängel und deren Ursachen,« z níž i loňský »Vychovatel« přinesl nějakou ukázku.
Spis tento moje slova ještě doplní a osvětlí. Je-li katechisováni spojeno s du
chovni správou, jako po většině bývá, přirozeně utrpí při tom škola. Úřední věci
nesnesou odkladu, musí býti vyřizovány hned, takže mnohdy duchovní správa
spočívá "hlavně v »úřadování« a pak v zimě, kdy vyučování ve škole dařívá
se nejlépe, bývá kněz hodně zaměstnán zpovídáním a zaopatřováním, tak že do
školy přichází jen jako kradmo, nepravidelně a bez přípravy. K nutnému po
kračování a sebevzdělávání katechetskému pak ovšem nedojde nikdy. Není na to
většinou času nebo není vhodných pramenů po ruce, mnohdy pak ani s dostatek
praktického návodu, jak v době co možná nejkratší vše dohoniti a vyrovnati
to veliké »manco* při tak rychle rostoucích vymoženostech a objevech vědeckých.
Věnuje-li se některý kněz výhradně katechetství, musí podrobiti se přede
psané zkoušce — konkursu, — jak bylo v diecési budějovické už dávno a
v dobách novějších i v ostatních diecesích zavedeno. Tato zkouška nebyla by
zbytečná, ač o její »nutnosti« či »nevyhnutelnosti« se dá souditi všelijak, když
přece v převážné většině škol náboženské vyučování »dobře zastávají« kněží
nezkoušení. Proto uslyšíte leckde i to mínění, že »katechetský konkurs byl
zaveden jako ochranná hráz, která by zadržela přílišný proud mladšího kněžstva
hrnoucího se z duchovní správy ke katechetství.« Snad to mohlo platiti do jisté
míry dříve, dokud nebyla opravena kongrua, ale dle mého soudu má anebo
aspoň měl by. býti katechetský konkurs jakýmsi doplňkem a zlepšením všeobecně
pociťovaného nedostatku kněžského vzděláni pro výchovu školní mládeže. A v tomto
ohledu mohla by to býti instituce jistě dobrá, kdyby se jen řádně prováděla.
Jak velice mohl by tu zkušený professor stojící na výši doby prospěti poučením,
radou, upozorněním a opravami v nehotových ještě a kolísavých praktikách
začínajícího katechety, jemuž na začátku skoro všecko zdá se »temnou pevninou«
a jenž neví do čeho měl by se pustiti dříve: zda do studia dětské psychologie,
či methodiky, nebo zabrati se do studování nejnovějšich objevů věd profánních
(přírodopisu, historie atd.), jež přece tak úzce souvisejí i s jeho naukami a na
něž světští jeho kollegové — učitelé — tak rádi poukazují. O všech těchto
velepotřebných otázkách mohlo by se právě při této příležitosti dostati spoleh
livého poučení a bezpečného kritického posudku, k němuž se mladý začátečník
pracně dopracovat! může po dlouhých a smutných zkušenostech — bohužel
že jen mohlo! Jenže takovéto rozumné, účelné a ve všem praktické »zkoušení*
při katechetském konkurse zůstane jako »bílá vrána« ojedinělým zjevem vížícím
se k některé jasné postavě zkoušejících pp. professorů (v Budějovicích je takovým
na př. velezkušený praktik dr. Skočdopole) a většina otázek je bezúčelným
promítáním věcí snad (!) učených, ale na míle vzdálených od praktické potřeby
našich škol. A takovéto mnohdy opravdu »lapálie« rozhodují mnohdy o schop
nosti a povolanosti kněžské ku praktickému a životnímu katechetství, ač nejsou
ve skutečnosti leda důkazem školáckého »pilníctví« o ničem nehloubajícím, ale
svědomitě t. j. doslovně memorujícím a ovšem pak i děti učícím. A takovíto
»osvědčení« katecheté jednající přece zcela proti známému pravidlu: »non scholae
sed vitae discimus et docemus*. — mají i pak ještě velikou výhodu při obvyklých
zkouškách inspekčních. Jako sami zvykli si naučiti se všemu věrně a doslovně
beze všeho rozumování a usuzování, žádají totéž i od svých svěřenců, spokojujíce
se, jestli že dovedou »slova autoritativní« předepsaných učebnic bez chyby (ale
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ovšem i bez porozumění) odříkávali. Naproti tomu katecheté snažící se dětem
vše objasniti a srozumitelným a tudíž nejen pamětí, ale i rozumem přijatelným
učiniti, hledí přizpůsobit! se dětské chápavosti mluviti k nim méně učeně a proto
překládají jim takořka všecky i vysoké pravdy do dětské mluvy, čímž ovšem
ztratí obyčejně mnoho času, předepsané a zkoušené látce nenaučí zvláště jestli jí
někdy osnovou předepsáno přes příliš a pak neobstojí. I v té příčině budetřeba změny a mně zdál by se přijatelným návrh Pichlerův, aby mezi katechety
a vikáři nastalo lepší dorozumění a sblížení jak účastněním se pp. vikářů na
katechetských kursech a konferencích, — aby takto poznali naše snahy, ale
i změnou inspekcí či zkoušek, jež by měly býti pro ně příležitostí pozorovat!
nás (resp. i pomoci nám) při skutečném učení ve škole (to zve dr. Kellner
»revisí,< neboť by se dělo neočekávaně a beze vší pompy) a pak viděla-li by se
toho potřeba, dokončeno by mohlo býti i veřejným súčtováním — »zkouškou.«
(Viz u Pichlera str. 228.—239.)

Snad jiní budou moci tento náčrt můj ještě doplniti
úsilím nás katechetů i našich představených k žádoucí
boženských a do jisté míry i k oživotnění a zpříjemnění
učení, kde my budeme moci dětem ještě více jeviti se
duchamorní »professoři náboženské vědy,« myslím, že
bude Bůh korunovat! výsledkem zdárnějším.

a dojde-li společným
úpravě cvičebnic ná
celého náboženského
jako »přátelé* a ne
práci naši usilovnou

Promluva na XVIII. neděli po sv. Duchu.
Napsal prof. Frant. Hradský.

»Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji !<
Mat. 9, 2.

Pan Ježíš uzdravil šlakem poraženého a užil zázraku, aby ukázal na božskou
svou moc.
Jak se to stalo? Šlakem poražený byl hříšník. Proslavený vykladač Písma,
Fr. Sušil, praví, že hříchy nemocného byly asi všeobecně známy, poněvadž by
jinak dobrotivý Spasitel o nich nebyl veřejně mluvil. Chorý, jsa si toho vědom,
byl nepravostmi svými více sklíčen, nežli neduhy těla. Měl však neobyčejnou
důvěru v lásku a milosrdenství velikého proroka.
Nesklamal se. Vševědoucí Spasitel, vida zřetelně malomocnost údů a duši
hříchy zohyzděnou, vida, že u něho vina byla příčinou tělesných neduhů, vida
mysl jeho lítostí skormocenou, vyřkl ihned krásné slovo. »Doufej, synu, od
pouštějí se tobě hříchové tvoji.*

»Milosrdenství Hospodinova plna jest země,* volá žalmista P. (Zal. 32. 5).
Proč je ho plna? Poněvadž srdce Páně je nejvýš milosrdné. Z něho se vylévá milo
srdenství na celý svět. Mnozí lidé neodpustí nikdy. Viděl jsem syna v slzách objímati
kolena otcova, ale otec neodpustil. Bůh odpouští. »Srdcemzkroušeným nikdy nepo
hrdne.* Odpustí hned, odpustí úplně, odpustí na vždy, kde ovšem není zatvrzelosti v rozumu nebo v srdci, tam všude božské Srdce Páně slaví krásné vítězství,
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Srdce zkroušené, srdce plné důvěry viděl P. Ježíš a hned vyřkl řečená
krásná slova. Výrokem tím smazány byly viny šlakem poraženého. V jeho roz
umu zasvitlo světlo nadpřirozené víry v Krista. Jeho duše v tom okamžiku za
zářila milostí boží. Nebeský obraz dítka božího byl vtištěn do jeho nitra. Od
straněn byl pramen, z něhož neštěstí nemocného proudilo. Uzdravení bylo by co
nevidět následovalo.
Ale fariseové a zákonníci nechápali této lásky. Rouhá se, osobuje si moc,
jež přísluší jedině Bohu. To není prorok. Pozorujte, že jen fariseové a zákonníci
tak pravili v srdci svém; lid, jehož byly tu zástupy, nikoliv. Vy znáte jich závistivost, jich domýšlivou učenost, jich náboženské předsudky, jich tvrdost srdce.
Ty je zaslepovaly, že nejen pravdy neviděli, ale i dobré ve zlou stránku vyklá
dali. Sami bez lásky jsouce, nechápali, že Bůh miluje, až k moci zázračné.
Tak i zde. Ježíš viděl zlé mýšlení jejich.
Pokárav je jemně, řekl: Což jest snáze říci', odpouštějí se tobě hříchové tvoji,
čili říci; vstaň a choď? A aby jim dokázal, že Syn člověka má tuto moc boží,
řekl k ochromenému: * Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého!* Tak se
stalo. Co učinili fariseové a zákonníci po tomto divu, který svědčil, že P. Ježíš
právem si osobil moc odpouštět! hříchy, evangelium nepraví. Že zůstali zatvrzelí
víme odjinud. Lid však velebil dobrotu a milosrdenství boží. Viděl očima zřejmý
div a uvěřil; zakusil lásku Páně, a radoval se. Chladná, kritická zatvrzelost ho nezmátla.
Spasitel poukázal na zázračné uzdravení šlakem poraženého jako na důkaz
svého božského poslání. Divy, které konal, jsou skutečně důkazem, že je Synem
božím, nebo se jich na tento účel dovolával. V církvi svaté dějí se ustavičně zá
zraky. Církev se jich dovolává při svatořečení. Vidí v nich božské potvrzení sva
tosti divotvorců.
Avšak racionalistický názor životní zázraků popírá. V básních, povídkách,
novinách, v populárních pojednáních, ano i vědeckých spisech hlásá: zázrak
není možný, zázrak se nikdy nestal. Tuto zásadu položili racionalisté jako dogma,
jako článek víry svého učení, s něhož důsledně všecko posuzují.
Nechci dokazovat! možnost zázraku. Jen podrobiti chci kritice toto raciona
listické dogma. Ptám se: je takové apriorní tvrzení logické? Je nepředpojaté ? Je
rozumné ? Suďte sami 1
Pohledněme letem do dějin 1 Písmo sv. jest kniha hisíorická. Všecky pokusy
zvyklati jeho historickou cenu ukázaly se mamy. Apoštolově dovolávali se zá
zraků Páně a za své přesvědčení dali život. O jich rozumnosti a poctivosti není
pochyby.
V prvních dobách křesťanských dály se velmi četné zázraky, zvláště při smrti
mučedníků. Právě tyto divy, tehdáž potřebné, byly jednou z příčin, že millionové
pohanů uvěřili v Krista a přijali křesťanství, ač na nich žádalo života zcela jiného
nežli pohanského a uvádělo je v nebezpečí hrubého pronásledování. Zázraků jest
tolik a jsou tak dosvědčeny, že popírati je znamenalo by popírati dějiny prvních
staletí křesťanských.
Z doby po pronásledování jmenuji sv. Augustina. Ve spise »0 městě božím«,
jehož překládání do češtiny Čelakovskému tolik duchovních rozkoší skýtalo (Korresp. II. str. 57), vypravuje tento veleduch církve velký počet divů (kn. 22 hl. 8),
jichž sám byl očitým svědkem, nebo které za jeho doby se staly. Prof. Zeller,
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tedy muž z tábora racionalistů píše o něm, že byl jako biskup a očitý svědek za
jisté povolán, aby divy ty pečlivě vyšetřoval, že duchem a vědomostmi a mravní
vážností vynikal nad všecky své součastníky. Čelakovský ctil ho neobyčejně. Sv.
Augustin je tedy vážný svědek.
Ze středověku uvádím sv. Bernarda.
V letech 1146—47 konal na Rýně missijní kázání, vyzývaje ke křižáckému
tažení. Očití svědkové vypravují mnoho zázračných skutků, které v této době konal.
Jeho společníci po čtyři měsíce je denně zapisovali a uveřejnili. Lze o tom čisti
v každém větším jeho životopise (Acta Sanct. Aug. IV., 328 n.). Zde máte opět
svědectví, jichž vážnost popírati, znamenalo by popírati dějiny.
Z nové doby poukazuji na zázraky Lúrdské. Jsou tak zřejmé, četné a skvělé,
že se zdá, jakoby dobrotivý Bůh svým věrným chtěl poskytnout! pomoc proti
modernímu racionalismu. Uzdravení Petra Ruddera, který měl nohu pod kole
nem zlomenou a hnijící rány na noze, stalo se náhle. Svědectví o něm vydali
ve zvláštním spise tři lékaři a professoři. Proslavené je uzdravení A. Chagnon-a
a Dehanta z rakoviny, lidským způsobem nevyléčitelné. Tato sta a jiných uzdra
vení byla od auktorit lékařských zkoušena a uznána jako zjevy, jichž přirozeně
vysvětlit! nelze. (Literaturu viz u Foucka T. J. Wunder des Herrn p. 14)

Hle, několik málo zpráv o zázracích. A nyní se táži: jest správno, když ra
cionalismus před tváří takovýchto takt si stanoví předem zásadu jako dogma: zá
zraky se nikdy nestaly, zázraky nejsou možný? Koho nenapadá, že jedná jako
íariseové a zákonníci, kteří si také předem stanovili: Ježíš není Messiášem ? A to
činí lidé, kteří zásady aprioristické zavrhují, hlásajíce, že všecko poznání má vy
cházet! z fakt! Právě zázraky jsou události i mají býti zkoušeny; a teprve na
základě jich mají býti stanoveny zásady. Ukáže-li se, že jsou mimo zákony pří
rodní, má býti vyznáno : zde je prst boží, zde vyšší, božská síla zakročila, zde
mluví ten, který stvořil přírodu a nad ní svrchovaně vládne. Ale ignorovat! je,
apriorně říci, nejsou možný, všelijak je překrucovat!, to není jednání vědecké,
ani poctivé, ani rozumné.
Boj proti zázraku, který dnes zarputile jest veden, je boj proti všemu nad
přirozenému. Podobné boje byly častý. Zralý duch nedá se jimi másti, ale za
chová si klidný úsudek. 'Může zpytovat! důvody útočníků, ale nestane se slepým
fanatikem časového proudu. Jeho stanovisko je vyšší a ušlechtilejší.
Kde jest příčina boje proti zázraku? Pozorujte farizey a zákonníky, a na
jdete ji. Srdce lidu se otevíralo, když viděl světlý zjev Páně a cítil lásku, jež
z něho tanula. Jen srdce jejich zůstala tvrdá! Milosrdenství Páně lámalo i led
hříchů i okovy vášní, u nich budilo závist. Předsudky a nedostatek lásky zaví
raly jich duši pravdě. Pyšným Bůh se protiví,, ale pokorným dává milost svou,
dí Písmo (I. Petr 5, 5.).
Šlakem poražený a lid uznávalijdobrodiní, rozehřáli se k radostné víře a vele
bili Boha, farizeové a zákonníci se ještě víc zatvrzovali.
Zachovejte si srdce prosté pýchy! Nedejte předsudkům vládu nad sebou!
Milujte Boha a modlete se k němu! Dá vám světlo, abyste v labyrinthu moder
ních frází, nauk, hesel, proudů, neztratili jasnosti ducha, klidu srdce, zralosti
úsudku. Láska jeho vás bude hřáti k dobrému, milosrdenstv' vysvobodí od pádu,
nauka jeho vás povede cestou bezpečnou, milost jeho otevře vám bránu ráje.
Amen.
__________
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Promluva na neděli XIX. po sv. Duchu.
Napsal FRANľ. PRAŽÁK, katecheta.

»Příteli, kterak’s sem přišel, nemaje roucha svatebního ?«
Mat. 22, 12.

Roucho svatební je obraz milosti boží. Jedna z pravd, kterou každý má
věděti a věřiti, jest, že bez milosti boží nelze dojiti spasení. Cíl náš jest nadpři
rozený, totiž účastenství na božském životě v nebi, a proto i prostředek, kterým
se dosahuje, musí býti nadpřirozený. Tímto prostředkem jest posvěcující milost
boží.
Chci vás povzbuditi, abyste si milosti boží vážili, jí neztráceli, ji pilně roz
množovali.

1) Važte si milosti boží!
Plutarch vypravuje, že mocná královna egyptská Kleopatra, vyvolivši si
římského starostu Marka Antonia za choté, zajela si pro něj do Sicílie na lovecké
lodi. Nikdy prý neodrážel se v středozemním moři koráb nádhernější. Vně i vnitř
byl všecek vyložen silnými deskami z ryzího zlata, jehož zář oslňovala oko. Měl
tři stožáry, uměle pracované z dříví cedrového, purpurové plachty z nejjemněj
šího plátna, ráhna z hedvábných nití spředená. U vesel z ryzího stříbra seděly
nádherně ozdobené dívky, jež radostně pějíce veslovaly. Dary drahých ka
menů. látek, uměleckých předmětů, v lodi uschované, měly cenu králov
ství. Ale nade všecko bohatství, nad všechen lesk, nad veškerou krásu skvěla
prý se královna sama, jež sedíc pod zlatými nebesy více bohyni nežli člověku
se podobala a oči všech na sebe obracela.
Hle, nahodilý příklad skvělosti, již smysly postřehujeme! Nyní myslete ne na
marnivou královnu, ale na velikána duchem a srdcem 1 Jeho bystrý rozum prošel
několikerými říšemi věd, a světy, jež takto poznal v bezduché přírodě, žijí v jeho
duši život vyšší, pomyslný, duchový. Jeho srdce, neposkvrněné hříchem a vášní,
miluje dobro a kde může, pracuje pro ně. Aj, jaká vzácnost! Co je zlatá loď Kleopatřina, co královny hmotná krása proti skvělosti vznešené duše? Oč duševní
svět převyšuje svět hmotný, o to také její krása je velebnější. Nevidíme jí. Ó zřítí
ji ! Víc by nás oslnila nežli všechny krásy světa.

Ale nad spanilost hmotnou a duševní jest spanilost duchovní, kterou dává
posvěcující milost. Jak jsi krásná, přítelkyně má, jak jsi krásná, (Cant 4, 1), dí
Bůh o duši, posvěcené milostí, nebo jest jeho dítkem, znovuzrozeným z Ducha
sv. Zroditi se, znamená, dostati život vyšší, nadpřirozený, život dítka božího.
Jako slunce září v zrcadle naplňujíc je skvělosti svou, tak v milosti velebnost
boží září v duši. Proto praví sv. Petr, že je učiněna účastna přirozenosti božské
(2 Petr, 1, 4), consors divinae naturae. Žádná ústa nevypoví, ani žádný rozum
nedomyslí, jak vzácná, vznešená, krásná je duše, jsouc oděna svatebním rouchem
milosti. Sv. Tomáš Akv. praví (Summa 1. 2. q. 113), že dobro jediné milosti je
větší nežli dobro celého světaz Sv. Cyrih dí, že býti dítkem božím je nejvyšší
stupeň šlechtictví. Sv. Dionysius nazývá ji největším ze všech dobrodiní božích.
V pravdě! Milost posvěcující i nejmenšímu činu našemu dává cenu věčnou, mi
lost posvěcující činí z duše chrám sv. Ducha, milost posvěcující je svazkem přá
telství s Bohem, milost posvěcující jest jako božské příbuzenství s ním, milost
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posvěcující jest nejvyšší dokonalost duše, milost posvěcující otevírá nebe dávající
člověku blaženost ráje za věčný podíl.
Ó jak vzácná věc jest milost boží! Poznávejte ji a važte si jí! Varujte se
hříchu, nebo těžký hřích ji ničí! Dopustili-li jste 'se ho, spěchejte v kajícnosti
k svátosti, která vás z něho očistí a nebeskou krásu duše vám vrátí.
2. Kdo náležitě cenu milosti boží pozná, vynasnaží se zajisté, aby si ji za
choval. Kdybys znala dar boží, řekl Kristus k Samaritánce, a kdo jest ten, kterýž
praví tobě, dej mi piti, ty bys snad byla prosila ho, a dal by tobě vody živé
(Jan 4, 10) Jak si ji zachováte? Už jsem řekl: když se uvarujete těžkého hříchu.
Ale těžkého hříchu se neuvaruje, kdo se nesnaží křesťansky žiti. Bedřich Chopin,
slavný pianista a skladatel, dobyl si v celé Evropě převeliké slávy, ale na svou
duši zapomněl ve víru světa úplně. Tu se rozstonal smrtelným plienim neduhem.
Navrátiv se do Polska, sešel se s dávným přítelem, knězem Jelowieckim, jenž
seznav jeho beznadějný stav, hleděl obrátiti zkormoucenou duši umělce, jenž velmi
těžce nesl, že jest mu svět a jeho slávu opustiti, k Bohu a věčnosti. Ale marně.
O zpovědi, sv. přijímání nechtěl nemocný ani slyšeti. Přítel, jenž by rád byl za
bezpečil věčnou radost muži, který svým uměním tolik rozkoše rozsel po světě,
konal za něj denně horlivé modlitby a při mši sv. ho vroucně odporoučel Matce
boží. Jeho prosby byly vyslyšeny. Byly to vzpomínky na zbožnou matku, jichž
Bůh užil, aby zachránil duši umělcovu. Nemocný přijal krásně sv. svátosti a v bla
ženém klidu vypustil duši. Před smrtí děkuje příteli, pravil: »Bez vás, katol. kněze,
byl bych zemřel jako netvor.<
Chopin nezachoval nadpřirozené krásy duše, nebo svět ho omámil. Když
poznal jeho marnost, litoval. Z jeho slov vyznívá doznání, že nestál na mravněnáboženské výši, na [které státi mohl. Ale milosti na konec nabyl a odešel
ozdoben nebeskou krásou na onen svět.
Vy hleďte, abyste jí nikdy neztratili! Nadpřirozená dokonalost, která v milosti
záleží, spočívá na dokonalosti přirozené. Chcete-li milost boží zachovati, musíte
nejprve tento přirozený základ položití. Nevinnost srdce, posvěcená milostí, jest
vzácná Bohu a andělům. Ale milost sama vám nevinnosti srdce nezachová. Mi
lost ji toliko zvelebí. Milost je nebeský' štěp, který z nevinnosti přirozené učiní
ctnost nebeskou, v pravdě andělskou. Dejte nejkrásnější štěp na shnilý kmen, na
ratolest vysazenou všeliké bouři a nechráněnou, neujme se anebo rychle zvadne.
Tak přirozeným způsobem musíš chrániti smysly pohoršlivých obrazů, řečí, knih,
varovati se špatné společnosti a příležitostí, na úzdě držeti nezřízené pudy,
mravní bezúhonnost vysoce ceniti, k nemravnosti odpor a ošklivost v sobě živiti.
K těmto přirozeným prostředkům třeba přidati také nadpřirozené, modlitbu, my
šlenky na Boha nejvýš svátého, spravedlivého, všudypřítomného, vzpomínku na
věčnost a p. Tak třeba činiti v každé cnosti a proti každému hříchu.
Učiňte tak, přátelé, a půjdete životem s čelenkou dítek božích na čele, chci
říci s milostí boží v duši. Nezbloudíte jako Chopin. Budete světlo sobě a jiným.
Milost boží divy tvoří, ale jen tam, kde člověk se snaží. Plno divu je klíčení
zrna obilního až do doby, kdy zase dá zrna, a to stonásobně, ale nikoliv bez
práce rolníkovy. Aristides v době křesťanské byl by se stal světcem, ale Gorgias
svým materialismem zůstal by, abych užil slov Chopinových, netvorem. Opatr
nosti je třeba k zachování zdraví těla, opatrnosti k zachování zdraví duše. Ó mi
losti, volá sv. Řehoř Vel., ó milosti, kéž bych chápal tvé nekonečné ceny, abych
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si ji chránil jako poklad, nad který na zemi není vzácnějšího! Dbejte ušlechti
lého života a milost boží potom dá mu nebeský jas, spočívajíc na něm bezpečně.

3. Ale nejen zachovati, také rozmnožovali máte milost posvěcující v duši
své. Rozvoj, pokrok, jest zákon přírody. Kupčete, dokud nepřijdu (Luk. 19, 13),
řekl Ježíš v podobenství sluhům. Rozvoj, pokrok, jest také heslem života mrav
ního a nadpřirozeného. Kdo nenabývá, ztrácí, dí sv. Lev.
Ve veselohře »Světa Pán v županu« líčí se malicherné okolí Napoleonovo.
Veliký dobyvatel kuje velkolepé plány o reorganisaci vojska a zvelebení jeho na
nejvyšší stupeň výkonnosti, jeho okolí se hádá, a to s horlivostí, jakoby šlo
o spásu Francie, jaké mají míti vojíni knoflíky a výložky. Těmto malicherným
duším se podobá, kdo stará se o vše možné, ale pro nejvyšší, pro mravní a nad
přirozenou dokonalost nemá smyslu, pro zušlechtění své duše, obrazu božího, nic
nečiní. Přece Ježíš prohlásil za nejvyšší metu lidskou: »Dokonali budte, jakož otec
váš nebeský dokonalý jest.* (Mat. 5,48.). Nejvyšší dokonalost jest v milosti posvě
cující, a čím více milosti, tím více krásy, dobra, podobnosti s Bohem v duši
»Rostež v milosti.* (II. Petr, 3, 18) dí sv. Petr.

Čím roste milost boží v duši? Každým dobrým skutkem v milosti konaným,
každou modlitbou, každou ušlechtilou snahou, každým očišťováním se v pokání,
každou svátostí. Ano svátosti, toť sedm pramenů, jimiž nebeská svatost vtéká do
duše. Mezi nimi nejpůsobivější jest tajemné spojení s Bohem skrze člověčenství
Kristovo ve svátosti Oltářní. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a
já v něm. Hle, spojení s Bohem, nad které na zemi není intimnějšího. Můžeš
státi v ohni, dí sv. Jan Zlat. a nehořeti? Tak nemůže nerůsti v lásce boží, ve
které je vrchol dokonalosti, kdo často hodně přistupuje k stolu Páně. Tato svá
tost je vrchol lásky boží k nám a proto zase k největší vede lásce boží.

Pravil jsem, že bez přirozené snaživosti po dobru není dokonalosti. Ale
také milost a vše, co ji rozmnožuje, tuto touhu budí a udržuje, uvolňuje, jako
déšť síly země, mravní síly duše, chrání vlažnosti, vede k horlivosti, odměňuje
sladkým štěstím.
Spojte obojí: přirozenou snahu a užívání nadpřirozených prostředků a budete,
ovšem při mnohých bojích, snad i porážkách, růsti, zvolna ale vytrvale růsti, až
dospějete k metě mužů charakterních a dokonalých, v jichž duších zářiti bude
trvale a vždy skvěleji obraz Otce světla, svátého Tvůrce vašeho a posledního cíle.
Hleďte tedy poznati vzácnost milosti boží, bojujte, abyste si ji zachovali, pracujte,
abyste si ji rozmnožili!

Král francouzský František I. dával v Bologni v Pikardii velikou slavnost
na lodích. Všecky koráby byly nádherně vypraveny, nejnádherněji koráb králův.
Veselí a radost uchvacovaly účastníky a diváky. Náhle bylo všemu konec. Vy
šlehl oheň z lodi královské a zachvátil i jiné. V okamžiku jakoby moře bylo
v plamenech. Hosté sotva životy zachránili. Nechť loď života našeho sebe je nád
hernější, nechť má plavbu sebe šťastnější, jednou se rozpadne. Kdo zachrání
potom život svůj na věky? Kdo zachoval si milost boží! Ta mu zůstane. Vše po
mine, ale nadpřirozené bohatství duše zůstane.
Ano, to potom teprve rozkvete. Potom milost boží zjeví svou krásu i na
venek. Potom se ukáže, že žádná ušlechtilá snaha, žádné přemožení sebe, žádné
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prijímaní Svátosti nebylo nadarmo, ale že vše přispělo k tomu, aby duše v jase
nebeské oslavy se skvela, jež trvati bude na věky. Dejž Bůh, abychom mezi těmito
přáteli božími byli i my! Amen!

Promluva na svátek sv. Václava.
Prof. VLADIMÍR HORNOV.
.Ukázal mu království Boží a dal mu známost věcí svátých.“
Moudr. 10, 10.

M. j., kdo z nás neotevíral by rád knihu, jež nese název: Dějiny českého
národa? Doby slávy i úpadku, chvíle štěstí i utrpení — vše před námi rozestírá
se, jako podivuhodné panorama, budíc v duši naší mohutné city lásky k těm,
kteří stejné s námi jsouce krve, obývali vlast milovanou. — Která duše česká by
nebyla naplněna pohnutím neobyčejným, když vstoupí do posvátných stěn Karl
štejna, na místa, jež znamenána šlépějemi doby, v dějinách našich nejslavnější?
Srdce chvěje se pocity těžko vyslovitelnými, když staneme v komnatě Karlově,
kde král český přijímal poselstva stolice apoštolské, králů francouzských a kurfirstů německých. Otevíráme dějiny, hledáme dychtivě stránky, na nichž doba
Karlova vylíčena, abychom se přesvědčili, že to není klamem, ale pravdou, že
v předsíni komnaty Karlovy, v síni cizincův a poselstev čekala celá Evropa na
slova českého vládce. —
1. A dnes, m. j., svátek světce, jehož jméno srostlo s našimi dějinami,
jméno, jehož zvuk budí tisíce upomínek v srdci každého upřímného Čecha —
jméno sv. Václava mučedníka, vojevody a dědice české země.
Těžko slovy chabými dolíčiti, jaké kouzlo tajemné síly skrývá se ve jménu
našeho svátého vojevody. V dobách největší naší slávy i v dobách úpadku žije
na rtech a v srdci lidu a jest divotvorným talismanem, jenž chrání naši národ
nost, naši víru, náš jazyk od zahynutí.
Nebylo snad národa, o jehož nejdražší statky — o jazyk a víru — tak
těžce by bylo bojováno, jako národ sv. Václava. Kolikrát v českých hlavách již
ztrácela se paměť toho, že sladký slovanský hlahol zavzníval v žírných Polabinách i v luzích Vltavy stříbropěnné; kolikrát cizina vymýtiti chtěla z duše lidu,
že sv. Cyrill a Methoděj na oltář v Římě věčném položili slovansky psané evangenlium a přijali z rukou nástupce Petrova berlu pastýřskou pro národy slovanské
od Šumavy až v daleký východ! A byly chvíle temné již jako noc a vědomí
toho, co bývalo, chvělo še jako zhasínající bludička v temnotách. —
Ale i v dobách těch jedno jméno chvělo se na rtech lidu těžce zkoušeného,
odhalujíc minulost a razíc cestu ku lepší budoucnosti: jméno sv. Václava. Za
věků minulých, ozářených slávou předků, zněla hymna starodávná, hymna, jež
ozývala se u Chlumce nad pluky Soběslavovými, jež hřměla až do Pobaltí nad
železnými pány Otokarovými, jež bouří valila se střední Evropou ve věku pat
náctém a jako žalozpěv duší otřásající zněla z duše Balbínů.
>Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím !<
Od chvíle té, co klesl světec náš u dveří kostelíčka sv. Kosmy a Damiána
ve Staré Boleslavi, šeptaje slova modlitby a odpuštění za bratra svého, za hřích
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svého pokrevence — od chvíle té v jasném dvorstvu nebes národ náš má pří
mluvce, má jasný vzor světce, jenž s láskou k Bohu spojoval i obětavou, k smrti
hotovou lásku ke své zemi a k svému národu.
2. Mám líčiti duši jeho čistou, proniknutou nej vznešenější ideou pravé víry
Kristovy?
Víra nebyla sv. dědici prázdným pojmem, bezduchým slovem. »Ne kdo mi
říká: Pane — vejde do života věčného, ale kdo plní vůli Otce mého!« Tato
slova Kristova pronikala jako teplý paprsek slunce jeho duši již tehdá, kdy
u nohou matky chudých — sv. Ludmily naslouchal vznešeným naukám svátého
evangelia a když vážný a svátý kněz Pavel rozvinoval před jeho něžnou a vní
mavou duší hluboké a vznešené pravdy víry křesťanské. Víra ještě nečiní kře
sťana, ale víra spojená se skutky tak, jako strom se pojí se svými květy.
Když nejjasnější náš panovník vznešenou svojí návštěvou poctil posvátný
Karlův Týn, tu pozornost jeho upoutaly starodávné obrazy, pocházející ze století
čtrnáctého a zobrazující život sv. Václava od let dětských až do jeho mučednické
smrti a slavného přenesení jeho těla do Prahy. Obrazy tyto pokrývají levou
stranu schodiště, vedoucího ku přepamátné kapli sv. kříže. V těchto vzácných
památkách malířského umění českého zobrazeny jsou ctnosti sv. Václava rysy
význačnými. Jeho zbožnost — viz, jak na stráni Opyši sbírá hrozny, aby při
pravoval víno k oběti nejsvětější; jeho pokora — jde se sluhou svým a nese
dříví do domu chudiny; jeho láska — za noci navštěvuje vězně, vykupuje
otroky, Ujímá se vdov a sirotků; jeho obětavost, statečnost a láska k lidu ob
divuhodná — viz, u Žitoměře za lid svůj nastavuje prsa svá meči Zlického
Radslava.
Opakuji: Víra u svátého našeho dědice nebyla prázdným, bezduchým
slovem, nýbrž životem, činorodým životem duše, která milovala s celou vrouc
ností svého božského Spasitele Ježíše Krista a s láskou k Němu a k Jeho svá
tému učení spojovala vše, co jen krásného a vznešeného ozdobiti může krátký
život člověka na světě. A poněvadž v hloubi šlechetné duše své přesvědčen byl,
že jen vznešená nauka Kristova — zušlechťující duše, utvrzující mrav, utěšující
a sílící srdce v dobách utrpení — může býti jediné pevným základem mravní
síly a blahobytu jednotlivce i národa; že lid jeho milovaný jen tehdá zachová si
svou samostatnost uprostřed cizinského moře, když pevně přilne ke skále Petrově,
na níž Kristus zbudoval církev svou: sv. kníže chápe se kříže a stává se apo
štolem svého lidu — apoštolem, který i život svůj klade za ideu svou, aby
silným a velikým viděl národ svůj pod záštitou sv. kříže, ve světle Kristova
evangelia, na pevné skále Jeho církve. Umírá jako mučedník víry Kristovy, ale
jako mučedník svého národa. Jest stejně tak mučedníkem vlasti, jako církve.

3. M. j., divu není, že sv. Václav stal se světcem národním, jehož jméno
každému Čechu drahým a svátým. Palacký v dějinách svých praví (I. 238):
»Sv. Václav hned po smrti své od veškerého lidu za svátého mučedníka vyhlášen
jest. Neboť dříve než věk uplynul, ano dokud ještě bratrobijce na trůnu seděl,
roznesla se pověst o zázracích u hrobu jeho zběhlých až do dalekých zemí.
Ano, Čechové sami ctili památku jeho co nejsvětěji; a úcty k němu v naší vlasti
po celá století přibývalo. Národ vzýval ho jakožto· dědice země české, jakožto
předního přímluvce a orodovníka u Boha za všecky věrné Čechy. Knížata a pa
novníci kladli obrazy jeho na peníze, pečeti a korouhve své; množství chrámů
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a oltářů postaveno- v čest jména jeho po všech krajích; ano konečně vše, co
národ náš jako ve cti míti chtěl, to až dodnes svatováclavským nazývati obvykl.
Takž samo jméno výtečného panovníka tohoto, jako před staletími, ještě i nyní
v millionech srdcí českých city a úmysly nábožné buditi nepřestává«.
Bůh dej, aby jméno sv. dědice našeho i v srdci našem vzbudilo úmysly
zbožné, předsevzetí pevné, že i my nikoliv slovy, nýbrž skutky budeme ctiteli
sv. knížete našeho, osvědčující se vždy před Bohem i lidmi věrnými syny sv.
Václava dle víry i dle jazyka. Amen.

Z praxe a různé.
1830-1910.
Den 18. srpna zaznamenáváme jako
den nad jiné významný, kdy J. V. náš
císař pán a král František Josef I.
slavil své 80té narozeniny.
Podnes tanou nám na mysli slova, jež
promluvil 26. listopadu 1908 u příležitosti
svého 601etého vládního jubilea : »Jsem věr
ným synem církve, která Mne učila ode
vzdanosti v těžkých hodinách, která Mně
často poskytla útěchy v neštěstí, která Mně
a Mému domu byla vždy věrnou vůdkyní
po všech cestách života.« Na letošní lovecké
výstavě vídeňské těší se zvláštní pozornosti
zástupů imitace loveckého zámečku císařova
v Miirzstegu (Štýrsko), a v němž upoutá kaž
dého návštěvníka v ložnici císařově klekátko a
nad ním křížek. Kéž déšť milosti Boži
rosí stříbrovlasou hlavu mocnářovu a
osladí mu v jeseni jeho života trpké a

pohnutlivé chvíle dob minulých !
O zastupování katechetů přináší Ord.
list k. a. konsistoře pražské výnos ze dne
1. července 1910, č. 8532 . Jelikož v po
slední době velice často se opětovaly pří
pady, že dpp. katecheté, kteří buď pro ne
moc nebo z jiné příčiny sv. náboženství vy
učovat! nemohli, ani k. a. konsistoři ani k.
a. náboženskému komisaři a školdozorci resp.
k. a. vikáři žádné zprávy o tom nepodali,
takže k. a. konsistoř mnohdy až po něko
lika týdnech prostřednictvím c. k. školních
úřadův o tom zvěděla a teprv potom o za
stupování těchto dpp. katechetů jednati
mohla, vidí se k. a. konsistoř stanovití
toto: »Každý katecheta neb učitel nábo
ženství, který by buď pro nemoc nebo z jiné

.

závažné příčiny sv. náboženství nemohl vy
učovat!, školní mši sv. sloužiti a exhorty
konati, jest povinen oznámiti to bez od
kladu také k. a. konsistoři a to skrze k.
a. náboženského komisaře a školdozorce,
nebo skrze k. a. vikáře.«
V oznámení tom budiž však zároveň
sděleno, jak a skrze koho bylo by lze o
zastupování se postarati, v čemž spolupů
sobili přísluší i dpp. k. a. komisařům, načež
bude k. a. konsistoř s to, aby buď návrh
ten schválila, nebo dle potřeby jiné příslušné
opatření co nejrychleji učinila,

Odmítnutá zkouška z náboženství.
Nejvyšší správní soud zabýval se dne 30.
června odvoláním notáře Lima z Lappeny.
Týž na začátku r. 1908 podal okr. školní
radě ve Wolkersdorfu žádost, aby jeho jedenáctiletá dcera Markéta, jež byla doma
vyučována, byla ve Wolkersdorfské škole
zkoušena. Učitel náboženství, farář Schinka,
zdráhal se s odvoláním na výnos konsistorní
zkoušku z náboženství s ní provésti, protože

nebrala účast na náboženských cvičeních,
sv. zpovědi a přijímáni. Konsistoř vy
jádření farářovo schválila. V příčině známky
z náboženství nařídila dolnorakouská zemská
školní rada, aby byla do vysvědčení dána
dle faktického stavu věcí. Proti tomu od
volal se baron z Lapenny k ministerstvu
s odůvodněním, že má právo zkoušku ze
všech předmětů žádati. Ministerstvo jej od
mítlo. Naproti tomu stížnosti jeho správní
soud vyhověl potud, že rodiče mají právo
žádati přezkoušení ze všech předmětů na
veřejných školách. Pokud se tkne otázky,
může-li katecheta býti donucen zkoušky
z náboženství provésti, a dále, tvoři-li
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náboženské cvičeni nutnou součást vy
učování náboženství, nej vyšší soud roz
hodnutí neučinil. Pan baron z Lapenny ví
zase tolik, kolik věděl na začátku.
Analfabetismus citový má škola po
tírali, podobně jako hledí čeliti analfabetismu
rozumovému. Co tím myslíme ? Nedostatek
smyslu pro krásu a život přírodní. Stačí
uvésti slova proslulého cestovatele E. St.
Vráze: »Z dalekých světů«: »Nejvíce za
nevřel jsem na ty, kdo buď z nevědomosti
nebo vypěstěného ukrutenství nemohou uČiniti kroku v přírodě, aby nehubili, nevraždili,
neničili. V mnohém nám bělochům je styděti se! Mnohde jest mládež evropská věru
horší, než děti divochů. Tyto ubíjejí, po
něvadž žijí i z nejmenší kořisti. U nás je
mnohému rozkoší ubíjeli ptáče jen pro sa
molibou pochoutku, že trefil je kamenem
neb prakem, či že je chytil dovedně na lep
neb do pasti. Hne-li se cos v lese, zlovůlný
škůdce taký nemyslí než jen jak by to zabil!
Pohled na život, na radost ze života nevy
volá v duši jeho nižádného dojmu. A nehodí-li se nic živoucího, rve aspoň větve
stromů, na seno trhá krásné kvítí — ba
jde lámat mladé stromky, které byli nasá
zeli lidé ušlechtilí všem pro radost a k užitku, přírodě pak pro okrasu.«

Rozmanitosti:
Na sjezdu abiturientů učitel, ústavů, zajímá
nás jen to, co jim známý řídící Tuček po
vídal: »Učiteli jest se varovati styků s klerikály, ač třeba s kněžími jednati taktně,
slušně, byť i reservovaně ... za to dopo
ručoval paedagogický styk s matkami.« Byl
to již 10. sjezd abiturientů, který každoročně
pořádá Ústřední spolek jednot učitelských
v král. Českém, aby prý budoucí učitele
a učitelky získal pro svoje pokrokové (!)
snahy, varoval je před živly reakčními atd.
Myslíme si, jen ať se varují právě takových
přátel á la p. Tuček a bude s nimi dobře.
— Prof. Massaryk řečnil na Kozím Hrádku
u Tábora o Husovi, zabouřil i proti ency
klice borromejské a s emfasí volal, že papež
odprosil . . . píše Čas, že při tom se rozléhal
potlesk daleko široko (škoda, že nenapsal —
až do Ríma). Ad vocem »odprosil«, i kdyby
tomu tak bylo : papež odprosil, ale Massaryk
zapřel (v processu s katechety). Co je lepší?
— Naše chlouba univ. professor dr. Musil
Vrátil se dne 17. srpna ráno ze své vý
zkumné cesty po Arábii. Výsledky její jsou
veliké. Odkryl velkolepé nekropole a důle
žité historické nápisy a má za to, že našel
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také pravou biblickou horu Sinai. Redaktoru
tohoto listu dostalo se té cti, spatřiti jej
také 19. t. m. ve Vídni celebrovali v čer
ném plnovousu v kostele u Milosrdných
Bratří v Leopoldstadtě a s ním stolovali. Ač
churav z poslední cesty a pohmožděn na
žebrech od splašených velbloudů, činí přece
dojem nezlomné energie. Tyto dny mešká
již na zotavené ve Výškově na Moravě. —
Dva velkolepé sjezdy konaly se v polovici
měsíce srpna. První: Sjezd mariánských
družin z Cech, Moravy a Slezska, trval
tři dny a prostorný sál klementinský nebyl
ani s to pojati všecky účastníky, a zakon
čen byl velkolepým průvodem k soše Panny
Marie staroměstské, jehož se účastnili i ně
kteří katecheté sodálové. Druhý: Kurs cír
kevní hudby v Emausích, který vyvrcholil
v produkcích řezenského sboru v kostele
sv. Ignáce 18., 19. a 20. srpna; i ten při
lákal mnohé kollegy katechety. — Ve »Věst
níku katolických duchovních diecése brněn
ské« uveřejňuje již v několika číslech vdp.
Vladimír Hornov, c. k. prof. paed. v Poličce,
pokus katechismu pro 3. třídu škol obec
ných, práci pozoruhodnou a nalézající vše
obecné obliby.
Z Lis árny redakce. — L.·. Výbornou
pomůcku pro německou katechesi budete
míti v Pichlerových: Volksschulkatechesen
(4 díly, cena asi 7 K). — Vydatnou po
můckou pro českou katechesi byl by : »Výklad methodický vel. katechismu od Th. č.
Lhotského. Ale je neznámo redakci, vyšel-li
již ve druhém druhém vydání díl lil. a IV.;
díly však I. II, a V. vyšly. — R.: Byl jste
YjS. roku v duchovní správě a tážete se,
zda Vám budou ona léta započítána do
služby katechetské ? Nikoli! Spolek se toho
vždy domáhal, ale při poslední úpravě na
mítlo se delegátům, kteří poukazovali na jiné
země, že prý tam zase nemají sníženou
351etou službu, což prý toliko sněm český
povolil, maje zřetel k létům u mnohých ka
techetů, v duchovní službě stráveným. —
Dv. v K. R.: Prosím o strpení, když zá
silka došla, byl redaktor vzdálen. V násle
dujícím čísle bude valná část uveřejněna a
na ostatní odpověděno.

Promluvy. Doporučujeme pp. kollegům,
kteří dosud nemají: Duchovní promluvy
k mládeži, jež sepsal a vydal Emanuel
Cívka, katecheta c. k. gymnasia v Slaném,
aby si je objednali přímo u vydavatele, který
je zasílá za sníženou cenu 2 K 40 hal.,
i s poštovní zásilkou.

Knlhtiali&rna družstva Vlast v Praze.
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Katechetika v různých zemích. — Promluva na ned. XXL, XXII. a XXIII. po sv. Duchu.
— Z naší organisace. — Výstava katechetická v Č. Budějovicích. — Z praxe a různé. —

Katechetika v různých zemích.
(Pokračování.)

Charakteristikou novější katechetiky je čtvero předností: 1. Především se staví
na dějinný základ. Vedle protestantských dějin katechetiky Köchera a Langemarka,
byl to s katolické strany toliko »Katechist« wiirzburského universitního bibliothekáře M. J. Schmidta, který podal kdysi krátký dějinný přehled katolické kate
chetiky. Potom historické bádání spalo téměř sto let, až Mayer, Weiss a Göbel,
Brück, Moufang a Bohlmann podali dějiny katechese jednotlivých period — Probst,
Schöberl a Bürgel skytli již úplné dějiny náboženského vyučování —■ Nikolay,
v. d. Fuhr, Weber, Krawutzky a jiní sepsali dějinné monografie o jednotlivých
osobnostech anebo o jednotlivých katechetických předmětech. Tyto práce při
nesly ten užitek, že skýtají obraz katechetické činnosti církve, jak ve všech
dobách pečovala všemožně o náboženské vyučování mládeže, kteréžto poznání
je s to vzpružiti horlivost nynějších katechetů. Další užitek jejich spočívá v tom,
že ukazují cíl a způsob učení, jaký církev při vyučování mládeže vždy měla na
zřeteli a tak pevně stanoví tradicionelní církevní katechési, která katechetice vždy
musí býti normou, byť i si ona vytkla za úlohu zdokonalovat! se a přizpůsobovat!
požadavkům doby. Dějinná šetření podala mnohé resultáty, jimiž bludné názory
starší katechetiky byly poopraveny a pevné základy získány pro budoucnost.
Novější katechetika dáie 2. staví náboženské vyučování ve službu nábožen
ské výchovy. Bylo sice ve všech dobách o to pečováno, aby předneseného učiva
bylo .užito v naučení pro život. Tak ani v době osvícenské, v níž hlavní
věcí vyučování bylo rozumové vzdělávání, nebylo zapomínáno applikací, třeba
to byla jen obyčejná pravidla chytrosti a opatrnosti anebo všední morálky. Nyní
však katechetika žádá, aby nejen rozum byl přesvědčen o náboženských pravdách,
ale i vůle aby byla jimi jata a ku pevným rozhodnutím povzbuzena, a ta rozhod
nutí aby přešla ve skutky.
S náboženským poučováním má se tudíž spojití i náboženské konání a
učitel náboženství má býti nejen učitelem, ale i duchovním pastýřem svých žáků.
Tuto myšlenku uvedl arcibiskup Ivovský, jakožto první řečník na vídeňském
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katechetickém kursu r. 1908 ve skvělé řeči a tak naznačil zorný bod, pod nímž
všecka jednání kursu mají se díti, totiž vzdělání mysli a charakteru. Také na třetím
mnichovském kursu byla jednotná idea podkladem všech referátů, totiž vzdělání
vůle, jejíž psychologie a problémy byly pak projednávány.
Novější katechetika snaží se dále 3. působiti prakticky, upínajíc pozornost
a činnost katechety na aktuelní potřeby přítomnosti. Je to především utvrzeni
mládeže ve víře proti útokům, které jí nejen z dáli hrozí, ale i z blízka na ni
dotírají; mládež škole povinná je štvána proti náboženské nauce i náboženským
cvičením. Za takových okolností nestačí náboženská nauka, tu musí přistoupili
obrana, apologetika, aby děti proti útokům byly posilněny, obrněny. Dále je to
upevněni mládeže v mravnosti a její uchování před morem veřejné nemravnosti.
Všecky katechetické časopisy s dostatek pojednaly o tom předmětu a při tom
i otázku sexuelního poučováni důkladně probraly. Proti bludným názorům šíře
ným ze strany sociálních demokratů třeba sociálni učeni křesťanství správně od
halit! a přesvědčivě podati, na což poukázal dr. Tibitanzl O. C. ve své brožuře
»Die sociále Praxis in der Katechese.«
Novější katechetika snaží se konečně 4. státí na vědeckém základě a svůj
systém vědecky zdůvodnili. Ona je theorií náboženského vyučování a pro toto
platí stejné všeobecné didaktické zákony, jako pro všechny jiné učebné před
měty. Ona je však i návodem k náboženské výchově mládeže a tento návod
musí též všímati si všech obecných platných zákonů výchovy. Nauka vyučo
vání a vychovávání, slovem paedagogika, má kořeny v anthropologii, psychologii
logice a ethice. Tyto filosofické nauky tvoří její základ. Dnes již nestačí žádati
na katechetice.jako na methodice kteréhokoli jiného předmětu, více neb méně pra
ktických pravidel pro udílení náboženského vyučování; nyní žádá se na ní a její
snahou také má býti, všecka pravidla vědecky zdůvodnit! a uspořádat! ve vě
decký systém, který by obsahem tvořil samostatnou vědeckou nauku. Tyto snahy
mohly teprve tehdy přirozeně vzniknout!, když paedagogika ze svého významu
obyčejného umění povznesla se k vědě. Gruber a Hirscher jsou jména těch mužů,
kteří katechetiku uvedli v systém. Po nich nedoznala sice ve (vědeckém útvaru
podstatného pokroku, až teprve v posledním desítiletí předešlého století opět při
vedlo ji na přetřes katechetické hnutí, vyšlé z podnětu katechetského spolku
mnichovského a které vykazuje jména: Baier, Weber, Stieglitz a Gottler v Jihoněmecku a na půdě rakouské průkopníky: Svobodu, bratry Pichlery, Kundě,
Tibitanzla, Giese. Ona je centrum v době přítomné. Tomu nasvědčují sjezdy salcburský, vídeňský, mnichovský a j. od r. 1905. Soustředění všech katechetických
studií a spojení všech katechetických odborníků má přinésti katechetický kongress, který připravuje katechetická sekce společnosti Leonovy. Proto zaslouží si
katechetika zvláštní stolice při universitě neb lyceích a právem volá se po ní tam,
kde jí dosud není, a dále, že katechetský stav nebude bohudík pokládali za po
pelku, nýbrž za důležité odvětví duchovní správy a organismu církevního vůbec,
při čemž ovšem neozve se pýcha v nositelích toho povolání, ale naopak vědomí
povinnosti, nezadati ničím svému stavu, na dalším sebevzdělání neúnavně pra
covat! a za dědipe testamentu božského Přítele dítek se považovali. (Dokončení.)
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Promluva na neděli XXL po sv. Duchu.
Napsal prof. Frant. Hradský.
»Buďte následovnici Božil“ 5, 1.

Nemilosrdný služebník nebyl ctnostným mužem. Jeho vůle — nebo jak ří
káme v obyčejném životě, jeho srdce nebylo ušlechtilé. Hyzdilo je sobectví,
tvrdost, lakota. Jak by se nám líbil, kdyby byl řekl: »Milý druhu, právě mi pán od
pustil veliký dluh, chci tedy i já učiniti podobně. Netruď se, jak bys mi za
platil, všecko ti odpouštím.« Hned byste si ho představovali s tváří vlídnou a
ušlechtilou; hřích je škodlivý, je z ďábla, jak praví sv. Jan (1 Jan 3, 8). Proto
hyzdí člověka. Ctnost je krásná, připodobňuje nás Bohu; proto činí člověka
mravně krásným. P. Ježíš, náš milý Spasitel, je souhrn všech ctností a ideál
největší dokonalosti. Proto jest ode všech lidí, kteří mají smysl pro mravní krásu
duše, zbožňován a následován. Svatí hleděli ho dostihnout! aspoň v některých
ctnostech, sv. František Sal. v dobrotě srdce a mírnosti, bl. Anežka v čistotě a
zbožnosti, sv. Václav ve věrném plnění vůle Boží. Proto stkvějí se také mravní
krásou, která nás oslňuje. Ctnost činí člověka líbezným Bohu i lidem.

Co jest ctnost? Odpovídám slovy sv. Augustina, jenž dí: Virtus est
operativus bonus. Ctnost jest činná vloha.
Jest vloha. Tím se praví, že jest trvalou vlastností. Lakomec dal,
nějakou zvláštní okolností, almužnu, snad větší almužnu. Myslí si: Jsem
činný muž! Je to pravda? Má ctnost dobročinnosti? O nikoliv! Naopak,
vlohu k lakomství; zde výjimečně a proti své trvalé náklonnosti učinil
dobrý. Dobrý skutek není ještě ctností.

habitus
pohnut
dobro
on má
skutek

Ctnost je vloha činná. Lafontaine dí, že ctnost jest semeno, které se všude
dobře daří. Chce říci, že všude dobře roste, kvete a plody dává. Ctnost není
pouhou schopností. Schopnost má každý. Farao mohl býti povolný, Esau mohl
býti mírný, Pilát mohl býti spravedlivý, farizeové mohli býti beze lsti. Každý má
schopnost býti ctnostným, ale schopnost nestačí. Třeba činnosti ctnostné. Proto
se praví »vloha činná«. Všimněte si, že pravím »vloha« činná a že nemluvím o do
brých skutcích. Básník Virgil oslavuje v Aeneidě Aenea, praotce národa římského,
jakožto muže velmi zbožného a líčí přemnohé a nákladné oběti jeho. Ale Aeneas nekonal nepřetržitě skutků nábožnosti. Ptám se : nebyl v těch dobách zbožný?
Měl ctnost nábožnosti jen tehdáž, když se modlil nebo obětoval bohům? Odpo
víte správně, byl stále mužem zbožným. Nezáleží tedy ctnost ve skutcích, nýbrž
ve vloze, ale ve vloze činné, t. j. takové, která, když může, skutky se proje
vuje a která k nim se kloní, k nim člověka povzbuzuje a vede. Ano sv. Augustin
praví, že je možno, aby někdo měl některou ctnost, třebas jí skutky neosvědčil.
Myslete na vojína, který jest statečný, ale néměl příležitosti, aby ctnost stateč
nosti na venek ukázal.
Ctnost jest činná vloha dobrá. Vloha ke zlému není ctností. Kdo má ná
klonnost k lenivosti, nemá ctnosti, a to tím méně, jestliže ji činně skutky
osvědčuje.
Ctnost jest tedy činná dobrá vloha. Rozeznáváme ctnosti přirozené a nad
přirozené. Mnozí pohané vynikali ctnostmi. Aeneas byl, jak jsem pravil, velmi
zbožný; rovněž Sokrates, Plato a jiní. Achilles a Hektor byli udatní rekové.
Agamemnon vynikal rozšaíností, Aristides spravedlností, Leonidas láskou k vlasti.
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Luther prohlásil ctnosti pohanů za hříchy, ale tomu není tak. Byly to ctnosti,
ale byly to ctnosti přirozené. Posvěcující milost boží byla prvotním hříchem ztra
cena, i nebyli tito pohané v stavu nadpřirozeném, nemajíce znaku synovství božího
v duši. Proto i jejich ctnosti byly ctnosti přirozené. Bůh jim ovšem k nim po
máhal. Pomáhal jim milostí napomáhající. Oni pak sami se pričiňovali o mravní
své zdokonalení. Snad od rodičů zdědili už náklonnost ke ctnosti a byli k ní vy
chováni, vnímavě přijímali moudré zásady životní, vtiskujíce si je do duše, cvičili
se v dobrém. Zvláště vidíme, že náboženství, bázeň před hříchem, jenž bohům
se protiví a veliká úcta k nim nejvíce působila k mravní velikosti těchto m užů
Ovšem dokonalost těchto velikánů má stíny, veliké stíny. Ale tomu se nedivte 1
Náboženství, které jim bylo podkladem, bylo nedokonalé a bludné. Ale pokloňte
se mužům, kteří tak upřímně pravdu hledali a po dobru tak úsilovně se snažili!
Kdyby byli žili v době křesťanské, zajisté svatostí by byli vynikli neobyčejnou.

Kristus Pán vrátil nám stav nadpřirozený, stav milosti posvěcující, stav
dítek božích. Nebeské šlechtictví máme v erbu a nejen v erbu, také v duši.
Skrze milost posvěcující září v ní vyšší, božská krása. Také ctnosti křesťanské
musí býti nadpřirozené, nebo jen tak mají cenu věčnou, jen tak jsou ctnostmi
dítek božích, jen tak mají erb nebeského šlechtictví vtištěn. Milost posvěcující
dává jim tuto důstojnost a krásu. Bez ní mají cenu jen časnou, jsou jen lidské,
pozemské, jen jako květina bez slunečního světla, jsou chudší nežli ctnosti po
hanské, nebo pohané milosti posvěcující nemohli chtíti, ale křesťan vždy vlastní
vinou ničí a ztrácí tento nebeský lesk svých ctností.
Ctnost dělí se také na ctnost vlitou a nabytou.
Ctnosti pohanské byly jen nabyté. Chceš býti otužilý ? Musíš stále se otu
žovali. Chceš býti virtuosem ? Musíš stále se cvičiti. Chceš býti statečným ? Musíš
vyhledávali příležitost, abys ve statečnosti se vycvičil. Chceš býti zbožným ? Musíš
často konati skutky zbožnosti. Chceš býti pánem sebe, královsky vládnouti sa
mému sobě? Musíš stále potlačovat! každou nezřízenost, aby žádná tě neovládla,
ale ty měl v moci ji. Chceš býti pokorný? Musíš strpěti pokoření. Bez velkého
úsilovného, vytrvalého cviku není ctnosti. Není tomu dávno, co hlásala filosofie
a paedagogika, že krásné zásady, učení, věda činí samy sebou dobrým a ctnost
ným. To je asi tak, jakoby někdo řekl, virtuosem se stane, kdo poslouchá zá
kony harmonie, ale necvičí se. Za sto let nezahraje ani národní písničky.
Cviku třeba, vycvičí pravě vlohu, dává lehkost porozumění, lásku, trvalou čin
nou disposici, t. j. ctnost, — u někoho dříve a snadněji, u jiného tíže a zvolněji,
u někoho hravě, u někoho s námahou. Bl. Zdislava jakoby měla křídla z ctností
zrovna letěla, hned od mladosti, k veliké dokonalosti, nalézajíc v ní rozkoš.
U jiných svátých zase vidíme, jak těžce pracovali na své dokonalosti, namáhavě
hubíce býlí v zahradě své duše, namáhavě zasazujíce květy ctnosti, namá
havě ji ošetřujíce; teprve po velké vytrvalé práci došli tam, že konání ctností
bylo jim snadné, radostné, rozkošné. Kdo si myslí, že bez cvičení stane se
dobrým,máse za Honzu z pohádky, který řekl jen: »Stolečku, pokrej se!« Jemu se
ovšem pokryl, ale ty dokonalosti bez úsilovné práce nedojdeš.
Cvikem nabýváme přirozených ctností. Ale naše ctnosti mají býti nadpři
rozené, božskou krásou a důstojností prozářeny. Než jak může z přirozenosti
lidské, která je všecka jen pozemská, vyrůsti nebeský květ, skutek a ctnost
z vyššího, božského řádu? Může z mrtvého kamene vyrůsti živá květina, vy-
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líhnouti se živoucí skřivan ? Chápete zajisté, že má-li býti srdce naše půdou
pro skutky a ctnosti nadpřirozené, musí dříve nadpřirozené síly míti v sobě. Ty
nám Bůh vlévá. Křestanská ctnost, učíte se v katechismu, jest nadpřirozený, od
Boha vlitý dar, který nás uschopňuje a nakloňuje, abychom dobré činili. Hlavně
nás uschopňuje. Vlévá nám do duše nadpřirozené síly, nadpřirozené vlohy,
abychom byli s to vykonávat! věci nadpřirozené. Tyto síly také nakloňují k do
brému, avšak má-li výrůsti z nich pravá ctnost, musí přistoupit! cvik, práce,
trvalá snaha, o nichž právě jsem mluvil. Poněvadž křest, ctnost je dar boží,
můžeme si také rozhojnění tohoto daru vyprositi. Bl. Sarkander modlil se za
ctnosti, jichž si přál. Také jeho matka vyprosila mu, vodíc jej na sv. Hostýn,
mnohého nebeského daru.
Dosti pro dnes! Nikdo nepochybuje, praví sv. Augustin, že ctnost animam
facit optimám, činí duši velmi dobrou. Vy se snažíte, abyste z vědomostí měli
na vysvědčení velmi dobrou. Ale člověk, který vzdělává jen rozum a vůli za
nedbává, chodí jen o jedné noze. Vzdělanost bez mravní dokonalosti nedá
štěstí na zemi, tím méně vede k spasení. Mravní dokonalost záleží v solidních
ctnostech. Náš národ bude šťastnější, až vedle vzdělanosti bude u něho kvésti
mravní dokonalost. Potom bude také silný a mocný. Proto vzdělávejte svou vůli
láskou ke všemu, co je dobré. Rozum pravdou, vůle láskou k dobru se vzdělává.
Kristus Pán dal nám vznešenou metu, když pravil: -"Buďte dokonali, jako Otec váš
nebeský dokonalý jestli (Mat. 5, 48.) Sám dal se nám za vzor. Chceš-li dokonalým
býti, řekl k jinochovi, následuj mne! (Mat. 19, 21.) Uvidí-li u vás dobrou vůli
a snahu, pomůže vám, nebo ničeho si tak nepřeje jako naší dokonalosti, která
nás učiní podobny jemu a Otci jeho. Což je těžko milovati ctnost, divila se sv.
Terezie? Vždyť je neskonale krásná! Zamilujte si ctnosti! Učiní vás krásny na
duši. Jablonský pěje:
»Ctnost jest anděl, jehož kráse
nic nemůž se vyrovnati;
,
kdo ji poznal v plném jase,
ten ji musí milovati.<

Poznejte ji, oblibujte si ji! Učiní vás blaženy zde a na věčnosti. Amen.

Promluva na neděli XXII. po sv. Duchu,
VLADIMÍR HORNOV.

„Dávejte tedy, co jest císařovo císaři, a co jest
Božího Bohul< Mat. 22, 21.

V daleké cizině psal starý vlastenec chvějící se rukou testament a ke konci
připojil: »A takž srdce mé zaneste do drahé vlasti, kde tlí prach mých otců, kde
v modlitbě zašeptá ke mně řeč moje sladká mateřská, kde s jarem nad travou
hrobní rozezvučí se píseň luhů domácích jako ukolébavka, kterou zpívala mi
kdysi drahá matička. — Duši pak svou nesmrtelnou odporoučím Bohu a Jeho
milosti!«
1. »Duši Bohu!« — »Dávejte co jest Božího Bohu!* — Při významných
těchto slovech Spasitelových zatanul mi na mysli veliký duchovní boj sy. Augu
stina, jedné z nejšlechetnějších duší, která jako mystický květ rozkvetla na roz

Strana 130.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

.

Ročník XÍll.

hraní éry pohanské a křesťanské, z jejichž hlubin vytryskl onen žhavý výdech
poznání: »Neměla duše má pokoje, dokud nespočinula v Tobě, o Bože!«

»Co Božího — dávejte Bohu !« — ten hlas prochvívá nitrem znepokojeným,
když člověk po mnohém bloudění, po strastných bojích a rozporech duše, po
sterém zklamání — nechává duši růsti křídla, aby jako zbloudilá vlaštovka silou
a pudem jí daným vrátila se do starého svého domova — k Bohu! — Rosná
krůpěj zanícena paprskem slunCe, mizí v oblacích ; uštvaná větry, zbičovaná bou
řemi, letí zpět v tichý klín země, kde zrodila se v kolébce květů u vonných
břehů horské bystřiny. A člověk, koruna tvorstva, obraz boží, do něhož Bůh
vdechl dechnutí života, rosu nebes, duši ozářenou paprskem poznání, duši zji
třenou políbením svobody synů božích, zanícenou touhou nesmrtelnosti, neměl
by toužiti po zdroji svého života, po Bohu? Z prachu země před Damaškem
vzepjal Šavel ruce své ke Kristu; naplněn světlem stigmat Vzkříšeného klesl
Tomáš před Bohem ; v noci přišel Nikodém za Kristem. A cestou jejich jdou a
půjdou tisíce. Z prachu vášní, ze stigmat bolestných pochybností, z těžkých stínů
nevěry volá duše naše: »Dávejte co jest Božího Bohu!«

2. Přicházím ke druhé části: »Dávejte, co jest císařovo, císaři!
*
Týž Bůh, který na Siónu psal v desky dekalogu: »V jednoho Boha budeš
věřiti!« — týž dal i přikázání: »Cti otce svého i matku svou!« — a jím pro
hlásil svrchovanost otce, autoritu otce v rodině. Z vůle boží z rodin povstaly
větší společnosti, státy. Ale jako pohanstvím zatemněn byl pojem Boha, tak za
temněn byl i pojem svrchovanosti otecké a královské. .Autorita nebyla již po
svěcena Bohem.
Vizme lidstvo před příchodem Kristovým ! Řím vítal své césary, přicházející
od Rýna, z Asie, z Egypta, procházející branou vítěznou, provázené kletbou
národů podrobených — ale jásot lidu byl jako předzvěst smrti. Vítal tyrana, a
na jeho čele ozdobeném diadémem hledal již místo, které zneuctí, až jeho mrtvolu
uzří v prachu.
Když přišlo křesťanství, nalezlo autoritu lidskou zneuctěnu zneužitím, na
lezlo ji v prachu mezi zločiny; nalezlo národy bouřící se proti trůnu a císaři a
zvolalo: »Dávejte, co jest císařovo, císaři!« Očistilo koruny ve svých basilikách,
posvětilo je před svými oltáři. Drželo krále na štítě, dávajíc mu poučení, jež bu
dilo v duchu národů důvěru, úctu a lásku. Stvořilo království křesťanské a s ním
věrnost, onen cit, jímž dítě z krve královské bylo posvátným pro celý národ.
»Moriamur pro rege nostro!« — toť zvolání srdcí, posvěcených křesťanstvím.
Král a národ dle ideje křesťanské — toť otec a rodina.
Král Francie potkává prostinkou selku křesťanskou, která líbá mu ruku.
»Proč ne i tvář?« táže se král. »Jsi králem, pane!« — »Ale také tvým otcem!«
odpovídá král s výčitkou.
)
*
Královna Alžběta odkládá diadém královský, jde k trpícím dětem svého
národa, obvazuje jejich rány, slouží jejich bolestem.
A vzpomínám slov křesťanského knížete, jež básník náš (Vrchlický v dra
matu »Bratři«) vkládá do úst svátého dědice země české:
Jest těžký úkol vladaře, na všechny on myslit musí, s všemi musí cítit a
přece ví, že stále víc jich trpí, než blaženo jest v jeho celé zemi.
*) Dle Lacordaira.
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Zde chleba dáš, však jiná ústa jinde přec hlady chví se strašným úpěním . . .
A jiné rány, těžká nemoc a bída duší horší bědy těla . . .
Vše trápí mne, jak já bych vinen byl . . .«
Tak křesťanství láskou posvětilo srdce vladařů i srdce lidu. Proto Karel IV.
nad korunou naší jako živý zákon křesťanského království dal vztýčiti kříž. A jak
milovali Čechové své krále ! —
Když od hranic rakouských zaletěla smutná zvěst do luhů českých, ku ma
tičce Praze stověžaté, že na poli moravském padl Otakar, zlatý král s květem svého
bohatýrstva, zachvělo se každé věrné srdce české. Klecanský povídkář vypravuje,
jak staříci šediví putovali daleko do Rakous, aby tam viděli mrtvolu svého krále,
aby se nad ní pomodlili a zaplakali. A když viděli krále ubitého, věřiti ani ne
chtěli, že by to byl Otakar, český král. — Vrátili se do Čech a když již cizinci
počali se tu hnízditi, hleděli dolů ke hranicím rakouským, čekajíce, až rozhlaholí
se polnice železných pánův a pod vlající korouhví svatováclavskou, na níž orlice
k letu rozpjatá, vrátí se Otakar zlatý v dědictví věrných Čechů. —
A když pak synáček zlatého krále Otakara v bídě jako syn podruhův trpěl
na dvoře hrabivého Otty braniborského, v Čechách od hradu k hradu sbíralo se
na sirotka, na mladého kraleviče — a stříbrem vykoupili si Čechové svého krále.
A věrnost Čechů? Krvavé bojiště Kreščacké, ty’s vidělo ji! Ne láskou jen,
ne životem — ale řetězy připjali se věrní Čechové ku svému králi a umírali se
svým vojvodou bohatýrem.
A dnes, kdy věrný Čech blíží se ke královským Hradčanům, ke kapli sv.
Václava — až dech se v hrudi zatají při vzpomínce, že nad kaplí tou klenot,
k němuž srdce česká hledí s vírou a nadějí, s láskou i se slzami — koruna svaováclavská. Hlava chýlí se níže a zdá se, že z hrobů našich králů a vojevodů
zavznívá hymna: »Vos estis gens sancta — genus regále! — Vy jste národ
svátý, pokolení královské! —
O, buďme národem svátým, pokolením královským ! Dávejme co císařovo
císaři, co Božího Bohu a Bůh zachová nám dědictví naše pozemské i věčné!
Amen.
__________

Promluva na XXIII. neděli po sv. Duchu.
Prof. FRANT. HRADSKÝ.
»Toto! jest zajisté vůle boží, posvěcení vaše.<
(I. Thes. 4, 3.)

Zástup posmíval se Spasiteli. Pohled na mrtvou dívku, soucit s rodiči,
nářek’žen, hudba citově ho dojaly. Při smyslovém vzrušení bystrost rozumová
bývá často seslabena. Proto se říká, že vášeň zaslepuje. Tak stalo se i zástupu,
Vzrušen jsa, zapomněl na činy velikého proroka a úctu k němu. Slyší slovo »spí<
a posmívá se, věda, že dívka umřela.
Jak jednal zástup? Odpovíte: ukvapeně, neopatrně, neuctivě. Proti kterým
ctnostem zhřešil? Odpovíte: proti opatrnosti; snad i jiné ctnosti mohli byste jmenovati. Nechybíme, řekneme-li, že se prohřešil hlavně proti opatrnosti:. Hle, příle
žitost, abychom uvažovali o důležité této ctnosti a o těch, jimž stojí v čele, ctno
stech hlavních.
Už Plato je znal. Máme od něho čtyři rozhovory, jež jednají o kardinálních
neboli stěžejných ctnostech. První zove se opatrnost. Platonův rozhovor o ní,
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jejž klade Sokratovi do úst, jmenuje se Menon. Druhá jest spravedlnost, o které
jedná Platonův Kriton; třetí statečnost, Platonův Laches; čtvrtá mírnost, Platonův
Charmides. Plato v mnohém pochybil. Jeho chyby s velikým důmyslem opravil
Aristoteles. Církev přijala rozdělení ctností na hlavní neboli stěžejné ctnosti a
opravila je dle nauky, která plyne ze zjevení. Přijala vše, co podala jí filosofie,
zvláště ethika, ale ozářila to zásadami od Boha zjevenými. Dvojí prospěch vzešel
z toho pro nás: dovedeme mluviti o věcech mravních přesně a jasně, jako žádná
věda a máme jistotu, že to, co díme, je pravda. Řečené čtyři ctnosti jsou přijaty
jakožto hlavní ctnosti mravné do všech mravovědných učebnic světa. Mravověda
křesťanská, jak ji církev během století vypracovala, jest největší osvětové dílo
světa. Jemu děkuje Evropa, že stala se první kulturní zemí na zeměkouli.
Ctnosti dělíme na ctnosti božské a mravné. Ctnosti božské jsou tři: víra,
naděje a láska. Ctnosti mravné jsou mnohé. Jmenují se mravné, poněvadž upra
vují naše mravy tak, aby se líbily Bohu. Mezi nimi vynikají ctnosti hlavní, též
kardinální neboli stěžejné zvané: opatrnost, spravedlnost, statečnost a mírnost
neboli střízlivost.
Proč se tak zovou? Na veřejných budovách bývaly, dokud nepřevládla mo
derní necudná allegorie, zobrazovány ušlechtilými postavami mužů nebo žen, aby
hlásaly občanskou pravdu, že jsou pilíři občanské spořádanosti a zvedenosti. Jest
tomu tak. Hlavní tyto ctnosti obsahují v sobě všecky ostatní mravné ctnosti a je
pořádají. Sv. Tomáš Akv. praví: Jmenují se kardinální od slova cardines, stěžeje,
v nichž dvéře spočívají a se pohybují. Podobně na ctnostech hlavních neboli
stěžejných spočívá jako na základech svých mravní život lidský a v nich se po
hybuje (De Ver. q. 5. a 1,). Sv. Řehoř V. píše : Na čtyřech stěžejích spočívá dům
života duchovního, na opatrnosti, spravedlnosti, statečnosti a mírnosti; nebo tyto
čtyři ctnosti dávají tvářnost každému dobrému skutku. (Moral. 1. 2, c. 4. q.)
Proto šťasten jest zajisté jinoch, který se snaží, aby tyto ctnosti si osvojil, ovšem
netoliko pro svět, ale také, ano hlavně vzhledem ku poslednímu svému cíli. Nad
přirozenou vlohu k tomu přijal na křtu svátém ; jen třeba, aby sám přiložil ruku
k dílu. —
Proč jsou právě čtyři? Sv. Tomáš Akv. (1. c.) to vykládá asi následovně:
Ctnosti mravné mají pořádati naše mravy, aby Bohu se líbily. Mají tedy říditi
všecko naše jednání. Čeho je k tomu zapotřebí? Předně, aby člověk moudře věc
si rozmyslil a podle toho své jednání určoval. To dává opatrnost. Za druhé, aby,
maje jednati, jednal spravedlivě, poctivě, svědomitě, nikomu neubližuje, nikoho
nešidě. Tomu ho učí spravedlnost. Za třetí, aby dílo své provedl, nedávaje se
překážkami a obtížemi zastrašovali. To mu zjedná udatnost. Za čtvrté, aby při
jednání se neunáhloval, nedával strhnouti vášní, vedl si jako muž vyspělý s mou
drou umírněností. To dává mírnost neboli střízlivost. Takovým způsobem řídí
tyto čtyři ctnosti všecko jednání naše a pořádají sličně všecky mravy naše. —
Na výšině stojí vůdce vojska, jež hotoví se k boji proti Turkům. Tu přistupují
k němu neviditelně čtyři postavy vzdušné. První má na čelence jméno opatrnost.
Našeptala mu, kterých prostředků z těch, jež se naskytují, má užiti, aby došel
cíle. Jakoby se vyjasnilo v jeho mysli, viděl vůdce, že výborné jsou tyto pro
středky. Nyní přistupuje postava s čelenkou »statečnost« a dechne na něho.
Ihned pociťuje velikou odhodlanost v hrudi své. Z oka září přesvědčení: zvítě
zíme. Viděl nepřítele četnějšího, lépe vyzbrojeného, výhodnější postavení zaují-
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majícího, ale nebojí se. Jeho odhodlanost budí také ve vojínech zmužilost a vy
trvalost. Ale příliš rozpaluje se hruď vůdcova hrozíc, že jeho statečnost zvrátí
se v nerozumnou odvážlivost. I přistupuje postava třetí s čelenkou »mírnost« a
klade mu ruku na čelo. Ochladla vášeň a klidná rozvaha nabyla vrchu. Na konec
napomíná »spravedlnost« : Jednej spravedlivě, neubližuj nikomu, neprolévej zby
tečně krve, měj úctu před právem a majetkem jiných. Chápete, co přirovnání
znamená. Ukazuje, jak tyto čtyři ctnosti všecko jednání vůdcovo řídí. Právě tyto
čtyři jsou mu potřebné, ale právě ony také stačí, neboť obepínají celého člověka.
Vizte! Býti opatrným jest věcí rozumu. Opatrnost má tedy sídlo v rozumu a
řídí jej. Proto jest také první hlavní ctností. Rozum dal nám Bůh, aby nám svítil
na cestu života. Opatrnost činí, aby dobře rozsuzoval, jak tento cestou má krá
četi. 'Spravedlnost řídí vůli, kterou rozum s opatrností osvěcují. Jedná potom
poctivě a počestně podle spravedlnosti boží. Statečnost a mírnost řídí nižší část
člověkovu, část smyslovou. Statečnost onu část, která před překážkami se leká,
je vrtkavá, líná; mírnost zase stránku žádostivou. To se děje při každém skutku.
A tak celý člověk, duchové jeho vlohy rozumu a vůle, i smyslové jeho stránky
jsou hlavními ctnostmi spravovány.
Hle, jak pravda jest, že hlavní ctnosti jsou jako pilíře, na kterých budova
lidských bohumilných mravů spočívá a od nich jest spravována. K nim jako
květy svlačce, nebo lupeny břečťanu, jež po kmeni se vinou, majíce na něm
pevnou podporu, řadí se ostatní ctnosti mravné. Jiné z nich vyplývají jako ta
žebra chrámová, která z hlavatice pilířů vystupují podobny lupenům květinového
kalichu a na ní pevně spočívají. Jiné se k nim druží jako okrasy a arabesky,
které vidíte na patníku, dříku a hlavici. Všecky mravné ctnosti jako krásná komonstva, s kterými jednotlivé hlavní ctnosti vystupují. Kdo získá si jich náčel
níka nebo královnu, chci říci ctnost hlavní, k tomu i jich světlé komonstvo,
snadno se přitulí.
V čele hlavních ctností kráčí opatrnost. Plato ji zval (ppovrps, latinsky
jmenuje se prudentia; Tomáš Štítný ji zval rozšaínost (Naučení p. 202). Její
úkol je, aby moudře uvažovala, jak v jednotlivých případech dlužno jednali,
zvlášť kterých prostředků dlužno užiti, aby jednání naše vedlo k cíli podle vůle
boží. Tato opatrnost nemá ovšem nic společného s chytrostí, která se neptá,
jsou-li cesty k cíli čestné čili nic. Tato opatrnost, také není pouze přirozená, nebo
hlavní, k čemu přihlíží, jest, aby skutky naše vedly k cíli poslednímu, nadpřiro
zenému. Řídí se tedy zásadami a důvody, jež plynou z víry. Jest to ctnost nad
přirozená, jež snaží se po darech lepších. (Kor. 12, 31.)
Čím se liší mravní ctnosti od božských ctností? Několika slovy si to po
vězme. Když věřím, věřím přímo Bohu a jeho slovům. Když doufám, doufám
přímo v Boha a jeho sliby. Když miluji, miluji přímo Boha a lidi pro Boha. Mlu
vím ovšem o božské ctnosti víry, naděje a lásky. Předmět božské ctnosti je Bůh
přímo. Ctnosti mravné směřují především k životu a potom teprve k Bohu. Vy
světleme si to na ctnosti opatrnosti příkladem! Medik učí se vědě lékařské. Stu
duje pilně všecky nemoci a léky proti nim. Zabývá se přímo vědou lékařskou.
Nyní přijde do života a stojí u lůžka nemocného. Než běda, sotva si ví rady.
Už nejde jen o vědu lékařskou, ale o praktický případ, na který má jí užiti.
Vědu svou zná, ale jak má si vésti v tomto určitém případě? Opatrně uvažuje,
aby nemoc poznal, zvolil vhodné léky a došel cíle : uzdravit nemocného. Toť
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příklad. Ty znáš víru svou, ty ctíš přikázání boží, ty chceš jednati podle zásad
křesťanských. Ale život lidský je tak mnohotvárně složitý. Kdo ti dá v prakti
ckých případech světlo a radu, abys jednal podle vůle boží, abys volil pravé,
jež vede ku poslednímu cíli? To ti dá křesťanská opatrnost. Tak mravné ctnosti,
a mezi nimi zvláště ctnosti hlavní nesměřují přímo k Bohu, ale ku praktickému
životu, učíce, jak máš jednat, jak volit, aby všecko k Bohu vedlo. Předmět ctností
božských je přímo Bůh, předmět ctností mravních praktický život, ale tak, aby
byl bohumilý. Svatý Pavel dť, že máme zkoušeti, která jest vůle boží dobrá a li
bezná a dokonalá (Řím 12, 2), a ovšem dle toho jednati, abychom se líbili Bohu
(I. Thes. 4, 3). Mravní ctnosti tě tomu naučí.
Však dosti. Tomáš Štítný vypravuje, že pohané ctili bohyni, o níž pravili,
že vládne rozšafnosti. Dali jí krásnou postavu, krásné oko s trojí tváří. Naznačili
tím, že opatrnost je krásná ctnost, že vidí mnoho věcí dříve nežli přijdou, že
opatrnosti učí též lidi, kteří ji vzývají. Podobně i pro jiné ctnosti měli své bohy
Byla to úcta bludná, ale myšlenka je krásná. Náš Bůh je živý, nejvýš moudrý
a svátý. Prosme ho za dar opatrnosti a dar ostatních hlavních ctností. Buďte
opatrní a bděte na modlitbách, napomíná sv. Petr (I. Petr 4, 7). Modlitba za
ctnosti nikdy není marná. K nim přidejte cvičení se v nich! Naše mravy utváří
se bohumile, Bohu ke cti, jiným ku povzbuzení a prospěchu, nám k štěstí ča
snému a věčnému. Amen.

Z naší organisace. ----------------------------Spolek katechetů v král. Českém konal členskou schůzi dne 21. září
v místnostech spolkových. Předseda vítá po prázdninách členy k nové práci
spolkové a žádá, by v hojném počtu navštěvovali zase schůze členské.
Protokol minulé schůze přečten, probrán a schválen.
Výklad katechismu od Dr. A. Podlahy zdarma obdrželi tito členové:
Jos. V. Zelinka, katecheta v Chrudimi; Jan Sklenář, katecheta v Pacově;
Jos. Jonák, katecheta v Praze-VlI. a Mik. Koukl, katecheta v Praze-VlI. Knihovník
spolku zašle jim zmíněnou knihu co nejdříve.
Obšírný reterát o katechetské výstavce česko-budějovické uveřejněn bude
ve Věstníku Katechetském.
K četným dotazům kollegů venkovských, kdy možno mluviti v záležitostech
katechetských s konsistorním referentem vsdp. kan. přel, Dr. Tumpachem, sděluje
předseda, že v příčině té před prázdninami vsdp. referent byl požádán rekomandovaným dopisem o laskavé sdělení a jakmile dojde odpověď, podá se tazatelům
o tom zpráva.
Prof. X. Dvořák přeje si rychlejší postup při úpravě nového katechismu.
Za tou příčinou bude na příště pokračováno tak, že v komisi katechismové vy
pracuje se vždy určitá část katechismu a ve členských schůzích vypracovaná
část toliko se přečte, po případě doplní.
Aby myšlenka zříditi v Praze stálou výstavku náboženských pomůcek
v brzku uvedena býti mohla v život, zvoleno za tou příčinou finanční kómité,
by potřebné k tomu příspěvky sbíralo. Příspěvky uvolili se sbírati kol. Jos.
Jonák, katecheta v Praze-VII. a Mikuláš Koukl, katecheta v Praze-VII.
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Na přetřes uveden dekret papežský v posl. čísle Ord. listu uveřejněný o při
jímání svátostí pokání a Nejsv. Svát, oltářní dítek ľletých.
Předseda žádá přítomné členy, aby působili na katechety-nečleny, by vstou
pili do naší organisace.
Dp. Jan Ptáček, duchovní správce v Praze-VIH. (Valentinům) přihlašuje se
od· 1. ledna 1911 za člena spolku.
Na to po různých dotazech se strany členstva schůze skončena.
— ik.

Výstava katechetická v Č. Budějovicích.
Referuje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol v Kardašově Rečici.

I.

Přípravné práce výstavní.
Duchovním původcem výstavy katechetické v Č. Budějovicích od 24.—31.
července 1910 byl J. M. njdp. biskup Msgre Josef Antonín Hůlka, jenž r. 1909
předložil ku pastorálním konferencím tuto časovou a praktickou otázku:
»Kterými prostředky možno podporovat! další odborné theoretické i pra
ktické vzděláváni se učitelů sv. náboženství? Kterak by se zvláště k tomu
účelu mohly: a) pořádati výstavky učebných pomůcek pro vyučování sv.
náboženství při kněžských exerciciích; b) sebrati od jednotlivých kněží v diecesi a vydatí k osvěžení náboženskému zvláště poutavé, praktické příklady
ze přírody a dějin; c) pořádati praktické paedagogicko-katechetické kursy;
d) konati buď při konlerencích pastorálních nebo při konferencích zvláštních
vzorné výstupy o thematech katechetických?«
Na otázky odpovědělo 32 českých referentů a 9 německých ze všech vikariatů diecese budějovické. J. M. njdp. biskup přál si viděti výstavu pomůcek
z diecese i mimo ni užívaných a finánčně výstavu zaručil. Při vznešené návštěvě
J. M. 'biskupské bylo viděti, že je s výsledkem výstavy potěšen.
Co pojistilo a ulehčilo pořadatelům výstavy katechetické v C. Budějovicích
úspěch ?
1. Návštěva dřívějších výstav: První výstavu náboženských pomůcek po
řádal dp. katecheta Simáček v Plzni r. 1893, druhou školskou ředit, gymn. Dr.
Novák v Jindř. Hradci, jubilejní v Praze (Xav. Dvořák) a národopisnou. Poučné
byly výstavy: jubilejní ve Vídni r. 1898, školní v Soběslavi a v Táboře.
2. Návštěvy musei ve Vídni, Drážďanech, Praze, Král. Hradci, Jindř. Hradci,
Táboře, C. Budějovicích, v knihovně Strahovské a Tepelské, v archivech a zám
cích v Krumlově (obrazy sv. svátostí a skutků milosrd. těles, a duchov, atd.),
v Jindř. Hradci a v Třeboni.
3. Pilná četba, stálé sledování literatury katechetické domácí i cizí.
Na prvním místě buďtež uctivé díky vzdány monsignoru Dru. Ant. Skočdopolovi, papež, prelátu, kanovníku a professoru pastorálky a katechetiky jako
učiteli všech kněží diecese. Jeho nejnovější dílo ^Rukověť katechety* mělo by se
po statích denně čisti. — Kdo z cizích diecesí pobyl na výstavě a pročetl ně
kolik vět v »Rukověti«, koupil ji za nepatrnou cenu 2 K u spisovatele, v knih
kupectví za 2'40 K.
Zlatá zrna ze životní zkušenosti, z dlouholeté praxe katechetské — vyučujef
msgre Dr. Skočdopole ještě dnes — u věku 82 let!
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Pod velkým obrazem msgra. Dra. Ant. Skočdopole, ověnčeným palmami,
seskupena bylá na více stolech literární díla tohoto nestora a buditele knězespisovatele.
Předními pořadateli výstavy katech, v Budějovicích byli s katech. Dvořákem
dp. iar. Michka a katech. Jedlička.
Dp. Michka nešetřil obětí ani námahy pro dobrou věc. Blaze všem pracu
jícím v jeho blízkosti, stále čilý, vždy v práci první a když jiný by se horšil,
vlídným slovem získá všecky k společné, jednotné práci.
Rovněž dp. Jedlička, katecheta v C. Budějovicích první a poslední v práci
a skromný, vykonal s dp. Hůrským přípravnou korrespondenci a nesčetnými kroky
k vyšším úřadům církevním i školním, do dílen a obchodů, ochotným doprovodem
četných hostí, služby, duchovenstvu i laikům neocenitelné.
Každému přání pořadatelů vždy nejochotněji přicházel vstříc vdp. konsistorní rada K. Boček, rektor bisk. kněžsk. semináře. Po čtrnácte dní stal se se
minář velikému počtu duchovních ze všech diecesí českých i německých útul
ným domovem, kde dostalo se každému z nich bratrského pohoštění po celý
čas pobytu.
Rovněž na všecky nyance bdělé oko dp. Dra. Poustky, vicerektora semi
náře, hledělo osobně, radou i skutkem a značnou obětí finanční přispěti ke zdaru
díla ve prospěch náboženského pokroku diecese budějovické.
Tak spojenými silami všech vyšších i nižších, zdařilo se dílo, jež si nejd.
pan biskup přeje opět brzy viděli — snad po 2—3 letech — v témž nebo větším
rozsahu a po delší dobu přístupné.
Šest zdařilých fotografických snímků různých exposic z atelieru p. V. Vla
sáka, fotografa v Č. Budějovicích, budou trvalou a lacinou památkou na tuto
výstavu. —
Vedle listiny přítomných, kam zapisovali se vážení hosté, vyložen byl arch
dotazů a pokynů.
Mimo jiné projevilo více vid. pánů písemné svoje přání, že by »rádi si
koupili« mnohé pomůcky pro školu; zvláště vyzývá listina přání důst. pány Šabatku, katechetu ze Sušice, V. Michku, faráře ve Stálci, J. Volfa, katechetu v Kla
tovech a Fr. Dvořáka, katechetu v Kardašově Řečici, aby své pomůcky ručně
malované dali otisknouti, jistě by se rozprodaly. Nejlepši věci vydati tiskem, vy;
moci schválení ministerského, bylo by nejlepším ovocem výstavy. —

II.
Posudek o pomůckách:
1. novinky, ručně pracované,
2. pomůcky od nakladatelů.
Senior katechetů a delegát z království ke kongressu katechetickému ve Vídni
v r. 1911 vdp. Václav Červinka, katecheta v Královicích u Plzně vystavil:
1. Jerusalem za časů Kristových.
2. Půdorys Jerusalema a) starého, b) nového.
3. Chrám Herodův.
4.
„
Šalomounův.
5. Archa úmluvy, svatostánek, velekněz, nářadí bohoslužebné ve svatostánku.
6. Oltář zápalný, stůl obětní atd.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
18.
19.
20.
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Mapy Palestiny — (Javůrkova a jiné dvě, ruční malby).
Země biblické — I. Mezopotámie, Arábie, II. Palestina, Egypt.
Cesty sv. Pavla.
Mše svátá. (Menší obrázky).
Mše svátá — (veliké nástěnné obrazy, počtem- 12.)
Obrazy z Palestiny (chromotyp ze Švýcar).
Aquarelly ze svaté země.
Biblické obrazy Šmaukovy.
„
„
Dússeldorfské.
Nové nástěnné obrazy biblické ze Stuttgartu (firmy K. Havlík).
Reflektoskop číslo I.
Reflektoskop číslo II., spolu stereoskop.
Reise durch ganz Italien — skvostné vydání —2000 obrazů. Rom.
Palestina — Ebers & Guthe — 2 svazky.

Obrazy (č. 1 — 20) vesměs velikých rozměrů; pro nedostatek místa zůstaly
obrazy, tištěné č. 12—16., většinou jen stočené nebo složené; rovněž ze 12 obrazů
mše sv. ručně malovaných vyvěšeny byly na stěně pouze 4. Čísla 2—11.
včetně ručně jsou malována a svědčí o neúmorné trpělivosti a nadšené obětavosti
vdp. katechety Červinky. Kde jaký kurs nebo katechetická výstava, týž všude
osobně se účastní a důstojně representuje svoji arcidiecesi.
Vladimír Hornov, c. k. professor při ústavě ku vzdělání učitelů dříve v Po
ličce, nyní v Hradci Králové vystavil:
1. Ukázky kreseb tabulových, disponujících děje bibl. dějepravy.
2. Jednoduché aquar. bibl. disposiční obrazy pro L a II. tř.
3. Náčrtníky žáků I. a II. tř. šk. cvičné s reprodukcemi kreseb tabulových
dle paměti.

4. Ukázky názorných obrazů :
»Vánoce v písních« (2),
»Kristus, přítel dítek«, »Velikonoce.« (Práce kandidátů k výstupům.)

5. Obrazy liturgické St. Zákona.

„

„

.

„

6. Umělecké výstavky náb. obrazů mistrů starších i moderních, cyklus
vánoční, velikonoční, svatodušní. Obrazy jsou v přiměřených rámcích
lepenkových 50 cm: 35 cm. s vhodnými nápisy. Celkem asi 100.

7. Obrazy St. Zákona upravené dle knih Písma sv. St. Zák. na různobarvých lepenkách (50:35) s nápisy. (Návrh nové úpravy obrazů R. LeinTvebera).
8. Disposiční obrazy utrpení Páně. (Práce kandidátů k výstupům).
9. Kostely Pražské dle čtvrtí. —
Pochvalnou kritiku pomůcek vdp. Hornova přinesl již »Hlas lidu« ze dne
28. července t. r. — »Žasnuli jsme, když viděli jsme ukázky žákovských kreseb
náboženských ze škol vdp. prof. Hornova.« Cílem jeho pomůcek je učiniti nábo
ženství dítěti příjemným a probuditi v něm lásku k náboženství; ze školy stává
se tím zahrádka květinová, dítěti milá. To jest ten proutek nadšeného katechety,
jímž dociluje výsledků překvapujících — jeho láska;« Láska budí zase lásku.
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Prostory výstavní zaujal první vikariát Nepomucký. — Vdp. vikář zavedl
novinku, při visitaci far a škol totiž prohlédl i sbírky pomůcek k vyučování ná
boženství. Aby však druh druha povzbudil, soused sousedu své myšlenky, svoji
iniciativu, svoji bibliotheku neuzavřel, ale sdílností a zápůjčkami nové myšlenky
dále rozséval, přičinil se nejvíce dp. Suda, katecheta z Blovic a uspořádal spolu
s dpp. faráři svého traktu specielní výstavku vikariátu. Nemohlo býti rodiště sv.
Jana Nepomuckého lépe oslaveno — v dnešní době útoků proti němu — než
horlivostí, živou věrou a láskou všech dpp. bratří, pracovníků vikariátu Nep. —
Katalog tamního »musea« jest obsáhlý, a pro nedostatek místa uvádíme z tisku
nakupeného na stolech jen knihy nejvýznačnější: dpp.: Sudy (Blovice), Pavlíka (Seč),
děk. Soldáta (Blovice), far. Soldáta (Letiny), Strnada (Prádlo), Petra (Zelená Hora),
Pixy (Hořčice), Šuchmanna a kolleje Piaristů (Nepomuk), Ungra (Kbely) 'Bo
rcova bible
*
(kol. Sudy) ve skvostné vazbě — 2 díly — (v zasklené skříni školní
nechává se déle na ukázku), nejdokonalejší perokresby vůbec — třeba ne v bar
vách, světlostí obrazů předstihují všecka vydání obrazů biblických, vyjma zlatou
bibli klassiků kolorovanou, (nákladem firmy Jos. Herzig ve Vídni od Dra Sýkory, univ
prof. v Praze) kterou v přepychové vazbě vystavilo cirkevní museum
)
*
v C. Bu
dějovicích — dar vsdp. kanovníka a kancléře M. Lafaty — Kol. Smítka, katech
v Jisiebnici používá pro školu zlaté bible klassiků kolor., — nevázané, volně vy
bírá listy — dle látky a potřeby jednotlivých tříd — a ponechává je na stěnách
školních ve vkusných rámcích lepenkových. — Týmž způsobem užívá katech.
Dvořák v Kardasové Ŕečici bible Doréovy, ale v rámech dřevěných a zasklených.
— Památky z uměleckých galerii Itálie a Francie vedle dp. Sudy v nejladnější
skupiny sestavili vdp. prof. Hornov a dp. kápl. Řepa z B. — Málo známy byly
dosud jako pomůcka k bibl. dějepravě, poměrně levná:
Prombergrovy obrazy od Leinwebe-ra kreslené ; na výstavě viděli jsme je v růz
ných úpravách. — Nejvíce zamlouvaly se skupiny dle prof. Hornova — události
jedné osoby se týkající tvoří celek — jedním nápisem společným označený —
V téže úpravě"
)
*
ale na tvrdším papíře a obyčejným písmem (pro obecné školy
čitelnějším) sbírky Leinweberovy mají dp. Tatzauer v Michli a dp. Fr. Hůrský,
katecheta v Č. Budějovicích.

___

~

Z praxe

Školní mše sv. se stanoviska pastorálně-paedagogického byla nedávno
předmětem rozpiavy v Korr.-Blattu a stano
veno trojí:
1. Kde je zavedena školní mše sv.
ve všední dny a lze ji bez obtíži zacho
vali, budiž při ní setrváno! Duchovní
správce buď však pamětliv, že je přece jen
nepovinna a její zameškání nestav na roveň
zameškání mše sv. v den sváteční! V mno-

a různé.
hých krajích mše sv. ve všední dny (od
začátku máje do konce října) nemá obtíží;
tu by bylo nerozumné nevážili si jí. Kromě
jejích milostných účinků, již to zvykání
dětí návštěvě chrámu Páně v nynější době
vyhýbání se chrámu Páně, je vážným dů
vodem zachovali ji. Rozumí se však, že děti
budou vhodně disponovány a neodstojí si
jen tu půlhodinku s netrpělivostí až bude
konec. Přiměřený výklad mše sv. a zpěv,

*) Pro Církevní museum diec. Bud. získal zakladatel jeho vys. důst. p. prelát Msgr.
2\d. Rodler celý komplex síní z býv. gymnasia Jirsíkova a nashromáždil v řadě vitrín
takové bohatství starého i nového umění cirk., že samo museum toto - jest trvalou vý
stavou, hodnou častých návštěv škol i jednotlivců.
*") Nám zdála by se výhodnější koupě Leinweberových sérii nepodlepených, jen
v podobě pohlednic, pak by i cena mohla býti nižší, každý by spíše koupil všecky série,
novinku to velmi zajímavou — reelností-věrností typů, kroje atd.
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jakožto vhodné zaměstnání je tu podmínkou;
bylo by hodně zkažené dítě, aby dobře před
nesená píseň neměla naň dojmu. Leč tákových míst, kde mše sv. ve všední dny
bez závady jest, bude asi nemnoho. Se
zaváděním byla by však potíž, zejména ve
městech. Dítě, které má býti ve čtvrt na 8
na školní mši sv., způsobilo by v domác
nosti jistě rozruch, dále bývá to strach ro
dičů, že by dítě na jaře a na podzim na
stydlo v chladnějších kostelích a s dispensí
byly by nepříjemnosti, že by katecheta byl
k zámožnějším dětem shovívavější, dále i vý
tka únavy dětí mohla by se přijati tam,
kde se jedná o delší cestu, a konečně třeba
míti na zřeteli odpor učitele z důvodů více
práce, totiž dozoru. S tím ovšem musí as
poň duchovní správce počítati, aniž by zmí
něné námitky vždy kladl na účet záští ná
boženského.
2. Kde je volili mezi mší sv. ve vše

dní dny v teplejších měsících anebo ve
dny svát, po celý rok, rozhodni se pro po
slední. Důvod je ten, že v ony dny je mše
sv. nepovinná, v tyto povinná, a dále že
dítě se učí pro život a nikoli pro školu.
Ve dny sváteční bývá na mši sv. valný
počet osadníků a žák cítí se býti částí toho
celku a do té myšlenky se vžije a je na
děje, že po svém propuštění ze školy bude
chodtti do chrámu Páně dál; ve všední dny
má jen pocit, že je to mše sv. pro školu
a přirozeně po svém propuštění asi nebude
choditi. Dlužno pak nezapomínat!, že ta
kový »nátlak« (dle terminologie Volné my
šlenky) nedá příčiny ku protestu, jako ná
vštěva chrámu Páně ve všední dny. S justamentem »sic volo« nikdy se duše nezí
skají a přítomná doba k tomu ani neradí. A
nebude škola a domov demonstrovat!? Do
movu vadila by jen snad časná ranní ho
dina, a tomu se předejde stanovením mše
sv. na osmou hodinu, ne-li později, dříve
ne. Ostatně rodiče se dětí rádi zbaví aspoň
dopoledne na chvíli. Není to sic ideální dů
vod, ale lepší než naopak jejich mluvení
proti mši sv. před dětmi. A učitelstvo? Má-li
voliti mezi školní mší sv. ve dny všední
anebo sváteční, rozhodne se v pádu nut
nosti pro poslední.
3. Kde není školní mše sv. zavedena
ve dny svátečni, a lze ji bez obtíží za
věsti, staň se tak! A to v nutném pádu
i za cenu ztráty školní mše sv. ve všední
dny. Ovšem není možno žádati zavedení
její tam, kde je málo kněží a malý kostel.
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Bylo by to větší onus pro duchovního
správce a znamenalo by to odváděti farníky
se mše sv. farní (s kázáním) na kratší školní
(s exhortou), leda že by se v tom případě
spojila školní mše sv. s farní. Ve městech
však větších, zvláště průmyslových, nestačí
často kostel pro dospělé a děti, takže tyto
snadno mši sv. zanedbávají. Tu třeba pra
covat! o zavedení školní mše sv. a exhorty
pro děti.
Mše sv. má nesporný význam pro ná
božnou výchovu dětí. Ji vedeno je dítě ku
vědomí veliké vznešenosti a svatosti dne
svátečního a styk s dospělými, kteří bez
nátlaku přicházejí, dojem ten sesilní a bude
působit! dobrým příkladem pro budoucnost,
aby dítě rostlo ve věřícího občana.

Evangelický farář proti modlitbám
z evangelia vzatým. Ve škole libšické bývá
průměrně 90 procent žáků katolických a
10 procent žáků evangelických. Až dosud
konávaly se ve škole libšické dle předpisů
křesťanských i státních modlitby tak, že
modlitbu Páně »Otče náš« říkaly děti vše
cky, pozdravení andělské toliko však děti
katolické. Po staletí se tak dálo a nikdo ni
kdy necítil se uraženým — neboť slova sv.
evangelia přece žádného věřícího křesťana
urážeti nemohou. Až letos na počátku škol
ního roku vmetl pan farář evangelický J.
Molnár nám katolíkům ve tvář výčitku, že
prý modlitbami svými (ze sv. evangelia vy
ňatými!) urážíme evangelíky, a aby umlkla
ve škole libšické modlitba Páně a za ni se
říkala skládanina, již on sboru učitelskému
předložil napsanou. Na ohražení faráře ka
tolického odevzdána záležitost c. k. okresní
školní radě smíchovské k rozhodnutí. Po
něvadž prý i jinde podobné znásilňování
katolické většiny se zamýšlí či děje, aby
katolické děti místo slov Páně a slov an
dělských byly nuceny říkati slova nějakého
evangelického pána, je na čase, aby povo
laní činitelé byli na stráži. Jeí na straně
katolíků nejen právo, ale i zákon světský,
na př. vynesení c. k. ministerstva kultu a
vyučování ze dne 8. října 1872, č. 8759,
jež nařizuje modlitby a písně voliti z textů
biskupským ordinariátem schválených. Vy
nesení c. k. zemské školní rady ze dne
22. května 1891, č. 510, jež nařizuje, aby
děti katolické modlily se modlitbu Páně
s pozdravením andělským, dítky evangelické
pak aby se s nimi modlily společně mo
dlitbu Páně bez pozdravení andělského. Dobře
pověděl nástupce trůnu v Bavořích: »Jako
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katolík jsem tolerantní k jinověrcům, ale
žádám od jinověrců, aby byli tolerantní
také k nám.
Jednoduchá docházka školní zave
dená aspoň na pokus na obecných a mě
šťanských školách pražských, ruší se po
šestileté zkušební době okresní školní radou
pražskou, že prý se podle sebraných do
tazů neosvědčila. Prováděla se asi na jedné
čtvrtině všech škol pražských. Na dotazníky
množí rodiče připisovali poznámky velmi
trpké a kousavé. Bylo patrno, že rodiče ne
přejí této kuriositě, jmenovitě, rodiče z lidu.
Ještě rodiny panské, zvi. úřednické, v nichž
otcové sami mají jednoduchou docházku,
byli i ve škole pro toto zařízení. Zkoušení
dítek při jednoduché docházce na únavu a
přetížení nevedlo prý nikde k tomu výsledku,
že by děti byly unaveny a nemohly po
slední hodinu (5.) už nic pracovat. Těžkosti
při této novotě hromadí se veliké a všecky
jen z venčí.*Z odpovědi ankety viděti názor
lidu na školu. Prostý lid chce, aby škola
mu dítky na celý den zaopatřila a celý den
s nimi se zabývala, je nejen učila, ale i vy
chovávala a celý den střežila a bavila. A
jednoduchá docházka vedle staré školy je
polodenním místo celodenním vyučováním.
A na velký náklad školství se hned pou- kazuje. Dnešní škola za ten velký náklad
dává málo. Na 4—5 denních hodin dět
ského dne věnuje se ohromný náklad, na
8 —10 hodin téhož dětského dne nevěnuje
se prý ničeho, leda výjimkou ve velkých
městech ještě sem tam nějaký ústav se za
řídí (útulna, hříště, dílna školní).
Rozmanitosti. Významnou a radostnou
událostí v měsíci září pro srdce katolíka byl
světový kongres eucharistický v Montre
alu (montríal) v Americe (v Kanadě). V pravdě
triumf Krista v Novém světě 1 Uvítání pa
pežského legáta kardinála Vanutelliho bylo
nad pomyšlení velikolepé a korunou kongressu byl průvod se Sanctissimem, jehož
se súčastnilo i s diváky na půl millionu
lidí. Imposantní eucharistické sjezdy Starého
světa v Londýně, Kolíně nad Rýnem byly
jim zastíněny. — Neméně potěšitelnou byla
na sklonku měsíce září pout Jeho Veličen
stva do Maria Cellu u příležitosti 80tých
narozenin. Z jeho odpovědi na tamní uví
tání vyjímáme slova: »Těší mě, že po delší
době opět vidím Mariazell . . . Svědčí
o nejvýš religiosním a vlasteneckém smý
šlení zdejšího obyvatelstva, že pohostinsky
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přijímá všecky sem putující příslušníky
mocnářství bez rozdílu národností. Kéž vše
chny modlitby pronesené v tomto poutním
místě najdou cestu k Všemohoucímu . . .«
— Remunerace dolnorakouského duchoven
stva za vyučování náboženství, navržená
sněmem a sankcionována od 1. srpna t. r.
stanoví za hodinu vyučovací: Na měšťanské
škole 100 K, na obecné škole 80 K pro
Vídeň; mimo Vídeň 70 K; kromě toho de
finitivním katechetům budou se počítati léta
strávená v duchovní správě do služného
i do pense. — Pokus o jednotný kate
chismus pro Bavorsko selhal; v příštím roce
toliko Mnichov zavede v nižších (3 třídách)
malý a ve vyšších velký katechismus Lindenův. Některé dioecése snad se připojí, ale
ne všecky (na př. augsburská). To disgustovalo proslulého Stieglitze, jenž oznamuje,
že následkem toho svůj návrh na opravu
katechismu »Bausteine zum Einheitskatechismus« (mnichovské: »Katechetische Blätter«) končí. — V únoru konal se v Paříži
školní kongress pro jednotný katechismus
pro Francii. Arcibiskup pařížský slíbil, že
nynější katechismus bude podroben revisi a
zrevidovaný by mohl pak býti základem
jednotlivých katechismů pro Francii. —
»Christlich paedagogische Blätter« v 9. čísle
přinášejí od bratří Pichlerů pozoruhodný
programm náboženské osnovy pro školy
obecné a měšťanské. — V soutěži o mešní
píseň k sv. Václavu, kterou vypsala Zem
ská rada katolíků konkurrovalo 34 prací.
S potěšením zaznamenáváme, že za nejlepší
byla uznána píseň vdp. prof. Vlád. Hornofa. — Risum teneatis, amici! Vršovický
učitel p. Beneš na skromnost jistě neumře!
Píše v »Akademii« : >V Cechách je českých
a německých kněží a mnichů 6.046 a jep
tišek 3.317 tedy celkem 9.363 poslů tmy
— učitelů je 17.250 a učitelek 3.950 tedy
celkem 21.200 poslů světla;« a při tom
jistě si myslí: »největší světlo mezi těmi
světly jsem já V. Beneš z Vršovic.«

Konkursy. V semilském škol, okresu
obsadí se místo zatímního katechety při
obecné škole v Semitech (do 23. října). C.
k. o. š. r. v Semitech 5. září 1910. —
Ve škol. okr. kutnohorském obsadí se de
finitivně místo katechety na ob. a měšť. škole
chl. -v Kutné Hoře (do 3. listopadu 1910).
C. k. okr. šk. r. v Kutné Hoře 15. září
1910.

Knihtiskárna druistva Vlasť v Praze.
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VĚSTNÍK KATECHETSKÝ
PŘÍLOHA »VYCHOVATELE« K XXV. ROČNÍKU.
REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Katechetika v různých zemích. — Promluva’na ned. XXIV., a XXVI. ned. po sv. Duchu. —
Návrh na úpravu katechismu. —Dekret >Quam singulári«: o prvním sv. přijímání dítek.

— Výstava katechetická v C. Budějovicích. — Z praxe a různé.

Katechetika v různých zemích.
(Dokončení.)

Katechetické hnutí mělo hlavně na zreteli methodu vyučování katechismu.
Otázka methody ocitla se konečně i ve znamení boje. Na jedné straně byli a
jsou theoretikové a praktikové, kteří chtí uhájiti starou vyučovací praxi, a na
druhé straně opět ti, kteří pokládají reformu methody za nezbytnou a tudíž mají
ji ve svém programu. Tu analytikové, tam synthetikové — ta bojovná hesla se
ozývají již od r. 1898; leč bohudík boj ten pozbyl značně své příkrosti osobními
styky a dohodami odpůrců zvláště na kursech katechetických. Není úmyslem
naším obírati se blíže těmi "boji, budiž jen poukázáno na hlavní spisy, nesoucí
jména Meunier a Weber, zástupců to staré a nové methody a na brožurku orien
tační nedávno vydanou od Blickla: »Zur Methodenfrage im Katechismus
unterricht«.
Vyučování biblické dějepravě děje se tou methodou, která se jeví ve vý
kladech biblických a zvláště ve formě navržené od světícího biskupa Knechta.
Zlepšení v té příčině usiloval zavěsti drážďanský ředitel školy Bergmann, jenž
žádá psychologického pojednávání biblických vypravování, které by spojovalo
s vnějším během událostí také vnitřní pochody duševní osob pojednávaných a
zřetel mělo k jejich úmyslům, pohnutkám, cílům, rozhodnutím, nadějím a oba
vám a jich zužitkovati hledělo. Ač Bergmann mnoho dobrého k odůvodnění své
methody uvedl a jím uvedené zkoušky se osvědčily, přece nemohl odkliditi ne
snází, jež vadí užívání jeho methody v žádaném rozsahu. Jeho snaha však
má ten dobrý účinek, že povzbuzuje k živému a oduševnělému vypravování neb
pojednávání biblických událostí.
Pro vyučování liturgické ve škole stalo se mnoho netoliko v učebnicích pro
děti, ale i v příručkách pro katechety a pomůckách pro vyučování. Snadnější to je
s vyučováním církevních dějin. Byloť, jak »Christlich paedagogische Blätter« píší
(1908, 4): »popelkou mezi dcerami katechetiky«. V poslední době sice objevilo
se na knižním trhu veliký počet učebnic, ale kde nalézáme v katechetické literatuře
methodických pojednání k vyučování této nauky, kde komentářů pro ně, kde
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názorných pomůcek k církevním dějinám, kde principů o volbě látky učebné a
jejího rozdělení? Mimo několik vybraných legend světců a jednotlivých obrazů
ze života zřídka co více se podává; výběr a rozvedení látky závisí namnoze na
subjektivním názoru katechety, určitého cíle a jednotného postupu není.
Kromě methody náboženského vyučování elementárního vzata na přetřes
také učebná osnova pro toto vyučování. Tu opět ocitla se sporná otázka v diskussi, kdo má míti vůdcovství ve vyučování, zda katechismus nebo biblická dě
jeprava? Mey a Knecht jsou rozhodně pro katechismus, Schubert pro biblickou
dějepravu; posléze Göttler dal kompromisní návrh: V nižších třídách buď bi
blická dějeprava, ve vyšších katechismus, mezi oba stupně buď vsunuta třída
t. zv. svátostná (Sakramentenklasse), t. j. příprava dětí na první sv. zpověď a
první sv. přijímání. Který názor zvítězí, nelze dnes stanovití.
Pokud se týče vyučování náboženství na vyšších učebných ústavech, které
v Jihoněmecku a Rakousku mají jméno »středních škol< a k nimž čítati lze
i paedagogia (Lehrerseminarien), dlužno poznamenat! tyto potěšitelné zjevy:
1. Ve všech německých státech vyučuje se na jmenovaných školách ná
boženství a je obligátním předmětem, vyučuje se mu dle jednotných učebných
osnov, při stejném počtu týdenních hodin a je jedním z předmětů, z nichž se
koná zkouška dospělosti (vyjma Meklenbursko Střelicko). To přednost německých
škol před školami zemí sousedních.
2. V německých zemích osvědčují učitelé náboženství vyšších škol nepopi
ratelnou horlivost a snahu o požehnaný a zdárný rozvoj důležitého jim svěře
ného předmětu. Dokladem toho jsou četná pojednání o otázkách sem spadajících
a uveřejňovaných zejména ve spolkovém orgánu: »Monatsblätter für den katho
lischen Religionsunterricht an höheren Lehreranstalten« (Köln, Bachem); dále kon
ference, v nichž za týmž účelem společně pracují a ukázkami spracovávání jednotli
vých odborů náboženského vyučování prokazují cenné služby zdárnému řešení
otázky učebnic. Potěšitelná je i
3. jednotná shoda u všech se zřetelem na cíl a úkol náboženského vyučo
vání v celku i v jednotlivých odvětvích. Cíl, který se tu sleduje, je utvrzení
žáků ve víře a v lásce k náboženství, aby byli pevni v dobách bouřlivých víry a
svědomí a věrni zůstafi Bohu a církvi, svou povinnost plnili ve státě a společ
nosti a vždy a ve všem se řídili dle zásad katolického náboženství.
Proto základem a jádrem náboženského vyučování na vyšších školách je
katolická věrouka a mravouka, která se probírá v nejvyšších třech ročnících ve
trojím vždy širším koncentrickém učivu; jim slouží církevní dějepis, jenž před
stavuje církev katolickou jakožto spasitelný ústav Kristem založený a Duchem
sv. řízený a líčí její božské působení mezi národy a její vysoce kulturní dějinný
význam; a k tomu druží se jako nezbytný základ apologetika se svým známým
obsahem.
Kromě toho béře se ustavičný zřetel k duchu a životu církve. Mládež je sezna
mována s officielními modlitbami církevními, lepými žalmy, nadšenými hymnami,
významem a rozdělením církevního roku, slavením posvátných dob a svátků,
obřady sv. oběti mešní a udílení svátostí, jednotou liturgie a řeči. To jsou věci,
které srdce rozehřívají, nábožnost budí a duši mladistvou plní nadšením. Že se
pěstují náboženská cvičení a že duchovním působením učitele náboženství stávají
se radostnou službou boží, o tom netřeba se zmiňovati. Tak přes mnohé pře
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kážky, které se staví v cestu učitelům náboženství na těch školách, tito s po
mocí boží s pastýřskou obezřelostí a láskou plní svůj úkol a kojí se přece nadějí
v možnost zdárného svého působení, bude-li se vždy družiti k působení školy
též spolupůsobení domova. Na domovu se žádá péče vzdalovali mládež škodli
vých vlivů, ostražité bdělosti a dobrého příkladu. A proto tam, kde škola nevy
kazuje slibného ovoce, sluší hledati vinu namnoze na rodičích.
Katechetické poměry v Německu vrhají mnohé světlé paprsky do Rakouska
a naší vlasti, což s dostatek známo. Že i u nás práce na poli katechetickém ne
leží ladem, toho důkaz podává činnost Spolku katechetů v král. Českém a jeho
krajinských odborů, z nichž nejčileji si vede kroužek plzeňský za svého před
sedy kol. Frant. Košáka. O těch a podobných snahách hledí informovat! interessované kruhy orgán katechetů »Věstník katechetský«, jehož stránky jsou a
budou otevřeny s ochotou a povděkem všem vážným a rozumným diskussím
toho druhu.
r.

Promluva na neděli XXIV. po sv. Duchu.
VLADIMÍR HORNOV.

»Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel —
a nasel koukole do pšenice a odešel«
(Mat. 13, 25.)

O vynikajícím vychovateli Allemandovi dočítáme se, že vyznamenával se
neobyčejnou pečlivostí o své svěřence. Největší péči věnoval zvláště těm, o nichž
věděl, že kolísají mezi dobrým a zlým. I když z ústavu vystoupili, spěchával
daleko za nimi, rozmlouval s nimi, poučoval a povzbuzoval je, aby zlo nenabylo
převahy v srdcích jejich. Kolikrát viděti ho bylo, jak ubírá se do domu, kde mla
distvý muž chystal se na cestu na věčnost. Starostlivý učitel spěchal posílit a
potěšit svěřence svého ve chvíli nejtěžší.
)
*
Obraz tohoto vynikajícího učitele a pečlivého strážce vinice, Bohem mu
svěřené, zatanul mi na mysli při čtení sv. evangelia, v němž P. Ježíš vypravuje
o nepříteli, který v noci zasel koukole do pšenice. Kdo jest tím nepřítelem, jenž
čeká, aby v nestřežený okamžik ničil setbu dobrou, klíčící v srdci našem? Ne
přítelem tím jsou vášně, spojující se s těžkými temnotami pokušení, aby udusily
zlaté sémě dobra, vyrůstající v duši naší.
Co činiti máme? Pán Ježíš nám to řekl: »Bděte a modlete se, abyste nevešli
v pokušeni!
*
(Luk. 40, 46.)
1. *
»Bděte! — Pán Ježíš doporučoval bdělost svým učedníkům a nelze
dosti důtklivými slovy totéž napomenutí opakovali člověku každému! Má každý
věk své vášně a náruživosti, jež přistupují k nám jako přátelé, chtějíce se lichotili
ve přízeň naši. Každého líčí jako nepřítele, kdož staví se jim do cesty. Hřích
a špatnost představují nám jako heroismus, jako projev osobní svobody — ctnost
jako slabost.
Sv. Augustin vypravuje (ve knize »Confessiones«), že v mládí svém přišel
do společnosti zlých druhů. Ti vypravili se jednou, aby poškodili cizí majetek.
V duši jeho, která měla tak výtečnou matku-vychovatelku, vzpíralo se z počátku
vše proti činu, jehož se dopustiti chtěl. Ale zkažení druhové líčili mu podnik
ten hříšný a špatný jako skutek největšího hrdinství, tak že on stydě se před
*) Gadnel: Leben u. Wirken des Jos. AUemand.
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nimi za svou domnělou zbabělost, šel a hřešil s nimi. Po činu probudilo se svě
domí, ale on již omlouval se tím, že nemohl se tak zahanbiti před jinými, aby
nešel s nimi.
Vzpomínám slov Schilerových v »Písni o zvonu« :
Těm běda, kteří kladou svíci
v dlaň tomu, jenž je temna syn!
Vizme, do jakého světla staví vášeň lidská špatnost a zlo 1 Činí z něho něco
velikého! Jak oslepila vášeň Kaina na polích krve, jak oslepila Gieziho, služeb
níka Eliseova, jak oslepila jednoho ze dvanácti, které vyvolil si Pán, jak zaslepila
Šavla, spěchajícího do Damašku! — A tažme se, jaké bylo jejich probuzení?
Kain — klesající pod tíží viny své, Giezi — v malomocenství umírající, Jidáš —
vykonávající popravu sám na sobě, Šaul — v prachu a slepotě. — »Těm běda,
kteří kladou svíci — v dlaň tomu, jenž je temna syn!«
V lese u Hluboké nalezli mrtvolu asi 801etého starce, která již byla k ne
poznání setlelá. Nedaleko mrtvoly ležela lahvička se žlutou tekutinou a lístek,
na němž bylo napsáno: »Od mladosti své vedl jsem život spustlý a vněm jsem
sestaral. Odpusťte mi, neboť jsem se sám odsoudil.« (Šauer; Paedagogika 125.)
Slova ta zachvívají duší. Jaký život, taková smrt! Klam, ve který vášně
dovedou zahalili hřích, padá před majestátem spravedlnosti, Boha a svědomí,
které byť i utlumeno, přece jen nemůže býti nikdy umlčeno!
Významná slova napsal Mantegazza (Lebensweisheit fůr die Jugend, str. 127.):
»Když svědomí mi praví, že jednáno bylo neprávě, pak nebudu o tom souditi
jinak, neboť svědomí jest soud, od něhož nelze se odvolati, Samotným rozumem
lze vše zrušiti a dokázali, že to, co nám prospívá (byť i zlé bylo) také jest dobré,
ale srdce volá vždy: »Padouchu!« —a žádný úsudek rozumový nedovede hlasu
toho umlčeti!«
Vidíme často podivuhodný zjev, že rozum na scestí svedený spojuje se
s vášní, aby utlumil srdce a v něm cit, jejž Bůh jako strážce postavil do na
šeho nitra.
Zachvěl jsem se, čta v jedné moderní knize veršů slova:
»Žij jenom rozumu a zašlap každý .cit,
cit, toť je místečko, kdež můžeš raněn být —«
Půjdu s chladným, vypočítavým rozumem kolem žebráka. Cit vztáhne ruku,
aby ho obdařil, ale chladný rozum zašlápne cit. — Můj vlastenecký cit žádali
bude, abych obětoval něco na oltář vlasti, ale rozum zašlápne cit: »Miluj jen
sebe! V tom jest tvůj prospěch !«
Chápu slova, jež napsal jeden z našich pěvců- buditelů :
»Dal bych lebku srdci za výkup!« (Koubek.)
To bylo v té době, kdy všechny vrstvy našeho národa byly provanuty
ryzím citem vlasteneckým, kdy mnohý obětoval poslední nastřádaný groš, kdy
býti vlastencem znamenalo trpět a obětovat se. Byli ovšem někteří, jimž rozum
vypočítavý pravil: »Hledej svůj prospěch! Zraď své a dosáhneš mnoho dobrého
pro sebe!« Ale těch bylo málo proti těm, kteří raději zřekli se osobního pro
spěchu, aby prospěli svému národu. Kdež bychom byli, kdyby tehdá naši bu
ditelově byli se řídili dle slov: »Žij jenom rozumu a zašlap každý cit!«
Rozrušení, mravní úpadek nastává v duši, kde otupen, zašlapán cit a kde
rozum vášní na scestí svedený stává se naším vůdcem a obhájcem našich skutků.
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Rozum a cit jsou veliké dary Boží a třeba, aby šly ruku v ruce, jak Bůh to
chtěl, když svetlo poznání vložil v duši naši a hlas svědomí do nitra našeho,
abychom, řídíce se jimi, nezbloudili. — Toť cesta, kterou ubírají se duše silné
v Bohu!
2. Proto Pán Ježíš ke slovu: »Bděte!« přidal: »a modlete se, abyste nevešli
v pokušení!« — Modlitba — toť tajemství duševních vítězství, jež nepochopitel
nými zdají se býti těm, kteří nepoznali její sílu a požehnání.
Světcové, jichž život charakterisován srdečnou zbožností a heroickými ctno
stmi, byli dětmi modlitby. Modlitba dala jim světlo života a modlitba dala jim
mravní sílu sebekázně.
a) Modlitbou vroucí zanítila se duše slepcova u Jericha, když slyšel, že Pán
jde kolem — a modlitba vrátila mu světlo a radost života. — A také i Bůh
dává světlo života těm, kteří v Něm, jako v hlubině bezpečnosti, kotví celou
duší svou. Dává jim srdečnou zbožnost, která jako matka vede je jasnými stez
kami víry k Tomu, »v Némž temnoty není žádné.* Světlo života, radost života,
světlo v duši a v srdci jsou jejími průvodkyněmi. O chtěl bych otevřití knihy
života duší šťastných, kteří s jasným, čistou radostí zářícím okem jdou životem,
abychom poznali, kolik duší právě srdečná zbožnost zachránila před hříchy,
které pro jiné byly kletbou celoživotní.

b) Ale modlitba dává i sílu ctnosti! Ke Kristu modlitba, spíná ruce své
k tomu, o Němž prorok pravil, že nazváno bude jméno Jeho: »Bůh, Silný'.*
V Něm jest síla, která přemáhá nezřízenou sebelásku, podlamující mravní sílu
člověka.
Co podnětů dnes pro duši slabou, pro vůli podlomenou, aby v nezřízené
sebelásce udusila poslední zbytek mravní síly! »Volnost jednání« hlásá dema
gogie vášní. V ní zanikají hlasy neohrožených Katonů, kteří praví: »Nemáš
jen práva, ale také povinnosti, mravní závazky, jež vyžadují kázeň a sebe
zapření!« —
Kdo světlem nám bude v těchto temnotách? Ten, na Němž spočinula kázeň
našeho pokoje — Kristus! Plavci obklíčeni temnotami noci vrhají před sebou
světlo, aby bezpečnou byla dráha lodi. Kristus, k Němuž v modlitbě spínáme
ruce své, rozlévá v cestu našeho života světlo kříže, symbolu nejvyšší lásky,
oběti a sebezáporu: »Abnega te ipsum? Zapři sebe sama!« Z něho roste mravní
síla, vítězství ducha, štěstí života!
Vigitale et orate! Bděme a modleme se — a pak nepřítel nepřiblíží se k roli
srdce našeho, aby v ně zasel koukol zlých skutků, jež očekává dle slov Páně
oheň očisty — t. j, spravedlnost Boha Odplatitele. Amen.

Promluva na XXVI. ned. po sv. Duchu.
Prof. FRANT. HRADSKÝ.

Podobno jest království nebeské
kvasu. Mat. 13, 33.

Ctnost, dítko království nebeského, jest také kvasem, kvasem dobrým, ne
beským. Když usídlí se v duši, pronikne a zvelebí ji všecku, Život ctnostného
člověka je jako dobrý, zdravý chléb, pochoutka Bohu, andělům, lidem, jemu
samému.
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Mluvme o ctnosti a to o první a hlavní ctnosti! Řekové ii zvali ^povigatc,
rozumějíce tím moudrou soudnost, Římané prudentia, česky ušlechtilá chytrost;
my jí říkáme nyní opatrnost. — Opatrnost je ctnost důležitá a vzácná. U sv.
Antonína, proslaveného praotce thebaiských poustevníků, sešli se nejvážnějši bratří
na poradu.« »Otče«, táží se, kterou z ctností máme pěstovati, abychom jistě došli
na vrchol dokonalosti?« Stoletý stařec neodpovídá; klade vážné čelo do dlaně
ruky, přemýšleje. Mniši jsou pohnuti pohledem naň, jenž klidně sedě podobá se
ztělesněné moudrosti. »Vyslovte, bratří, praví po té k poustevníkům, »sami nej
prve své mínění!« I nastal nyní ruch jako kolem včelníku! Byl večer a ráno,
když slunce vycházelo, nebyl živý rozhovor ještě ukončen. Ten velebil kající
skutky, onen modlitbu, třetí mlčení, jiný samotu, opět jiný lásku. A každý odů
vodňoval svůj náhled, proč uvedenou jím ctnost má za nejlepší prostředek k do
konalosti. Tu ujal se slova otec Antonín a pravil: »Co jste řekli, je všecko dobré
a blaze tomu, kdo ve všech těchto bohumilých ctnostech se pilně cvičí; ale
rozpomeňte se na svou zkušenost! Neviděli jste mnohých, již postili se tou měrou,
že zničili své zdraví a stali se ke všemu neschopni? Viděli. Neviděli jste jiných,
již hledajíce samoty, zašli až tam, kde zahynuli nedostatkem, anebo znechutivše
si ji, vrátili se do světa ? Viděli. Neviděli jste opět jiných, kteří chtíce láskou k chu
dým Bohu sloužiti, rozdali vše, vlastních rodičů nebo dítek nešetříce a na konec
sami jiným stali se na obtíž? Viděli. Mohl bych pokračovat! a vypočítávat! pří
pady, ve kterých muži, toužící po nejlepším, zbloudili, zašedše do výstřednosti,
kde ctnost ztrácí svou líbeznou tvář a stává se poblouzněním. Bylo, ticho kolem
když Antonius mluvil, nebo zkusili na sobě nejednou pravdu jeho slov ; poraditi však si nedovedli. »Která ctnost«, pokračoval velebný kmet, »jde v čele všech
ostatních, ukazujíc jim cestu, vyměřujíc jim zlatý střed, chráníc je přílišnosti ?
Jak praví Pán? »Svíce těla, tvého jest oko tvé* (Mat. 22, 23). A kdo jest toto
oko těla našeho? Jest jím opatrnost'.«· Zmlkl kmet, mlčeli i bratří, ale srdce jim
říkalo: jest tomu tak a v pravdě tak tomu jest. Opatrnost stojí včele stěžejních
ctností. Ji chválí sv. Písmo, ji velebí sv. otcové, jí svědectví dává všecka zku
šenost. »Blahoslavený člověk,* dí kniha Přísloví, »který nalézá moudrost a kterýž
oplývá opatrnosti!« »Buďte opatrní jako hadové,« napomíná Spasitel, »Buďte
opatrní a bděte na modlitbách,* píše sv. Petr křesťanům v Asii. Sv. Ambrož
praví: »Kdo bude spravedlivý, nemá-li opatrnosti? Vždyť nemalé opatrnosti je
třeba, má-li rozhodnout!, co je spravedlivé a co nespravedlivé. Kdo bude sta
tečný a kdo střízlivý, jestliže opatrnost ho nepoučí? (De off. 1. 1. č. 27) Sv. Ber
nard pak dí: »Opatrnost udržuje ctnosti v pořádku; pořádek pak přivádí umír
něnost, krásu a vytrvalost.« A co praví zkušenost? Kdy jsme měli úspěch? Kdy
uvarovali se chyb? Kdy jsme byli opatrní? Kdy jsme litovali, kdy často i slzy
prolévali? Když opatrnosti jsme nedbali. Opatrnosti nikdy nezbývá; bez opatr
nosti i moudrost slepá; nepouštěj se bez vesla na moře; opatrného Bůh opatruje
-— praví lidová moudrosloví. Zle vyšla neopatrnost nemoudrým pannám, které zme
škaly příchod ženichův, opozdivše se nakupováním oleje, jehož z neopatrnosti
nevzaly s sebou, stojí smutný před zavřenými dveřmi svatební síně. Marně se
strojily, marně krášlily, marně těšily. S hanbou jest jim odejiti.
V čem záleží opatrnost, stojící v čele stěžejních ctností a chválená nebem
a z^mí ? Jest to ctnost neboli trvalá vloha, voliti vhodné prostředky k dobrému
cíli. A poněvadž mluvíme o opatrnosti nadpřirozené, dodejme hned: k cíli poslednímu.
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Avšak nejen voliti, nýbrž také volbu provésti a uskutečnit!. Kdo tohle dovede,
je opatrný. Kdo to dovede v každé práci, v každé ctnosti, v každé okolnosti,
v každém pokušení, v každém utrpení, krátce ve všem, ve slovích i skutcích má
skvěle ctnost opatrnosti. Jeho život má takový základ, že kdyby peklo proti němu
povstalo, nic nepořídí. Každý jeho čin dobrý uvážený, odpovídá okolnostem, smě
řuje k poslednímu cíli, jde zlatou cestou ctnosti, je záslužný pro nebe. Každé
počínání jeho i na světě je důstojné a zjednává mu úctu. Někdy jest mu sice
jednati proti chytrosti světské a časnému prospěchu, ale jen zdánlivě si škodí.
Ví: na konec musí se mně vše obrátiti k dobrému; a obrátí.

*) [Sídlo opatrnosti je v rozumu, nebo rozumu jest voliti prostředky k cíli.
Filosofie rozeznává dvojí rozum, theoretický a praktický. Nejsou to dva různé
rozumy, nýbrž dvě stránky téže intelligence. Rozum theoretický zabývá se hlavně
učeností, na př. ve škole. Vědcové hledají a zkoumají různé pravdy. Mnohý je
velmi důmyslný, avšak opatrným ho ještě nenazýváme. Nedávno v horním Egyptě
veliký přírodozpytec byl sežrán od krokodilů. Pro učenost a touhu po ní zapo
mněl na opatrnost. Byl moudrý, duchaplný a učený, ale nevolil dobře prostředků
k cíli, k vyzkoumání květeny egyptské; byl neopatrný. Rozum praktický dovede
si poraditi v okolnostech denního života. Mladý professor byl učený, spořádaný,
charakterní, měl všecky dobré vlastnosti, jen byl velmi nepraktický. Pro svou
nepraktičnost měl byt samý prach a nepořádek, chodil v ošumělých šatech, po
řádně se nenajedl, býval podváděn, měl i ve škole nepříjemnosti. Matka jeho,
žena praktická a zkušená, navštívivši ho a vidouc jeho život, pravila: milý synu,
tak to nejde. Dovol, abych na čas vedla žezlo v tvé domácnosti. A hned bylo
jinak. S mladým professorem jakoby se stal zázrak. Praktický rozum jest to, vněmž
sídlí opatrnost. Tam svítí, tam radí: takhle musíš jednati, tyhle prostředky voliti,
takto jich užiti, potom jednání tvé bude prakticky úspěšné a směřovati v pravdě
k cíli, hlavně k cíli poslednímu. Však opatrnost, která by jen svítila a radila,
byla by jako člověk, který měl mnoho výborných úmyslů, ale u něhož vždy
skutek — útek’. Opatrnost jest ctnost, která dovede vůli, ruku, nohu a všechny
vlohy také příměti, aby podle dané rady jednaly.

Opatrnost jest tedy v praktickém rozumu člověka. Ukazuje se podle sv.
Tomáše Akv., který o ctnostech tak důmyslně píše (II. III. 9, 47 a 8), trojí čin
ností: Předně, bene consiliari, dobře si poraditi, za druhé, bene judicare, dobře
souditi a za třetí, bene praecipere, dobře rozkázati. Dobře si poraditi znamená,
vynalézti prostředky, které povedou k cíli. Vezměme přiklad opatrnosti přirozené.
Chceš si zachovati zdraví. Vyhledáváš tedy vše to, čím se zdraví zachovává.
Dobře souditi. Máš mnohé prostředky. Které z nich zvolíš? Ty, které podle tvých
okolností povedou tě k cíli. Zvolíš na př. k zachování zdraví, střídmý život. Ale
není všeliká střídmost vhodná, není vhodná vzhledem k tvému zaměstnání, nebo
vzhledem k lidem, s nimiž žiješ, vzhledem k okolnostem, v nichž se nalézáš. Zvolíš tedy
střídmost přiměřenou těmto okolnostem. Dobře poručiti. Uvedeš si takové důvody,
budeš na ně tak naléhati, aby vůle ochotně chtěla, odstraníš překážky, aby tělo
nečinilo obtíží. Vytrvalým cvikem nabudeš snadnosti v střídmosti a náklonnosti
k ní. Vezměme příklad nadpřirozené opatrnosti! I uvedený příklad může býti
takovou opatrností nadpřirozenou, když v milosti jsa, o zdraví pečuješ netoliko
*) Lze vypustili pro školu měštanskou.
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z čistě časných pohnutek, ale tak, jak je to Bohu milé a aby mu to bylo milé
K nadpřirozené opatrnosti náleží na př. snaha, uvarovali se těžkého hříchu. Dobře
poraditi. Opatrnost ti řekne, čeho všeho varovati a v čem pilen býti máš. Např.
ti řekne, že společnosti dobré jsou prostředkem k tomu, společnosti zlé nebez
pečím. Dobře voliti. Opatrnost ti řekne, které jsou pro tebe dobré a jak se v nich
máš chovati. Dobře poručiti. Opatrnost ti poroučí: vyhledávej jich a chovej se
v nich, jak jsi řekl. ]
To jest opatrnost a její činnost. Krásná ctnost; nemá sice dvořanstva
z mnoha jiných ctností kolem sebe, ale proto není menší. Všecky ctnosti vyhlí
žejí k ní, prosíce: veď nás, abychom ve všem zachovaly pravou cestu a míru.
Však vám jest snad při slovech mých jako mladému bohoslovci, který slyše vě
hlasného kazatele, si rozrušen vzdychl: kéž bych jednou dovedl také tak po
vznášet! duše k Bohu. Ale kterak toho dosáhnu? Výborná jest ctnost opatrnosti
pro život vezdejší i pro věčnost; ale kterak lze jí dosíci ?
Dnes jen radu všeobecnou chci vám dáti. Vidím Marii, sestru Lazarovu,
u nohou Ježíšových, ana vnímavým srdcem poslouchá slovům božského mistra.
Nejlepší stránku vyvolila, dí o ní Spasitel k Martě (Luk. 10, 42). A skutečnost
ukázala, že pravdu děl. Když později pomazala nohy P. Ježíše drahou mastí,
měli jí to mnozí za zlé, ale byl to čin, jejž chválí evangelium po celém světě.
Kdo ji řídil, kdo vedl? Víra a láska. Vnímejte hluboce do srdce svého nauku P.
Ježíše, milujte božského učitele z celého srdce, a křest, opatrnost sama přijde
a usídlí se u vás. Srdce věřící a milující nejlépe vám vždy poradí, jak máte
jednati, aby skutky vaše byly dobré pro život a pro věčnost. Amen.

•

Návrh na úpravu katechismu.
Z komise katechismové.
JAN PTÁČEK, referent.
(Pokračováni.)

0 lásce a přikázáních.
Pán Ježíš řekl k bohatému mládenci: »Chceš-li do života vejiti, zachovávej přikázání l<
Mat. 19, 17.)

K spasení nestačí jen v Boha věřiti, je třeba také konati, co Pán Bůh
přikazuje.
Dvě největší přikázání jsou: 1. Milovali budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své — a 2. Milovali budeš bližního
svého, jako sebe samého. (Mat. 22, 37. 39.)
Máme milovati:
1. Boha nade všecko,
2. sebe,
3. bližního.
Abraham miloval Boha vide než syna svého Izáka.

P. Boha milujeme nade všecko, když jej milujeme Více nežli všecko, co je
nám na světě nejdražší.
Máme P. Boha milovati nade všecko :
1. protože je náš nejlepší Otec a největší dobrodinec;
2. protože má nejlepší vlastnosti.
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O lásce k sobě a bližnímu.
Pán Ježíš řekl k učedníkům svým : >Co je plátno člověku, kdyby celý svět získal a na své
duši škodu trpěl? (Mat. 16, 26.)

Sebe milujeme, varujeme-li se hříchu a konáme-li dobré skutky.
Podobenství o milosrdném Samaritánu.

Naším bližním je každý člověk.
»Zdaliž není Otec všech nás ? Zdali Bůh jeden nestvořil nás ? Proč tedy pohrdá jeden každý
z nás bratrem svým ?« (Mat. 2, 10.)
»Nové přikázání dal jsem vám, abyste se milovali vespolek, jako jsem já miloval vás.« —
(Jan 10, 34.)

Máme milovati bližního svého, protože:
1. P. Bůh tak přikazuje;
2. všichni jsme dítkami Božími;
3. P. Ježíš nás všecky vykoupil.
P. Ježíš řekl: »Všecko, cožkoli chcete, aby vám lidé činili, i vy čiňte jim.« (Mat. 7, 12.)

Bližního milujeme jako sebe, když mu všechno dobré ze srdce přejeme,
a kde můžeme, i činíme.
»Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vám pro
tivenství činí a utrhají vám, abyste byli synové Otce svého, jenž je v nebesích.« (Mat. 5, 44. 5.) —
P. Ježíš na kříži. — Sv. Štěpán.

Máme milovati i své nepřátele, protože i nepřátelé jsou naši bližní, a protože
Syn Boží slovem i skutkem nás učil nepřátele milovati.
Jak milovati P. Boha, sebe a bližního, učíme se:
1. v desateru přikázání Božích ;
2. v pateru přikázání církevních.
Desatero Božích přikázání.
Článek 38.: Bůh dává desatero přikázání. (Stilisace desatera přikázání dle katechismu.)

První tři přikázání nás učí, jak máme milovati P. Boha; ostatních sedm nás
učí, jak máme milovati sebe a bližního.
Oprvnímpřikázání:
V jednoho Boha, věřiti budeš.
V prvním přikázání Božím se poroučí, abychom
1. v Boha věřili;
2. v něho doufali;
3. jej milovali, a
4. jemu se klaněli.
I.
V Boha věřiti jest: věřiti, že Bůh jest, a že pravda je, co zjevil. Tomu všemu nás učí církev
katolická.

Věřiti máme:
1. všecko, čemu nás učí církev katolická;
2. pevné, tak že ani dost málo nepochybujeme;
3. vytrvale, i kdybychom měli za víru trpěti.
Proti víře hřeší:
1. kdo řeči proti náboženství ochotně poslouchá, nebo sám mluví;
2. kdo knihy proti náboženství čte nebo dává čisti;
3. kdo o víře dobrovolně pochybuje;
4. kdo nevěří v Boha, nebo co Bůh zjevil.
Dítě hřeší, když zanedbává vyučování sv. náboženství.
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II.
O Jobovi. — Žalm : >V Tebe, Pane, jsem doufal, nebudu zahanben na věky.<

V Boha doufati jest: pevně a důvěrně očekávati, že nám P. Bůh dá, co
nám slíbil.
Douláme od Boha všecko dobré, zvláště, že nám odpustí hříchy, pomůže
konati dobré skutky a po smrti dá věčný život.
P. Ježiš řekl: »Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a vše ostatní bude
vám přidáno;« a učil nás se modliti: »Chléb náš vezdejší dejž nám dnes!«

Smíme doufati od P. Boha také to, co nám prospívá k životu pozemskému,
jen když to nepřekáží našemu spasení.
Proti naději hřeší:
Mojžíš a voda ze skály 37. — Sv. Petr.

1. kdo v P. Boha nedůvěřuje;
Kain 5. — Jidáš 84.

2. kdo myslí, že mu Pán Bůh nemůže nebo nechce pomoci anebo
odpustiti;
Lidé za časů Noemových 7.

3. kdo jenom na P. Boha spoléhá a sám se nic nepřičiňuje.
III.
Boha milovati jest: míti v P. Bohu největší zalíbení.
Proti lásce k P. Bohu hřeší:
1. kdo P. Bohu neděkuje;
2. kdo proti němu reptá;
3. kdo jej nenávidí.

(Pokračování.)

Dekret; „Quam singulári'“ ... o prvním sv. přijímání dítek.
S. congr. de sacramentis (svátostní kongregace) vydala výnos, který počíná
slovy: »Quam singulári Christus amore . . .«, jenž řeší otázku, kdy mají se připustiti dítky ku prvnímu sv. přijímání. Dekret ten potvrdil sv. Otec 7. srpna 1910.
Uveřejňujeme jej ve výtahu s poznámkami:
Pán a Spasitel náš lnul zvláštní láskou k dětem a proto i církev hleděla
vždy spojovati dítky s P. Ježíšem ve sv. přijímání. Tak i dítky křtěnci přijímaly
P. Ježíše, ovšem ve způsobě vína, což dosud obyčejem je na Východě. A dítky
odrostlé tehdá častěji přistupovaly ke stolu Páně a přijímaly někdy buď bezpro
středně za duchovenstvem, nebo jinde za dospělými se jim podávaly zbytky proměného chleba v Tělo Páně. (Tak byly dítky jakýmsi druhem tabernáklu pro sv.
Eucharistii.)
Tak se dělo až do 13. století. Tu však zavládla v latinské církvi jiná prakse,
totiž: podávati dítkám sv. přijímání když přišly k rozumu a nabyly jistých vedo
mostí o Svátosti oltářni. (Dříve kladen důraz na lásku Spasitelovu k dětem a dětí
k Spasiteli, nyní na úctu keucharist. Spasiteli a vědomosti kommunikanta.) A sněmy:
lateránský IV. (1215,) can. 21. a tridentský (sess. 21. can. 4.) stvrdily tuto novou
praksi svými předpisy o velikonočním přijímání (»Omnis utriusque sexus fidelis,
postquam ad annos discretionis pervenerit, . . . peccata cofiteatur . . . saltem semel
in anno . . . suscipiens ad minus in Pascha eucharistiae sacramentum.« Tím dána
byla theorie, praktikovi ovšem záleželo nyní na tom, jak rozuměti slovům »anni
discretionis« a jak dle nich jednati v praksi.)
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Ale tím, že církevní sněmy prohlásily, že každý, kdo dospel k užívání ro
zumu, jest povinen přistoupili k velikonočnímu sv. přijímání, neměly ovšem úmyslu
odstranit! nábožný obyčej, podávati dětem již dříve sv. přijímání.
Když byla stanovena doba, »kdy dítě dospěje k užívání rozumu«, vloudily
se do církve různé bludy a nesprávnosti. Aniž by k tomu bylo příčiny, počal se
činiti rozdíl mezi věkem pro sv. zpověď a věkem pro sv. přijímání. Pro zpověď
žádal se věk, v němž dítě dovede rozlišovat! dobré a. zlé a tudíž může hřešili
a pro přijímání žádala se důkladnější příprava a hlubší znalost náboženských ta
jemství. Tak se bez důvodů ustanovilo, že ten, kdo jde ke sv. přijímání, má míti
10—12 let, ano dokonce i 14 let a mladším dílkám se zabránilo choditi ke sv.
přijímání. S výmluvou, že se takovýmto sv. přijímáním prokazuje zvláštní čest,
nebyly připouštěny dítky k vlastní škodě morální k sv. přijímání.
Rovněž kárati jest, že leckde dítky, které nebyly připuštěny ke sv. přijímání,
nebyly také voděny ke sv. zpovědi, nebo nebylo jim dáno rozhřešení. Tak bo
hužel zůstávají k své největší škodě ve hříchu — snad i smrtelném.
Ještě horší je, že v některých krajích dítky, které ještě nebyly u sv. přijí
mání, ani na smrtelném lůžku nedostávají svátostného pokrmu a posledního po
mazání. Takové dítky jsou pohřbívány dle obřadu, ustanoveného pro dítky a tak
nemají podílu na mnoha církevních modlitbách. To ukazuje na jansenismus (17.
stol.), dle něhož je sv. přijímání odměnou (praemium) a nikoli spasitelným pro
středkem pro lidské slabosti a křehkosti. (Dle konc. trid.: »antidotum, quo libe
remur a culpis quotidianis et a mortalibus praeservemur«, sess. 13. — Obviňuje
se však i protestantismus, že měl vliv na odklad prvního sv. přijímání, jelikož
v protestantských krajích chtěli míti katolíci jakousi protiváhu v něm ku pro
testantské konfirmaci; a konečně tu vinu nese i doba osvícenská (18., 19. stol.)
svým jednostranným pěstěním rozumu a stanovíc potřebu vyspělosti i ku prvnímu
sv. přijímání.)
Platná církevní nauka zní jinak. Sněmovní kongregace (S. Congr. Concilii)
svým výnosem z 20. prosince 1905 dovoluje všem, af jsou staří neb mladí, denně
přijímati Svátost oltářní, jen když jsou ve stavu milosti boží a mají-li dobrý
úmysl. Proč by tedy nešly nevinné dítky ke sv. přijímání, když byly za starých
dob zbytky sv. přijímání dávány nemluvňatům! A lateránský sněm nečiní rozdílu
mezi věkem, ve kterém má dítě tolik rozumu, aby mohlo jiti ke sv. zpovědi,
a mezi věkem, kdy má jiti ke sv. přijímání. Dítě je způsobilé, aby šlo ke sv.
zpovědi, zná-li rozdíl mezi dobrým a zlým a podle toho zajisté je schopno jiti
i k sv. přijímání, když může rozeznávat! chléb eucharistický od chleba obyčej
ného a když jsou mu známy částečně základní pravdy víry. Tak pochopili věc
všichni vykladatelé lateránského sněmu. Té doby dovolovaly všecky synody a
biskupská nařížení, aby dítky v sedmi letech šly ke sv. přijímání, I sv. Tomáš
Aquinský (f 1274), sv. Antonín (arcib. florentinský f 1459), tridentský sněm a
římský katechismus učí témuž. Také Ledesma (f 1575), Vasquez (ý 1604), dále
papež Benedikt XIII. (1724—1730). Tak sv. Tomáš Aquinský vykládá termín
»anni discretionis« podobným »aliqualis usus rationis«. Vlivem však římského práva
počátek užívání rozumu značil ukončený rok sedmý (až k ukončenému sedmému roku
je dítě dle římského práva zváno »inlans«, pak »impubes«. V tom smyslu zakročila
S. Congr. Concilii r. 1851 proti předpisu cirk, provincie v Rouenu ve Francii, kde
mládež teprve po uplynulém 12. roce měla přistupovat! ke sv. přijímání. Tak
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stalo se i na zakročení S. Congr. de Sacramentis 25. března 1910 v případu
diecese Štrasburské, kde kdosi stanovil v témž pádě 12. neb 14. rok.
Proto svátostná kongregace vydala výnos, který zredukujeme na sedm
punktů:
1. »Aetas *
discretionis je pro první sv. zpověď i první sv. přijímání asi rok
sedmý (»circa septimum *
).
annum
Věkem tím tedy začíná závaznost dítek ku
přijetí obou svátostí.
2. Ku první sv. zpovědi a ku prvnímu sv. přijímáni není potřebí úplné
znalosti jmenované nauky. Postačí pro děti, věděti a věřiti před prvním sv. při
jímáním ty pravdy, které jsou potřebné *
necessitate *
.
medii
Děti však mají roz
lišovali eucharistický pokrm od pokrmu obyčejného a v pravé náladě mysli při
stoupili ke stolu Páně.
3. Dítky mají po prvním sv. přijímání netoliko jednotlivé, ale i společné s do
spělými častěji v roce býti vedeny ke sv. přijímání.
4. Jest žádoucno, aby dítky po prvním sv. přijímání »saepius et si fieri
potest, quotidie« šly ke sv. přijímání.
5. Opačné zvyklosti a partikulární předpisy buďte odstraněny a za neplatné
považovány.
6. Tyto nové normy buďte sděleny od episkopátu s klérem a mimo to každo
ročně v čas velikonoční s lidem věřícím!
7. Biskupové mají podávati zprávy o provádění dekretu každých pět let.
Datum 8. srpna 1910, a podepsáni jsou:
Kardinál Ferrata, pretekt, a F. Gi ústi ni, sekretář.
)
*
Rozumí se, že tento nový dekret jakožto jus commune platí pro celou církev
latinskou. Bude však záležeti na kompetentních faktorech, aby tyto nové normy
přizpůsobili rakouským poměrům a školním zákonům a označili je okresním šk.
radám jakožto doplněk k nařízením o náboženských cvičeních ve smyslu říš. zá
kona (§ 5.), bylo-li ovšem v dřívějších výnosech co stanoveno o věku dětí primokonfitentů a primokommunikantů, či snad pravděpodobno, že na mnohých místech
nebude toho dbáno, aby děti od 7.—9. (10.) roku ex offo od učitelů k sv. svá
tostem byly voděny? Ve mnohých diecesích Rakouska byla by snad sv. zpověď
v 9., první sv. přijímání v 10. věku.
Společné sv. přijímání, jehož Řím žádá, je u nás již dávno zvykem. Dovo
leno bude, aby děti i mimo ně jednotlivé přicházely, aby si zvykly i tehdy při
stupovat! ke stolu Páně, když nejsou officielně k němu vedeny. Liberální a ra
dikální časopisy budou ovšem bájiti o novém attentátu ultramontánů na školu a
o novém dogmatu. Také mnozí rodiče a učitelé budou činiti proto obtíže.
»Christlich paedag. Bldtter
*
píší: »Náš názor o provádění nového dekretu
v Rakousku salvo judicio meliori byl by as tento: Na officielních předpisech,
které se týkají učitelů a školních náboženských cvičení, předem nic se nezmění.
*) P o z n ám k a : Krátce řečeno, dekret tento stojí na stanovisku IV. cirk, sněmu la
teránského a interpretaci sv. Tomáše. Zaujímá zlaté Středočeští mezi velkou blahovolností,
s jakou se udělovala sv. Eucharistie v prvních dobách a mezi rigorismem jansenistů a
osvícenců. Nový dekret béře zřetel i k úctě a užitku, ale i k srdci dětí. Není toto věcí
rozumu, jako spíše věcí srdce a milosti. Srdce i mysl dětskou lze snadno nadchnouti.
Dítě miluje své rodiče a svého Pána Boha již déle a dříve než počne do školy choditi
a než chladný rozum začne o Něm hloubaťi a fllosovati.
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Paedagogickému taktnímu soudu katechetovu budiž zůstaveno, aby děti, ovšem
způsobilé, mezi 7.—9. (10.) rokem ke sv. zpovědi a přijímání připravil a k témuž
je vybídl (bez nucení.) Hlavně vybídne ty děti, jichž rodiče, jak předpokládá, ne
budou mu činiti obtíží. Slabší děti, u nichž byla by obava, že by se chovaly ne
důstojně při sv. přijímání, odloží se na dobu zralejší. Bylo li by přáním rodičů,
aby dítky přistupovaly ke sv. přijímání, nebude katecheta zpravidla čipiti pře
kážek. Tyto děti mezi 7.—9. (10.) rokem mohou, jak uzná katecheta za vhodné,
buď officielně připojiti se k dospělým kommunikantům, anebo jiti separátně (jed
notlivě neb společně) pod dozorem kléru.
První sv. přijímání uspořádá katecheta slavněji. První sv. zpověď může býti
dle zdání katechety buď spojena s prvním sv. přijímáním, buď odloučena. Tak
získají se zkušenosti a děti, učitelé i rodiče zvyknou si ponenáhlu na novou
praxi. Katecheta ostatně bude očekávat! instrukcí a přechodných ustanovení. Byli
jsme, pokud se týče věku, dosud skoro všichni úzkostliví a trochu jansenisticky
naladěni, ale přece nezapomněli jsme, jako mnozí jiní pod vlivem hesel osvícen
ských a rozumových 18. a 19. století, že také máme srdce.*

»Hlídka moravská«, č. 9., píše: »Nemalý údiv vzbudil dekret o včasném sv.
přijímání dítek. Sedmý rok prohlášen v něm za hranici rozeznávání u dítěte a
dlouhé přípravy a čekání na pozdější vývoj dítka se zavrhuji. Na četné dotazy
ze severnějších zemí Evropy přiznává však hned, že různé kraje různou mají
hranici dětského vývoje. Že pouze na jihu možno pomýšleti na včasnější při
puštění dítek ke stolu Páně, že však na severu doba 8—9 let je přiměřená. Vůbec
nejnovějšími výnosy zcela převrácena asketická a pastorální pravidla o častějším
přijímání. Zas jeden pokyn, aby se takové názory vždycky hned nedogmatisovaly,
a ti, kdo mají odchylné důvody, kaceřovali.«
»Čech« píše: »U nás v Čechách nemalé vzrušení způsobilo obmýšlené na
řízení, že dítky již sedmileté mají súčastniti se sv. zpovědi a přijímání. Jsme
daleci toho, prováděti kritiku tohoto obmýšleného nařízení, leč budiž dovoleno
uvážiti praktický jeho výsledek.

V našem podnebí mládež tak rychle se nevyvinuje jako v Itálii. V Itálii
dívky již 121eté mohou vstupovali do stavu manželského. U nás dívky 71eté
sotva umějí hláskovali, o čtení a psaní není ani řeči. Dnes dítky ze mnohých
rodin přicházejí do školy nevyspělé, pramálo chápavé, zanedbané, jež teprv po
9. roce k čilejšímu duševnímu a duchovnímu životu se probouzejí. Dále třeba
uvážiti, že u hás školní mládež včetně do 14 let školu navštěvuje. Čechy dále
jsou hustě obydleny, kde nastavěno jest množství škol.
Tímto nařízením přibude všem kněžím v duchovní správě a učitelům nábo
ženství mnohem více práce a bude tu zajisté zapotřebí pastorálních porad, kterak
by bylo možná nařízení to, kdyby přece bylo vydáno, praktickému životu u nás
přizpůsobili. V Itálii je doposud hojnost kněží, kdežto u nás je jich vždy méně.
U nás kněží v duchovní správě musejí denně mnohdy kolik hodin stráviti v kan
celářích. U nás jsou farnosti o 10.000—20.000 až 70.000 duší — (viz spis: »Riessenpfarren« — ve vídeňské arcidiecesi) — a proto by se doporučovalo, aby sv. Otec
byl upozorněn na poměry hlavně ve velikých rakouských městech a četně za
lidněných průmyslových míst, s čímž zajisté veled. kněžstvo v duchovní správě
bude souhlasili. Jest dále k obávání, že nikoliv všichni rodiče s nařízením tím by
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souhlasili. Pověstná »Volná škola« v Rakousku nadělá rozruchu a kněžstvu
obtíží mnoho.« —
Ty a podobné obavy donesly se také sv. Otci Piu X. Učinil tak římský dopi
sovatel katol. listu francouzského »Univers«, jenž v jednom z posledních čísel tohoto
listu uveřejnil svou rozmluvu s papežem o novém výnosu vzhledem k sv. přijí
mání dítek. Při této rozmluvě sv. Otec prohlásil:
»Dítky mají právo přijímati našeho Pána, jakmile přijdou do rozumu. Tento
věk — my jsme to ve výnosu připomněli — se může měniti. V severních zemích
je duševní rozvoj w dítek pomalejší než v jižních zemích, jak se to nesčetněkráte
zjistilo.* —
U nás zajisté budeme očekávati podrobných návodů nejdůstojnějších Ordinariátů. —

Výstava katechetická v Č/Budějovicích.
Referuje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol v Kardašově Řečici.

Celkový posudek o všech sbírkách obrazů biblických vyzněl v týž refrain —:
Z každé sbírky mnoho obrazů jest vhodných, ale všude některé nevhodné. — Přá
ním všeobecným jest, aby se všichni nakladatelé dohodli a vydali společně jen
výběr vhodných obrazů. —

Podrobnější studii o ceně těch kterých kollekcí připravuje nejlepší znalec
pomůcek vdp. V. Červinka, katecheta v Královicích u Plzně.
Aforismy o názorném vyučování.
1. Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu.
2. Více smysly více chápeme. Semel scriptum, ter lectum, semel pictum,
decies lectum.
3. Odkud poznali apoštolově víru? »Nemůžeme nemluviti o tom. co jsme
viděli a slyšeli *
4. Zlatá cesta prostřední. Omne nimium vertitur in vitium. Nedá se všecko
znázornit.
5. Kapitál vložený do pomůcek školních dobře se úrokuje: lepší kázeň,
lepší prospěch, menší námaha plic. Co se dá dětem, nedá se lékaři.
Nežli posvátný úkon sesměšňovat karikaturou, raději nekreslit. — »Dětem
řekne se, je všechno dobré*: Nikoliv. — Dětem jen to nejlepší, volá dnes směr
umělecké výchovy. — Rozhodně do měšt. školy nepatří: Holzel ani Heinemann,
dospělejším žákům výběr z Peszlera, Doréa (nejlepší perokresba) a ze Zlaté
bible klassiků.
O illustracích nové Panholzerovy bibl. dějepravy odmítavou kritiku přinesl
Vychovatel roku 1909.
Chloubou středověku povždy zůstane rozkvět uměni malířského a stavitelského
v době té.
Velká města mají své obrazárny, umělecké galerie originálů, ale při dnešní
dovednosti závodů chromolithograf. bude lze opatřiti zdařilé kopie mistrů i do škol
venkovských.
Barevné obrázky Prombergrovy podávají realisticky postavy osmahlých tváří,
vyžilého těla, — Takového Adama a Evu si nepředstavujeme, Třeba hnědou
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pletí vystižen věrně ráz orientálů, nám zůstanou typy ty cizími. Doré idealisoval,
proto se líbil a neztratí cenu nikdy.
Srovnejme obraz Zvěstováni Panny Marie ze Zlaté bible a ze sbírky Schreibrovy — výběr bude lehký. Pro láci a množství vyobrazení, jaká se v jiných
sbírkách marně hledají, se Promb. doporučují. — Vůbec každá sbírka se dopo
ručuje ne celá, ale jako doplněk druhých.
Hudba, zpěv, malba zovou se internacionální, mluví všemi jazyky, καί όλων
— jsou katolické ve svém smyslu.
Lituji, že velké obrazy pod názvem : Pařížský illustr. katechismus, darované
od P. Petra Kopala Spolku katechetů v král. Českém, se po smrti P. Smejkala
ztratily a náhrada za ně podnes není. Do příští velké výstavy v Praze zajisté se
jeden exemplář opatří.
Jako nejlepší obrazy bibl. chválil jeden referent ve Vychovateli před lety
sbírku protestantskou Schnorrovu. — Byla na výstavě, ale Zlaté bibli klassiků
se nevyrovná.
Poznámek k tomu netřeba. Jest ovšem čas dohonit, co se omeškalo, že škola
nás dosud nechává ukázat, co dělá pro dítě kněz, věnujme spíš než kam jinam
na výzdobu školy, zbude tam aspoň památka v mysli dětí i rodičů. Při zkoušce
náboženské lze ukázat i pomůcky.
Dp. Josej Tatzauer, katecheta v Michli u Prahy.
Vystavuje celkem 67 předmětů, z nichž jsou nejvýznačnější: Trnová koruna,
balsám, aloe, myrrha, egypt. kobylka, drachma, šikl a j.
Dále diagramy: Stvoření světa, cesta židů do Kanaan, církev, rok, rozvoj
církve, člověk-duše-anděl-Bůh, Bůh trojjediný, dvojí přirozenost v Kristu, psycho
logický rozbor člověka, obcování svátých, organisace církve, život Ježíše Krista,
co bude po smrti, církev Kristova je jedna, Stánek Mojžíšův, stupně svěcení
kněžstva.
Dále obrazy: Klebner : »Vezměte a jezte!« — Meucia: »Takto se modli!«
Fungel: Ježíš, přítel dítek. — Ciseri: Pohřeb Kristův. —Liška: Kristus. — chrám
sv. Petra v Římě. — Holub : Obrazy ze sv. země — sedm bolestí P. Marie —
sedm přehledných tabulí Leinwebrových pohlednic — velekněz — anděl strážný —
sedm svátostí — cesta křížová. — Leiber: Hvězda jitřní — růženec — vnitřek
chrámu — liturgická nářadí a roucha — výkresy dětí školní i domácí — zná
zornění mše sv. — Kmoch : bible a katechismus hluchoněmých — sedm darů
Ducha sv. — diapositivy důležitých maleb z katakomb římských — plán chodeb
v katakombách — sedmnáct olejových reprodukcí důležitých maleb z katakomb
římských a j.
Zdokonalený reflektoskop dp. Jos. Tatzauera, katechety v Michli u Prahy,
těšil se pozornosti. Vyniká jednoduchostí, užitečností a lácí. Obrázek větší i menší,
pohlednice, podobizna malá postaví se proti vypouklému zrcadlu zvětšovacímu
a reflex obrazu zvětšeného nahradí oku skutečnou krajinu, osobu; děj vyvíjí se
bez námahy očí. Cena 17’50 K.
Model jest výmluvnější než obraz, proto doporučují, kdož viděli v Č. Budě
jovicích modely, vystavené od dp. Viktora Michky, faráře ve Stálci u Tábora,
koupili si spíše model než obraz, zvláště když model obdrží se od českého tru
hláře ve Stálci levněji než obraz z německého nakladatelství. Modely svatostánku,
domu israelského, jeskyně Davidovy, hrobu Lazarova, stanu patriarchálního,
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mlýna Palestýnského, oltáře přenosného do venkovských škol obstará z ochoty
dp. farář Michka; při větším počtu přihlášek může cena modelů býti ještě nižší.
Velké Alešovy jesle, vypalované ve dřevě, pro kostel ve Stálci pracoval trater
Josef Patera v klášteře Lnářském, rodák ze Stálce. Vystavil dp. Viktor Michka.
•»Budivoj* ze dne 29. července t. r. napsal: »Jeden hlas o výstavě katechetské jde, že překvapuje bohatostí a rozmanitostí předmětů, pečlivým
jich výběrem, jakož i ladným jich uspořádáním, což vše dodává jí ušlechtilé
elegance, kterou ještě zvyšuje slavnostní výzdoba výstavních síní. Proto není
divu, že stále přicházejí noví návštěvníci; mimo jiné pobyl v ní též delší
dobu prof. konservatoře v Petrohradě, p. J. Seifert, jenž dlel t. č. v Č. Bu
dějovicích návštěvou.«
Mimo zmíněnou galerii uměleckých památek, nasbíraných po cestách Itálií
a F'rancií, měl dp. kaplan Budějovický vystavený globus (k učení o Stvořiteli
světa), mikroskop (k učení o vševědoucnosti Boží), v drahocenném rámu obraz
královny a matky vychovatelů Panny Marie od Rafaela, v zlatých rámech obrazy
Betlema, Nazareta, Jerusalema, velký obraz všech řečí světa (katolická všeobecnost církve). — Celý byt dp. Řepy jest vlastně malé musem paedagogické.
(Pokračování.)

.......

Z praxe a různé.

Spolek katechetů v král Českém
konal členskou schůzi 26. října t. r. za neob
vyklého účastenství. Referát příště.
Výnos k. a. konsistoře v Praze:
Česká komise pro ochranu dítek a péči o
mládež v království Českém hodlá pořádati
2. prosince »I. český dětský den« za
účasti škol národních a středních u příleži
tosti 80. narozein J. Veličenstva. Kníž. are.
konsistoř ve svém intimatu v ord. listě vy
bízí katechety, by 1. vstoupili do příprav
ného výboru 2. konali 2. prosince, kdy
bude prázdnina, z v 1 á š t n í služby Boží
a při mši sv. budiž vzata oratio pro im
peratore 3 jinde pak by se konaly ko
stelní sbírky.
Odpovědi redakce na různé dotazy:
R.: Dobré služby Vám prokáže Tippmanův
Výklad bibl. dějepravy, díl I. all., velmi
dobrý je také Knechtův ^Praktischer Kom
mentar* zur Bibi. Geschichte. (20. vyd.,
6 Μ. 60 f.) z Herderova knihkupectví ve
Freiburku, toužíte-li ještě po něčem důklad
nějším, je to: Dra Schustera a Holzammera*Handbuch zur bibl. Geschichte*.
I. Starý Zákon 15 K. II. Nový Zákon.
12 K 60 h. S četnými illustracemi. Skýtá
hojnou studnici k poučení, nejen k výkladu
biblických dějin ve škole, v kostele, ale
i pro nejširší kruhy vzdělaného světa kato
lického. Stále přepracováván dospěl dnes
k sedmému vydání a nahradí duchovnímu
učiteli celou knihovnu děl přírodopisných,
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historických, archaeologických, podávaje
spolu nejnovější zprávy výzkumů biblických.
Také u Herdera ve Freiburgu, ale k do
stání v knihkupectví na př. Kotrbově, za
jisté i na splátky. — S.: Přání, by exhorty
přinášely themata o ctnostech, projeveno
i s jiných stran, a bude k němu vzat zřetel.
— P.: Zda Vám při přestupu z katechetství do
duchovní správy budou počítána léta (sedm)
katechetská? Ano, jelikož působíte na ve
řejné škole (nepočítala by se Vám však,
kdybyste působil na škole soukromé). Žá
dost o kvinkvenálku v duchovní správě se
podává konsistoři a doloží se tabellou. —
C.: Proti importu přeložených písní církevních
německých a francouzských, namnoze bez
cenných, je prací záslužnou zaváděti zdařilé
písně domácí, ducha českého a v té příčině
doporučujeme vřele: Fr. Žáka T. J.: Píseň
ke sv. přijímání (partitura a 40 hlasů 1 K)
a druhou ke sv. Janu Nepomuckému (parti
tura a 40 hlasů 1 K) u sv. Ignáce v Praze.
Experto crede!

Konkurs: Místo definitivního kate
chety obsadí se v^okr. žižkovském při II.
ob. sk. dívčí na Žižkove (do 30. listopadu
t. r.) C. k. o. š. r. na Žižkově 7. října 1910.
Snažná urgence ze spolku: Pokladník
prosí několik málo zbývajících kollegů členů,
by již déle neotáleli se zaplacením členského
příspěvku sedmi korun. Václav Hála, kate
cheta na Král.Vinohradech, pokladník spolku.

Kmötieaarn» dnuetva v lut v Praze.
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VESTNÍK KATECHETSKÝ
příloha

»vychovatele« k xxv. ročníku.

REDAKTOR JAROSLAV SLAVÍČEK na Smíchově č. 992.

Katechetický kurs v Uhrách. — Promluva na II. neděli adventní. — Promluva na III.
neděli adventní. — Návrh na úpravu katechismu. — Výstava katechetická v Č. Budějo
vicích. — Z praxe a různé.

Katechetický kurs v Uhrách.
(Od 30. června do 5. července r. 1910.)

Zabýváme se jím poněkud podrobněji, jelikož osvětluje stav katechetiky
v Uhrách. Viděti, že ani v Uhrách pole katechetiky neleží ladem a že vlny hnutí
katechetického zasáhly i tam.
Dne 30. června shromáždili se členové uherského spolku katechetského
a hosté ve slavnostním sále budapeštského katolického spolku a uvítací řeč měl
Jan Dudek, univ. professor, t. 'č. předseda katechetského spolku. Poukázal na
známé výtky, činěné od »uherské paedagogické společnosti«, jakoby katecheté
uherští nestáli na výši moderní paedagogiky. Dále nastínil, co vykonal již »uherský
spolek katechetů« svými schůzemi, přednáškami, zvláště pak svým měsíčníkem
»Katholikus Nevelés«. Když skončil za neutuchajícího potlesku, ujal se slova
titulární biskup Dr. Jul. Walter, ředitel centrálního semináře a přednášel o životě
a působení vzorného katechety a paedagoga Bernarda Overberga a jeho řeč byla
přijata s nadšením a s přáním, aby byla Vydána tiskem.
V 11 hodin měl pak přednášku prof. náboženství Vendelín Becker »0 důle-,
žitosti katechismu při vyučování náboženství.« Referent odmítl příkře směr, který
usiluje sloučiti katechismus a bibli v jednu učebnici. V 1. a 2. třídě pokládá to
za dobré, ve vyšších pak třídách mají katechismus a bible toliko zevně spojeny
býti v jednu učebnici. Nebo mají-li si děti řádně osvojiti pravdy víry, třeba probírati věroučné pravdy logicky i historicky. K tomu připojil referent několik dů
ležitých poznámek o revisi nového katechismu, kterou navrhuje nejdéle v pěti
letech. Po přednášce následovala velmi živá debata. Dr. Pokorny neuznává po
třeby důkladnější revise katechismu, drobnější korrektury pečlivě provedené ať
se stanou ! Dr. Sály chce spojití katechismus a bibli, v jednu učebnici. Josef
Scheibling hájí návrh referenta, , Felix Sipos nechce ani slyšeti o verších v ka
techismu. Dr. Schütz zdůrazňuje, že v elementární škole mají býti vyvracovány
"jen nej hrubší'útoky.
Odpoledne o 4. hod. přednášel Josef Scheibling'. »Proti koncentrické učebné
osnově náboženské.« Upřílišněným požadavkem nazýváj chtíti každý rok celý ka
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techismus promrskati. Neboť 1. tak nikdy nelze důkladné probrati věroučných
pravd 2. je to mrzutá práce pro děti i katechetu, každý rok touž látku probírati,
3. nutno pro každou hodinu několik přikázání, článků víry, dále 3—4 bibl. vy
pravování v methodickou jednotu sloučiti. Žádá též nové učebné osnovy, nikoli
však přehnané. Ne šestkrát, nýbrž toliko třikrát má se katechismus v šesti le
tech probrati. V čilé debatě, která následovala, někteří jsou pro osnovu koncen
trickou, jiní pro návrh referenta.
O 6. hod. přednášel farář Emil Petrovitz'. »O důležitosti a kráse obřadů církve
katolické.« Vznešené obřady církve jsou spolu nádobou věroučných pravd a slouží
k jejich důkladnějšímu porozumění. A proto lituje toho, že z katolické liturgie
utvořil se zvláštní předmět. Přeje si tedy, aby v katechismus bylo pojato více
liturgie. Mimo to navrhuje, aby biskupský úřad vymohl v Římě dispens, dle níž
by v Uhrách vzhledem ke mnohým okolnostem, obojí zapověděný čas končil dru
hými nešporami vánoc resp. velikonoc. V ďalší debatě pokládá Felix Sipos za
nutné, aby liturgie se vykládala odděleně od katechismu. Josef Scheibling žádá,by se zakročilo u ministerstva kultu o vydání zákazu proti tanečním hodinám
a tanečním zábavám v zapověděné dny. Děkan Jiří Czabo vyslovuje přání, aby
v neděle a svátky hostince byly zavřeny. Dr. Em. Pokorný pokládá za ne
hodné, aby liturgie se vykládala jako zvláštní předmět. Vendelín Becker sdílí týž
názor, že není třeba, aby litugie se vyučovala separátně, má se však litur
gická část v katechismu rozšířiti.
Druhého dne (1. července) měl výbornou přednášku univ. proiessor Akusius
Míhalyfy »0 katechetice.« Když byl probral dějiny katechetiky od prvního století
až na naše časy, poukázal na to, že v kněžských seminářích má se přednášeti
katechetika samostatně, nikoli spojena s homiletikou. Theorii ať přednáší professor theologie, prakticky však mají theologové poslouchat! přednes řádných
katechetů.
Becker pokládá za nutné, aby theologové v semináři byli vycvičeni ve
správě školy, ježto namnoze se stávají řediteli škol. Někteří katecheté podávají 1
zprávu o tom, co se děje v seminářích různých diecesí na poli katechetiky. —
O půl 11. hod. měl prof. nábož. Felix Sipos praktický výstup: »0 svátosti křtu«
s dětmi školními ze 3. třídy. Debata vyzněla v tyto body: Katechese nebyla lo
gická ve tvoření pojmů; vytýká se přílišnost dotazování se. Katechese měla vycházeti z biblického základu a katecheta měl se více snížili k dětem. Obrazy
měly by se ukázati buď před anebo po biblickém výkladu. Slovem: Tato kate
chese dokazuje, že následkem přehnaného koncentrického systému nelze vyučo
vali důkladně. Pojem znovuzrození měl býti vysvětlen praktičtěji. Naproti tomu
opět se namítá, že pojem znovuzrození není v katechismu, což je chybou. Ka
techese jinak zasluhuje uznání, zvláště precisně dávané otázky sluší chváliti.
V debatu zasáhli: Jan Badilla, Antonín Susai, Emil Petrovitz.
Odpoledne přednášel papežský kaplan, Julius Lacek\ *0 vyučování nábo
ženství na učitelském praeparatoriu.« Když byl ukázal na důležitost náboženského
vyučování na ústavech učitelských a na obtíže, jimž jsou vydáni žáci se strany
beznáboženských professorů, doporučuje professorům náboženství, aby též ča
sem hospitovali u jiných professorů. Kandidátům učitelství mají se’dáti do rukou
díla apologetická a katolické denní listy. Referent stěžuje si na to, že professoři
náboženství příliš často se mění na praeparatoriích a vyslovuje přání, aby liturgii
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a apologetice bylo vykázáno patřičné místo. V následující debatě zmiňuje se F.
Sipos, kterak je třeba, aby professoři náboženství na praeparatoriích vyznali se
i v theorii hudby.
Becker vyslovuje přání, aby učebnice věro- a mravoučné byly založeny na
hlubším základě; apologetika buď pojata jen tehdy v učebnou osnovu, budou-li
míti praeparatoria 5 ročníků.
V 6 hod. přednášel Antonín Susai\ »Kterak učiti mravouce na školách střed
ních?« Účelem vyučování mravouce nemá býti jen vpravovati v pamět žáků zá
sady mravní, nýbrž důležitější je vyškolení vůle, aby zásady mravní se plnily.
Řečník stěžuje si, že učebnice mravoučné jsou psány toliko pro rozum, nikoli
také pro vůli. Tvoří toliko konglomerát mravních pravidel. Chybují v tom, že
nemluví k jinochu 20. století. Dle Paskala je Písmo sv. spíše vědou srdce než
rozumu. Náboženské pravdy lze chápati spíše srdcem než rozumem. V otázkách
náboženských závisí téměř vše na vůli. Žákům nutno postaviti před oči vzne
šenost dětství božího, pravou svobodu synů božích a j. Všeobecný potlesk
svědčil o úspěchu této zdařilé přednášky.
2. července (3. den sjezdu) měli předsedové mariánských kongregací svůj
IX. kongress za účasti velmi mnohých hostí. Předsedal přítel mládeže, neúnavný
hrabě Gustav Maylát, biskup sedmihradský. Ve své srdečné uvítací řeči vložil
na srdce dvě myšlenky: a) Nikdo ať nepovažuje obor své práce za malý, nebo
kdo má srdce a lásku, může i v nejmenším oboru práce s pomocí Boží mnoho
vykonati. b) Nikdo nepodceňuj práce jiných. Nebo často bývá radost ku práci
znechucována nikoli útoky nepřátel, nýbrž příkrostí spolupracovníků. Následovaly pak
přednášky bohaté obsahem, jichž aspoň themata uvádíme: Psychologie tvoření
životních názorů (Ant. Susai), O přirozeném základě života milosti (dr. Stefan
Hannauer), O společenských překážkách života milosti (dr. Frant. Jehlička). Po
těchto duchaplných promluvách ujal se slova Alois Izsóf, redaktor časopisů pro
mládež »Zászlóuk« a přednášel na thema: »Častější sv. přijímání a psychologie
života.« Nastalé rozpory po výměně názorů byly příznivě srovnány a schůze
skončena s přáním předsedy, by jmenovaný populární redaktor zdárně pokračoval
na poli vzdělávání mládeže.
Čtvrtý den sjezdu: O 9. hodině přednášel vrchní ředitel Engelbert Mázy:
»0 theorii mravní výchovy.« 1. Především třeba stanovití předmět mravní vý
chovy. Dle Herbarta je vědění jediným prostředkem vyškolení vůle. Leč tomu
jest jinak. Předmět mravní výchovy tvoří činnost vůle, regulování lásky, citů a
přání. Se zlými náklonnostmi dlužno též počítati; vůle může jen tehdy vzdělána
býti, jsou-li ony odstraněny. 2. Bližší úkol mravní výchovy je pěstění všech vlast
ností v člověku, které jsou nutný k dosažení našeho posledního cíle. Takovou vlast
ností je všestranná láska, s níž v didaktice parallelně stojí všestranné vě
dění. Dále třeba pěstiti cit povinnosti v povolání. Mimo to svědomitost a úctu
k zákonům. 3. Řečník mluví o poměru ctností a zákonů, o stupních mravního
pokroku. 4. O mravním řádu života. Na psychologické momenty mravního jed
nání dlužno klásti velký důraz. Nic není ve vůli, co dříve nebylo v citu. Proto
valný počet citů je velice důležitý. Mravní výchova musí nezbytně býti výchovou
náboženskou, protože morálka jediné v Bohu může míti svůj základ. Pak mluv,
řečník o odměně a trestu. Ve mravní výchově má přede vším vládnouti svobodaí
autorita jen tam, kde toho třeba. Důležitá je askese. 5. Konečně jedná řečník
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o technice mravní výchovy, t. j. o methodě vychovatelské. — Po té obsažné
přednášce žádá Dr. Ludvík Kovácz přednášejícího, aby pojednal ještě obšírněji
o vzdělání charakteru ve svém díle, které hodlá vydati v září.
O půl 11. přednášel prelát Jiří Andor četnému publiku: »Katecheta jako
duchovní správce.« Dnešní katechese nemá ani dost málo charakteru duchovní
správy. Duchovní správou míníme tu intensivní péči o duše dětské. Bez takovéto
duchovní správy není katechese dokonalá. Výchova školní je namnoze všeobecná
nikoli individuelní; ta je jen tehdy možná, je-li katecheta spolu duchovním správ
cem svých svěřenců. Jen tak bude moci nahlédnout! v duši svých žáků. K do
cílení takové duchovní správy třeba, aby katecheta dítky navštěvoval v otcovském
domě, zvláště nemocné. Mariánské kongregace posilují tuto duchovní správu.
Patronáty a charitativní spolky usnadňují duchovní správu katechety. K takové
duchovní činnosti třeba ovšem veliké lásky. Tu bude čerpati z každodenní me
ditace. Pastýřské srdce katechety učiní katechesi tím, čím onamábýti: záchranou
mládeže, výkvětem víry, reformou v Kristu. — Po skvělé přednášce v debatě
mluveno o pastoraci dívek, doporučovány výlety se žáky, vydávání knih pro
děti a j.
Odpoledne přednášel prof. Dr. Antonin Schütz: »0 methodě apologetiky«.
Dvě překážky vadí apologetice. 1. Krátkost doby posledního ročníku. Vyučování
má se vztahovat! na nejdůležitější pravdy víry, jako jsou: Bůh, duše, Kristus,
církev. 2. Druhou překážkou je těžké podávání pojednávaných otázek a nebez
pečí, že právě apologetické přednášky vzbudí nové pochybnosti. Aby se pře
dešlo těm závadám, má býti uvedeno málo argumentů, ale solidních. Dáta dě
jinná a přírodovědecká mají býti správně pojata. Apologetika nesmí býti konglo
merátem obtížných věcí a řešením jich. Nebudiž hájeno to, čeho nelze hájit!.
Námitky jednotlivých žáků nebuďte řešeny před celou třídou !
•O 6. hod. přednášel red. Josef Gerely: »Katechese v dobách apoštolských.«
Na základě vědeckých a historických resultátů osvětluje referent první století,
kdy apoštolově ještě žili. Z několika míst sv. Pavla dokazuje, že již apoštolově
měli jistý způsob ústního katechismu, který byl základem jednak vyučování ka
techumenů, jednak apoštolským missijním kázáním. Tento ústní katechismus byl
asi v r. 80. písemně zaznamenán; je to v r. 1883 nalezené »Didaché«, které je
nejstarším důkazem vedle Písma sv. Nov. zákona.
Konečně přednášel prakt. lékař Dr. Alexander Rejtö >o hygieně církevní.«
Ona je odvětví medicíny a má býti profylaxí nebezpečí. Řečník mluví o tom, jak
se má užívati svěcené vody, o čistění, větrání, osvětlování a vytápění kostela.
Děti, které nemají pro epidemii choditi do školy, nemají choditi též do kostela.
Pátý den sjezdu: Sluncem toho dne byl vídeňský rektor magnificus Dr.
Jindřich Swoboda. Přednášel: *0 katechesi v duchovní správě vůbec.« Zajímavá
jeho přednáška strhla četné auditorium v ohnivý enthusiasmus a časté veselí.
Řečník s radostí konstatuje, že tu v krásném městě na Dunaji nadešlo příjemné
jaro pro katechesi. Od Budapeště až k Lucernu dmou se vlny katechetické. Jen
sever zůstává poněkud chladným. Ale zatím co se my noříme v katechesi, ne
smíme zapomínati, že katechese je toliko odvětvím duchovní správy. Proto mu
síme vše činiti, co i mimo katechesi je možné. Řečník vybízí posluchače, by se
účastnili internacionálního pastorálního kursu pro rok 1912. Pak předkládá ta
bulky statistické duchovní správy velkoměst Evropy, kde jsou farnosti, jež čítají
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až 80.000 duší. Přednáška, ač trvala půldruhé hodiny, byla poutavá a souhlasem
provázena
V následující debatě navrhuje Scheibling, aby (dle slov řečníka) koníusní
terminologie analyse a synthese byla nahražena výrazy indukce a dedukce.
Aubermann slibuje účast na zmíněném kongressu a spolu k disposici svůj mě
síčník »Katholikus Nevelés«.
Odpoledne přednášel Jindřich Fieber'. »O stavitelství chrámovém křesťanské
starobylosti.« Nejslavnější monumenty křesť. starověku: kostely, oltáře a j. byly
skioptikonem promítány na plátno a vysvětlovány.
Pak přednášel Dr. Viktorin Strommer: »Methodické podání věrouky.« Po
vaha předmětu žádá methody deduktivní, při řešení námitek také induktivní, Ale
musí přihlíželi i k oboru vědění a cítění žáků. Definice buďte snadně formulo
vány a omezeny na míru nejmenší, tak i citáty sv. Otců a námitky odpůrců ;
bez applikací věrouka neprospívá. — Dr. Schütz praví, .že mysl 14—161etého ji
nocha je vhodná ku přijetí věroučných pravd; proto věrouka má se přednášeli
v 5. třídě středních škol, jako dosud se děje.
Šestý den sjezdu (poslední). Ač již 20 přednášek bylo promluveno, interess
posluchačů místo aby klesal, stoupal. O 9. hod. přednášel sekretář uherského katechetského spolku AuFermann: »Nejdůležitější pravidla, jichž dbáti při vyučo
vání cirk, dějin.« Účelem cirk, dějepisu je: a) předvésti křesťanského člověka
kterak po 20 století snažil se uskutečnili věro a mravouku Kristovu; b) před-’
staviti všeobecnost křesťanů t. j. církve. Nestačí vybratí jen několik charakteristi
ckých obrazů z dějin a je isolovaně přednésti. Neb právě ukážeme-li, že milliony
millionů uskutečnili nauku Kristovu, podáme tím skvělý důkaz, že učení Kristovo
neodporuje lidské přirozenosti. A přece i ony obrazy charakteristické jsou nutné,
aby se plasticky znázornilo, co mnozí uskutečnili. Charakteristické obrazy a ča
sové obrazy se doplňují. Znalost zeměpisu, map, pramenů dějinných je potřebná.
Professor náboženství má znáti i učebnice dějin profánních. Církevní dějiny jsou
podporou apologetiky. Přednes má býti živý, ale nehoniti se za potleskem. Skutky
mají víc mluviti než slova. —* Fel. Sipos ukazuje na důležitost cirk, dějin a do
poručuje své pomůcky — Hévey upozorňuje na důležitý moment v nich, lásku
k církvi — Badilla mluví o cirk, dějinách na dívčích školách — Mellau chválí
cirk, dějiny Aubermannovy.
O půl 11. měl farář Petrovits zdařilou katechesi: »O hříchu dědičném«, dle
mnichovské methody. — Závěrečnou řeč sjezdu promluvil opat dr. Jan Dudek.
Dříve přečetl telegramy, zaslané J. E. knížeti primasu Vaszarymu a hrab. Janu
Zichy, ministru kultu, poděkoval řečníkům a účastníkům sjezdu. Theorie jsme
viděli, pravil, ale záleží mnoho na osobnosti katechety! Někdo je třeba theoreticky velmi vzdělán, je-li však jeho chování tvrdé, celé jeho působení málo pro
spěje. Tomáš Kemp, praví, pozoruje-li kdo jen dráhy hvězd a sebe sama nekulti
vuje, menší je než poslední sedlák. Svou osobností vchází katecheta v srdce
žáků. Děti nerozumějí vyšší paedagogice, tomu však rozumějí, zda katecheta
s nimi jedná laskavě neb ne. — Viktor Asboth děkuje předsedovi jménem
účastníků poetickými slovy. — Tím byl druhý již katechetický kurs uherský
skončen.
S kursem byla spojena výstava pomůcek. Zaznamenáváme jména kollekcí ·
Leinweber, Herder, Tessier, Aschendorf, Schnorr-Wagner, Meinhold, Wange-
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mann, Hoffmann, Lohmayer, Kronberg, Morgan, Reukauf, Schwann, Ehrenberg,
Kösel, Schreiber, Wörndle. Künzli, Lehmann, Hemleb, Rogutowitz, Ries, Rothaug,
Kunert, Gnebler-Oppermann, Kiepert, Rossel, Swoboda, König, Karnop, Sipos,
Retay a Benedek, Meinhold, Lehmann, Engleder.
Red.

Promluva na II. neděli adventní.
VLADIMÍR HORNOV.
>Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou.« Mat. 11, 10.

Bůh řídí dějiny lidstva. Ohněm ducha svého zaněcuje srdce těch, které
vyvolil a poslal, aby probouzeli to, co božského a nesmrtelného v nitru člo
věka a tak připravovali cestu království Božímu.
Jan byl jitřenkou, jež rozhořela se před příchodem Kristovým : »Připravujte
cestu Pane, přímé čiňte stezky jeho!« A sám šel první cestou tou v síle a lásce
anděla, cestou věrnosti až k smrti. »Co jste vyšli na poušť vidět?« praví Spa
sitel k zástupům o Janovi, »třtinu-li větrem se klátící, člověka měkkým rouchem
oděného?« Mravní slabost á nerozhodnost není znakem dětí Božích! — Sv. Pavel
napsal: „Bratři, odvržme skutky temnosti, a oblecme se v odění-světla ! « — a tím
naznačil, co v duši naší jako anděl připravovati má cestu Páně. Ne třtina slabé
vůle, ne měkké roucho mravní slabosti, ale odění světla: křesťanský, ctnostný
život.
Rozhodnout! se celou vůlí svou pro dobro, znamená připravovati cestu Páně
a budovati království ctnosti, které přináší člověku důstojnost a štěstí, jež ničím
zrušeno a ztraceno býti nemůže.
1. Vidíme Jana Křtitele na břehu Jordánském. Roucho ze srsti velbloudí
jest jeho oděvem, chudoba jeho průvodkyní, poušť jeho obydlím. A hle, s úctou
vzhlížejí k němu zástupové a s bezděčnou bázní blíží se k němu vyslancové
synagogy. Co činí jej velikým a úctyhodným? Jeho poctivý, ctnostný život! —
Ctnostný, poctivý život povznášía zvelelebuje důstojnost
člověka. Alfons V., král Aragonský, příjmím Moudrý a Velkosrdečný, nedbal
nikdy skvostného oděvu královského, ale spokojen byl oblekem jednoduchým,
jakým se občané odívali. Jeden z rádců jeho těžce nesl tuto prostotu a jedno
duchost a dodav si zmužilosti řekl králi, že by měl více dbáti královské důstoj
nosti a před lidem objevovati se v oděvu, který přísluší stavu tak vznešenému.
Ale šlechetný král pravil: »Ani šarlat, ani lesk démantů nepovznáší krále v dů
stojnosti jeho, nýbrž moudrost a ctnost; tyť jsou pravé královské ozdoby, jež
člověka před Bohem a šlechetnými lidmi činí vznešeným a velikým!«
A zajisté malicherným zdá se nám býti vše u srovnání se ctnostmi, jež jako
sedmero nádherných bran otevírají cestu do města svátých. Pokora, štědrost,
čistota, láska, střídmost, tichost, horlivost v dobrém — která z těch ctností by
nekrášlila člověka více, než drahokamy nejdražší? Kdož že by se ubránil, aby
bezděčnou úctu nevzdal tomu, kdo jimi jest ozdoben?
O témž Alfonsu V. se vypravuje, že před ním chválili kdysi vynikající
ctnosti muže, který pocházel z rodu prostého. Ve společnosti králově byl hrdý,
mladý šlechtic, který se usmíval při chvalořeči té a konečně pohrdlivě pravil:
»Divím se, jak můžete tak obdivovat! muže toho; vždyť jest jen synem prostého

Ročník XI1I.

KATECHETSKÝ VĚSTNÍK

Strana 183.

řemeslníka!« Na slova ta povstal král velice rozhorlen a řekl: »Raději bych byl
poctivým a ctnostným synem prostého řemeslníka, než nehodným synem knížecím!«
Ctnost má zajisté takovou moc, že se jí u každého podivovati musíme. Ať
královský purpur, či prostá halena kryje hruď, pod níž bije srdce dobré a šle
chetné; ať jest to ruka žezlo nesoucí, či mozolovitá dlaň, která se nikdy ke špat
nostem nevztáhla: vždy vzbuzují v nás úctu, — úctu prýštící se zákona přiro
zeného, Bohem do duše napsaného, dle něhož ti, kteří dobře činí, synové boží
jsou a nesou na čele svém odlesk majestátu dobra nejvyššího — Boha!
2. Ano, ctnost je v životě člověka tak veliké ceny, že bez ní
i mnohé jiné dary· při rozené ztrácejí na ceně své. Táži se: Čím
jest krása, které svět se podivuje; čím bohatství, jemuž vše se klaní; čím důsto
jenství, jemuž všechno slouží; čím učenost, jež ode všech jest vážena, jestliže
k nim nedruží, se ctnostný, šlechetný život ?
Čím jeví se nám ti, které Bůh ozdobil a obdařil těmito přirozenými dary,
ale duše jejich byla nízká, srdce zvrhlé a špatné? Jak odporným jeví se nám
krásný Alcibiades ve zpronevěřilosti své a naopak jak velikým a vznešeným neúhledný Sokrates, ozdobený ctnostmi! Čím jest bohatstvím oplývající, ale nešle
chetný Ninives, proti chudému, poctivému Lazarovi, přes jehož rty nepřešlo
slovo nepravé! Čím jest v důstojnosti a moci postavený Herodes, proti velikému
kazateli Jordánskému, jenž úpí ve vězení? Čím jest učený, ale vášnivý kazatel
Vittenberský, proti sv. Františku, který v sebezáporu, chudobě a pokoře káže
návrat ke Kristu Ukřižovanému?
Kdo z vás by neuznal, že tím větší odpor vzbuzuje člověk mravně skleslý,
čím většími dary přirozenými jest obdařen; neboť přirozená tato dobra vyžadují,
aby s nimi spojena byla ctnost, aby ti, kteří více od Boha obdrželi ať bohatství,
ať vzdělání, tím ctnostnější a šlechetnější byli.
Pán Ježíš sám na to poukázal, když pravil: * Mocní mocněji souzeni budou!«
Pravdu tu třeba hluboko vštípiti si do duše, abychom nebyli překvapeni, jako
onen služebník nevěrný, jemuž řekl Pán: »Služebnice nešlechetný, védél jsi, že já
přísný jsem!« — Hřiven svěřených neužil jsi k dobrému, ale šel jsi a zakopal
hřivny Bohem dané, které přinésti mohly mnohonásobný užitek života ctnost
ného a šlechetného.
3. M. j., již z této krátké úvahy poznali jsme, jakou cenu má život ctnostný,
jak povznáší a zvelebuje důstojnost lidskou, jak sami sobě povinni jsme tím,
abychom pokračujíce ve vzdělání, ku předu kráčeli i v životě mravném, ctnostmi
ozdobujíce duši svou. A kdybych měl uváděti ještě důvod pro to, abychom se
rozhodli vždy a všude pro dobro — pak řekl bych: Ctnost jest vděčná. Ano
ještě více; ctnost jest ze všeho na světě nej vděčnější a štěstí, které
ona člověku přináší, jest trvalé a ničím ztraceno býti nemůže.
Ctnost přináší člověku čest. — Když Marcellus vystavěti chtěl v Římě
chrám Cti, tu senát římský nařídil mu, aby těsně před chrámem tím postavil
chrám ctnosti, aby každý poznal, že ke cti jediné skrze ctnost lze dospěti.
Krásně praví Burns:
Přes pozlátkové pávu čí, ty cetky a ty věci,
muž poctivý, ať nejchudší, jest králem lidí přeci.
Ctnost přináší člověku klid svědomí, štěstí duše. Zdaž neviděli
jsme v Písmě sv. Joba, Tobiáše, kteří v těžkých zkouškách života zachovali si
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podivuhodný klid duševní, plynoucí z vědomí života, v poctivosti a ctnosti pro
žitého. Mraky těžkých zkoušek se nad nimi rozplynuly a k štěstí vnitřnímu dal
Bůh pak tím větší štěstí zevnější.
Ctnost jest vděčná až za hrob. — Byl slavný pohřeb. Veliké zá
stupy lidu obklopovaly hrob, do něhož spouštěna těžká rakev, Dozněla modlitba
kněze, odumřelo »Salve Regina« v kapli hřbitovní, lid rozcházel se na všechny
strany. Naposled odešli i nejbližší přátelé. U hrobu zůstal jen starý hrobník.
Shrnoval hlínu na rakev a pravil: »Všechno tě opustilo, přátelé, důstojnosti, bo
hatství — ale jedno tě bude provázeti až před trůn Boha Odplatitele: Tvůj šle
chetný, dobročinný život! — a při slovech těch slza vděčnosti splynula na rakev
v temnu hrobním se ztrácející. —
M. j. Bůh dej — a o to se snažme — aby tento nejvěrnější přítel, šlechetný,
v ctnosti strávený život,· nás doprovázel na cestě, jíž nikdo z nás se vyhnouti
nemůže. Zlo zajisté nejhorší je, když někdo umíraje vidí, že žil bez ctnosti.
Trpká výčitka otřásá posledními záblesky životního podvečera: »Jak jsem tak
dlouho a nadarmo žil!« (Burns)
Pán Ježíš pravil o sv. Janu Křtiteli: *Aj, já posilám andéla svého před
tváři svou!* Šťastni budeme, když umírajíce viděti budeme šlechetný, ctnostný
život, jako anděla připravujícího Spasiteli cestu ďo duše naší. Amen.

Promluva na III. neděli adventní.
FRANT. HRADSKÝ.
> Spravte cestu Páně!<

Sv. Jan Křtitel odpovídal na dané otázky opatrně. O sobě řekl jen, co pokora
a horlivost mu vložily na jazyk; Krista naznačil, ale neukázal naň zřejmě.
»7 mnohé řeči nalézá se bláznovství, dí sv. Písmo. Proč? Poněvadž přílišná řeč
bývá neopatrná. Jak často si škodíme neopatrností v řečech, stycích, skutcích,
četbě, zábavě!
Buďte opatrní! Řekneš: Uznávám důležitost opatrnosti, chtěl bych míti
krásnou tuto ctnost, ale kterak jí nabudu?
Odpovídám: Dvojí cestou; tím, že vlitou sobě nadpřirozenou
vlohu opatrnosti rozmnožíš, a tím, že cvikem ji v sobě rozvineš.
1. Jak si rozmnožíš nadpřirozenou vlohu? Jest toliko jedna možnost: m o d*
litba a vše, co rozmnožuje milost boží. Čím větší vloha, tím snadněji
a rychleji postupujeme v umění. Opatrnost učí dobře poraditi, dobře voliti, a
dobře poručili. Blaze tomu, komu Bůh dá hojné světlo do rozumu a mocný po
pud do vůle. Pros a Bůh^ti obé dá. Přijímej svátosti, Bůh ti obé rozmnoží, konej
dobré skutky, Bůh ti je milostí odmění. Cesty své,, Hospodine, ukaž mi a stezkám
svým vyuč mne, pěl dojemně a vroucně král David. Když hrdinná Judith chtěla
odvážili se k Holofernovi do tábora assyrského, aby vysvobodila rodné město
od zkázy, mnoho se radila s Bohem, mnoho modlila, mnoho posty a bděním
osvícení a síly si vyprošovala. Až pohnutlivé jest čisti o tom. Jednej podobně
stále, zvlášť před důležitým rozhodnutím, a Bůh ti rozmnoží vlohu opatrnosti.
2. Druhá cesta, kterou nabytá a rozmnožená vloha se rozvije, jest cesta
cviku. Ale jak máme cvičiti se v opatrnosti? Opatrnost je složitá ctnost,
i dlužno ji cvičiti po částech. Vizme příklad! Vezmeš si bravurní Kubelíkovu
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skladbu a řekneš: budu ji cvičiti, až se jí naučím. Pravím ti, že se jí nikdy ne
naučíš. Hra houslová je složité umění. Třeba cvičiti prsty, smyčec, polohy,
legata, stakáta a mnohé jiné věci. Až v jednotlivých těchto částech budeš
mistrem, zahraješ snadno i nejtěžší skladbu. Které jsou části opatrnosti: Sv. To
máš Ak. jmenuje jich osm; vizme některé!

a) První činnost opatrnosti je: bene consiliare, dobře raditi. Cvič pamét! Co
prospěje ti zkušenost, tato nejvzácnější učitelka života, když jsi jako člověk,
který podíval se do zrcadla, ale obrátiv se, zapomněl na svou tvář ?« Zpytuj
tedy večer své jednání denní, rozpomeň se v sobotu na zkušenosti celého týdne,
přelétni posledního dne, čemu tě celý měsíc naučil. Zapamatuj si chyby, které
dílo tvé zmařily nebo pokazily, prostředky, které mu daly zdar. Brzy budeš
moudrý. Hleď si zjednati porozumění toho, oč běží, díla, které podnikáš, okolí
v kterém žiješ, lidí, s kterými jest ti jednati, následků, které nastanou. Kdo se
pouští na moře, neznaje proudů vody, mělčin a skalisek, snadno zahyne. Buď
učelivým! Sv. Písmo dí: »Nespoléhej na svou opatrnost«', Kdo jest moudrý,
slyší rady. Přijímej radu od moudrých, nepohrdej ani radou prostých, je-li dobrá.
Pohrdati zkušeností moudrých lidí je omezenost a pýcha. Mojžíš byl vychován
ve veškeré vzdělanosti egyptské, tehdáž znamenité. Jethro, jeho tchán, obyčejný
pastýř, radil mu, aby nesoudil všecko sám, ale vzal si na pomoc vážné a zku
šené muže. Mojžíš vida, že rada je dobrá, ihned tak učinil. Sv. Jan Zlat. ho za
to chválí a dí: »Jednej podobně!« Uvaž věc, o níž se jedná. Nebuď jako horko
krevný nadšenec, který, když jej něco zaujme, hned do díla se žene. Náhlý pla
meň rychle hasne, dí přísloví. Nemysli, že jest to mladistvé nadšení; nc, jest to
nevyspělost. Král zašel si na trh a spatřil vážného starce u prázdného krámu.
»Co prodáváš,« ptal se žertem? »Opatrnost«/; odpověděl kmet. >Té potřebuji!«
odvětil král s úsměvem, »prodej mi jí za 100 zlatých.« »Rád,« řekl muž. »Ne
čiň nic bez rozvahy!« Králi odpověď se líbila. Vyplatil starci 100 zl. a dal jeho
odpověď vyrýti na stěny paláce, nářadí, na všechny věci.
Cvič se v paměti, zjednávej si porozumění, buď učelivý a rozvážný a dobře
si vždycky poradíš.

b) Bene eligere, dobře voliti, je druhá činnost opatrnosti. Jak se naučíš, abys
volil dobré prostředky k cíli? Pěstuj lásku boží, upřímnou nábožnost, svaté nad
šení ; dovedou podivuhodně poraditi. Otevírám knihu roztomilých legend. Lesy,
v kterých ukryt před světem nalézal se svátý klášter, znepokojoval lupič. Opat
chtěl krajinu ho zbaviti. Co učinil? Zavolal stráž? Nikoliv. Sedl na koně a dal
se polapiti. »Co chceš ode mne? ptal se lupiče. »Vše, co máš.* »Vezmi si všecko,
daruji ti to; jen mi řekni, proč vedeš takový život?« řekl opat. »Chci žiti.« Jen
proto? odpověděl opat? Ó, to pojď semnou, dám ti obydlí, šat, pokrmy, vše.«
»Děkuji,« usmál se lupič, »zelenin a vody nemiluji.« »Neboj se,« ujišťoval ho
opat, »dostaneš vše, co budeš chtíti, výborné ryby, chutná masa, dobré víno,
měkké lůžko, krásný šat«. Lupič dal si říci. Líbilo se mu a popřával si všeho
do sytosti. Při tom poznával život mnichů* Časně vstávali, mnoho se modlili, pilně
pracovali, chudě jedli, mnohé kající skutky konali. Žasl. »Jaké to zločiny jste
spáchali,« pravil jednou k opatovi, »že konáte tak těžké pokání ?« »Zločiny? Z nás
nikdo snad ani těžkého hříchu se nedopustil. Sloužíme Bohu, snažíme se o
dokonalost, abychom došli jeho milosrdenství a lásky.« Lupič oněměl. Od té doby
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méně a méně si hověl, na konec úplně se obrátil. Krásná legenda. Ó míti velkou
lásku k Bohu a bližnímu! Dovede voliti prostředky podivuhodné a na konec vždy
vítězí.
c) Bene praecipere, — dobře poručiti je třetí činnost opatrnosti. Chceš míti
k tomu sílu, sílu nepřemožitelnou a vítěznou? Očisťuj pilně rozum od předsudků
a vůli od nezřízených náklonností, poroučej si v malých věcech! Člověk bez
předsudků má jasný zrak a dovede nepředpojatě souditi. Vůle čistá je bez okovů,
má sílu i na věci těžké, dovede se vyhnouti sterým překážkám. Člověk takový
je obezřetný, ostražitý, vytrvalý. Přemáhej se v malém! Neříkej, že jde o ma
ličkost! Ne, jde o vzácnou ctnost. Lehké jest dobře si poručiti v malém. Čiň tak,
dovedeš si potom poručiti i ve velkém. Do života odneseš si nejvzácnější moc a
vládu, sílu nad sebou. I největší učenec začal slabikářem, a největší světec
otčenášem, i největší millionář haléřem. Ale kdo nedovede si poručiti v malých
věcech, tím méně toho dovede ve věcech velikých. —
To jsou cesty, po kterých jda, dospěješ -k výborné ctnosti opatrnosti.
Šalomoun prosil za moudrost a byla mu dána. Snažil se ji vykonávati, a
rostl v ní k všeobecnému podivu. Proste Boha za opatrnost, rozmnoží její vlohu
ve vás. Cvičte se v ní podle trojí její činnosti, »dobře raditi, dobře voliti, dobře
poroučeti,< a zdokonalíte se v ní. Časem dospějete v muže zralé, vážné, boha
bojné. Opatrnost vás jimi učiní. Získali jste vzácnou přítelkyni, jež povede vás
od úspěchu k úspěchu; a poněvadž vás-naučila jednati také vždy k cíli posled
nímu, připravíte si zároveň poklad zásluh pro nebe. Amen.

Návrh na úpravu katechismuZ komise katechismové.
JAN PTÁČEK, referent.
(Pokračování.)

IV.
Ďábel řekl P, J. : »Toto všecko Tobě dám, jestliže padna, budeš se mi klaněti.« Tehdy dí mu
Ježíš: »Odejdi, satane, nebo psáno jest: Pánu Bohu svému se klaněti a jemu sloužiti budeš.«

Bohu se klaněti znamená: jej jako nejvyššího Pána ctíti.
Proti tomu hřeší:
x 1. Kdo nekoná denních modliteb nebo se modlí špatně.
2. Kdo je pověrčivý (vykládání karet, hádání z ruky, spiritismus.)
Jidáš nehodně přijímal. — Baltazar zneuctil posvátné nádoby chrámu jerusalemského, neboť jich
užil k hostině. Dan. 5., 1—4.

3. Kdo některou svátost nehodně přijímá nebo zneuctívá osoby, místa
a věci Bohu zasvěcené.
Kdo nehodně přijímá některou svátost, dopouští se svatokrádeže.

Dodatek k I. přikázání.
V I. přikázání Bůh též poroučí ctítí anděly a svaté.
Svaté ctíme:
1. Prosíme-li jich za přímluvu.
Mnoho zajisté může modlitba spravedlivého ustavičná. Jak. 5. 16.

2. Řídíme-li se jejich dobrým příkladem.
'3 . Máme-li jejich obrazy a ostatky v uctivosti.
Svaté ctíme:
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1. Protože jsou přátelé Boží.
2. Protože nás milují a u Boha za nás orodují. Litanie ke všem
Nade všecky anděly a svaté ctíme nejblahoslavenější Pannu Marii
1. protože je Matkou Boží
2. protože je ze všech svátých nejsvětější.

svátým.

Píseň : Tisíckrát pozdravujeme Tebe.

3. protože její přímluva je nejmocrější.
Litanie Loretánská. Církev sv. nabádá nás k úctě svátých i tím, že nám na křtu sv. dává
jména svátých jako patronů našich.
Pán Bůh projevil P. Marii největší úctu tím, že ji vyvolil za Matku Syna svého. — Archanděl
Gabriel a sv. Alžběta ji v nejhlubší úctě pozdravili. — V křesťanství nejkrásnější obrazy a písně jsou
obrazy a písně Mariánské. — Úctě P. Marie zasvěceny jsou nejčetnější kaple, chrámy a poutní místa.
Tak se ustavičně naplňují slova P. Marie : >Aj, od této chvíle blahoslavenou 'mě nazývati budou
všichni národové«. (Luk. 1, 48.)
Máme se zvlášť rádi modliti ku blahoslavené Matce Boží, ke sv. Josefu a k svému patronu.

Ostatky sv. jsou zvláště pozůstatky těl svátých a pak také předměty,
kterých svati užívali.
Nejvzácnější ostatky jsou sv. kříž a mučednické nástroje Spasitelovy.
Písmo sv. vypravuje: >1 uvrhli těto mrtvé do hrobu Eliseova. Které když se dotklo kost·
Eliseových, ožil člověk a vstal na nohy své. 4 král. 13, 21.
»Šátky a pásky sv. Pavla kladli na nemocné, a ti se uzdravovali.« Sk. 19, 12.

Ctíme ostatky svátých :
1. Protože je Bůh často zázraky oslavuje.
2. Protože jsou to pozůstatky těch, kteří se proslavili bohumilým
životem.
Ctíme obrazy a sochy svátých, protože nám zobrazují sv. osoby; avšak
úcta ta se nevztahuje ku předmětům, nýbrž ke svátým, kteří jsou jimi
zobrazeni.
Svatý kříž cti, i Jehož znamená,
Kristu však, ne obrazu svá skláněj ramena!
Děti ctí obraz svých rodičů; poddaný obraz svého vladaře.

Výstava katechetická v Č. Budějovicích.
Referuje FRANT. DVOŘÁK, katecheta měšť. škol v Kardašově Řečici.
(Pokračování.)

Dp. Josef Smejkal, farář ve Veselíčku zajisté že bude pokračovati a do příští
výstavy zaopatří nové kresby z archeologie a dějin církve pro měšť. školy i pro
obecné, — podobných nemají dosud ani školy střední. Vystavené: 1. památky
egyptské, 2. římské, 3. peníze z doby Ježíše Krista, 4. znázornění křesťanských
vyznání s věrnou imitaci starobylosti a harmonisací barev lahodily oku.
Dp. V. Repa, kaplan v Č. Budějovicích, jest znám i za hranicemi království
Českého. Vynálezce systému zlepšeného těsnopisu, luštitel nejtěžších matema
tických problémů, znalec řečí, zakladatel největšího katol. listu jihočeského, pů
vodce myšlenky založiti Lidovou záložnu v G. Budějovicích, podnikatel stavby
celé řady dělnických domků.
Diagramy cirk, roku od Rona (v kruhu) a dle Davídkova výkladu kate
chismu (podélný), vícekráte jsme viděli. (Pavlík, Michka, Dvořák, Malý, Franci,
Zamazal, Hornof, Tatzauer). — Ronův zdokonalený od f far. Cabala a nově od
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dp. katech. Janase v Lomnici, vyniká tím, že kruh svátků pohyblivých skutečně
se na něm pohybuje; ubývá-li neděl po Zjevení Páně — přibývá neděl po sv.
Duchu. — Na kruhu druhém pevném jsou vyznačeny měsíce a svátky nepo
hyblivé. — Děti milují pohyb, činnost, pomůcka pohyblivá se jim spíše bude
zamlouvali.
Jak nejsnáze naučiti se modlitbě sv. růžence, podávali návrhy Šabatka, Malý,
Tatzauer, Strnad, Pixa, Michka, Dvořák. Tri tabule dp. Pixy, faráře v Hořčicích
doporučovaly se jednoduchosti kresby, a slovy, tiskem lehko čitelným.
Tři tabule růžence dp. Michky mají přednost, že na počátku každého de
sátku upevněn jest obrázek tajemství příslušného.
Kollegové z Brna, Olomouce, Králové Hradce, Plzně, Chebu atd. opisovali
si pilně v barvách provedené průpovědi mravoučné od dp. Michky; vhodné rámy
dřevěné nesly též vypalované kratší pravdy a symboly jich. Každá průpověď vy
světlovala vlastně čemu učí obraz nad průpovědí. Žáci keramické školy v Be
chyni, z osady dp. Michky, udělali škole své reklamu.
Dp. Jan Volf, vystavitel nejlepších obrazů stvorení, jím pracovaných, na žá
dost pořadatelstva svolil, aby otisk jeho obrazů byl dle dobrozdání pořadatelstva
firmě čes. chromolithogr. za nepatrnou náhradu několika výtisků ihned zadán.
O výsledku jednání podá dp. Michka interessentům podrobnou zprávu. — Kera
mická škola bude dle přání dp. Volfa, požádána, aby zhotovila sochu Ježíška
asi 1 metr zvýší; kupců hlásilo se a bude se hlásiti ještě více. — Český podnik
umelecký na poli náboženském.
Několik hesel, dle návrhu dp. Michky kreslených, tuto otiskujeme:
Obrazy:
Sv. Prokop: Člověk, který zdokonaluje sebe, zdokonaluje svět. — S. Smiles.
Žádej a očekávej málo od lidí, tím více však od sebe, buď přísným soudcem
sobě a shovívavý k jiným.
Těmto třem as neporostou růže: kdo moc mluví, ač jen málo zná, kdo moc
potřebuje, ač jen málo má, kdo moc podniká, ač jen málo může.
Sv. Ludmila učí sv. Václava*. Dobře chmeli, když se tyče drží.
Nejvěrnější srdce tobě v rodičích sám Tvůrce dal; nikdo na světě není,
jenž by víc tě miloval.
Kdo miluje Boha svého, miluje i dítky jeho.
Nezapomínej, že mládí, doba setby, rychle utíká a již se nevrátí.
Dívka zalévá květiny*. Buď dívko jak to kvítko prosté, co u potoka v trávě roste.
Měj srdce čisté, mysl živou, pak každému věř, budeš milou.
Shom v kvetu: Větvemi strom, květy, listím dýchá, žije: kdo je trhá, života je
zbavuje.
Ptáčci na zasnežené vetvi: Prosba ptáků: Hlídat budem zkvetlé sady, pomozte
nám, hynem hlady, dejte drobtu, prosíme vás.
Jednej tak. v tom světě všude, bys, až budeš umírati, a vše vůkol plakat
bude, ty se mohl usmívati.
Strom červivý: Hřích je červ, jenž neumírá, ale pokoj duše sžírá.
Václav a Boleslav'. Často prenáhlený hněv vylil bratrskou i krev.
Bůh náš všechno ví a vidí, jeho žádný neošidí.
Kdo bližního pohoršuje, duši jeho usmrcuje.
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Dítě chraň se pýchy, nadutosti, to je kořen mnohé nepravosti.
Lakomec vždy žádá více míti, proto nemůže se nasytiti.
Lenost mnoho hříchů rodí, zdraví, statku i cti škodí.
Jos. Kaj. Tyl\ Dokud síla, hleďme díla, by památka po nás zbyla.
Dřevorubec, Celý svět buď školou tvojí, moudrosti se uč i v lese, silným kme
nem, jenž tam stojí, každá rána neotřese.
Dítě modlící se\ Čemu zvyknem v mladosti, těžce odvyknem v starosti.
K vyšším uctivě, k sobě rovným přátelsky, k nižším vlídně, ke všem laskavě
a upřímně se chovej. — J. A. Komenský.
Nástěnné tabulky dp. Šabatky ze Sušice může si každý katecheta rozmnožiti.
K obrázku, dle starých modlitebních knih kreslenému nebo ke koupenému barvotisku větším písmem napíše se případný text z Písma sv., ze sv. otců, z přísloví.
Na př. k obrázku rozsévače připojen významný verš :
V zrnku jest obraz příštích kvetu,
v dítku zase obraz příštích světů.
Nejvíce nástěnných tabulek dp. Šabatky učí nejobvyklejšímu projevu nábo
ženského smýšlení, dobré modlitbě. Různé obrázky umělecké, po jednom i více
na jedné desce (v rozměru 35 cm. : 25 cm.) opatřeny jsou vhodnými texty;
vkusná úprava desky, hezounký obrázek láká děti, aby po odchodu katechety ještě
si opakovaly probrané učivo, shrnuté v krátkých průpovídkách. Na př.: Modlili
se pokorně a důvěrně, učí výroky sv. Augustina: »Modlitba jest klíčem ke všem
pokladům Božské dobroty« a z Písma sv.: »Proste a obdržíte* (Mat. 7, 7). —
»Mnoho může ustavičná modlitba spravedlivého« (Jak. 5, 16). — »Je-li někdo
z vás zarmoucen, ať se modlí« (Jak. 5, 13). — »Modlitba pokorného proniká
nebe« (Sir. 35).
Modlitba ke cti a chvále Boží.
»Svatý, svátý, svátý Pán Bůh zástupů, plná jsou nebe i země velebnosti a
slávy Tvé.« — Sanctus při mši sv.
Sláva Otci i Synu i Duchu svátému..
Magnificat — Velebí duše má Hospodina. — Chvalozpěv Panny Marie.
Posvěť se jméno Tvé. — I. prosba.
Přijď království Tvé. — II. prosba.
Modlitba ve jménu Pána Ježíše.
Amen, amen, pravím várn : Budete-li zač prošiti Otce mého ve jménu mém,
dáť vám. (Jan 16, 23.)
Prostředník mezi Bohem a lidmi Ježíš Kristus. (II. Timoth. 2, 5.)
Nejlépe se modlí, kdo se modlí s církví. (Sv. Augustin.)
»Skrze Pána našeho, Ježíše Krista.«
Modlitba nábožná.
Před modlitbou připrav duši svou a nebuď jako člověk, který pokouší
Boha! (Sir. 18, 23.)
Kterak můžeš žádati, aby Bůh dával pozor na tebe, když ty na sebe pozor
nedáváš.
(Sv. Cyprián.)
Lid tento ctí mne toliko ústy, ale srdce jejich jest daleko ode mne. (Mat. 15, 7.)
Modlitba s odevzdaností do vůle Boží.
»Jak se Hospodinu líbilo, tak se stalo. — .Job,
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»Jestliže brali jsme z ruky Boží věci dobré, proč bychom i zlého nepřijí
mali?« — Job.
»Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne: však ne má vůle, ale tvá
buď!« (Luk. 22, 42.)
»Pane, jsem-li lidu tvému ještě potřebným, nehrozím se práce a namáhání;
děj se vůle tvá!« — Sv. Martin.

Modlitba vytrvalá.
Rok musíme čekati, než semeno do země vložené přináší úrodu a ovoce
modlitby chtěli bychom požívati hned? — Sv. František Sales.
Neodkládej s pravým pokáním.
Čím déle necháš Boha čekati na své pokání, tím přísněji tě bude souditi. —
Sv. Augustin.
Nic není skrytého, jediné to, co bylo ve zpovědi vyjeveno. — Sv. Ambrož,
Kde není polepšení, tam je falešné pokání. — Tertullián.
Slzy kajicníků jsou mocnou jejich řečí; nutí Boha, by jim odpustil. —
Sv. Jeroným.
Dle vyobrazení 7 hlavních hříchů ve starých knížkách modlitebních pořídil
dp. Sabatka ze Sušice kopie zvětšené. Hříchy vnikají do srdce a pokušitel jest
ze srdce vypuzen — dvě desky znázorňovaly drastický boj duše proti zvířeckým
pudům, jež silné duše přemáhá. Páv byl tu kreslen jako znak pýchy, — krkavec
značil lakomství, kozel smilstvo, had závist, žralok nestřídmost, tygr hněv, želva
lenost, ďábel-kníže hříšníků.
Biblická encyklopedie od Frencla jest nevyčerpatelnou pokladnicí. Dle hesel
abecedně seřaděných má kazatel citáty z Písma sv. k exhortě k hotovení po
můcek pohromadě, bez hledání. V krátkém čase přehlédne si čtenář nejkrásnější
výroky, nejpříhodnější pro děti si podtrhne — použije hned nebo časem. Četba
Písma sv. jest každodenním chlebem kněze, ale lépe jest skývu denní drobiti,
než z drobtů tu a tam ležících celek teprve si sbírati. Neúnavnému sběrateli
Frenclovi nehynoucí památka, cenný pomník postaví se ne na hřbitově, ale novým
vydáním bibl. encyklopedie, a za 3 K může míti každý duchovní ve své knihovně
opět encyklopedii Frenclovu, užitečný pomník Frenclův, před nímž denně s úctou
a vděčně rád prodlí.
Žáci i učitel mají sice na čelné stěně každé učebny vzor nejlepšího žáka a
také nejtrpélivéjšího učitele — v Kristu na kríži. Ale třeba ještě, aby Mistr náš
časem na nás i na žactvo promluvil. — Výroky Písma sv. co týden střídavě
pod křížem napsané — sílí katechetu, napomínají dítky, ve výrocích Písma sv.
mluví Kristus. —
Katecheta jest si vědom, čí místo zastupuje, za koho mluví. »Živ jsem ne
já sám, ale živ jest ve mne Kristus.« Sv. Pavel myslil, ale myslil v něm i Kristus,
— v něm po mši sv. přítomný: mluvil-li — mluvil slova Kristova. Co nabádá
katechetu více k trpělivosti, než výroky — Přítele dítek?
»Snášejte chyby jedni druhých!« — Gal. 6, 2.
»Láskou bratskou vespolek se milujte!« — Řím 12, 10.
»Hněv muže nekoná spravedlnosti.« — Jak. 1, 20.
Tomu učí katechismus, ale obrázkový katechismus, větším písmem, po li
stech dávaný na oči dětem, učí nepozorovaně i v nepřítomnosti katechety. Každý
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týden těší se děti, co nového jim pan katecheta přinese. V kostele učí texty vy
šité v antipendiu, ve škole kreslené.

t
V tomto znamení zvítězíš. — Konstantin Vel.
Víra jest dar Boží. — Efes. 2, 8.
Není bohatství, není pokladu nad víru katolickou. — Sv. Augustin.
Bez víry není možno Bohu se líbiti. — Žid. 11, 16.
Víra bez skutků jest mrtvá. — Jak. 2, 26.
Kdo umí dobře činiti a nečiní, má hřích. Jak. 4, 17.

Některé modlitby a naučné věty katechismu, jež dosud každý sám pracně
si tisknul anebo psal, dal dp. Ant. Zamazal, katecheta v Mariánských Horách,
vytisknouti jasnými, zdaleka viditelnými písmeny a prodává je za několik haléřů.
Na výhodných místech — proti oknům — vyvěšeny jeho diagramy mše sv.,
církevního roku a diagram Písma sv. Starého a Nového Zákona spolu s tradicí
svátých otcu a učitelů církevních, jichž jména vepsána ozdobným písmem do hřbetů
knih (v levo západní, v pravú východní). — Patisk těchto diagramů vyhradil si
autor, vdp. Zamazal. — Za nepatrný obnos může si každý diagramy ty koupiti,
jest bez práce a má jistotu, že školní stěny jimi ozdobí a oživí.

~

:

Z praxe a různé.

Spolek katechetů v král. Českém
konal 26. října t. r. VII. členskou schůzi
za účastenství 35 katechetů. Schůzi před
sedal a řídil za nepřítomného, churavostí
se omluvivšího předsedu, jednatel spolku,
Ant. Benda, katecheta z Prahy-VlI. Proto
kol minulé VI. členské schůze přečten, pro
brán a po dodatcích jednatelových a
knihovníkových schválen. Ke schůzi po
zváni byli také nově ustanovení katecheté
v Praze a předměstích, dosud nečlenové.
Někteří z nich se skutečně dostavili a dp.
kol. Čeněk Diviš, katecheta ze Žižkova,
přihlásil se po schůzi za člena. Vivant
sequentes!
Dotazy došlých dopisů, jak koná se
popelec a křížové dni v Praze, v okolí a
na venkově, od kdy datuje se první zvý
šení služného, o odstraňování křesťanského
pozdravu »Pochválen buď Ježíš Kristus«
ve škole učitelem, kde možno koupiti dobré
a cenné biblické obrazy, byly písemně pre
sidiem zodpověděny a děkovací dopisy dpp.
Šimona Pokoje z Čes. Budějovic a Jana
Sklenáře z Pacova vzaty na vědomí. Dále
projednávána byla navržená nová úprava

platů pražského učitelstva a rokováno o pe
titech katechetů, jimiž by se tato nová
úprava platů doplniti měla. Tato nová
úprava katechetů obec, a měšf. škol bude
vypracována a předložena v nej bližší schůzi
k náležité úvaze s poukázáním, jaké kroky
v příčině té podniknouti nutno.
Návrh kol. Jos. Jonáka, že by pro členy,
hosti a přátele spolku katechetského konal
16. listopadu t. r. ve 4 hod. odpol. bez
platnou přednášku o své cestě z Prahy do
jižních krajin Evropy a východních krajin
Asie, doprovázenou světelnými obrazy, se
přijímá s povděkem.
Po vysvětlení a zodpovědění různých
dotazů a přání z řad přítomného členstva
končí předsedající schůzi a vybízí přítomné,
aby vždy sešli se v tak hojném počtu ke
schůzím spolkovým.
Bda.

Spolková přednáška se světelnými
obrazy. Spolek katechetů v království Če
ském pořádal 16. listopadu o 4. hod. širší
schůzi s přednáškou dp. Jos. Jonáka, kate
chety v Praze-VII. Velký sál restaurace
»u Slámů« v Křemencové ulici byl do
posledního místa naplněn. Katecheté sešli
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se ve značném počtu a jejich řady roz
množili spolubratři z duchovní správy;
hlavní kontingent dalo ovšem katolické paedagogium bubenečské se svými chovanci a
představenými, ale zvláštního lesku dodal
schůzi vysoce vážený host a čestný člen
spolku J. M. papežský prelát vsdp. Dr. Jos.
Burian. Za nepřítomného předsedu kol. Konopíka zahájil schůzi jadrným úvodem
jednatel kol. Benda, jenž srdečnými slovy
uvítal přítomné a zvláště jmenovaného
vysoce váženého hosta. Pak kol. Jonák ve
své obsažné přednášce, rozdělené ve 2
části, vedl posluchače do Terstu, líčil plavbu
přes Adriatské moře kolem ostrova Korfu
do africké Alexandrie a při tom s bolestí
vzpomněl nedůstojného a pro naše slovan
ské země škodlivého vystěhovalství, jež
nazval hromadným pohřbem slovanského
lidu. Pak šířeji se rozhovořil o Egyptě, bi
blickém městě Heliopoliš, pyramidách, po
měrech hospodářských a kulturních a zvláště
o tropické vegetaci. Dále vedl posluchače
podél pobřeží severní Afriky přes turecký
Tripolis, Tunis, Kairoan, Alžír s odbočkou
na pokraj Sahary a i tu líčil život Arabů,
poměry národohospodářské, bujné tropy,
plantáže palmové a olivové. Slova předná
šejícího byla oživena a provázena bohatou
sérií 150 nádherných kolorovaných světel
ných obrazů, které byly promítány dokona
lým skioptikonem nejlepší soustavy a silným
elektrickým osvětlením na stěnu vrhány tak
zdařile, že v posluchačích vznikal dojem,
jakoby se octli ve skutečnosti v palmových
pralesích a alejích. Obět, kterou kol. Jonák
přinesl touto zajímavou, výbornou a účel
nou přednáškou, nejlépe ocenil J. M. vsdp.
prel. Burian vroucími slovy díků a přání
jím tlumočené, aby spolek co nejdříve opět
překvapil veřejnost přednáškou toho druhu,
nejlépe illustruje dojem, jaký zůstavila ona
přednáška v posluchačích.
Spolek katechetů ve Vídni. Výroční
zpráva toho spolku uvádí enormní číslici
počtu členů, jichž jest 777 a to z města
Vídně 253, z diec. vídeňské 378 a z diec.
St. Poltenské 146. Proti roku 1908 ve Vídni
přibylo členů 27, v St. Poltěn 27, kdežto
v diec. vídeňské jich ubylo 18. Ve Vídni
se činí zmínka toliko o jedné faře, kde
kooperátoři se vzdalují spolku. Nelze nám
se tu ubránlti poznámce; to jsou koope
rátoři, tedy jistě jen zpola katecheté, jimž
se tu činí výtka nedostatku solidárnosti,
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dle toho tedy není tam takových samostat
ných katechetů, kteří by nebyli členy
spolku; za to naše matička Praha několik
katechetů toho druhu má.

Drobnosti. Kdežto na Moravě na žá
dost sněmu a zemské školní rady dovolena
koedukace dívek a hochů na školách měšťan
ských, v Cechách dobrozdání zem. šk. rady
vypadlo opáČně a koedukace tu zakázána.
Moravské usnesení a dobrozdání ovšem vy
plynulo z nouze, t. j. z nedostatku českých
měšťanek, nikoli ze záchvatu koedukační re
formy. — Odpor města a okr. školní rady
v Teplicích proti vyučování francouzských
řeholníků na obecných školách teplických
velmi brzy pominul, ač napřed byl hnán až
k zemské školní radě. Nově jmenovaný p.
biskup litoměřický učinil totiž osobní ná
vštěvu na teplickém městském úřadě, pan
purkmistr ji oplatil a páni tepličtí se stíšili
a školní vyučování zůstalo při starém, jak
konsistoř byla zařídila. — Na konferenci
rakouského episkopátu bylo mimo jiné uči
něno rozhodnutí v příčině papežského de
kretu o přijímáni dítek. Rodičům bude
příště dovoleno, své dítky dříve ku přijí
mání přiváděti, než posud. Předpokládá se,
že v rodinách těch se vede život křesťanský
a že dítěti již záhy bylo vštípeno poučení
o Svátosti oltářní; u ostatních dítek rozšíří
se lhůta až do 9. roku. —

Konkursy:

1. Místo definitivního
katechety obsadí se v německém školním
okresu budějovickém při české měšťanské
škole chlapecké v Budějovicích (do 31.
prosince t. r.).
C. k. o. š. r. Budějovicích,
11. listopadu 1910.

2. Ve školním okr. kladenském při II.
ob. škole chl. na Kladné.
3. Při II. ob. šk. dívčí na Kladné.
4. Na měšť. a ob. školách v Unhošti.
(Všecky tři inkl. do 6. ledna 1911.)
C. k. o, š. r. na Kladné,
14. listopadu 1910.

Definitivně ustanoveni byli na škole
měšťanské: Quido.KoČandrle v Plzni,
Jaroslav Těšitel ve Skuči, Antonín
K a s a n v Plzni, Frant. Janáč na Smí
chově, Václ. Bečvář v Žižkově.

Na odpočinek byl dán Frant. Ko
lář, katech, měšť. šk. v Jindř. Hradci.

Knihtiskárna družstva Vlast v Praze.

